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ΑΝΟIΞΤΕ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ
ΓIΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΕΚΛΟΓΕΣ
Δημοτικές
Ανταρσίες

Η εναλλακτική της αντικαπιταλιστικής αριστεράς στο  ∆ήµο Θεσσαλονίκης  

ΝΑ ΤΑ ΠΑΡΟΥΜΕ OΛΑ ΠΙΣΩ

Σάββατο 13 Απρίλη, 19:00
Χώρος Πολιτισµού «Ένεκεν»
Προξένου Κοροµηλά 37

ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Παρουσίασης του ψηφοδέλτιου

στη  Θεσσαλονίκη

για την ανατροπή

Γυρίστε στις σελίδες 10,11,12,13,14

Όχι στα μαλακά
φασίστες και βιαστές

σελ. 4, 5, 15

Αθήνα

Νίκαια

Θεσσαλονίκη

16 Μάρτη, Πρόσφυγες διαδηλώνουν στο αντιρατσιστικό συλλαλητήριο στην Αθήνα
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Αυτός ο κόσμος δεν αλλάζει με συμμαχίες από τα παλιά
Ένας νέος όρος αρχίζει να κυριαρχεί

αυτές τις μέρες στη διεθνή ειδησεο-
γραφία για να περιγράψει την κατά-

σταση της παγκόσμιας οικονομίας, που όλο το
προηγούμενο διάστημα αγκομαχούσε αλλά
δεν κατάφερνε να μπει σε μια νέα φάση στα-
θερότητας και ανάπτυξης. Ο νέος όρος είναι
“ταυτόχρονη επιβράδυνση” και αφορά όλα τα
ισχυρά κέντρα του παγκόσμιου συστήματος. 

Η Λαγκάρντ -που τον χρησιμοποίησε πρώτη-
ανακοίνωσε πριν λίγες μέρες ότι το ΔΝΤ θα
αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προβλέψεις
του για τους ρυθμούς ανάπτυξης σε ΗΠΑ, Ε.Ε
και Κίνα. Ο ΠΟΕ μιλάει για “μεγάλες αντιξοό-
τητες” προσαρμόζοντας κι αυτός προς τα κά-
τω τις προβλέψεις για την ανάπτυξη του παγ-
κόσμιου εμπορίου.  Πότε η επιβράδυνση θα γί-

νει ύφεση; Κανείς τους δεν ξέρει. Αλλά όπως
προειδοποίησε η Λαγκαρντ, η ύφεση θα έρθει
“αναπόφευκτα” ενώ τα χαμηλά επιτόκια και το
υψηλό δημόσιο χρέος “αφήνουν πολύ στενά
περιθώρια ελιγμών”. 

Αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο διεξά-
γονται το επόμενο διάστημα μια σειρά κρίσι-
μες εκλογικές αναμετρήσεις σε όλη την Ευρώ-
πη και οι ίδιες οι ευρωεκλογές. Μια τεράστια
αναμέτρηση στην οποία όλα τα “επίσημα” πο-
λιτικά κόμματα μπαίνουν με τις επιλογές τους
να βρίσκονται στον αέρα. 

Δανεικές συνταγές
Αυτό αφορά και τη ΝΔ του Μητσοτάκη που

δεν χάνει ευκαιρία να δηλώνει όπου σταθεί και
βρεθεί ότι έχει την συνταγή της επιτυχίας απέ-
ναντι στην “πιο ανίκανη κυβέρνηση”. Μια συν-
ταγή δανεισμένη κατευθείαν από τον Τραμπ. Η
ΝΔ “θα μειώσει φόρους και εισφορές και θα
δημιουργήσει πολλές νέες θέσεις εργασίας
μέσα από την έκρηξη των ιδιωτικών επενδύσε-
ων” επανέλαβε ο Μητσοτάκης σε ομιλία του
την προηγούμενη βδομάδα. 

Όμως, το “σοκ των φοροαπαλλαγών” ξεφου-
σκώνει με ταχύτητα στις ΗΠΑ και η οικονομία
της επιβραδύνεται. Κι ο Μητσοτάκης προσπα-
θεί να κρύψει αυτά τα αδιέξοδα με υστερικές

κραυγές για το “αίσθημα ασφάλειας” την “ανο-
μία”, με ρατσισμό κι εθνικιστική προπαγάνδα.

Αυτή είναι η πραγματικότητα του παγκόσμι-
ου συστήματος που κάνει και τους πανηγυρι-
σμούς του Τσίπρα στη συγκέντρωση της “προ-
οδευτικής συμμαχίας” στο Γαλάτσι για “νέο
ξεκίνημα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη” να
ηχούν σαν χαρούμενη μουσική σε κηδεία. Ο
Τσίπρας μπορεί να θέλει να αντιγράψει την
“συνταγή Ανδρέα” όπως έγραφε το πρωτοσέ-
λιδο της ΕφΣυν. Ομως, ο εναγκαλισμός με το
επιτελείο του  ΠΑΣΟΚ του Σημίτη και του Γ.
Παπανδρέου το μόνο που δείχνει είναι η κα-
τρακύλα ενός κόμματος της “ριζοσπαστικής
αριστεράς” στην πιο δεξιά και χρεοκοπημένη
σοσιαλδημοκρατία, την ταυτισμένη με όλες τις
νεοφιλελεύθερες επιθέσεις. 

Στο μόνο που μεταφράζονται αυτά τα μεγά-
λα λόγια είναι η συνέχιση των αντεργατικών
επιθέσεων της λιτότητας, των περικοπών και
των ιδιωτικοποιήσεων στο όνομα της “προσέλ-
κυσης των επενδυτών”. Ίσως από το Σουλτα-
νάτο του Μπρουνέι που έχει ξεσηκώσει διεθνή
κατακραυγή με το νόμο που ανακοίνωσε για
λιθοβολισμό των ομοφυλόφυλων… 

Η δεξιά κατρακύλα είναι συνολική. Οι προτει-
νόμενες αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα που ρί-
χνουν στα μαλακά φασίστες και βιαστές είναι

ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα και όχι το μο-
ναδικό. Η κυβέρνηση που υποτίθεται ότι θα
έβαζε οριστικό τέλος στις ρατσιστικές εκστρα-
τείες των Σαμαροβενιζέλων φτάνει να μαντρώ-
νει τους πρόφυγες σε στρατόπεδα και επιτη-
ρούμενες ζώνες και να στέλνει την αστυνομία
σε κυνήγι σε σιδηροδρομικούς σταθμούς και
λεωφορεία. Είναι αίσχος για μια κυβέρνηση της
Αριστεράς να στέλνει τα ΜΑΤ να διώξουν τους
πρόσφυγες από το σταθμό Λαρίσης κι η Γερο-
βασίλη, που φωτογραφιζόταν περιχαρής στην
συγκέντρωση στο Γαλάτσι, να δηλώνει ότι “δεν
θα φύγουν από τα Διαβατά” και να τολμάει να
τους κατηγορεί ότι “χρησιμοποιούν τα παιδιά
τους σαν ασπίδες”.  

Μπροστά στην επιβράδυνση του συστήμα-
τος τους, είναι καιρός να απαντήσουμε με την
κλιμάκωση των αγώνων μας. Αυτός είναι ο
δρόμος για να πάρει σάρκα και οστά η γνήσια
αριστερή εναλλακτική. 

Αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις, συμβά-
σεις και θέσεις εργασίας θα φέρουν οι απερ-
γίες όπως αυτές που κάνουν αυτή τη βδομάδα
οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία και στα σχο-
λεία, οι εργαζόμενοι στα ντελίβερι. Το δρόμο
στην ακροδεξιά και στους φασίστες θα τον
φράξει το αντιφασιστικό και αντιρατσιστικό κί-
νημα που κάθισε τους φασίστες στο σκαμνί
και θα διαδηλώσει εξω από το Εφετείο στις 18
Απρίλη, με την ΑΔΕΔΥ και μιά σειρά σωματεία
να έχουν κηρύξει στάση εργασίας. 

Μέσα σε αυτές τις μάχες δυναμώνουμε την
αντικαπιταλιστική αριστερά και μέσα στους
αγώνες και στις κάλπες των διαδοχικών εκλο-
γών. Τη δύναμη που λέει ότι ο αγώνες μας
έχουν έναν εχθρό, το σύστημα του κέρδους,
του ρατσισμού και του σεξισμού. Κι ότι η μόνη
λύση είναι η ανατροπή του. 

Στις 12 Απρίλη οι εκπαιδευτικοί απεργούν
και ξανακατεβαίνουν μαζικά στο δρόμο
(φωτό από την απεργία ΑΔΕΔΥ και
εκπαιδευτικών στις 17/1).
Η δύναμη της αλλαγής βρίσκεται στους
αγώνες των εργαζόμενων και όχι στους
εναγκαλισμούς Τσίπρα με τα επιτελεία
του Σημίτη και του ΓΑΠ

Κυκλοφορεί
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

Τζουμάκας, Τσίπρας και Ραγκούσης στο Γαλάτσι
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Μπαίνουμε στην τελική ευ-
θεία για τις εκλογές του
Μάη κι όλος ο κόσμος της

Αριστεράς αγανακτεί με τους συμι-
βασμούς του ΣΥΡΙΖΑ, που καμώνε-
ται ότι μπορεί να σταματήσει τη
Δεξιά και την Ακροδεξιά στήνοντας
«προοδευτικές συμμαχίες» με τα
ρετάλια της κεντροαριστεράς. 

Για να μην πισωγυρίσουμε στο
Μητσοτακέικο, για να τσακίσουμε
τους φασίστες, για να υπερασπί-
σουμε τους μετανάστες και τους
πρόσφυγες, για να πάρουμε πίσω
όλα όσα μας έκλεψαν με τα μνημό-
νια, για να συγκρουστούμε με το
σεξισμό, τις διακρίσεις και την κα-
ταπίεση, χρειαζόμαστε δυνατό ερ-
γατικό κίνημα και μια Αριστερά
που επιμένει αντικαπιταλιστικά. 

Η Εργατική Αλληλεγγύη στέκεται
αταλάντευτα στο πλευρό του κό-
σμου που παλεύει, προβάλοντας
την εναλλακτική της αντικαπιταλι-
στικής ανατροπής. Ξεκινάμε οικο-
νομική εξόρμηση για να μπορούμε
να συνεχίζουμε στην πρώτη γραμ-
μή σε όλα τα μέτωπα. Αλλά και να
δώσουμε με επιτυχία και τη μάχη
των πολλαπλών εκλογών, κόντρα
στο ανοιχτά αντιδημοκρατικό μέ-
τρο να υποχρεώνεται κάθε συν-
δυασμός να πληρώνει για τα ψη-
φοδέλτια που θα στείλει στα εκλο-
γικά τμήματα, μέτρο αποκλεισμού
των συνδυασμών που δεν διαθέ-
τουν πλούσιους  χορηγούς.

Εμείς στηριζόμαστε μόνο στις
ενισχύσεις τις δικές σας, των ανα-
γνωστών και των υποστηρικτών
της εφημερίδας, στις εργαζόμενες
και τους εργαζόμενους και τα συν-
δικάτα τους, στη νεολαία, στον κό-
σμο της Αριστεράς και των κινημά-
των.  

Κάθε ευρώ που στέλνετε κάνει
διαφορά!

Στηρίξτε την εφημερίδα της Αριστεράς
που επιμένει

Για πρώτη φορά φέτος η 8 Μάρτη, παγκόσμια ημέρα των γυναι-
κών, μετατράπηκε σε απεργία που στήριξαν δεκάδες σωματεία

και ομοσπονδίες. Ήταν ένα σπουδαίο βήμα μπροστά, σταθμός για
να συνεχίσουμε την πάλη ενάντια στο σεξισμό και την καταπίεση,
ενάντια στις σεξουαλικές παρενοχλήσεις στους χώρους δουλειάς,
ενάντια στην κατάπτυστη πρόταση αλλαγής του Ποινικού Κώδικα
που ρίχνει στα μαλακά φασίστες και βιαστές.

Όλα ξεκίνησαν με την έκδοση του βιβλίου της Μ. Στύλλου
«Πάλη για την Απελευθέρωση των Γυναικών». Γύρος εκδηλώ-
σεων σε χώρους δουλειάς, μια από τις οποίες έλαβε χώρα στο
εργοτάξιο της Διεύθυνσης Καθαριότητας όπου εργάζομαι.  Με
αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου, συστήσαμε  την Ένωση

για τις Γυναίκες της Δ/νσης Καθαριότητας στην οποία συμμε-
τέχουν εργάτριες και εργάτες που πρωτοστατούν στις μάχες
του κλάδου. Οργανωθήκαμε και συμμετείχαμε στην κίνηση για
την 8 Μάρτη και μια βδομάδα αργότερα στο αντιρατσιστικό και
αντιφασιστικό Συλλαλητήριο  στις 16 Μάρτη. 

Η Εργατική Αλληλεγγύη είναι η εφημερίδα των εργατριών
και των εργατών που παλεύουμε να τα πάρουμε όλα πίσω και
ν’ αλλάξουμε τον κόσμο. Προβάλει, στηρίζει και οργανώνει τις
απεργίες και τις κινητοποιήσεις, αλλά ταυτόχρονα επιμένει ν’
ανοίγει και να δίνει ξεκάθαρες απαντήσεις σε όλα τα «δύσκο-
λα» αλλά και τόσο σημαντικά ζητήματα: πώς θα ξεριζώσουμε
τον σεξισμό και την καταπίεση, πώς θα πολεμήσουμε τον εθνι-

κισμό, πώς θα σταματήσουμε το δηλητήριο του ρατσισμού και
την απειλή του φασισμού;

Στηρίζουμε την οικονομική εξόρμηση της Εργατικής Αλλη-
λεγγύης γιατί χρειαζόμαστε μια δυνατή φωνή που παλεύει για
μαζικές προσλήψεις και μονιμοποίηση όλων των συμβασιού-
χων, για παιδικούς σταθμούς  και κράτος πρόνοιας, για να μην
φορτώνονται στις γυναίκες τα βάρη της φροντίδας των παι-
διών και των γερόντων. Μια δυνατή φωνή συνολικής αντίστα-
σης στα καπιταλιστικά συμφέροντα και τις αντεργατικές πολι-
τικές των κυβερνήσεων και των δημάρχων.

Μαρία Αμπελιώτη, εργαζόμενη Διεύθυνση 
Καθαριότητας Δ.  Αθήνας, Κίνηση για απεργιακή 8 Μάρτη

Hσυμβολή της Εργατικής Αλληλέγγύης στους αγώνες της
εργατικής τάξης και στα χρόνια της «κρίσης» και των μνη-

μονίων είναι δεδομένη. Ιδιαίτερα την περίοδο της διακυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ, όταν αριστεροί ψηφοφόροι πίστεψαν πως η δια-
χείρηση μιας οικονομικής κρίσης με τα παραδοσιακά εργαλεία
του καπιταλισμού από ένα αριστερό κόμμα θα μπορούσε να
φέρει κάποια αποτελέσματα και απογοητεύτηκαν.

Η εφημερίδα ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή θυμίζοντας σε
όλους πως υπάρχει αριστερά που δεν συμβιβάζεται, δε φοβά-
ται, δε φλερτάρει με την εξουσία, είναι μέσα στους εργατικούς
αγώνες και τους οργανώνει. Υπάρχει αριστερά που πρωτοστα-
τεί στο αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό κίνημα και δίνει μάχες
με τους φασίστες σε όλα τα μέτωπα. Από τις αίθουσες των δι-
καστηρίων μέχρι τα συνδικάτα, τους δρόμους και τις γειτονιές.
Υπάρχει αριστερά που επιμένει ότι η εναλλακτική στην κρίση
του συστήματος και τη χρεοκοπία του ρεφορμισμού είναι το
αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα που παλεύει για διαγραφή του
χρέους, κρατικοποίηση των τραπεζών και εργατικό έλεγχο.

Αυτή την αριστερά στηρίζουμε ενισχύοντας την Εργατική
Αλληλεγγύη!

Γιούλη Καλοφωλιά, υποψήφια «Ανταρσία στις γειτονιές
της Αθήνας», ΚΕΕΡΦΑ Κουκακίου – Ν. Κόσμου

Στις μέρες του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της ισλαμοφο-
βίας βομβαρδιζόμαστε συνεχώς από την αισχρή προπαγάν-

δα των «κυρίαρχων ΜΜΕ». Εκεί που όλα δικαιολογούνται και
που οι ίσες αποστάσεις είναι καταφανώς κλείσιμο του ματιού
σ’ αυτά που μας πληγώνουν και «πλυντήριο» στην ακροδεξιά.

Η διεθνής μέρα δράσης στις 16 Μάρτη έδειξε τη θέληση
όλων των λαών να αντιταχτούμε στις τραγικές πολιτικές των
κυβερνήσεων που παίζουν το χαρτί του ρατσισμού και της ισ-
λαμοβίας. Έδειξε τη δύναμη του κινήματος που βγαίνει στους
δρόμους από τις ΗΠΑ και τη Ν. Ζηλανδία μέχρι την Αθήνα,
διεκδικώντας πόλεις ανοιχτές για πρόσφυγες και μετανάστες
και κλειστές για τους φασίστες. Ένα βροντερό όχι στον φασι-
σμό, το ρατσισμό και την ισλαμοφοβία, όχι στις κάθε είδους
διακρίσεις, ακούστηκε από όλες και όλους μας.

Η Εργατική Αλληλεγγύη είναι μία ξεκάθαρη φωνή, δίπλα
στους μετανάστες, τους πρόσφυγες και κάθε καταπιεσμένο.
Ενημερώνει συστηματικά για τη δίκη της ναζιστικής Χρυσής Αυ-
γής, μάχεται την αδικία και το ρατσισμό, μελετά με συνέπεια τις
εξελίξεις στη Μέση Ανατολή για να μπορεί να έχει ο κάθε ανα-
γνώστης μια συνολική εικόνα ώστε να μην παραπληροφορείται
και άφοβος πλέον να μπορεί να πάρει μέρος στη δράση. Αξίζει
να την ενισχύσουμε όσο περισσότερο μπορούμε!

Άννα Στάμου, Μουσουλμανική Ένωση Ελλάδας

Είμαι εργαζόμενη στον τομέα καθαριότητας στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας.
Τον τελευταίο ενάμιση μήνα βρισκόμασταν σε 48ωρες επαναλαμβανόμε-

νες κινητοποιήσεις ενάντια στις απολύσεις που θα έφερνε η νέα διαδικασία
ΑΣΕΠ που ήθελε να περάσει η διοίκηση.

Η Εργατική Αλληλεγγύη από την πρώτη στιγμή στάθηκε στο πλευρό μας.
Δημοσιοποιούσε τον αγώνα μας γράφοντας κάθε βδομάδα στις σελίδες της.
Συνέβαλε στην οργάνωση της μεγάλης αλληλεγγύης που δεχτήκαμε από πολ-
λά πρωτοβάθμια σωματεία αλλά και από εργαζόμενους, από μια σειρά εργα-
τικούς χώρους που διακινείται κάθε βδομάδα η εφημερίδα χέρι χέρι. 

Είναι σημαντικό να ενισχύσουμε την Εργατική Αλληλεγγύη. Με το διάβασμά
της, την διάδοσή της και με την οικονομική ενίσχυση.

Πετύχαμε μια πρώτη νίκη στον Άγιο Σάββα και συνεχίζουμε! Με συμπαρα-
στάτη την εφημερίδα της αντικαπιταλιστικής αριστεράς που με τις δυνάμεις
της στέκεται στο πλευρό όλων των εργαζόμενων, σε κάθε αγώνα για μόνιμη
και σταθερή δουλειά. Για να τα πάρουμε όλα πίσω! Αυτό είναι και το κεντρικό
σύνθημα και στην δημοτική κίνηση «Ανταρσία στην Κοκκινιά», στο ψηφοδέλτιο
της οποίας επέλεξα να είμαι υποψήφια.

Φιλιώ Φραγκάκου, εργαζόμενη νοσοκομείο Άγιος Σάββας

Στόχος
50.000 ευρώ



Την καταστολή της Γεροβασίλη και τις
απειλές του Βίτσα αντιμετώπισαν οι χι-
λιάδες πρόσφυγες και μετανάστες, άν-

τρες, γυναίκες και μικρά παιδιά, που την περα-
σμένη βδομάδα έφτασαν -ή προσπάθησαν να
φτάσουν- στο “κέντρο φιλοξενίας” στα Διαβα-
τά και την Ειδομένη, με την ελπίδα να μετακι-
νηθούν προς άλλες χώρες της Ευρώπης. Πίσω
από τις αντιρατσιστικές διακηρύξεις, για την
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τα ανοιχτά σύνορα
προορίζονται μόνο για τα αφεντικά των ελληνι-
κών επιχειρήσεων που κάνουν μπίζνες στη Βό-
ρεια Μακεδονία και όλα τα Βαλκάνια. Για τους
πρόσφυγες και τους μετανάστες συνεχίζει να
ισχύει η σκληρή ρατσιστική πολιτική των κλει-
στών συνόρων της Ευρώπης-Φρούριο.

Από την πρώτη στιγμή, η υπουργός Προ.Πο
επιστράτευσε ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ που
επιτίθονταν με δακρυγόνα, γκλοπ και συλλή-
ψεις σε όσους πρόσφυγες και μετανάστες απε-
γνωσμένα προσπαθούσαν να βαδίσουν προς τα
σύνορα και να τα διασχίσουν. Με τον ίδιο τρό-
πο μπλόκαρε στο σταθμό Λαρίσης και άλλων
Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, όσους προσπα-
θούσαν να πάρουν το τρένο της γραμμής ή ένα
λεωφορείο για τη Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα, ο
υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής κατηγο-
ρούσε τους πρόσφυγες και τους μετανάστες
ότι έχουν πέσει θύματα παραπληροφόρησης
από διεθνές κύκλωμα διακινητών που διέδιδε
ψευδώς ότι θα ανοίξουν τα σύνορα και τους
προειδοποιούσε «να σεβαστούν τη χώρα μας».

«Από χθες βράδυ (σ.σ Πέμπτη 4/4) η Γερο-
βασίλη μπλόκαρε την μετακίνηση των προσφύ-
γων από τον σταθμό Λαρίσης βάζοντας στη θέ-
ση του τρένου λεωφορεία “μόνο για Έλληνες”,
ενώ στα Διαβατά έστησαν σιδερόφρακτο κλοιό
των ΜΑΤ και επιτεθήκαν στους πρόσφυγες που
βρέθηκαν εκεί με τα παιδιά τους», ανέφερε

στην ανακοίνωσή της η ΚΕΕΡΦΑ.
«Είναι πρόκληση και βούτυρο στο ψωμί της

ακροδεξιάς οι δηλώσεις Βίτσα που κατηγόρη-
σε τους πρόσφυγες ως υποχείρια των διακινη-
τών και ανθρώπους που τάχα “χρησιμοποιούν
τα παιδιά τους ως ανθρώπινη ασπίδα”, δανει-
ζόμενος την χυδαία φρασεολογία των ιμπερια-
λιστών που βομβαρδίζουν αμάχους με το πα-
νομοιότυπο επιχείρημα. Ο Βίτσας ισχυρίζεται
ότι οι πρόσφυγες “φιλοξενούνται” στην Μόρια,
τη Σάμο και τα νησιά, την ώρα που τους έχουν
εγκλωβίσει σε απάνθρωπες ανοικτές φυλακές.
Ο Βίτσας δηλώνει χωρίς ντροπή ότι οι μετακι-
νήσεις προσφύγων από τα νησιά δίνουν σήμα
στους διακινητές από την Τουρκία για να στεί-
λουν και άλλους πρόσφυγες στα νησιά.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επιμένει στο ρατσιστι-
κό αποκλεισμό των προσφύγων σε στρατόπε-
δα γκέτο, ενώ έχει ξεκινήσει τις εξώσεις οικο-

γενειών προσφύγων που έχουν πάρει άσυλο
αλλά δεν διαθέτουν τα στοιχειώδη για να ζή-
σουν τις οικογένειες τους. Χιλιάδες πρόσφυ-
γες, ασυνόδευτοι ανήλικοι που έχουν μέλη των
οικογενειών τους σε χώρες της Ευρώπης, πε-
ριμένουν μάταια εδώ και δύο χρόνια τη δυνα-
τότητα για επανένωση. Την ώρα που ο Τσί-
πρας ανταγωνίζεται τον Ερντογάν για την
πρωτοκαθεδρία του ελέγχου στα Βαλκάνια και
τη Μ.Ανατολή, τα βρίσκουν άνετα με την ρα-
τσιστική συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας ακόμη και
στις παράνομες απελάσεις με παρακρατικό
μηχανισμό κουκουλοφόρων στον Έβρο».

Καταγγελίες
Αντίστοιχη καταγγελία κυκλοφόρησε η δημο-

τική κίνηση “Ανταρσία στη Θεσσαλονίκη για
την Ανατροπή”. «Δεν είναι παράλογοι οι μετα-
νάστες “που πιστεύουν κάθε φήμη”, παράλογη

και απάνθρωπη είναι η πολιτική της Ευρώπης
φρούριο που υψώνει τείχη απέναντι σε κυνηγη-
μένους ανθρώπους, γυναίκες και παιδιά», ανέ-
φερε η δημοτική κίνηση. «Η στάση της κυβέρ-
νησης αποθρασύνει τους φασίστες που προ-
σπαθούν να συκοφαντήσουν τους πρόσφυγες
με δήθεν “σχέδια αποσταθεροποίησης της χώ-
ρας”... Η δημοτική κίνηση “Ανταρσία στη Θεσ-
σαλονίκη για την ανατροπή” απαντάει ξεκάθα-
ρα: οι πρόσφυγες έχουν δίκιο όταν διεκδικούν
να ανοίξουν τα σύνορα για να μετακινηθούν
ελεύθερα αντί να γίνονται δούλοι στα χέρια
των διακινητών. Η κυβέρνηση θέλει τα “ανοι-
χτά σύνορα” μόνο για τους έλληνες καπιταλι-
στές που επισκέφθηκαν την πόλη των Σκοπίων
ως “επενδυτές”, αλλά για τους πρόσφυγες επι-
φυλάσσει αντιρατσιστικές διακηρύξεις στα λό-
για και στην πράξη καταστολή, κλειστά σύνορα
και κλειστές πόλεις. Απέναντι στη Συμφωνία
των Πρεσπών που προβλέπει τα “ανοιχτά σύ-
νορα για το κεφάλαιο” και την ελληνική πολεμι-
κή αεροπορία σε ρόλο “προστάτη” της γειτονι-
κής χώρας, εμείς απαιτούμε να ανοίξουν τα
σύνορα, να κλείσουν τα στρατόπεδα, να επι-
τραπεί η ελεύθερη μετακίνηση από τα νησιά
και να μην διακοπεί το πρόγραμμα φιλοξενίας
των προσφύγων ώστε να μην καταλήξουν οι
πρόσφυγες με τα παιδιά τους στα πάρκα».

Από την αστυνομική καταστολή δεν γλύτω-
σαν οι φωτορεπόρτερ. Όπως κατήγγειλε η
Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας: «Ο συνάδελ-
φος Γιώργος Μουτάφης, μέλος της ΕΦΕ, κάλυ-
πτε τα γεγονότα στο προσφυγικό που έλαβαν
μέρος τις τελευταίες μέρες στην περιοχή των
Διαβατών–Ειδομένη, όταν δέχτηκε απρόκλητα
πισώπλατα κλοτσιά από ένστολο των ΜΑΤ. Ως
αντίδραση στην λεκτική διαμαρτυρία του συνα-
δέλφου ο ένστολος θεώρησε σκόπιμο να τον
χτυπήσει με την ασπίδα του και τον ασύρματο
του σε πρόσωπο και κεφάλι»..

Χθες το απόγευμα στο ΚΤΕΛ Κηφισού είδα παρκαρισμένα
δύο αυτοκίνητα της αστυνομίας δίπλα στην αποβάθρα
των λεωφορείων που αναχωρούν για τη Θεσσαλονίκη.

Με το που σταμάτησε το λεωφορείο, στο οποίο είχαμε επιβιβα-
σθεί προηγουμένως στο Πεδίο Άρεως, μπήκε ένας αστυνομι-
κός, κοίταξε τα πρόσωπα των επιβατών, σταμάτησε μπροστά
σε δύο πολύ νεαρούς άνδρες που έμοιαζαν να είναι μετανά-
στες και ζήτησε την ταυτότητά τους. Αιτητές ασύλου ήταν, το
γνώριζα, επειδή είχα δει ότι, για να κόψουν εισιτήριο στο πρα-
κτορείο του Πεδίου Άρεως, έδειξαν προηγουμένως τα χαρτιά
τους αποδεικνύοντας έτσι ότι νόμιμα μπορούσαν να ταξιδέ-
ψουν. Το ίδιο έκαναν και στον αστυνομικό, ο οποίος, αφού τα
έλεγξε, τους κάλεσε να πάρουν τα πράγματά τους και να κατέ-
βουν από το λεωφορείο.

Δεν θα διηγηθώ όλη την ιστορία με λεπτομέρειες. Κάπου 20
λεπτά κράτησε η συζήτησή μου –διένεξη θα την ονόμαζαν άλ-
λοι, βλέποντας τις φωτογραφίες- με τους αστυνομικούς έξω
από το λεωφορείο, όπου επέμενα να εξηγώ ότι δεν μπορεί να
γίνει αποδεκτή μια πράξη που καταστρατηγεί αυτονόητα δι-
καιώματα κάθε ανθρώπου.

Χρειάστηκε επίσης να μιλήσω για τα δικαιώματα των αιτούν-
των άσυλο, που προβλέπονται από τους νόμους μας, και για
τους περιορισμούς, στους οποίους σε καμιά περίπτωση δεν
συγκαταλέγεται η απαγόρευση μετακίνησής τους μέσα στη χώ-
ρα και φυσικά προς τη Θεσσαλονίκη.

Κι επειδή στη ερώτηση «τι είστε εσείς και παρεμβαίνετε» η

απάντησή μου ήταν πάντα η ίδια ότι «είμαι Έλληνας πολίτης, και
συνεπώς ενδιαφέρομαι να τηρούνται το σύνταγμα και οι νόμοι»,
γύρισα στο λεωφορείο για να πάρω την ταυτότητά μου και την
επαγγελματική μου κάρτα με τη διεύθυνση και τα τηλέφωνα μου.

Στο πλευρό των προσφύγων
Στο λεωφορείο το σύνολο των επιβατών, άνδρες και γυναί-

κες, ήταν στο πλευρό των δύο προσφύγων, απλά, συζητώντας
με τη Ζίγκριντ, αναρωτιούνταν με έντονη την αμφιβολία, εάν
υπήρχε πιθανότητα να «ενδώσει» η αστυνομία. Η Ζίγκριντ είχε
μαζέψει τα πράγματά μας, για την περίπτωση που θα χρειαζό-
ταν κατεβούμε από το λεωφορείο σε συμπαράσταση με τους
πρόσφυγες, και φωτογράφιζε τη σκηνή.

Όταν κατέβηκα πάλι από το λεωφορείο διαπίστωσα ότι ο επι-
κεφαλής της αστυνομίας είχε απομακρυνθεί, μάλλον για να επι-
κοινωνήσει με τους ανωτέρους του, οπότε εγώ βρήκα την ευ-
καιρία να πω στους δύο πρόσφυγες ότι, εάν πηγαίνουν προς τη
Θεσσαλονίκη με την πεποίθηση, ή έστω την ελπίδα, ότι τα βό-
ρεια σύνορα είναι ανοιχτά, να ξέρουν ότι αυτό δεν ισχύει, συνε-
πώς έχουν ακόμη τη δυνατότητα να πάρουν τα χρήματά τους
πίσω και να μείνουν στην Αθήνα, σε κάθε περίπτωση πάντως,
μόνον δική τους θα ήταν η απόφαση εάν θα ταξιδέψουν, και όχι
της αστυνομίας ή οποιουδήποτε άλλου.

Λίγο αργότερα γύρισε ο επικεφαλής, του έδειξα την ταυτότη-
τά μου, του έδωσα την κάρτα μου για την περίπτωση που θα
χρειαζόταν να καταλογιστούν κάποιες ευθύνες, και μετά από

λίγο επέστρεψε στους πρόσφυγες τα έγγραφά τους και επιβι-
βαστήκαμε πάλι στο λεωφορείο.

Τα 20 λεπτά καθυστέρηση καλύφθηκαν εύκολα στη διαδρο-
μή. Και η Θεσσαλονίκη υποδέχθηκε, όπως τόσα εκατομμύρια
φορές στην Ιστορία της, δύο πρόσφυγες κι αυτό το βράδυ. Το
βράδυ της ημέρας, κατά την οποία η αρμόδια υπουργός δήλω-
νε με απίστευτο αυταρχισμό ότι κανένας μετανάστης δεν θα
ταξίδευε προς τη Βόρεια Ελλάδα. Όμως ταξίδεψαν.

Κι εγώ συνειρμικά ταξίδεψα στο χρόνο. Στις εκλογές το Νοέμ-
βριο του 1952, ο πατέρας μου, που μόλις είχε απολυθεί από τη Μα-
κρόνησο, ξεκίνησε από την Αλεξανδρούπολη για πάει να ψηφίσει
στο Σουφλί. Δύσκολο ταξίδι εκείνη την εποχή, για πολλούς λόγους.

Με πήρε κι εμένα μαζί του, έξι χρονών τότε, για να με δουν ο
παππούς και η γιαγιά. Στις Φέρρες μπήκαν χωροφύλακες να
ελέγξουν τις ταυτότητες και, στους άνδρες, τα απολυτήρια του
στρατού. Βλέποντας το απολυτήριο της Μακρονήσου, μας κα-
τέβασαν από το λεωφορείο και ζήτησαν από τον πατέρα μου να
γυρίσει πίσω. «Με κατεβάσατε αλλά πίσω δε γυρνώ» τους είπε,
και ας κινδύνευε να τον συλλάβουν πάλι και να τον στείλουν
στην εξορία. Με τα πόδια προχωρήσαμε και φτάσαμε. Και ψή-
φισε για την έλευση της Ανθρώπινης Κοινωνίας.

Ήταν η πρώτη μου προεκλογική εμπειρία.
Γι’ αυτό λέω: Όχι, κυρία Γεροβασίλη, έκτακτα μέτρα τα βιώ-

σαμε και τα αντιπαλέψαμε ως κομμουνιστές, δεν θα επιτρέψου-
με να επιβληθούν τώρα σε βάρος ανθρώπων άλλου χρώματος,
άλλης θρησκείας, άλλης εθνικότητας.

*Ανάρτηση του πανεπιστημιακού του ΑΠΘ 
Γ. Τσιάκαλου στο facebook
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ “Όχι, κυρία Γεροβασίλη!”

Τα ΜΑΤ χτυπάνε τους πρόσφυγες στα Διαβατά

Ανοίξτε τα σύνορα για τους πρόσφυγες



Σε αντιφασιστική απεργία μετατρέπεται η κινητοποίηση που καλεί
η ΚΕΕΡΦΑ στις 18 Απρίλη στο Εφετείο Αθηνών, με αφορμή τη
συμπλήρωση των τεσσάρων χρόνων από την έναρξη της δίκης

της Χρυσής Αυγής. Στάση εργασίας και συμμετοχή στην κινητοποί-
ηση, που θα ξεκινήσει με συγκέντρωση στις 8.30πμ στο Μετρό Αμπε-
λοκήπων, έχουν ήδη αποφασίσει η ΑΔΕΔΥ, η ΟΕΝΓΕ και μια σειρά
πρωτοβάθμια σωματεία. Συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις θα γίνουν σε
πολλές ακόμα πόλεις σε όλη τη χώρα.

Οι απεργιακές αποφάσεις έχουν τεράστια σημασία. Όταν ξεκινούσε
η δίκη της Χρυσής Αυγής στις 20 Απρίλη του 2015, ήταν η απεργιακή
κινητοποίηση των συνδικάτων και η μεγάλη διαδήλωση που βάδισε
προς τις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού που έστειλε το μήνυμα ότι
μια μεγάλη αντιφασιστική πλειοψηφία, με το εργατικό κίνημα μπρο-
στά, απαιτεί την ισόβια καταδίκη των νεοναζί δολοφόνων. Τώρα, που η
δίκη έχει μπει στην τελική της φάση, με τις καταθέσεις των μαρτύρων
υπεράσπισης και στη συνέχεια με τις απολογίες των κατηγορουμένων,
αυτό το μήνυμα πρέπει να ακουστεί ακόμα πιο δυνατά. Η απόφαση
της ΑΔΕΔΥ και της ΟΕΝΓΕ (μέσα από το 10ο συνέδριό της) ανοίγει το
δρόμο για την οργανωμένη παρουσία όλων των εργαζόμενων στο δη-
μόσιο τομέα.

Η σημασία της αντιφασιστικής κινητοποίησης μεγαλώνει, μετά τα
“δώρα” που επιχειρεί να κάνει στους χρυσαυγίτες ο νέος Ποινικός Κώ-
δικας που βρίσκεται αυτές τις μέρες σε δημόσια διαβούλευση από το
υπουργείο Δικαιοσύνης. Κεντρικό αίτημα της κινητοποίησης είναι να
μην περάσει η μείωση των ποινών για την ηγεσία της Χρυσής Αυγής.
Συγκεκριμένα, να μην περάσει η τροποποποίηση του άρθρου 187 του

Ποινικού Κώδικα που
μειώνει την ποινή για
τη διεύθυνση εγκλη-
ματικής οργάνωσης,
κατηγορία που βαραί-
νει στη δίκη το Μιχα-
λολιάκο, τον Κασιδιά-
ρη, τον Λαγό και την
υπόλοιπη ηγετική
ομάδα της ναζιστικής
συμμορίας.

Είναι μια αλλαγή
που, μαζί με αυτή του
άρθρου 336 του Ποινι-
κού Κώδικα που αναθεωρεί τον ορισμό του βιασμού προς το χειρότε-
ρο, ξεσηκώνει τις μεγαλύτερες αντιδράσεις. Η συνδυασμένη προσπά-
θεια να πέσουν στα μαλακά φασίστες και βιαστές αποτελεί μια μεγάλη
πρόκληση για το αντιφασιστικό-αντιρατσιστικό, γυναικείο και εργατικό
κίνημα. Η “Κίνηση για την απεργιακή 8 Μάρτη” συμμετέχει στην αντι-
φασιστική διαδήλωση στις 18 Απρίλη και καλεί με τη σειρά της όλες τις
οργανώσεις και τις συλλογικότητες του κινήματος να κάνουν το ίδιο.
• Για την ΚΕΕΡΦΑ η 17 και η 18 Απρίλη αποτελούν ένα μεγάλο αντι-

φασιστικό διήμερο. Η Κίνηση καλεί συγκέντρωση και την προηγούμε-
νη μέρα στο Εφετείο, καθώς συνεχίζεται η δίκη σε δεύτερο βαθμό των
δύο χρυσαυγιτών δολοφόνων του Σαχζάτ Λουκμάν. Το αίτημα είναι το
ίδιο: ισόβια στους δολοφόνους του Πακιστανού εργάτη.

Την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ελλάδα
και την Ευρώπη, καθώς η δίκη της Χρυ-
σής Αυγής μπαίνει στην τελική της ευ-

θεία, έβαλε στο στόχαστρό της η ερευνητική
εκπομπή ERT Report που προβλήθηκε στην
ΕΡΤ1 το βράδυ της Τετάρτης 3 Απρίλη. Η εκ-
πομπή -σε έρευνα, αρχισυνταξία και παρου-
σίαση των Εμμανουέλλα Αργείτη, Μαρίνας
Δεμερτζιάν και Μάχης Νικολάρα- είχε τίτλο
«Ξεφλουδίζοντας το κρεμμύδι» και έκανε μια
πολύ καλή προσπάθεια όχι μόνο να εξηγήσει
τους ιστορικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς,
πολιτικούς λόγους που οδήγησαν στην άνο-
δο της ακροδεξιάς και της Χρυσής Αυγής αλ-
λά και να συμβάλει στην μάχη εναντίον τους.

Μέσα από συνεντεύξεις με την πάντα εμ-
βληματική Μάγδα Φύσσα, δημοσιογράφους
όπως ο Δημήτρης Ψαρράς, καθηγητές, ιστορι-
κούς, δικηγόρους της πολιτικής αγωγής στη
δίκη όπως ο Θανάσης Καμπαγιάννης και η
Ελευθερία Τομπατζόγλου, αλλά και πλάνα από
τις αντιφασιστικές διαδηλώσεις, την αίθουσα
του δικαστηρίου, τη “δράση” της Χρυσής Αυ-
γής στις γειτονιές που η ναζιστική συμμορία
επιχείρησε να επιβάλει τον τρόμο, η εκπομπή
κατάφερε μέσα σε μία ώρα να συγκεντρώσει
τα πιο σημαντικά στοιχεία του θέματος.

Ενδεικτικά, ανάμεσα σε πολλά ακόμα, ανέ-
δειξε το ρόλο του κινήματος που ξεσηκώθηκε
μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και
ανάγκασε την τότε κυβέρνηση τότε Σαμαρά
και τη Δικαιοσύνη να προχωρήσουν στις διώ-
ξεις, σε μια περίοδο που συζητιόταν ακόμα
και κυβερνητική αξιοποίηση μιας “σοβαρότε-
ρης” Χρυσής Αυγής. Ανέλυσε το πώς η δίκη
οδήγησε τόσο στην δημοσκοπική πτώση όσο

και στην υποχώρηση της βίας της ναζιστικής
συμμορίας, το κλείσιμο γραφείων της, την
αποχώρηση μελών και στελεχών. Θύμισε κρί-
σιμες πλευρές, όπως τις σχέσεις των ναζι-
στών με το στέλεχος τότε της ΝΔ, Μπαλτάκο.
Αναφέρθηκε στο κρυφό καταστατικό της ορ-
γάνωσης που αποτελεί αντιγραφή από το να-
ζιστικό κόμμα του Χίτλερ, καθώς και σε ση-
μαντικά στοιχεία από την αποδεικτική διαδι-
κασία στο δικαστήριο που επιβεβαιώνουν την
ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης. 

Απόπειρες
Επέστρεψε επίσης στην πρώτη απόπειρα

της Χρυσής Αυγής να κυριαρχήσει στον Αγιο
Παντελεήμονα, στις εκατοντάδες επιθέσεις
στο κέντρο της Αθήνας, στην εκλογή του Μι-
χαλολιάκου στο δημοτικό συμβούλιο και το
ναζιστικό του χαιρετισμό απέναντι στον Πέ-
τρο Κωνσταντίνου της Ανταρσία στις γειτο-
νιές της Αθήνας, στις απόπειρες κάλυψης
των ρατσιστικών της εγκλημάτων με “κοινωνι-
κές δράσεις”, στην κλιμάκωση της φονικής
δράσης της μετά την είσοδό της στη Βουλή
το 2012. Ενώ δεν παρέλειψε να μιλήσει για
την ευθύνη των ΜΜΕ που ξέπλεναν την ναζι-
στική συμμορία, αλλά και για την ανοχή και
την ασυλία που απολάμβανε από την αστυνο-
μία. Φτάνοντας μέχρι σήμερα και στις τωρι-
νές απόπειρες της Χρυσής Αυγής να εκμε-
ταλλευτεί τα εθνικιστικά συλλαλητήρια για να
“νομιμοποιηθεί” ξανά.

Η σύνδεση του κρατικού ρατσισμού με την
άνοδο της ακροδεξιάς τόσο εδώ όσο και διε-
θνώς ήταν άλλο ένα κρίσιμο στοιχείο. Όταν
αναφέρεται η αρκετά διαδεδομένη άποψη ότι

το κίνημα των πλατειών το 2011 ήταν το θερ-
μοκήπιο της Χρυσής Αυγής, ο Θανάσης Καμ-
παγιάννης απαντά ξεκάθαρα: “Η κρίση και η
απονομιμοποίηση του πολιτικού συστήματος
έπαιξε μεγάλο ρόλο για την άνοδο της Χρυ-
σής Αυγής. Η άνοδός της όμως δεν ανάγεται
στο κίνημα των πλατειών. Ανάγεται στον θε-
σμοποιημένο ρατσισμό με τον οποίο και το
πολιτικό σύστημα, αλλά και το ίδιο το κράτος
αντιμετώπισε τα ζητήματα των μεταναστών
και των προσφύγων μετά το 2008 και σίγου-
ρα μετά το 2010.

Μάλιστα από ένα σημείο και πέρα, όταν
περνούσαν τα μνημονιακά μέτρα, πολιτικοί
τόσο των κεντροδεξιών όσο και των κεντροα-
ριστερών κομμάτων άρχισαν να στοχοποιούν
όλο και περισσότερο τους μετανάστες ως
αποδιοπομπαίους τράγους για τη διάλυση
των δημόσιων δομών, της δημόσιας υγείας,
της δημόσιας παιδείας. Έτσι λοιπόν η Χρυσή
Αυγή κατάφερε να ποζάρει ως το ακτιβίστικο
άκρο μιας εκστρατείας η οποία εμφανιζόταν
νομιμοποιημένη”.

Η τοποθέτησή του συνοδεύεται από πλάνο
με τον Σαμαρά σε προεκλογική συγκέντρωση
να κραυγάζει: “και ολοκληρωτικά πλέον να
απομακρυνθούν οι λαθρομετανάστες από αυ-
τό εδώ τον τόπο που πλέον έχουν γίνει τύ-
ραννοι της κοινωνίας”.

Παρά την απαγορευτική ώρα προβολής
της (00.15), επιτέλους η αντιφασιστική μάχη
γίνεται αντικείμενο εκπομπής στη δημόσια
ραδιοτηλεόραση. Είναι 55 λεπτά που αξίζει
να τα δει κανείς: https://webtv.ert.gr/ert1/ert-
report/03apr2019-ert-report/

Λ.Β
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
“Όχι στα μαλακά 
φασίστες 
και βιαστές”

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του
ΣΕΚ στη Θεσσαλονίκη οργανώσαμε
τη Δευτέρα 8/4 στο κτίριο της ΝΟ-

ΠΕ εκδήλωση με θέμα τις αλλαγές στον
ποινικό κώδικα και τίτλο «όχι στα μαλακά
φασίστες και βιαστές». 

Τη συζήτηση άνοιξε ο Μπάμπης Κου-
ρουνδής, μέλος του ΔΣ του ΔΣΘ με την
Εναλλακτική Πρωτοβουλία. Στην εισήγησή
του τόνισε τις μάχες του κινήματος και της
αριστεράς την περίοδο της μεταπολίτευ-
σης, αλλά και πιο μετά τη δεκαετία του
1990 και του 2000 συνδέοντας τες με τις
προοδευτικές νομοθετήσεις ιστορικά, αλλά
και φυσικά με την αντίσταση στις οπισθο-
δρομικές και συντηρητικές αντίστοιχα.
Αναφέρθηκε στην κατάργηση του τρομονό-
μου του Καραμανλή το 1982 από την κυ-
βέρνηση του Παπανδρέου και την επανα-
φορά του ξανά το 2001 από την μεταρρυθ-
μιστική κυβέρνηση του Σημίτη αλλά και τις
αντιστάσεις που ξεδιπλώθηκαν. Στη συνέ-
χεια εξήγησε πως οι αλλαγές που προ-
ωθούνται στα άρθρα 187 και 187α του ποι-
νικού κώδικα ρίχνουν στα μαλακά την ηγε-
σία της Χρυσής Αυγής, μειώνοντας την ποι-
νή για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
από 20 στα 10 χρόνια.  Όσον αφορά τους
βιασμούς, υπογράμμισε γιατί το θεσμικό
πλαίσιο δεν είναι προστατευτικό για τις γυ-
ναίκες καθώς ενέχει σημαντικό βαθμό δυ-
σκολίας στην καταγγελία βιαστών. 

Ενδιαφέρουσα ήταν η τοποθέτηση φοι-
τήτριας από το τμήμα Πολιτικών επιστημών
λέγοντας ότι «το σημαντικό είναι η ένταξη
του κριτηρίου της συναίνεσης, χωρίς όμως
να σημαίνει απαραίτητα ότι η γραπτή συ-
ναίνεση θα βελτιώσει την κατάσταση». Οι
υπόλοιπες τοποθετήσεις εστίασαν στις δύο
μεγάλες μάχες που δόθηκαν στις 8 και 16
Μάρτη, παγκόσμια ημέρα γυναικών και
παγκόσμια μέρα κατά του ρατσισμού και
του φασισμού και ότι το γυναικείο και αντι-
φασιστικό κίνημα θα σταθεί απέναντι στις
προκλήσεις τις κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με
πρώτο σταθμό τις 18 Απρίλη και τη συγκέν-
τρωση που καλεί η ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης
στην Καμάρα στις 7μμ για τα 4 χρόνια από
την έναρξη της δίκης της Χρυσής Αυγής. 

Πανεπιστημιακό άσυλο 
Την ίδια μέρα, συμμετείχαμε και στην εκ-

δήλωση για το πανεπιστημιακό άσυλο που
διοργάνωσε το σχήμα ΣΑΡΠ-ΕΑΑΚ, επίσης
στη σχολή Πολιτικών Επιστημών. Από τις
τρεις εισηγήσεις που έγιναν, εκτός από την
ιστορική αναδρομή στην έννοια και εφαρ-
μογή του όρου, άνοιξε μια πλατιά συζήτηση
και αντιπαράθεση για τον ορισμό, την δια-
φύλαξη και τον τρόπο εφαρμογής του. Η
συζήτηση διήρκησε μέχρι αργά καθώς και η
προσέλευση ήταν μεγάλη, γεγονός που μας
δίνει την ώθηση να συνεχίσουμε δυναμικά
τον αγώνα για την υπεράσπισή του. 

Μαρίνα Κυρλιτσιά

4 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

Όλοι στην απεργιακή διαδήλωση
στις 18 Απρίλη στο Εφετείο

«Ξεφλουδίζοντας το κρεμμύδι» της ακροδεξιάς στην ΕΡΤ
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Μισοί
μάρτυρες...

Όσο προχωράει η διαδικασία
της εξέτασης μαρτύρων η
ναζιστική οργάνωση εκτίθε-

ται όλο και πιο πολύ. Με τρεις τρό-
πους: με μάρτυρες που ξερνάνε αυτά
που έχουν έρθει να κουκουλώσουν,
με μάρτυρες που δεν έχουν καμία συ-
νοχή αποκαλύπτοντας έτσι ότι υπάρ-
χουν κι άλλα που προσπαθούν να
κρύψουν και, τέλος, με συνηγόρους
υπεράσπισης που παριστάνουν ότι
«δεν πρόλαβαν» να ειδοποιήσουν
τους μάρτυρές τους, συνεχίζοντας
έτσι την κωλυσιεργία της δίκης και
εξοργίζοντας το κοινό και την έδρα. Η
μόνη δουλειά που είχε να κάνει το δι-
καστήριο κατά την 348η συνεδρίαση
(8/4) ήταν να ολοκληρώσει την εξέτα-
ση της Α. Μανούκα, μητέρας της κα-
τηγορούμενης Ν. Μπενέκη, κι έτσι
διέκοψε πριν τις 11πμ.

Για δεύτερη φορά (με την πρώτη να
είναι στην 344η συνεδρίαση στις
29/3) η πρόεδρος ζήτησε να γραφτεί
στα πρακτικά ότι η συνεδρίαση διακό-
πτεται νωρίς επειδή οι δικηγόροι δεν
φέρνουν μάρτυρες, παρότι έχουν ει-
δοποιηθεί εγκαίρως. Χαρακτηριστική
η στιχομυθία με την οποία ξεκίνησε η
συνεδρίαση. Πρόεδρος: «Υπάρχουν
άλλοι μάρτυρες μετά την κ Μανού-
κα;» Υπεράσπιση: «Όχι». Π: «για μισή
μάρτυρα μας φέρατε εδώ;» Ρουσό-
πουλος (υπεράσπιση Λαγού): «ήταν
σαββατοκύριακο, ποιον να ενημερώ-
σω…» Π: «Δεν ενημερώνετε το σαβ-
βατοκύριακο, έχουμε ξεκινήσει τους
μάρτυρες εδώ και ένα μήνα».

Στις 11/4 
η δίκη 
Κουκούτση

Την Πέμπτη 11/4 δικάζεται σε
δεύτερο βαθμό ο πρώην βου-
λευτής της ΧΑ Δ. Κουκούτσης

για συκοφαντική δυσφήμιση κατ’ εξα-
κολούθηση σε βάρος του Π. Κων-
σταντίνου. 

Ο Κουκούτσης καταδικάστηκε πρω-
τόδικα το 2017 σε 15 μήνες με αναστο-
λή. Ήταν μια απόφαση που αποτελεί
δικαίωση του αντιφασιστικού και εργα-
τικού κινήματος απέναντι σε όσους
διαδίδουν τη λασπολογία που ο πρώην
χρυσαυγίτης ξεκίνησε, για τον εμπρη-
σμό της Μαρφίν. Η διάδοση δελτίου
τύπου για τον «εμπρηστή της Μαρφίν»
σε δεκάδες ακροδεξιά μέσα άρχισε
δυο μέρες αφότου ο Κουκούτσης προ-
πηλάκισε αντιπροσωπεία διαδηλωτών
που ήθελε να παραδώσει ψήφισμα στη
Βουλή ενάντια στον Ξένιο Δία
(24/8/12). Στην αντιπροσωπεία ήταν ο
Π. Κωνσταντίνου, ο Τζ. Ασλάμ, ο Φ. Αν-
δρεόπουλος και η Β. Κατριβάνου.

Ο Χ. Κυριτσόπουλος, μάρτυρας υπεράσπισης του Λαγού που κατέ-
θεσε κατά την 347η συνεδρίαση (5/4) κατέληξε να τον κάψει,
αφού κατέθεσε ότι ο υπόδικος βουλευτής όχι μόνο επικοινώνησε

με τους χρυσαυγίτες που επιτέθηκαν στον Παύλο Φύσσα το βράδυ της
δολοφονίας, αλλά και ότι ήταν σε επαφή μαζί τους ζωντανά! Πρόεδρος
του «Αγίου Νικολάου», του κίτρινου δουλεμπορικού σωματείου της Χρυ-
σής Αυγής στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Περάματος, ο Κυριτσό-
πουλος κατέθεσε επίσης για την ίδρυση του σωματείου, επιβεβαιώνοντας
ουσιαστικά τον ισχυρισμό της πολιτικής αγωγής και τις καταθέσεις των
μαρτύρων κατηγορίας: το σωματείο στήθηκε για να σταματήσουν οι
απεργίες στη Ζώνη.

Ο μάρτυρας ρωτήθηκε για την συγκέντρωση που έγινε στη Ζώνη παρου-
σία βουλευτών τον Αύγουστο του 2013. Το δικαστήριο έχει δει βίντεο από
την συγκέντρωση, με βουλευτές τις ΧΑ να κάνουν δηλώσεις-προαναγγελία
του χτυπήματος στο ΠΑΜΕ. Επιβεβαίωσε ότι στην συγκέντρωση αυτή πα-
ρόντες ήταν, εκτός από τους βουλευτές Λαγό, Μίχο και Παναγιώταρο, και
οι κατηγορούμενοι Μιχάλαρος και Καλαρίτης (ο Μιχάλαρος, σύμφωνα με
μάρτυρες κατηγορίας που έχουν καταθέσει, έχει δουλέψει για μια περίοδο
με τον Παύλο Φύσσα στη Ζώνη). Ο Κυριτσόπουλος εξηγεί, για την συγκέν-
τρωση στη Ζώνη και την ίδρυση του κίτρινου σωματείου: «Κάποιος είπε να
φωνάξουμε και 2 βουλευτές από τη Χρυσή Αυγή […] είπαμε ότι σκεφτόμα-
στε να φτιάξουμε ένα σωματείο για να εγγυηθούμε στους πλοιοκτήτες ότι
‘φέρτε πλοίο και οι απεργίες δεν έχουν πια νόημα’». 

Εργοδοτικό
Αν και είχε έρθει να καταθέσει με εμφανή πρόθεση να εξισώσει τους

συνδικαλιστές με τα τάγματα εφόδου, λέγοντας ξανά και ξανά ότι «τραμ-
πούκιζαν» για να γίνουν οι απεργίες, κατέληξε να επιβεβαιώνει ότι ο
«Άγιος Νικόλαος» ήταν ένα σωματείο που σκοπό είχε να τις σταματήσει
και να προσελκύσει πλοιοκτήτες, ότι ιδρύθηκε με τη συνδρομή βουλευτών
της ΧΑ, ότι συνεδρίαζε στα γραφεία της τοπικής Περάματος, ότι εργοδό-
τες έπαιρναν τηλέφωνο στο σωματείο για να στείλει εργαζόμενους, ότι
έγιναν οι προσλήψεις χρυσαυγιτών την επόμενη της δολοφονίας Φύσσα.

Όσον αφορά στο βράδυ της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, την οποία
ο μάρτυρας προκλητικά χαρακτήρισε «φασαρία», είπε: «για εκείνο το βρά-
δυ, κάποιος μου είπε ότι είχαν ειδοποιήσει τον Γιάννη το Λαγό και του εί-
χαν πει ότι έχουν μαζευτεί κάποιοι αναρχικοί και πιθανόν να γίνει φασαρία.
Και τους είπε ξεκάθαρα ο Λαγός ‘απεμπλακείτε φύγετε μην τσακωθείτε’».
Σκοπός του αναμφίβολα ήταν να δείξει ότι ο Λαγός φρόντιζε τα μέλη του
να μην μπλέκουν σε βίαιες πράξεις. Αλλά άθελά του ανέδειξε ότι οι πρά-

ξεις του τάγματος εφόδου εκείνο το βράδυ κάθε άλλο παρά ανεξέλεγκτες
πράξεις «θερμόαιμων» οπαδών ήταν, αφού ειδοποιούσαν τον Λαγό αμέ-
σως πριν τη δολοφονία κι αυτός έδινε οδηγίες, ενώ καταρρίπτουν και την
υπεράσπιση Λαγού που ισχυρίζεται ότι ο Λαγός δεν ήξερε τίποτα για τη
δολοφονία κι ότι τα τηλέφωνα εκείνο το βράδυ αφορούσαν άλλα ζητήματα
(πχ την ίδρυση του σωματείου, όπως έχουν ισχυριστεί). Έδειξε επίσης ότι
αυτό συζητιόταν στην περιοχή και ανάμεσα στα μέλη της ΧΑ το επόμενο
διάστημα, άσχετα που τώρα όλοι οι μάρτυρες προσπαθούν να πείσουν ότι
από την πολλή σιγουριά περί «αθωότητας» της ΧΑ είχε πέσει σιγή ιχθύος.

Ο Κυριτσόπουλος είναι υποψήφιος δήμαρχος Περάματος, αλλά αρνή-
θηκε κι αυτός την ιδιότητα του μέλους της ΧΑ. Διέψευσε επίσης τον άλλο
μάρτυρα υπεράσπισης, Αντώναρο, που είχε καταθέσει ότι στο Πέραμα κα-
τεβαίνει υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος ο Πανταζής. Βέβαια η πολιτική
αγωγή έχει επιδείξει και προεκλογική αφίσα του Πανταζή, αλλά ο Κυρι-
τσόπουλος ισχυρίστηκε ότι ο πυρηνάρχης Περάματος μάλλον την είχε
βγάλει αυτοβούλως. Στην πραγματικότητα προδίδει τον φόβο της ΧΑ για
τα όσα έχουν αποδειχθεί για τον Πανταζή, που την αναγκάζουν να απο-
στασιοποιείται από αυτόν. Γέλιο προκάλεσε επίσης ο ισχυρισμός του μάρ-
τυρα ότι τις μπλούζες που γράφουν «ομάδα κρούσης Πέραμα», τις οποίες
αναγκάστηκε να αναγνωρίσει (αλίμονο αν ισχυριζόταν ότι δεν μπορεί καν
να διαβάσει τι λένε!) τις πουλάνε σε… σούπερ μάρκετ και τουριστικά!

Αφροδίτη Φράγκου

ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ  Έκαψαν τον Λαγό

Η μητέρα της Νικολέττας Μπενέκη, Α. Μα-
νούκα, κατέθεσε κατά την 346η και 348η
συνεδρίαση (4/4 και 8/4), προκειμένου

να υποστηρίξει ότι η κόρη της, αν και επαγγελ-
ματικό στέλεχος στη Μεσογείων από το 2012
μέχρι το 2016, «δεν ήταν στη ΧΑ», αλλά συμμε-
τείχε σε όλα λόγω της σχέσης της με τον Λαγό.
Η Μπενέκη κατηγορείται για ένταξη στην εγκλη-
ματική οργάνωση και είναι αυτή με την οποία
αντάλλαζε μηνύματα ο Λαγός για την επίθεση
στον ΕΚΧ Συνεργείο, το καλοκαίρι του 2013. 

Η μάρτυρας δεν αρνήθηκε τα μηνύματα, αλλά
ούτε και την επίθεση. Συγκεκριμένα είπε: «αυτό
το “ο άντρακλάς μου δέρνει” ήταν για μια υπό-
θεση, στο Συνεργείο. Αυτή ήταν στο σπίτι, δεν
ξέρω τι έγινε εκεί κάτω. Μια φασαρία. Αυτή τον
εκθείαζε και τον θαύμαζε ότι είχε δύναμη και τα
λοιπά… Ήταν ένα κορίτσι 20 χρονών, όλο βλα-
κείες λένε». Ήταν βλακεία που τον θαύμαζε για
μια επίθεση δηλαδή, αλλά η επίθεση υπήρξε.
Έτσι είπε στις 4/4, αλλά επειδή χρειάστηκε να
συνεχίσει την κατάθεσή της στις 8/4, έχοντας
προφανώς στο μεταξύ μιλήσει με την υπεράσπι-
ση, προσπάθησε τελικά να το μαζέψει: «τσακώ-
θηκαν κάποιες ομάδες, έγιναν προσαγωγές» και
ο Λαγός πήγε να τους μαζέψει από το τμήμα.
«Ποιον έδειρε;» ρωτήθηκε από την έδρα, και η
μάρτυρας απάντησε: «αλληγορικά έδειρε, πώς
λέω εγώ γυρίζοντας από μια συνέλευση, πω,

έπεσε πολύ ξύλο σήμερα, έτσι…»
Η Μανούκα, όταν ρωτήθηκε αν ξέρει τον Πα-

τέλη ή άλλους κατηγορούμενους περιέγραψε
αρχικά στο δικαστήριο: «Πήγαμε στις συλλήψεις
και είμαστε έξω από το τζαμάκι. Ήταν η μάνα
του Πατέλη δίπλα και είπα ‘άμα πάρω ξύλο και
σας σπάσω το κεφάλι θα δείτε τι θα πάθετε. Για-
τί εσείς μπλέξατε το παιδί μου, δεν έχει κάνει τί-
ποτα και βρέθηκε κατηγορούμενη. Τι με ενδια-
φέρει τι κάνατε στη Νίκαια στην τελική;’ Και μου
λέει η μάνα του Πατέλη, τι λέτε κυρία μου; Αυτό
που ακούτε λέω. Έχω ακούσει και τον Τσακανί-
κα, μετά τις συλλήψεις ακουγόταν και αυτό το
όνομα. Προφανώς θα πήγαινε κι αυτός στη Με-
σογείων, όλοι πήγαιναν». Ταυτίζει δηλαδή τη Νί-
καια με τις συλλήψεις (άρα τη δολοφονία) και
τον Πατέλη με τη Νίκαια. Στην επόμενη δικάσι-
μο, προσπάθησε να μετριάσει τις εντυπώσεις λέ-
γοντας ότι ήταν φορτισμένη στο τμήμα και όποι-
ον και να έβλεπε εκεί τα ίδια θα του έλεγε. 

Στην προσπάθειά της να αποδείξει ότι η Μπενέ-
κη δεν ήταν μέλος της ΧΑ, είπε στις 4/4 ότι η κό-
ρη της κατεβαίνει υποψήφια στο 7ο δημοτικό δια-
μέρισμα με την παράταξη του Μπακογιάννη. Η
δήλωση αυτή κυκλοφόρησε στα ΜΜΕ την ίδια μέ-
ρα και ο Μπακογιάννης τη διέψευσε. Έτσι, στην

επόμενη δικάσιμο η πρόεδρος ζήτησε εξηγήσεις:
«εδώ έρχεστε να λέτε μόνο αλήθειες. Ούτε υπερ-
βολές, πόσο μάλλον ψέματα. Γιατί είπατε ότι είναι
υποψήφια ενώ δεν είναι; Πότε έπαψε να ισχύει;
Ποιος σας πήρε τηλέφωνο και τι είπε;» ήταν μερι-
κές μόνο από τις ερωτήσεις της προέδρου στις
οποίες η μάρτυρας ψέλλιζε δικαιολογίες. «Τίθεται
εν αμφιβόλω και ό,τι άλλο πείτε αν αρχίζετε με
ψέματα», τόνισε η πρόεδρος. Και πραγματικά, εί-
ναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι η Μπενέκη
δεν ήταν μέλος, τη στιγμή που είχε υπάρξει ομι-
λήτρια σε διάφορες τοπικές, ανάμεσά τους και η
Νίκαια. «Μερικές φορές πήγαινε και έλεγε τους
λόγους όταν αυτός [ο Λαγός] δεν μπορούσε. Τα
έλεγε απλώς για να τα πει», εξήγησε η μάρτυρας
στο δικαστήριο.

Τέλος αναγνώρισε την κόρη της σε φωτογρα-
φία στην οποία κρατά όπλο, ισχυριζόμενη… ότι
ήταν στην Καρδίτσα για Πάσχα.

“Αλληγορικά έδειρε...”

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

Φωτό από κοινή “δράση” ταγμάτων εφόδου Νίκαιας-Περάματος



Δίνουμε την μάχη των φοιτητικών εκλο-
γών και στην Καλών Τεχνών. Όλες τις
τελευταίες μέρες ξεσηκώνουμε τους

φοιτητές και φοιτήτριες της ΑΣΚΤ με στόχο
να δυναμώσει ξανά ο φοιτητικός σύλλογος,
να αυξηθεί η συμμετοχή στις
εκλογές και να δυναμώσει η
αντικαπιταλιστική αριστερά,
το σχήμα Αρκάς ΕΑΑΚ. Νέοι
φοιτητές και φοιτήτριες συμ-
μετέχουν στο σχήμα μετά την
δράση μας τις τελευταίες
εβδομάδες. Ανοίγουμε πολιτι-
κά τα προβλήματα της σχο-
λής: οι φοιτητές αναγκάζον-
ται να ξοδεύουν εκατοντάδες
ευρώ για αναλώσιμα, μπογιές,
πινέλα και άλλα, υπάρχει τε-
ράστια έλλειψη σε υλικοτεχνι-
κές υποδομές, υπάρχει κίνδυ-
νος ακόμα και για την ασφά-
λεια των φοιτητών όπως στο
εργαστήρι μετάλλου. 

Την ίδια στιγμή που οι περι-
κοπές δημιουργούν τεράστια
προβλήματα στην σχολή, η

πρυτανεία προωθεί την ιδιωτικοποίηση απο-
δεχόμενη χορηγίες όπως του Νιάρχου, ιδιω-
τικές γκαλερί αλωνίζουν στην σχολή και
έχουμε φτάσει στο σημείο να υπάρχουν χώ-
ροι στην σχολή που είναι μόνο για τους ιδιώ-
τες και όχι για τους φοιτητές. Απέναντι σε
αυτή την κατάσταση παλεύουμε για να ορ-
γανωθεί ο σύλλογος, να διεκδικήσει για όλα

αυτά τα ζητήματα και
να συγκρουστούμε με
τις επιλογές του
υπουργείου. Ταυτό-
χρονα μεγάλο ενδια-
φέρον συναντάμε ανοί-
γοντας την κουβέντα
για την γυναικεία κατα-
πίεση και τον σεξισμό,
για τις πρωτοβουλίες
μας ενάντια στον ρα-
τσισμό και τους φασί-
στες. Με νέες δυνά-
μεις την Τετάρτη ορ-
γανώνουμε το δυνάμω-
μα της αντικαπιταλιστι-
κής αριστεράς στον
σύλλογο.

Ελίζα Κρικώνη,
ΑΣΚΤ

Στις 5 Απρίλη πραγματοποιήθηκε εκδή-
λωση-συζήτηση από τα σχήματα της
ΕΑΑΚ Ηρακλείου με θέματα τις επιθέ-

σεις απέναντι στην Παιδεία και τα εργασιακά
δικαιώματα, καθώς και την προσπάθεια επα-
νεμφάνισης των φασιστών. Οι συνέπειες της
υποχρηματοδότησης φάνηκαν ήδη από την
πρώτη μέρα της χρονιάς στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης με τις εστίες να καίγονται και τους
φοιτητές να βρίσκονται κυριολεκτικά στον
αέρα. Ακόμη και τώρα, οι φοιτητές διαμέ-
νουν σε ξενοδοχεία με τη λήξη της σύμβα-
σης τους να πλησιάζει και τη λύση που προ-
τείνεται από το Υπουργείο να είναι ανεπαρ-
κής και αντίθετη με τις ανάγκες και τα αιτή-
ματα των εστιακών. Αντίστοιχα το ζήτημα
της σίτισης παραμένει, με κακή ποιότητα
του φαγητού και την ανεπαρκή παροχή δω-
ρεάν σίτισης για το σύνολο των φοιτητών. 

Από την πρώτη στιγμή η ομάδα των φοιτη-
τριών/ων του ΣΕΚ μπήκαμε στην μάχη των
εστιών ανοίγοντας την συζήτηση στο ζήτημα
της υποχρηματοδότησης της Παιδείας και
του νομοσχεδίου του Γαβρόγλου. Με την
κουβέντα να συνεχίζει όμως γύρω από το
αντιφασιστικό/αντιρατσιστικό κίνημα αλλά
και την μάχη απέναντι στις σεξιστικές δια-
κρίσεις. Μέσα από τις δύο διεθνείς καμπά-
νιες της 8 και 16 Μάρτη κάναμε την προσπά-
θεια να κινητοποιήσουμε τις σχολές και να
μεγαλώσουμε την ομάδα παρέμβασής μας.
Πάνω στην ίδια τακτική πάμε να συνεχίσου-
με και να δυναμώσουμε την αντικαπιταλιστι-
κή αριστερά μέσα στις σχολές προκειμένου

να δώσουμε αποτελεσματικά την κόντρα
απέναντι στο σύστημα που αναπαράγει τη
λιτότητα, το ρατσισμό, τον σεξισμό. 

Η ανταπόκριση των φοιτητών είναι θετική
αλλά χρειάζεται να την αξιοποιήσουμε και
να την κάνουμε δράση. Οι τροποποιήσεις
του ποινικού κώδικα, που ρίχνουν στα μαλα-
κά φασίστες και βιαστές μας εξοργίζουν. Ο
μόνος τρόπος να τις σταματήσουμε είναι να
οργανώσουμε τις σχολές μας μέσα από τις
συλλογικές μας διαδικασίες και να προχω-
ρήσουμε σε μαζικές κινητοποιήσεις και συν-
τονισμό με τους εργαζόμενους που πα-
λεύουν για μαζικές προσλήψεις, για να
μπουν στη φυλακή οι φασίστες της Χρυσής
Αυγής, για να σταματήσουν οι σεξουαλικές
παρενοχλήσεις. 

Πρώτος σταθμός η 18 Απρίλη όπου κλεί-
νουν τα 4 χρόνια από τη δίκη της Χρυσής
Αυγής, μια κινητοποίηση που χρειάζεται να
γίνει γεγονός και στη πόλη του Ηρακλείου
προκειμένου να μην περάσει η νέα τροπολο-
γία που μειώνει την ποινή τους, να επιταχυν-
θεί η δίκη και να κλείσουν όλα τα γραφεία
της εγκληματικής αυτής οργάνωσης. Δυνα-
μώνουμε την επαναστατική αριστερά, δυνα-
μώνουμε τους αγώνες μας, οι ανάγκες μας
πάνω από τα κέρδη των καπιταλιστών. Στις
10 Απρίλη στηρίζουμε-ψηφίζουμε ΕΑΑΚ, δυ-
ναμώνουμε και εκλογικά την επαναστατική
αριστερά, να μην αφήσουμε τις δυνάμεις
του συντηρητισμού και της δεξιάς να πατή-
σουν πόδι στους συλλόγους μας.

Λεωνίδας Μαρουλάσοβ, Βιολογικό
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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 – ΑΝΑΦΗ

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 Obscura

Ηλεκτρολόγοι –
ΡΕΥΜΑ

Παιδαγωγικό –
Resistance

Γιάννενα
Χημικό – Καταλύτης

Ιατρική – Resistance

Παιδαγωγικό –
ΑΝΑΤΡΟΠΙ

Μαθηματικό - ΑΡΡΗΤΟ

Πάτρα
Ιατρική – 
Αριστερή Παρέμβαση

Ηράκλειο
Φυσικό – ΕΝΤΡΟΠΙΑ

Βιολογικό –
Αριστερόστροφη
Έλικα

CSD – Resistencia

TEI Ηρακλείου
ΣΤΕΦ - ΕΑΑΚ

ΣΕΥΠ - ΕΑΑΚ

Το ΣΕΚ 
στις σχολές
συμμετέχει:Ψηφίζουμε ΕΑΑΚ

ΑΣΚΤ

ΠΑΔΑ (ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ)

ΕΑΑΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ύστερα απο την επιτυχία των παγκόσμιων αντιφασιστικών
και αντιρατσιστικών συλλαλητηρίων στις 16 Μάρτη και
του απεργιακού κινήματος ενάντια στην γυναικεία κατα-

πίεση στις 8 Μάρτη μεταφέραμε την εικόνα στη σχολή μας και ξε-
κίνησε η παρέμβασή μας στο ΤΕΙ Πειραιά καθώς και το κατέβασμα
μας σε δύο σχολές (ΣΜΗΧ και ΣΔΟΚΕ). 

Η αναγκαιότητα της ύπαρξης των ΕΑΑΚ στις σχολές φάνηκε μέ-
σω των αγώνων με το τεράστιο κύμα καταλήψεων ενάντια στους
"νόμους Γαβρόγλου", την υποχρηματοδότηση και ιδιωτικοποίηση
των σχολών που συνεπάγονται τον πλήρη ευτελισμό της παιδείας
και του οποίου τα αποτελέσματα έχουν αρχίσει ήδη να φαίνονται
(λίστες αναμονής για εργαστήρια, υπεράριθμοι φοιτητές στις αί-
θουσες με αποτέλεσμα πολλοί όχι απλά να κάθονται όρθιοι αλλά
να μην μπορούν καν να πλησιάσουν μέσα στην αίθουσα). Με σκο-
πό να ξαναδώσουμε τον παλμό του 2018 στις μάχες μας διοργα-
νώσαμε εκδήλωση στις 4/4 με θέμα "Η Αντικαπιταλιστική Αριστερή
και φοιτητικές εκλογές" με πολύ κόσμο και καλή συζήτηση.

Εύα Ντόκου, ΠΑΔΑ (ΤΕΙ Πειραιά)

Εξόρμηση στο ΠΑΔΑ (ΤΕΙ Αθήνας)
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ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Την Τρίτη 9/4 ισχυρίζεται ο Γαβρόγλου ότι θα ανα-

κοινώσει το νομοσχέδιο για τις εκπαιδευτικές αλλαγές
στο Λύκειο, με το κενό περιεχομένου όνομα «νέο» Λύ-
κειο. Και παρά τις διαβεβαιώσεις ότι το νομοσχέδιο θα
είναι προς όφελος των μαθητών, αφού θα «πατάξει
την παραπαιδεία», η εκπαιδευτική κοινότητα και οι μα-
θητές αντιπαλεύουν τους τελευταίους μήνες αυτές τις
μεταρρυθμίσεις, καθώς μετατρέπει το λύκειο σε προ-
θάλαμο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Του αφαιρεί
τον οποιοδήποτε ρόλο σχολείου γενικής εκπαίδευσης,
εξαφανίζοντας επιστημονικά αντικείμενα, ειδικότητες
εκπαιδευτικών και οδηγώντας τη γενική εκπαίδευση σε
μια απίστευτη εντατικοποίηση.

Απέναντι στη δικαιολογημένη θέση των εκπαιδευτι-
κών σε ό,τι αφορά στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μα-
θήματα, ότι δεν είναι εφικτό ο όγκος της εξεταστέας
ύλης να ολοκληρώνεται σε τόσο λίγες ώρες, το
υπουργείο απαντά με «φροντιστηριοποίηση» του σχο-
λείου και κατάργηση της όποιας γενικής γνώσης δινό-
ταν ως τώρα, μετατρέποντας τη Γ’ λυκείου σε τάξη-
προθάλαμο των πανεπιστημίων. 

Απέναντι στο αίτημα για ελεύθερη πρόσβαση στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, απαντά με την επιβολή συμ-
πλήρωσης μηχανογραφικού στους μαθητές της Β’ λυ-
κείου, διαφορετικά δε θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης
στις σχολές. Συγκροτεί πολύπλοκο σύστημα, που απο-
τελεί παρωδία και σε καμία περίπτωση ελεύθερη πρό-
σβαση και συνδέεται άμεσα με το μέλλον της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης, όπως με θράσος παραδέχεται
το ίδιο το υπουργείο.

Εν περιλήψει το νέο “Λύκειο” θα περιλαμβάνει τέσσε-
ρις ομάδες προσανατολισμού (από τρεις που ήταν), τέσ-
σερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και απέραν-
τη εξεταστέα ύλη (χωρίς πρόβλεψη για αλλαγή σχολι-
κών εγχειριδίων). Αν αυτή η περιγραφή θυμίζει σε κάποι-
ους τις αλήστου μνήμης «δέσμες», έχει απόλυτο δίκιο.
Αλλά ακόμα κι αυτή η σύγκριση δεν μπορεί να είναι από-
λυτη, καθώς το «νέο Λύκειο» του Σύριζα, είναι «πασπαλι-
σμένο» με ολίγον εκσυγχρονισμό και δεμένο με την αξιο-
λόγηση μαθητών, εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων.   

Απόσυρση
Το νομοσχέδιο προβλέπεται να κατατεθεί στην επι-

τροπή μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής και μέσα
σε αυτό το πλαίσιο η πλειοψηφία των προέδρων ΕΛΜΕ
της χώρας αποφάσισε μια 24ωρη απεργία στις 12/4.
Οι εκπαιδευτικοί που δώσαμε μια μεγάλη μάχη ενάντια
στο «προσοντολόγιο» τον περασμένο Γενάρη, που
διεκδικήσαμε μαζικούς-μόνιμους διορισμούς όλων των
συναδέλφων αναπληρωτών, ξαναπιάνουμε το νήμα
των αγώνων με στόχο το νόμο- έκτρωμα του Γαβρό-
γλου. Δεν είναι μια μάχη που θα εξαντληθεί στις 12/4.
Χρειάζεται να συνδεθούμε με τους μαθητές μας, που
εδώ και μήνες είναι στους δρόμους και ζητούν την
απόσυρσή του, αλλά και με τους γονείς. Χρειάζεται να
θυμίζουμε ότι ο Γαβρόγλου προσπαθεί εδώ και ένα
χρόνο να το καταθέσει, με τελευταίο πλάνο τον περα-
σμένο Γενάρη-Φλεβάρη. Το ότι φτάσαμε στον Απρίλη
και δεν έχει κατατεθεί έχει να κάνει με τη μεγάλη
απεργία των εκπαιδευτικών το Γενάρη και το φόβο νέ-
ων κινητοποιήσεων. Αυτός είναι ο τρόπος να τον στα-
ματήσουμε και τώρα. Καμιά υποτίμηση της απεργίας
στις 12/4: συμμετέχουμε όλοι μαζικά. Αλλά και κανέ-
νας εφησυχασμός: οργανώνουμε τη συνέχεια και
απαιτούμε από την ΟΛΜΕ αγώνα διαρκείας.  

Δώρα Κιντή , Καθηγήτρια 
ΓΕΛ Παλαιόχωρας, Μέλος ΕΛΜΕ Χανίων

η τάξη μας
“Στις 12 Απρίλη βάζουμε απερ-

γιακό λουκέτο σε όλα τα σχολεία.
Συμμετέχουμε μαζικά στο απερ-
γιακό πανεκπαιδευτικό συλλαλη-
τήριο στα Προπύλαια και στα συλ-
λαλητήρια πανελλαδικά μαζί με
τους μαθητές μας, τους γονείς
τους και τους φοιτητές, για να
σταματήσουμε την νέα επίθεση
του υπουργού Παιδείας, που με το
νομοσχέδιο για το νέο Λύκειο και
τις αλλαγές πρόσβασης στα πανε-
πιστήμια, χτυπά το δημόσιο σχο-
λείο, εκπαιδευτικούς και μαθητές”,
τονίζεται στην ανακοίνωση που
εξέδωσε το Δίκτυο αντικαπιταλι-
στών εκπαιδευτικών “Η Τάξη μας”.

“Πρόκειται για μια σειρά αντιεκ-
παιδευτικές αλλαγές σε όλη την
εκπαίδευση. Για αυτό η μάχη αυ-

       
   

     
    
   
 
   

    
   

   
      

    
   

    
   

   
   
    
    

    
   

     
    

Η 24ωρη απεργία της ΟΛΜΕ την Παρασκευή στις 12 Απρίλη ενάντια στην κατάθεση του νομοσχεδίου Γαβρόγλου για το
“νέο” Λύκειο μπορεί να είναι ένα μεγάλο βήμα πανεκπαιδευτικού συντονισμού. 
Είναι μια απεργία που πιάνει το νήμα των κινητοποιήσεων από τους μαθητές που τρεις βδομάδες τώρα έχουν οργανώσει
μαζικές κινητοποιήσεις χιλιάδων στους δρόμους της Αθήνας και των άλλων πόλεων, ενώ ξαναβάζει στην ημερήσια διάταξη
όλα τα αιτήματα των εκπαιδευτικών, των φοιτητών, των μαθητών και των γονέων ενάντια στις επιθέσεις του Γαβρόγλου. 
Η ΟΛΜΕ καλεί σε μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση στα Προπύλαια στις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής 12/4. 

Όλοι μαζί ενάντια    

ΜΑΘΗΤΕΣ
“Ο νόμος Γαβρόγλου κάνει μια τεράστια επίθε-

ση στην δωρεάν δημόσια Παιδεία” τονίζει ο
Ηλίας από το 24ο ΓΕΛ Αμπελοκήπων κι εξηγεί:
“Στην ουσία φέρνει περισσότερες πανελλήνιες
και βάζει και στην Β' Λυκείου προπαρασκευαστι-
κές εξετάσεις σπρώχνοντας όλο και περισσότε-
ρο κόσμο στα φροντιστήρια. Αυτό φτιάχνει μαθη-
τές δυο ταχυτήτων. Μαθητές που έχουν λεφτά
και τη δυνατότητα να πάνε φροντιστήρια και θα
μπορούν να περάσουν στις σχολές. Και τους άλ-
λους που θα ψάχνουν σχολές που θα έχουν κενά
μπας και περάσουν στο πανεπιστήμιο. Ουσιαστι-
κά ο Γαβρόγλου λέει στους μαθητές που δεν θα
έχουν λεφτά να ψάξουν να βρουν χορηγούς αν
θέλουν να προχωρήσουν στις σπουδές τους.

Μεγάλη επίθεση δέχονται και τα ΕΠΑΛ που
μέχρι τώρα είχανε ένα ποσοστό 20% εισαγωγής
στις σχολές. Τώρα το ρίχνει στο 5% και υποβαθ-
μίζονται τα ΕΠΑΛ, στα οποία σπουδάζουν κατά
κύριο λόγο παιδιά από φτωχές οικογένειες ή
παιδιά που αναγκάζονται παράλληλα να δου-
λεύουν, δημιουργώντας έναν ακόμα φραγμό για
αυτά τα παιδιά που πλέον θα μπορούν να φτά-
σουν μόνο μέχρι τις δίχρονες σχολές.

Οι μαθητές τις προηγούμενες βδομάδες ορ-
γάνωσαν μαζικές διαδηλώσεις χιλιάδων στο κέν-
τρο της Αθήνας και σε άλλες πόλεις. Σε εκείνες
τις κινητοποιήσεις δεν είχαμε τους καθηγητές
μαζί. Τώρα που απεργούν και οι εκπαιδευτικοί οι
δυνατότητες να κερδίσουμε μεγαλώνουν”. 

Ο Γιάννης από το 9ο Λύκειο Πειραιά συνεχίζει,
μιλώντας στην Εργατική Αλληλεγγύη: “Τις προ-
ηγούμενες βδομάδες χιλιάδες μαθητές βγήκαμε
στους δρόμους αφού σε κανέναν δεν αρέσει το
“νέο” Λύκειο που ετοιμάζει ο Γαβρόγλου. Εγώ
που πάω Β' Λυκείου τον Ιούλιο πρέπει να φτιάξω

μηχανογραφικό.  
Είναι πολύ σημαντικό ότι οι κα-

θηγητές βγαίνουν σε απεργία. Από
το νόμο Γαβρόγλου δεν επηρεά-
ζονται μόνο οι μαθητές αλλά και οι
καθηγητές. Όλοι μαζί, είναι ο μό-
νος τρόπος για να κερδίσουμε.
Ήδη σαν μαθητές Anticapitalista
έχουμε βγάλει προκήρυξη και τις
επόμενες μέρες θα αρχίσουμε να
την μοιράζουμε στους συμμαθητές
μας. Πρέπει να κατέβουμε χιλιάδες
στους δρόμους την Παρασκευή
στην απεργία”.

Anticapitalista
Στην προκήρυξη που κυκλοφορούν οι μαθητές

Anticapitalista αναφέρεται μεταξύ άλλων: “Μαθη-
τές, καθηγητές, γονείς και φοιτητές μπορούμε να
μπλοκάρουμε τα σχέδιά τους. Ο υπουργός και η
κυβέρνηση ετοιμάζονται να φέρουν για ψήφιση
το νέο νομοσχέδιο που στην πραγματικότητα χτυ-
πά το δημόσιο σχολείο, τη γνώση και την ανάγκη
μας να σπουδάσουμε. Οι αλλαγές που ετοιμά-
ζουν μετατρέπουν τη Γ’ Λυκείου σε χρονιά προ-
ετοιμασίας εξετάσεων καθώς τα μόνα μαθήματα
γενικής παιδείας που μένουν είναι η γλώσσα, τα
θρησκευτικά και η γυμναστική. Αντί για ολόπλευ-
ρη γνώση, αυξάνεται η ύλη στα μαθήματα των
πανελληνίων, αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να
τρέχουμε και να μη φτάνουμε ποτέ στην καλύτε-
ρη προετοιμασία, αλλά το πολύ σε μια καλύτερη
παπαγαλία... Το ότι στις 12 Απρίλη βγαίνουν στο
πλευρό μας και οι καθηγητές, είναι μεγάλη δύνα-
μη. Έχουμε τη δυνατότητα να κλείσουμε όλα τα
σχολεία και να αναγκάσουμε το Γαβρόγλου να
μας ακούσει για τα καλά. Να οργανώσουμε τη
συνέχεια με συνελεύσεις, καταλήψεις και απερ-
γίες μέχρι να πάρουν πίσω τα μέτρα τους”.

12 ΑΠΡΙΛΗ
ΑΠΕΡΓΙΑ ΟΛΜΕ

17/1, Απεργία εκπαιδευτικών

19/3, Μαθητικό συλλαλητήριο
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ΔΑΣΚΑΛΟΙ
“Είναι αδιανόητο η ΔΟΕ να μην συμμετέχει στην απεργία στις

12 Απρίλη. Μπορεί η απεργία της ΟΛΜΕ να έχει κέντρο το ‘νέο’
Λύκειο αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε πως οι επιθέσεις του Γαβρό-
γλου όλα αυτά τα χρόνια είναι συνολικότερες και τα αιτήματα των
εκπαιδευτικών, δασκάλων και καθηγητών, μόνιμων και αναπληρω-
τών είναι διαχρονικά”, αναφέρει στην ΕΑ ο Τζεμαλή Μηλιαζήμ
αναπληρωτής δάσκαλος ειδικής εκπαίδευσης στην Ξάνθη.

“Σε εμάς στην ειδική αγωγή η επίθεση ξεκίνησε το 2016 με υπο-
βάθμιση των πτυχίων των σχολών μας. Συνεχίστηκε φέτος με το
προσοντολόγιο. Ουσιαστικά πλέον το πτυχίο δεν είναι προσόν
διορισμού αλλά για να διοριστείς χρειάζεται να κυνηγάς σε όλη
τη διάρκεια της ζωής σου χαρτιά. Μεταπτυχιακά, διδακτορικά, ξέ-
νες γλώσσες. Και βέβαια δεν τους νοιάζει και δεν τους ενδιαφέρει
καθόλου αν έχεις προϋπηρεσία, αν για να αποκτήσεις την προ-
ϋπηρεσία έχεις αφήσει πίσω οικογένειες παιδιά ή αν τρέχεις από
τη μια άκρη της Ελλάδας ως την άλλη. 

Νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις
Ο Γαβρόγλου και η παρέα του είναι ουσιαστικά υπηρέτες των

νεοφιλελεύθερων αντιλήψεων στην εκπαίδευση. Γι' αυτό πρέπει
να απαντήσουμε μαζικά ενάντια στο ‘νέο’ Λύκειο και σε όλες τις
αλλάγές που προσπαθεί να φέρει με τη διάλυση και την υποβάθ-
μιση των πανεπιστημιακών τμημάτων. Και ταυτόχρονα να ξαναβά-
λουμε μπροστά όλα τα αιτήματα του εκπαιδευτικού κινήματος.

Αυτή η κινητοποίηση χρειάζεται να πιάσει ξανά το νήμα των αγώ-
νων που δώσανε οι αναπληρωτές πριν από δυο μήνες. Να οργανωθεί
απ'όλους σε ένα πανεκπαιδευτικό μέτωπο που θα μπει και η ΔΟΕ.  

Γιατί και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση τα τεράστια προβλήμα-
τα συνεχίζονται. Ενώ είχαν υποσχεθεί ότι θα κάνουν 4.500 προσ-
λήψεις φέτος, μέχρι τώρα δεν έχει γίνει τίποτα. Και πλέον έχουμε
φτάσει στο τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς και συνεχίζεται το
βρώμικο παιχνίδι εις βάρος των αναπληρωτών. Αυτή τη στιγμή εί-
ναι πάνω από 30.000 κόσμος, το 1/3 των εκπαιδευτικών, που είναι
αναπληρωτές. Ένα μεγάλο κομμάτι της δημόσιας παιδείας καλύ-
πτεται με ελαστικές σχέσεις εργασίας. 

Τώρα είναι η ώρα να ξαναβάλουμε τα αιτήματά μας μπροστά.
Θέλουμε μόνιμους μαζικούς διορισμούς με βάση το πτυχίο και
την προϋπηρεσία. Θέλουμε δημόσιο δωρεάν σχολείο για όλα τα
παιδιά και για τις ανάγκες όλων των παιδιών και όχι ένα σχολείο
με περικοπές που ουσιαστικά θα κοιτάζει πώς να καλύψει τα κενά
με ψίχουλα”, υπογραμμίζει ο Τ. Μηλιαζήμ.

  
    

     
   

  
     

   
    
     

   
     

     
    

    
   

   
   

    
    

    
     

τή δεν έχει να κάνει μόνο με την
ΟΛΜΕ, χρειάζεται να πάρουν
απόφαση για απεργία και η ΔΟΕ
και τα σωματεία των εκπαιδευτι-
κών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης. 

Να οργανώσουμε την μαζική
επιτυχία της απεργίας στις 12
Απρίλη και να κλιμακώσουμε
απεργιακά. Ενωμένοι να δώσουμε
την μάχη για να μην περάσουν τα
σχέδια της κυβέρνησης και των
δανειστών. Να ξαναπιάσουμε την
σκυτάλη από τον μεγάλο πανεκ-
παιδευτικό αγώνα του Γενάρη
ενάντια στο προσοντολόγιο και
τις απολύσεις, να ξανανοίξουμε
τον αγώνα για τη μονιμοποίηση
και για μόνιμους διορισμούς. Με
τους αγώνες μας μπορούμε να
ξηλώσουμε όλες τις αντιδραστι-
κές επιθέσεις και να πάρουμε πί-
σω όλα όσα μας άρπαξαν”.

ΓΟΝΕΙΣ
Ο νέος νόμος του Γαβρόγλου και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ

για το “νέο” Λύκειο παρότι διαφημίζεται ως ένα προοδευτικό
βήμα που θα διευκολύνει τους μαθητές να μπαίνουν στα πα-
νεπιστήμια και τα τμήματα που θέλουν να σπουδάσουν, στην
πραγματικότητα είναι μια τρύπα στο νερό. Όχι μόνο δυσχε-
ραίνει αλλά επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τους μαθητές
στην προσπάθεια που κάνουν για να μπουν στο πανεπιστήμιο.

Η κατεύθυνση είναι προς τη μεριά της επαγγελματικής εξει-
δίκευσης. Το ίδιο το Λύκειο θα προετοιμάζει εξειδικευμένους
εργαζόμενους σύμφωνα με τις επιταγές του κεφαλαίου. Το
πανεπιστήμιο θα δίνει πτυχία εξειδίκευσης που στην ουσία θα
έχουν αντίκρισμα μόνο αν συνοδεύονται με ένα σωρό πιστο-
ποιητικά όπως είδαμε με το προσοντολόγιο των καθηγητών.

Βλέπουμε λοιπόν μια φοβερή επίθεση σε όλο το φάσμα
της δημόσιας παιδείας που στόχο έχει να διευκολύνει τους
σχεδιασμούς του κεφαλαίου και να εξοικονομήσει κεφάλαια
από το ίδιο το κράτος στην προοπτική εξυπηρέτησης των
πλεονασμάτων και των μεταμνημονιακών υποχρεώσεων για
την κάλυψη του δημόσιου χρέους. 

Στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις και των εκπαιδευτικών και
των μαθητών σε αυτή την κατεύθυνση. Το γονεϊκό κίνημα, και
η ομοσπονδία μέσα από την πίεση της βάσης των γονέων,
βγάζουμε συνέχεια στήριξη σε όλες τις κινητοποιήσεις των
εκπαιδευτικών.

Παλεύουμε μαζί με τους δασκάλους και τους καθηγητές
για μόνιμη και σταθερή σχέση εργασίας όλων των εκπαιδευ-
τικών. Θέλουμε δημόσια και δωρεάν Παιδεία για όλα τα παι-
διά, θέλουμε μόνιμες προσλήψεις βοηθητικού προσωπικού,
καθαριστριών, τραπεζοκόμων, φυλακτικού προσωπικού, γενι-
κών καθηκόντων, και όχι να συνεχίζεται αυτό το απαράδεκτο
πράγμα με τον ΟΑΕΔ και τις συμβάσεις έργου. 

Στηρίζουμε και αυτή την απεργία και την κινητοποίηση και
καλούμε και όλους τους γονείς να σταθούν δίπλα στα παιδιά
τους και στους εκπαιδευτικούς και όλοι μαζί να βρεθούμε
στο δρόμο. Για να μην περάσουν ούτε οι σχεδιασμοί του Γα-
βρόγλου για το νέο λύκειο και να ανατραπούν και οι προ-
ηγούμενοι αντιεκπαιδευτικοί νόμοι.

Αντώνης Σκαρπέλης 
Απερχόμενος ειδικός γραμματέας Ένωσης Γονέων 

3ου Διαμερίσματος Αθήνας

ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Η απεργία της ΟΛΜΕ οργανώνεται

δυο μόλις μέρες μετά τις φοιτητικές
εκλογές στις 10 Απρίλη. Οι φοιτητές
ήταν από τους πρώτους που δέχτηκαν
τις επιθέσεις του Γαβρόγλου δυο χρό-
νια πριν με την “ανωτατοποίηση” των
ΤΕΙ, την κατάργηση και συγχώνευση
σχολών, την υποβάθμιση πτυχίων και
την ακόμα μεγαλύτερη μείωση της χρη-
ματοδότησης των πανεπιστημίων. 

Ο Αλέξανδρος Κοροβέσης από το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής μίλησε
στην Εργατική Αλληλεγγύη:

“Οι φοιτητές είδαμε τον Γαβρόγλου
να καταργεί τα ΤΕΙ σε όλη τη χώρα με
το πρόσχημα της υποτιθέμενης ανωτα-
τοποίησης. Στην πραγματικότητα αυτό
σήμανε περικοπές, απολύσεις, ιδιωτικο-
ποίησεις, καταργήσεις και συγχωνεύ-
σεις τμημάτων και διετή προγράμματα
σπουδών.

Ο Γαβρόγλου αφού επιτέθηκε σε
όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης τώ-
ρα έρχεται με το “νέο” Λύκειο να μιλή-
σει πάλι για προοδευτική μεταρρύθμι-
ση. Τα περί προοδευτικής μεταρύθμι-
σης τα είχαμε ακούσει και εμείς όταν ο
Γαβρόγλου συγχώνευε τα ΤΕΙ. Σήμερα
μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα
αυτής της επίθεσης και τα ψέματα της
κυβέρνησης.

Η επίθεση στα Πανεπιστήμια έγινε  με
δυο κέντρα και τα αποτελέσματά της τα
είδαμε από την πρώτη βδομάδα. Το ένα
είναι οι απολύσεις και οι περικοπές λό-
γω της μείωσης του προϋπολογισμού
για την Παιδεία, με τα 2/3 των έκτακτων
καθηγητών να απολύονται. 

Το δεύτερο επίπεδο επιθέσεων είναι
αυτό των ιδιωτικοποιήσεων. Δηλαδή το
Πανεπιστήμιο θα πρέπει να αυτοχρημα-
τοδοτείται. Φυσικά κάτι τέτοιο ανοίγει
διάπλατα την πόρτα στους καπιταλιστές

‘χορηγούς’. Χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα είναι το φετινό σύστημα εγγραφών
που πέρασε σε χέρια ιδιώτη. Ο ιδιώτης
ήθελε τα λεφτά μπροστά για να θέσει
το σύστημα σε λειτουργία. Αυτό σήμανε
ότι οι πρωτοετείς φοιτητές έβγαλαν πά-
σο τέλη Δεκέμβρη, καθυστέρησαν πάρα
πολύ οι δηλώσεις μαθημάτων και σε κά-
ποιες σχολές τελείωσε πρώτα το πρώτο
εξάμηνο και μετά δήλωσαν τα μαθήμα-
τα.

Ούτε το ‘νέο’ Λύκειο έχει οποιαδήπο-
τε προοδευτική προοπτική. Το μόνο που
τους ενδιαφέρει είναι οι περικοπές και
τα πλεονάσματα. Γι' αυτό και πρέπει να
το μπλοκάρουμε. Έχουμε την εμπειρία
των αγώνων που δώσαμε απέναντι στον
Γαβρόγλου.

Καταλήψεις
Πέρσι ξεκινήσαμε με κέντρο αγώνα

την ΣΓΤΚΣ με δεκάδες διαδηλώσεις, γε-
νικές συνελεύσεις και 4 μήνες καταλή-
ψεων και δώσαμε τον παλμό σε αυτή τη
μάχη ενάντια στους αντιεκπαιδευτικούς
νόμους. Στη συνέχεια είδαμε τον αγώνα
αυτό να απλώνεται και να συνδέεται και
με άλλους φοιτητικούς συλλόγους σε
όλη τη χώρα. Όμως η επίθεση στην Παι-

δεία συνεχίζεται. Γι' αυτό και χρειάζεται
να συνεχίσουμε τους αγώνες μας συν-
τονισμένα και οργανωμένα.

Η απεργία της ΟΛΜΕ την Παρασκευή
12 Απρίλη είναι μια μεγάλη ευκαιρία
ώστε το φοιτητικό κίνημα να βρεθεί στο
πλευρό των εργαζόμενων στην δημόσια
παιδεία. Τώρα είναι η ανάγκη να κάνου-
με τη σύνδεση του φοιτητικού με το ερ-
γατικό κίνημα. Οι φοιτητές συμμετείχαν
στο πλευρό των εκπαιδευτικών στις
απεργίες για το προσοντολόγιο. Και
πρέπει να δούμε αυτή την απεργία σαν
την συνέχεια εκείνων των κινητοποιήσε-
ων. Μαζί με τους εργάτες οι φοιτητές
μπορούν φέρουν και τα δικά τους αιτή-
ματα ξανά στο προσκήνιο και να παλέ-
ψουν με όρους ενός μεγάλου πανεκπαι-
δευτικού κινήματος για δημόσια και δω-
ρεάν παιδεία, ενάντια στις συγχωνεύ-
σεις και τις καταργήσεις, για μαζικές
μονιμοποιήσεις εκπιαδευτικών και προ-
σωπικού στις σχολές, στα σχολεία και
παντού. Δυο μέρες μετά τις φοιτητικές
εκλογές την Παρασκευή 12 Απρίλη, στις
12 το μεσημέρι στα Προπύλαια να δια-
δηλώσουμε κατά χιλιάδες μαζί με τους
εκπαιδευτικούς ενάντια στις αντιεκπαι-
δευτικές επιθέσεις του Γαβρόγλου”.

      στους νόμους Γαβρόγλου

Συντονιστικό
Αναπληρωτών

“Να μετατρέψουμε την
Παρασκευή 12 Απρίλη σε
πανελλαδικό πανεκπαιδευ-
τικό συλλαλητήριο για τις
δικές μας ανάγκες”, προ-
τείνουν τα μέλη του Συντο-
νιστικού των Αναπληρωτών
και Αδιόριστων Εκπαιδευτι-
κών που καλούν στην
απεργιακή συγκέντρωση
στα Προπύλαια στις 12 το
μεσημέρι της Παρασκευής
12 Απρίλη. “Όχι στο ‘νέο’
Λύκειο, κατάργηση του
προσοντολόγιου, μονιμο-
ποίηση όλων των αναπλη-
ρωτών με βάση το πτυχίο
και την προϋπηρεσία”,
αναφέρεται στην ανακοί-
νωση που εξέδωσαν.

26/1, Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο

Κείμενα-Επιμέλεια: Κυριάκος Μπάνος
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Ψηφοδέλτιο
και υπογραφές
στήριξης

Εργαζόμενοι/εργαζόμενες από τις εργατι-
κές μάχες στα νοσοκομεία, στην εκπαί-
δευση, στον ιδ. τομέα, νεολαίοι, φοιτη-

τές και σπουδαστές, αγωνιστές/στριες από το
αντιφασιστικό και αντιρατσιστικό κίνημα, την
ΚΕΕΡΦΑ, την Κίνηση για την απεργιακή 8 Μάρ-
τη, χειροτέχνες, άνθρωποι των γραμμάτων και
των τεχνών, μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και ανέντα-
χτοι/ες της αριστεράς – συμμετέχουν στο ψη-
φοδέλτιο της Ανταρσίας στην Κοκκινιά της
Προσφυγιάς και της Αντίστασης» .

Ακολουθούν τα ονόματα των πρώτων 36 υπο-
ψηφίων: Αμαλία Αλτίνου, κοινωνιολόγος, Αργυ-
ροκαστρίτης Δημήτρης, λιθογράφος, Βαγιανός
Σίμος, άνεργος, Βούλγαρης Μιχάλης, άνεργος,
Γεωργιάδης Γιώργος, μαθηματικός, Δημητριά-
δου Αναστασία, φιλόλογος, μέλος ΔΣ Συλλό-
γου Γονέων 12ου Δημοτικού Νίκαιας, Διαμαντή
Έλενα, ιδ. υπάλληλος, Δρίτσας Βασίλης, εργα-
ζόμενος στη διανομή, Ζορμπάς Σωτήρης, οδη-
γός ΤΑΧΙ, Ζουγανέλης Παναγιώτης, μηχανικός,
Θωίδου Μαρία, συνταξιούχος, τριμελής επιτρο-
πή 5ου ΚΑΠΗ Νίκαιας, Καπαγερίδης Γιάννης,
δημοσιογράφος, Καπνίσης Αντρέας, συμβασι-
ούχος Υπ. Πολιτισμού, Καράμπελας Γιώργος,
ιδ. Υπάλληλος, Καρτέρης Μάνος, μουσικός,
αναπληρωτής εκπαιδευτικός, Καταραχιάς Βασί-
λης, ιδ. υπάλληλος, Κατιμερτζή Δόμνα, λαϊκή
ζωγράφος, χειροτέχνης, Κουγιτέας Χρήστος,
εργαζόμενος στα ΜΜΕ, Μάρκου Κούλα, συντα-
ξιούχος, τριμελής επιτροπή 5ου ΚΑΠΗ Νίκαιας,
Μέξης Χρυσοβαλάντης, εργαζόμενος στη δια-
νομή, Μπαμπάκου Δήμητρα, ζωγράφος, συντα-
ξιούχος εκπαιδευτικός, Μπέρτου Κατερίνα,
άνεργη, Μπλέτσου Λίτσα, συνταξιούχος, Μπόμ-
πος Γιάννης, εργαζόμενος στον επισιτισμό,
Μωϋσίδης Θανάσης, σπουδαστής Δημόσιου
ΙΕΚ, Μωϋσίδου Βασιλική, σπουδάστρια Δημόσι-
ου ΙΕΚ, Πέππας Μιχάλης, φοιτητής Χημικού,
Σεϊτανίδου Φιλιώ, φοιτήτρια Παν. Δυτικής Αττι-
κής, Σίδερη Μαρία, ιδ. Υπάλληλος, Σταθόπου-
λος Γιάννης, δικηγόρος, Σταμπολή Εύη, λογί-
στρια, Στρίγκος Θοδωρής, ηλεκτρολόγος μηχα-
νικός, εργαζόμενος στο Κέντρο Ελέγχου Ενέρ-
γειας ΑΔΜΗΕ, Τσούμος Ζαχαρίας, καλλιτέχνης
Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Φούρλας Νίκος, ιδ.
υπάλληλος, Φραγκάκου Φιλιώ, καθαρίστρια νο-
σοκομείο Αγ. Σάββας, Χρηστίδης Γιάννης, φοι-
τητής ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. 

Επιπλέον την υποστήριξή του στην κίνηση
έχουν δηλώσει οι: Μιχάλης Γεραζούνης,
πρώην διευθυντής Χειρουργικής Θώρακος
Κρατικού Νίκαιας, Παντελής Δεντάκης, σκηνο-
θέτης –ηθοποιός, Θανάσης Διαβολάκης, υπο-
ψήφιος Δήμαρχος Πειραιά, “Ανταρσία στο Λι-
μάνι”, Δημήτρης Καλπίδης, μέλος ΔΣ συλλό-
γου εργαζομένων δήμου Κορυδαλλού, Λεωνί-
δας Κοντουδάκης, μέλος της ΚΕΕΡΦΑ Νίκαιας
και μάρτυρας στη δολοφονία του Γρ. Λαμπρά-
κη, Γιάννης Λειβαδάρος, μέλος ΔΣ Συλλόγου
Εργαζομένων δήμου Κερατσινίου, Αλίκη Λου-
κά, ειδικευόμενη οφθαλμίατρος Κρατικού Νί-
καιας, Αντώνης Σταματόπουλος, πρώην πρό-
εδρος σωματείου εργαζομένων στο ΜΕΤΡΟ,
Παναγιώτης Τσελεπής, πρόεδρος σωματείου
εργαζομένων δήμου Νίκαιας-Ρέντη, Γιώργος
Κομνάς, μουσικός, πρόεδρος Συλλόγου Γονέ-
ων 11ου Γυμνασίου Νίκαιας. 

“Μπορούμε να τα πά-
ρουμε όλα πίσω, με
δυνατό εργατικό κί-

νημα και δυνατή αντικαπιταλι-
στική αριστερά σε Νίκαια και
Ρέντη”, ήταν το μήνυμα της εκ-
δήλωσης-παρουσίασης του ψη-
φοδελτίου της «Ανταρσία στην
Κοκκινιά της προσφυγιάς και
της Αντίστασης», που έγινε την
Κυριακή 7 Απρίλη στο Δημαρ-
χείο της πόλης με τη συμμετοχή
50 περίπου αγωνιστών. Η αίθου-
σα εκδηλώσεων του δημαρχείου
γέμισε από τον κόσμο της εργα-
τικής αντίστασης, ντόπιους και
μετανάστες, νεολαίους, άνερ-
γους, φοιτητές, εργαζόμενους
συνταξιούχους μέλη των ΚΑΠΗ
της πόλης, γυναίκες και άντρες. 

Εισηγητικές ομιλίες έκαναν οι
υποψήφιοι: Τασούλα Δημητριά-
δου, μέλος ΔΣ του Συλλόγου
Γονέων 12ου Δημοτικού Νί-
καιας, που μίλησε για τις πρωτο-
βουλίες συσπείρωσης των γονέ-
ων κόντρα στην υποβάθμιση των
σχολείων της πόλης. Ο Μάνος
Καρτέρης, μουσικός και ανα-
πληρωτής εκπαιδευτικός, που
μίλησε για τις νέες επιθέσεις
που ετοιμάζουν Υπουργείο Παι-
δείας και δήμαρχοι σε βάρος
της δημόσιας παιδείας. Η Φιλιώ
Φραγκάκου, εργαζόμενη στην
καθαριότητα στο νοσοκομείο
του Αγ. Σάββα, που μίλησε για
τη δύναμη της οργάνωσης των
αγώνων από τα κάτω, μεταφέ-
ροντας την εμπειρία της από
την απεργία διαρκείας των κα-
θαριστριών στο νοσοκομείο που
κατάφερε νίκες. Τη συζήτηση
συντόνισε ο Γιώργος Γεωργιά-
δης, μαθηματικός.

Η Κατερίνα Θωίδου, υποψήφια
δήμαρχος και νυν δημοτική σύμ-
βουλος, θύμισε τις πρωτοβου-
λίες που πήρε η «Ανταρσία στην
Κοκκινιά» μέσα και έξω από το
δημοτικό συμβούλιο, τονίζοντας
ότι η αντικαπιταλιστική αριστερά
είναι δύναμη ενότητας και σύγ-
κρουσης με το φασισμό, το ρα-
τσισμό, το σεξισμό, τα επιχειρη-
ματικά συμφέροντα και τους δη-
μάρχους που τα υπηρετούν: 

“Ο Ιωακειμίδης κατεβαίνει
στις εκλογές (σ.σ. με στήριξη
από ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ένα μέρος
του ΚΙΝΑΛ) με το σύνθημα “αν-
τέξαμε στα δύσκολα ενώσαμε
την πόλη”. Από την πλευρά μας
δεν πρόκειται να συμβιβαστού-
με με τους μονόδρομους της λι-

τότητας που συμβολίζει το “αν-
τέξαμε στα δύσκολα”. Παλεύου-
με για τα πάρουμε όλα πίσω.
Και αν υπάρχει μια δύναμη που
έχει ενώσει  τους ανθρώπους σε
αυτήν την πόλη -εκπαιδευτικούς
και μαθητές, άνεργους και ερ-
γαζόμενους, μετανάστες και
τους ντόπιους, συμβασιούχους
και μόνιμους- αυτή η δύναμη εί-
ναι η Ανταρσία στην Κοκκινιά
της προσφυγιάς και της Αντί-
στασης” τόνισε. 

Παρεμβάσεις
Ακολούθησαν παρεμβάσεις

από υποψήφιους και υποστηρι-
κτές του συνδυασμού. “Εδώ στη
Νίκαια, χρόνια στην αριστερά
και στα κινήματα θέλω να ανα-
φερθώ στους βασικούς λόγους
για τους οποίους αποφάσισα να
συμμετάσχω ουσιαστικά στο
σχήμα παρότι δεν έχω συμμετά-
σχει ξανά σε αυτοδιοικητικές
εκλογές” τόνισε ο Θοδωρής
Στρίγκος, ηλεκτρολόγος μηχανι-
κός, εργαζόμενος στο Κέντρο
Ελέγχου Ενέργειας ΑΔΜΗΕ.
“Και αφορούν τους τρεις άξονες
με τους οποίους κινείται αυτό το
σχήμα, το άπλωμα της αντικαπι-
ταλιστικής αριστεράς σε επίπε-
δο πόλης, το άνοιγμα του αντι-
φασιστικού μετώπου που έχει
μεγάλη σημασία και η αντίληψη
για το τί πρέπει να θεωρεί αυτο-
διοίκηση η Αριστερά ”.

Ο Λεωνίδας Κοντουδάκης, μέ-
λος της ΚΕΕΡΦΑ Νίκαιας και
μάρτυρας της δολοφονίας του
Λαμπράκη, τόνισε: “Πριν οκτώ
χρόνια όταν έβλεπα τα τάγματα

εφόδου της Χ.Α να κάνει παρε-
λάσεις στη Νίκαια σκεφτόμουν,
είναι δυνατόν στην Κοκκινιά; Τό-
τε βρήκα μια μικρή ομάδα νεα-
ρών παιδιών ανάμεσά τους και η
Κατερίνα που είχαν φτιάξει την
ΚΕΕΡΦΑ και τους λέω παιδιά
που πηγαίνετε; Αυτοί είναι μα-
χαιροβγάλτες. Είχα την εμπειρία
του 1960-63, τότε φοιτητής στη
Θεσσαλονίκη και είπα θα έρθω
και εγώ να βοηθήσω. Και κατα-
φέραμε πολλά πράγματα, μπο-
ρέσαμε να τους σταματήσουμε.
Όταν η Κατερίνα μου είπε πριν
μερικά χρόνια ότι θα κατεβά-
σουμε συνδυασμό στη Νίκαια
της είπα που πας ξυπόλητη στα
αγκάθια. Όχι μόνο τα κατάφερε,
αλλά ήταν και μια δημοτική σύμ-
βουλος που δεν άφησε θέμα για
θέμα που να μη μπει μπροστά.
Γι' αυτό η Ανταρσία στην Κοκκι-
νιά χρειάζεται να εκλέξει όχι
ένα, αλλά παραπάνω σύμβου-
λους”. 

“Το ότι έχουμε σήμερα δημο-
τικά συμβούλια χωρίς φασίστες
έχει να κάνει με την δράση του
αντιφασιστικού κινήματος στις
γειτονιές και αυτό είναι το πρώ-
το κρατούμενο” τόνισε ο Μή-
τσος Καλπίδης, μέλος ΔΣ Συλ-
λόγου Εργαζομένων δήμου Κο-
ρυδαλλού. “Ήταν οι άνθρωποι
της Ανταρσίας στην Κοκκινιά
που μπήκαν στην πρώτη γραμμή
αυτής της μάχης. Ήταν αυτές οι
δυνάμεις που στήριξαν τους
αγώνες των εργαζομένων. Των
συμβασιούχων -θυμηθείτε την
κατάληψη του δήμου της Αθή-
νας - ενάντια στην πολιτική που

θέλει τους δήμους να υποστελε-
χώνονται με εργαζόμενους των
500 ευρώ, χωρίς σταθερή δου-
λειά και δικαιώματα”. 

Ο Μιχάλης Πέππας, φοιτητής
θύμισε το ρόλο της κίνησης στις
γειτονιές και στην απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου να καλω-
σορίσει τα προσφυγόπουλα στα
σχολεία. Ο Μιχάλης Βούλγαρης,
άνεργος αναφέρθηκε στο ότι
έχουν μαντρώσει τα σχολεία με
αποτέλεσμα οι εξωτερικοί τους
χώροι να μην είναι πια προσιτοί
σε παιδιά, έφηβους και νέους. Η
Δήμητρα Μπαμπάκου, ζωγρά-
φος, αναφέρθηκε στην κινητο-
ποίηση που πραγματοποιήθηκε
μετά τις πλημμύρες με αίτημα
υποδομές και όχι καταπάτηση
των δημόσιων χώρων από ιδιώ-
τες, Μall και τραπεζοκαθίσματα.  

Ο Κώστας Παπαδάκης, δικη-
γόρος της πολιτικής αγωγής στη
δίκη της Χρυσής Αυγής θύμισε
ότι η Κατερίνα Θωίδου υπήρξε
μάρτυρας στη δίκη της Χρυσής
Αυγής και τόνισε πόσο σημαντι-
κή ήταν το πρόσφατο ομόφωνο
ψήφισμα του ΔΣ ενάντια στην
αλλαγή του ποινικού κώδικα που
ρίχνει στα μαλακά τη Χρυσή Αυ-
γή.  Η Εύη Σταμπολή κάλεσε
στην αντιφασιστική κινητοποί-
ηση στις 18 Απρίλη στο Εφετείο
στα τέσσερα χρόνια από το ξεκί-
νημα της δίκης της Χ.Α. Χαιρετι-
σμό απηύθυναν επίσης ο Πέτρος
Κωνσταντίνου από την Ανταρσία
στις Γειτονιές της Αθήνας και ο
Αντώνης Αλφιέρης από την Αν-
ταρσία στο Λιμάνι. 

Η εκδήλωση έκλεισε με την
ανακοίνωση (βλέπε δίπλα) των
υποψηφίων και των υποστηρι-
κτών του συνδυασμού, ενώ πολ-
λοί δήλωσαν συμμετοχή στις
εξορμήσεις, προμηθεύτηκαν
υλικά και στήριξαν οικονομικά.  

Γ.Π.

ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΚΚΙΝΙΑ
“Εμείς ενώνουμε την πόλη 
που αντιστέκεται”
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Εκδηλώσεις
δημοτικών σχημάτων
Ανταρσία στο Λιμάνι
Κεντρική εκδήλωση παρουσίασης ψηφοδελτίου
Σάββατο 13 Απρίλη, 6μμ
Β' Δημοτική Κοινότητα Δ. Πειραιά, Δραγάτση
Ιάκωβου 1Α
Ομιλητές: Θανάσης Διαβολάκης, Αντώνης Αλ-
φιέρης, ιδιωτικός υπάλληλος κάτοικος Πειραϊ-
κής, Ξένη Κεσίνη, δικαστική επιμελητής, Κίνηση
για μια απεργιακή 8 Μάρτη, Μαρία Ανδρέου,
ΚΕΕΡΦΑ Πειραιά 

Ανταρσία στην Πάτρα
Κεντρική εκδήλωση παρουσίασης ψηφοδελτίου
Σάββατο 13 Απρίλη, 7μμ
Αίθουσα ΕΒΕ, Αράτου 21, πλατεία Όλγας
Ομιλητές: Δημήτρης Μπελιάς, υποψήφιος δή-
μαρχος, Γιάννης Αγγελόπουλος, ΠΣΟ ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ,  Άγγελος Κωνσταντίνου, δημοσιογράφος,
αλληλέγγυος ΕΡΑ Πάτρας

Ανταρσία στην Θεσσαλονίκη 
για την Ανατροπή
Κεντρική εκδήλωση παρουσίασης ψηφοδελτίου
Σάββατο 13 Απριλίου, 7μμ, 
Χώρος Πολιτισμού Ένεκεν, Πρ. Κορομηλά 37
Ομιλητές: Γιάννης Κούτρας, υποψήφιος δήμαρ-
χος, Χάλεντ Αλασκάρ, Παλαιστίνιος αγωνιστής,
Κατερίνα Αβραμίδου, εργαζόμενη ΨΝΘ 

Ανταρσία στα Χανιά
Κεντρική εκδήλωση
παρουσίασης θέσεων και ψηφοδελτίου
Τετάρτη 17 Απρίλη, 7μμ,
2ο ΚΑΠΗ Νέας Χώρας (Ακτή Παπανικολή 17)
Καφέ Γωνιά των Αγγέλων, Ενετικό Λιμάνι
Ομιλητής: Σεραφείμ Ρίζος, υποψήφιος δήμαρ-
χος, Θανάσης Σταυρίδης, ΔΣ Ένωση Γιατρών
ΕΣΥ Χανίων, Αλί Μουσταφάογλου, Επιτροπή
Αναπληρωτών ΣΕΠΕ Χανίων, Μίρα Τίκα, εργα-
ζόμενη σε βρεφονηπιακό, Αλβανική Κοινότητα
Κρήτης 

Αντίσταση και Ανατροπή-
Αντικαπιταλιστική Κίνηση 
Βριλησσίων
Εκδήλωση παρουσίασης 
διακήρυξης και ψηφοδελτίου 
Πέμπτη 18 Απρίλη, Πνευματικό Κέντρο Δήμου,
Κισσάβου 11 
Ομιλητές: Ορέστης Ηλίας, υποψήφιος δήμαρ-
χος, Δημήτρης Κυριαζής, φοιτητής, Λυδία Αγά-
θωνος ασκούμενη δικηγόρος, Νίκος Κοκκινά-
κης φοιτητής. 

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

ΚΟΚΚΙΝΗ ΡΩΓΜΗ - 
αγώνας, ρήξη, ανατροπή 
στο Ν. Ηράκλειο 
Eκδήλωση παρουσίασης της κίνησης 
και του ψηφοδελτίου της
Δευτέρα 22 Απρίλη, 7.30μμ, Βίλλα Στέλλα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ
Όλοι στις αντικαπιταλιστικές εκδηλώσεις
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το Σάββατο 13 Απρίλη πραγματοποιεί-
ται η κεντρική εκδήλωση παρουσία-
σης των θέσεων και του ψηφοδελτίου

της “Ανταρσία στην Θεσσαλονίκη για την
Ανατροπή” (7μμ στον χώρο πολιτισμού
«Ένεκεν» (Προξένου Κορομηλά 37) με ομι-
λητές τον υποψήφιο δήμαρχο της κίνησης
Γιάννη Κούτρα και υποψήφιους δημοτικούς
συμβούλους. 

Την προηγούμενη βδομάδα συνεχίστηκαν
οι εξορμήσεις σε χώρους εργασίας και γει-
τονιές, ενώ με επιτυχία πραγματοποιήθηκε
την Πέμπτη 4/4 η δεύτερη τοπική συνέλευ-
ση-εκδήλωση της αντικαπιταλιστικής κίνη-
σης στο Δ' και Ε' Διαμέρισμα Θεσσαλονί-
κης.

Τη συζήτηση άνοιξε ο Μπάμπης Κουρουν-
δής, δικηγόρος και μέλος του ΔΣ του Δικη-
γορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, περιγρά-
φοντας το πλαίσιο των επερχόμενων εκλο-
γών και επισημαίνοντας ότι η πόλωση που
τις χαρακτηρίζει δεν πρέπει να κρύψει τις
ουσιαστικές συγκλίσεις μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙ-
ΖΑ, όχι μόνο για τη μεταμνημονιακή «κανο-
νικότητα», αλλά και για το Μακεδονικό ή τη
συμμαχία με Ισραήλ και Αίγυπτο για τις
ΑΟΖ. Αντίστοιχο είναι το σκηνικό στο δήμο
Θεσσαλονίκης, όπου Νοτοπούλου και Ταχι-
άος συναινούν στο «νεοφιλελεύθερο κεκτη-
μένο» της δημαρχίας Μπουτάρη. Εξήγησε
στη συνέχεια ότι το αντικαπιταλιστικό πρό-
γραμμα δεν είναι ένα άθροισμα υποσχέσε-

ων για το μακρινό μέλλον, αλλά αναγκαίες
αιχμές στους αγώνες που δίνουμε σήμερα
και πολύτιμο στήριγμα των διεκδικήσεων
για να τα πάρουμε όλα πίσω.

Μετά πήρε το λόγο η Δήμητρα Κομνια-
νού, εργαζόμενη στον Οργανισμό Συγκοι-
νωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης που εστία-
σε την τοποθέτησή της σε δύο πτυχές του
προγράμματος που έχει το δημοτικό σχήμα
στην προμετωπίδα του: τη μάχη ενάντια στη
γυναικεία καταπίεση και τη μάχη ενάντια
στο ρατσισμό και τη φασιστική απειλή. Με-
ταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στη συμμετο-
χή του σχήματος στις επιτυχημένες κινητο-
ποιήσεις στις 8 Μάρτη, την Παγκόσμια μέρα
των γυναικών που μετατράπηκε από επετει-
ακή σε απεργιακή, καθώς και στις 16 Μάρ-
τη, τη Διεθνή μέρα δράσης ενάντια στο ρα-
τσισμό και τη φασιστική απειλή στην οποία
η Θεσσαλονίκη συντόνισε τα βήματά της με
το κίνημα στην υπόλοιπη Ελλάδα και σε άλ-

λες τριάντα χώ-
ρες.

Ο Γιάννης
Κούτρας, υπο-
ψήφιος δήμαρ-
χος Θεσσαλονί-
κης με την κίνη-
ση, στον χαιρε-
τισμό του τόνι-
σε ότι η συζήτη-
ση ενόψει των
δημοτικών εκλο-
γών δεν περιο-
ρίζεται στα τοπι-
κά ζητήματα αλ-

λά ανοίγει όλα τα πολιτικά θέματα. Υπο-
γράμμισε το αίτημα για νομιμοποίηση και
πλήρη πολιτικά δικαιώματα στους μετανά-
στες απέναντι στην ατζέντα της ακροδεξιάς
που προσπαθεί με σημαία την ισλαμοφοβία
να χύσει το ρατσιστικό της δηλητήριο. Τέ-
λος, επεσήμανε τη σημασία της μάχης για
τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων
και για μαζικές προσλήψεις στη λειτουργία
των δήμων καταλήγοντας ότι αυτά τα μέτω-
πα θέλουμε να αναδείξουμε τόσο με την
καμπάνια μας όσο και με τη σύνθεση του
ψηφοδελτίου.

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. Ακολούθησε
πάρτυ οικονομικής ενίσχυσης που ολοκλή-
ρωσε τη βραδιά.

ΠΑΤΡΑ

Σε εκδήλωση παρουσίασης του ψηφοδελτί-
ου της προχωράει η Ανταρσία στην Πά-
τρα, το Σάββατο 13 Απρίλη, στις 7μμ στην

αίθουσα ΕΒΕ (Αράτου 21, πλατεία Όλγας), με
ομιλητές τον υποψήφιο δήμαρχο της κίνησης
Δημήτρη Μπελιά, τον Γιάννη Αγγελόπουλο,
ΠΣΟ ΑΝΤΑΡΣΥΑ και τον Άγγελο Κωνσταντίνου,
δημοσιογράφο, αλληλέγγυο ΕΡΑ Πάτρας.

“Με την τετρασέλιδη διακήρυξή μας και το
κάλεσμα για την εκδήλωση στα χέρια έγιναν
την βδομάδα που μας πέρασε περιοδείες σε
εργατικούς χώρους της πόλης” μας μεταφέρει
ο Νεκτάριος Χάινταρ από την Πάτρα. “Αγωνι-
στές-τριες της αντικαπιταλιστικής κίνησης επι-
σκέφτηκαν τους εργαζόμενους του Δήμου. Η
ανάγκη μόνιμης και σταθερής δουλειάς καθώς
και η συζήτηση, πως μπορούμε να κερδίσουμε
την μονιμοποίηση των υπό απόλυση συμβασι-
ούχων ήταν κεντρική. 

Επισκέψεις έγιναν επίσης στα ΕΛΤΑ και στα
δύο μεγάλα νοσοκομεία της πόλης στο Ρίο και
στον Άγιο Ανδρέα όπου η συζήτηση για τις με-
γάλες ελλείψεις προσωπικού στην Δημόσια
Υγεία και την ανάγκη να κλιμακωσει το κίνημα
για μαζικές προσλήψεις ήταν έντονη. 

Η διάθεση του κόσμου να συζητήσει την εναλ-
λακτική που προτείνει η αντικαπιταλιστική αρι-
στερά φάνηκε από την ανταπόκριση που είχαν οι
παρεμβάσεις μας στην πόλη, οι δρόμοι της οποί-
ας έχουν αρχίσει να κοκκινίζουν από την αφίσα
μας που ζητάει «να τα πάρουμε όλα πίσω».

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Στην εκδήλωση παρουσίασης της δια-
κήρυξης και του ψηφοδελτίου της
προχωράει η Ανταρσία στο Λιμάνι του

Πειραιά (Σάββατο 13 Απρίλη, 6μμ Β' Δημο-
τική Κοινότητα Δ. Πειραιά Δραγάτση Ιάκω-
βου 1Α) με ομιλητές τους  Θανάσης Διαβο-
λάκης, υποψήφιο δήμαρχο και τους υποψή-
φιους δημοτικούς συμβούλους, Αντώνη Αλ-
φιέρη, ιδιωτικός υπάλληλος κάτοικος Πει-
ραϊκής, Ξένη Κεσίνη, δικαστική επιμελητής,
Κίνηση για μια απεργιακή 8 Μάρτη, Μαρία
Ανδρέου, ΚΕΕΡΦΑ Πειραιά. 

'Ηδη μια σειρά από αγωνιστές και αγωνί-
στριες έχουν μπει στην μάχη των εξορμήσε-
ων, των περιοδειών αλλά και της στήριξης
του ψηφοδελτίου. Τη Δευτέρα 4 Αυγούστου
αντιπροσωπεία της κίνησης πραγματοποίησε
παρέμβαση στην συνέλευση εργαζομένων της Cosco ενώ το περασμένο Σάββατο προ-
ηγήθηκε εξόρμηση στο Πασαλιμάνι και ακολουθούν αυτήν τη βδομάδα περιοδείες στα
νοσοκομεία Τζάνειο και Μεταξά και στο Δημαρχείο Πειραιά. Η Ανταρσία στο Λιμάνι θα
πραγματοποιήσει παρέμβαση στη συνέλευση των κατοίκων της Πειραϊκής που ετοιμά-
ζονται να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις που λένε όχι στο λιμάνι στην Πειραϊκή. 

“Να επανέλθει άμεσα η σίτιση στα εσπερινά σχολεία του Πειραιά” απαιτεί με ανάρ-
τησή της η Ανταρσία στο Λιμάνι. Όπως τονίζει: “Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΜΕ ΠΕΙ-
ΡΑΙΑ από τον Ιανουάριο του 2019 σταμάτησε η σίτιση στα εσπερινά σχολεία, ένα μέ-
τρο που μπορεί να μην "αντισταθμιζει τις απώλειες που έχει υποστεί το εργατικό εισο-
δημα" ,είναι όμως μια μικρή ανακούφιση για την εργατική οικογένεια. Η στέρηση της
σίτισης στο εσπερινό ειναι μια ακόμα ολέθρια μετακύλιση του βάρους στην ήδη χτυπη-
μένη εργατική οικογένεια που πληρώνει τροφεία από το παιδικό σταθμό και το προνή-
πιο.Διεκδικούμε, μαζί με τα σωματεία, κοινωνικές παροχές για τη νεολαία που εργαζε-
ται και σπουδάζει”. 



Νο 1369, 10 Απρίλη 2019

Η πολύχρωμη Αθήνα των φτωχών
σελ.12-13 εργατικη αλληλεγγυη Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας

• Αγωγιάτης Κώστας, εργάτης – μαθητής ΕΠΑΛ • Αλαμπάντλα Γιασίν, Παλαιστινιακή Νεολαία Ελλάδας •
Αλεξανδράτος Νίκος, ΚΕΕΡΦΑ Πατήσια-Κυψέλη • Αλιφιέρη Μαρία, μέλος Δ.Σ. σωματείου Παίδων Αγλαΐα
Κυριακού • Αναστασίου Βασιλική, ηθοποιός • Αργύρη Νίκη, ΠΣΟ ΑΝΤΑΡΣΥΑ, φοιτητικό κίνημα καταλήψεων
2006-2007 • Αργύρη Μαγδαληνή, συνταξιούχος • Αργύρης Χρίστος, γιατρός νοσοκομείου Γεννηματάς,
πρώην μέλος ΓΣ ΑΔΕΔΥ • Ασλανίδη Θένια, γιατρός, νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, σύνεδρος ΟΕΝΓΕ • Ασ-
λανίδης Μάνθος, εργαζόμενος στην Επιθεώρηση Εργασίας • Βαρελά Έβελυν, δικηγόρος • Βασιλείου
Σπύρος, εργαζόμενος, νοσοκομείο Άγ.Σάββας • Βάσσαλος Κώστας, τεχνίτης • Βερδέ Λένα, δημοσιογρά-
φος στην Εργατική Αλληλεγγύη • Βούλτσος Νίκος, ΚΕΕΡΦΑ Παγκρατίου • Βριζάκη Τάνια, πρώην κοινοτική
σύμβουλος στη 2η κοινότητα • Γεωργίου Νίκος, συνταξιούχος οικοδόμος • Γιαννίκας Φώτης, συνταξιούχος
• Γκαρανέ Ντίνα, καθηγήτρια, μέλος Δ.Σ. Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας • Γκούμα Βάγια, εργαζόμενη στο ΥΠΕΧΩΔΕ •
Γρυσμπολάκη Πωλίνα, αδιόριστη εκπαιδευτικός • Δαργάκης Νεκτάριος, δημοσιογράφος • Διονυσακό-
πουλος Άγγελος, φοιτητής Φιλοσοφικής Αθήνας, μέλος ΕΑΑΚ • Δρίτσα Εύη, συνταξιούχος ΔΕΗ • Ερωτο-
κρίτου Αργυρή, γιατρός, μέλος Δ.Σ. σωματείου νοσοκ. Γεννηματάς • Ζουγανέλη Εύα, νηπιαγωγός • Ζώτος
Δημήτρης, δικηγόρος, πολιτική αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυγής • Ηλιάδη Εύα, εκπαιδευτικός, εργαζόμε-
νη σε ΜΚΟ • Θωμά Λαμπρινή, δημοσιογράφος, πρώην εργαζόμενη Αθήνα 9,84 • Ισπαχανίδου Κική, εργα-
ζόμενη ΕΟΠΥΥ • Καζολέα Ελένη, νοσηλεύτρια Αγλ. Κυριακού • Καλαϊτζή Ελένη, εργαζόμενη σούπερ-μάρ-
κετ • Κατσιάπης Λάμπης, αντιστασιακός • Κατσούλας Άκης, καθηγητής κοινωνιολόγος, Α’ ΕΛΜΕ Αθήνας •
Καλοφωλιά Γιούλη, ΚΕΕΡΦΑ Κουκακίου-Νέου Κόσμου • Καμπαγιάννης Θανάσης, δικηγόρος, πολιτική
αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυγής • Καμπά Λαμίν, Κοινότητα Γουϊνέας • Κανελλοπούλου Κατερίνα, λογί-
στρια • Κανέλλου Βασιλική, συμβασιούχος στο νοσοκ. Γεννηματάς • Καταραχιάς Κώστας, γιατρός, πρό-
εδρος Δ.Σ. σωματείου νοσοκ. Αγ. Σάββα • Κατέλη Πελαγία, φοιτήτρια Τουρκικών σπουδών, ΕΚΠΑ • Κατσα-
νούλη Πέρσα, ηθοποιός, μέλος ΣΕΗ • Κατσούλη Αθανασία, καθηγήτρια Α’ ΕΛΜΕ  • Κατσούλη Δώρα, διοι-
κητικός Αγλ. Κυριακού • Κεϊχόπουλος Κύρος, μηχανικός Η/Υ • Κολοβός Ηλίας, ιδιωτικός υπάλληλος •
Κομπολίτη Ελίζα, γιατρός, νοσοκομείο Γεννηματάς • Κούβαρης Γιάννης, γραφίστας • Κουλούρης Κώ-
στας, συμβασιούχος ΟΑΕΔ, Ερυθρός • Κουράκης Νίκος, αναπληρωτής δάσκαλος-εικαστικός • Κουσιάδη
Ευγενία, επισιτισμός • Κουτσομητόπουλος Δημήτρης, λογιστής • Λαγωνικού Φωτεινή, φιλόλογος • Λάμ-
πρου Δημήτρης, χημικός μηχανικός • Λευθεριώτης Βασίλης, γιατρός Λαϊκό νοσοκομείο • Λίτσα Παρα-
σκευή, χειροτέχνης • Λούβρου Ιωάννα, γραμματέας Παν. Συλλ. εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού, ΕΚ-
ΠΑ • Λυκούργος Αποστόλης, βιβλιοϋπάλληλος • Λυσικάτου Ζαννέτα, μέλος Γ.Σ. ΟΕΝΓΕ • Μαλακού Βαγ-
γελιώ, επιμελήτρια εκδόσεων • Μαραβελάκης Γιάννης, βιβλιοπώλης • Μάραντος Βασίλης, προγραμματι-
στής • Μάραντος Χρήστος, συνταξιούχος δημοσιογράφος • Μαρκοπούλου Ειρήνη, επισιτισμός • Μαρ-
τζούκος Αλέξανδρος, ηθοποιός, Δ.Σ. ΣΕΗ • Μασούρα Παναγιώτα, φοιτήτρια Πάντειο, μέλος ΕΑΑΚ • Μαυ-
ρομάτη Μαρία, Κίνηση για την απεργιακή 8 Μάρτη • Μιλούση Γεζέρτσα, δικηγόρος • Μιλούση Άρτεμις,
φιλόλογος αγγλικής • Μιχαηλίδης Στέλιος, δημοσιογράφος • Μιχαλούδη Τερέζα, φοιτήτρια Φιλοσοφικής
ΕΚΠΑ, μέλος ΕΑΑΚ • Μουραφέτη Κατερίνα, λογίστρια • Μπαλατσούρα Χρύσα, ηθοποιός • Μπάνος Κυ-
ριάκος, δημοσιογράφος, Ερτοπεν "Η φωνή της ΚΕΕΡΦΑ" • Μπάνος Λευτέρης, προγραμματιστής • Μπαρ-
δάνη Θάλεια, εκπαιδευτικός • Μπαχαρνίκου Γιώτα, συμβασιούχος Δημοτικό Βρεφοκομείο • Μπούτσι Νι-
κολέτα, ιδιωτική υπάλληλος • Πανίδου Σταυρούλα, εκπαιδευτικός • Παπαδάκης Κώστας, δικηγόρος, πολι-
τική αγωγή δίκη Χ.Α. • Παπαδοπούλου Ακριβή, χειροτέχνης • Παπαδόπουλος Χάρης, ποιητής-συγγραφέ-
ας • Παπαϊωάννου Θέμης, εργαζόμενος Ιντρακόμ • Παπανικολάου Θωμάς, κινηματογραφιστής-οπερατέρ-
φωτογράφος • Παππάς Νίκος, γιατρός, Άγ. Σάββας • Πεταλούδας Στέλιος, γιατρός Ερυθρός Σταυρός •
Πίττας Γιώργος, δημοσιογράφος • Πολίτη Φύλλια, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ • Ραυτόπουλος Κοσμάς, συνταξιού-
χος • Ρέμπελου Φαίη, συγγραφέας • Σισμάνη Σοφία, φοιτήτρια Παιδαγωγικό Αθήνας, μέλος ΕΑΑΚ • Σκαρ-
πέλης Αντώνης, Δ.Σ. Σωματείο Εκτάκτων ΥΠΠΟ, γονεϊκό κίνημα • Σιουμπάλα Βασιλική, δικαστική υπάλλη-
λος • Σκλαβενίτη Ελένη, γονέας 102ου δημοτικού Αθήνας • Σκλαβενίτης Νίκος, καθηγητής ΠΑΔΑ, κεραμο-
ποιός • Σμπαρούνης Νίκος, συγκοινωνιολόγος Αττικό Μετρό • Στάικος Σπύρος, μέλος Δ.Σ. σωματείου Αττι-
κού Νοσοκομείου • Σταματελάτου Σοφία, συνταξιούχος ΛΕΠΕΤΕ • Στεφανάκης Δημήτρης, αρχιτέκτονας •
Στόγια Ελένη, συνταξιούχος ΕΛΤΑ • Στραβελάκης Νίκος, οικονομολόγος ΕΚΠΑ • Στυλιανού Σοφία, εκπαι-
δευτικός • Συκιανάκης Μανώλης, χειροτέχνης • Ταγκόπουλος Σωκράτης, ασκούμενος δικηγόρος • Τζαγ-
κίρ Χουσέϊν, Σύλλογος εργαζομένων Μπαγκλαντές • Τζομπανάκης Στέλιος, ΚΕΕΡΦΑ Πατήσια-Κυψέλη •
Τσαΐκου Ντόρα, εργαζόμενη Αγ.Σάββας • Τσώλη Ελεάννα, αδιόριστη εκπαιδευτικός • Τσώλης Δημήτρης,
προγραμματιστής • Φαράντος Γιώργος, συμβασιούχος ΔΕΣΦΑ • Φάρκωνα Αγγελική, καθηγήτρια, Γ’ ΕΛΜΕ
• Χαριτόπουλος Δημήτρης, ελεύθερος επαγγελματίας • Χατζηνικολάου Βαγγέλης, σκηνοθέτης, Proud
Seniors • Χρονοπούλου Μαριάννα, παιδαγωγός • Ψυχογιόπουλος Γιώργος, ιδιωτικός υπάλληλος • Ψυ-
χογιοπούλου Σταυρούλα, εργαζόμενη ΥΠΠΟ

118 υποψήφιοι

Οι πρώτοι 118 υποψήφιοι της «Ανταρσίας στις Γειτονιές της Αθήνας»παρουσιάστηκαν
στην ΕΣΗΕΑ την περασμένη Παρασκευή με τις 59 γυναίκες που συμμετέχουν να απαρ-
τίζουν ήδη το 50% των υποψηφίων!

Στο ψηφοδέλτιο μάχης για τη Αθήνα της “Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας” συμμετέχουν οι
δικηγόροι της πολιτικής αγωγής στη Δίκη της Χρυσής Αυγής, Κώστας Παπαδάκης, Θανάσης Καμ-
παγιάννης και Δημήτρης Ζώτος, συνδικαλιστές/στριες από τις εργατικές μάχες στα νοσοκομεία,
την εκπαίδευση, τον ιδ. τομέα, μετανάστες από την Αφρική, την Ασία, την Παλαιστίνη και τη Συρία,
γυναίκες από την πάλη ενάντια στο σεξισμό και την καταπίεση, από το Συντονιστικό εργαζομένων-
επιτροπών αγώνα-σωματείων Νοσοκομείων, την Κίνηση για την απεργιακή 8 Μάρτη,
αγωνιστές/στριες από το αντιφασιστικό και αντιρατσιστικό κίνημα, την ΚΕΕΡΦΑ, από την κοινότητα
ΛΟΑΤΚΙ, χειροτέχνες και ρακοσυλλέκτες, άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών, φιλόζωοι, κό-
σμος από τοπικές συλλογικότητες υπεράσπισης των ελεύθερων χώρων, του περιβάλλοντος,του
ποδηλάτου, μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και ανένταχτοι/ες της αριστεράς. Ακολουθούν τα πρώτα ονόματα:

Η ΕΣΗΕΑ πλημμύρισε με κό-
σμο από την αίθουσα μέχρι
τις σκάλες. Ήταν εκεί μαζι-

κά ένα πολύχρωμο ακροατήριο της
“άλλης Αθήνας”, κόσμος της εργα-
τικής αντίστασης, καθαρίστριες και
γιατροί, φτωχόκοσμος που δίνει την
μάχη της επιβίωσης από τους δρό-
μους του Θησείου μέχρι την κοινω-
νική πολυκατοικία Μπουμπουλίνας
36 που δεν κατάφερε να εκκενώσει
ο Καμίνης, μετανάστες θύματα ρα-
τσιστικών επιθέσεων όπως ο Αλι
Σουαρί από την Γουινέα που κατήγ-
γειλε την αστυνομική βία, ο Χαντίμ
Χουσεΐν, πατέρας του δολοφονημέ-
νου από χρυσαυγίτες Σαχζάτ Λουκ-
μάν, η Μαρία Κασκαρίκα, μητέρα
του φοιτητή Αλέξη Λάζαρη, μιά οι-
κογένεια προσφύγων που βρίσκεται
υπό έξωση, αγωνιστές του αγώνα
για την υπεράσπιση του περιβάλ-
λοντος όπως η Ελένη Πορτάλιου,
πρωταγωνίστρια στη σύγκρουση
για να μην θυσιαστεί το Ελληνικό
στο βωμό του χρέους στους Τραπε-
ζίτες. Η Έμμα από το Καμερούν με
την κόρη της, με τρεμάμενη φωνή,
να στηρίζει τον αγώνα για τα δι-
καιώματα των γυναικών και των παι-
διών στις γειτονιές της εγκατάλει-
ψης.

Εισηγητικές ομιλίες έκαναν οι
υποψήφιοι Κώστας Παπαδάκης, δι-
κηγόρος πολιτικής αγωγής στη δίκη
της Χρυσής Αυγής, Λαμπρινή Θω-
μά, δημοσιογράφος, πρώην εργα-
ζόμενη στον Αθήνα 9.84, Αργυρή
Ερωτοκρίτου, γιατρός, μέλος ΔΣ
Σωματείου Εργαζομένων νοσοκο-
μείου Γεννηματάς, Σοφία Σισμάνη,
φοιτήτρια Παιδαγωγικού Αθήνας
και ο υποψήφιος Δήμαρχος και νυν
δημοτικός σύμβουλος Πέτρος Κων-
σταντίνου.

Ο συνδυασμός έχει την στήριξη
ανθρώπων όπως η Ελένη Πορτάλι-
ου, καθηγήτρια αρχιτεκτονικής και
πρώην δημοτική σύμβουλος με την
Ανοιχτή Πόλη που ήταν παρούσα,
μουσικών όπως ο Μανώλης Αφολά-
νιο (MC YINKA) και ο Τζερόμ Καλού-
τα, της ζωγράφου Εύας Μπέη, του
ρακοσυλλέκτη Σπύρου Μεγαλιού,
του Δημήτρη Λιβιεράτου, ιστορικού
του εργατικού κινήματος, του Μιχά-
λη Λυμπεράτου, πανεπιστημιακού,
του Μάκη Καβουριάρη, πανεπιστη-
μιακού, της Μαρίας Αμπελιώτη, ερ-
γαζόμενη Δήμου Αθήνας και μέλος
της Κίνησης για την Απεργιακή 8
Μάρτη, του Μωυσή Λίτση, δημοσιο-
γράφου και ιδρυτικού μέλους της
Πρωτοβουλίας ΓΕΝΟΒΑ 2001, του
Νικόλαου Βεντούρα, σκηνοθέτη,
του Εμμανουήλ Βεντούρα, μουσικού
της Λυρικής Σκηνής, του Χρήστου
Τζουρντού, μέλος Συνδέσμου Φυλα-
κισθέντων Εξορισθέντων 1967-1974
και πολλών άλλων.

Στις διπλανές στήλες μπορείτε να
διαβάσετε αποσπάσματα από τις
ομιλίες που μας άφησαν όλους
συγκινημένους στο τέλος της εκδή-
λωσης.

Πέτρος Κωνσταντίνου. 
Μπροστά μας έχουμε μεγάλα στοιχήματα. Τι θα γίνει με τους φασίστες και την ακροδεξιά; Τι θα

γίνει με τις δυνάμεις του ρατσισμού; Τι θα γίνει με αυτούς που επιμένουν στη λιτότητα; Υπάρχει
εναλλακτική λύση; Υπάρχει, είναι ο δρόμος των αγώνων σε όλα αυτά τα μέτωπα που έχουν τη δικιά
τους προοπτική κόντρα στον καπιταλισμό και την καταπίεση, κόντρα σε αυτο το άδικο σύστημα. 

Η Αθήνα είναι σύμβολο αυτής της αντίστασης όλα αυτά τα 9 χρόνια και θα παραμείνει. Κόντρα στο
«καθαρό» που διεκδικούν οι Μπακογιάννηδες για την Αθήνα - που συμπεριλαμβάνει άφθονο ρατσι-
σμό και καθόλου εργαζόμενους στην καθαριότητα. Είναι μια κλίκα πλούσιων κακομαθημένων που
τους ξινίζουν οι φτωχοί και το μόνο που επαναλαμβάνουν διαρκώς είναι «φέρτε την αστυνομία». Κόν-
τρα στο Βίτσα και τη Γεροβασίλη που ενώ κυνηγάνε τους πρόσφυγες στο Σταθμό Λαρίσης και τα
Διαβατά, κηρύσσουν «κοινωνική ευαισθησία».

Μαζί με τον φτωχό κόσμο που μαζικά ζει σε αυτήν την πόλη και αντιπροσωπεύεται μέσα σε αυτό το
ψηφοδέλτιο έχουμε να παλέψουμε  - και να του εμπνεύσουμε την ελπίδα ότι με την οργανωμένη εργατι-
κή τάξη μπροστά μπορούμε να πάρουμε πίσω όλα όσα μας έκλεψαν.

Επιμέλεια-ρεπορτάζ: Γιώργος Πίττας

5/4, Κατάμεστη η αίθουσα της ΕΣΗΕΑ, στην εκδήλωση της “Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας”

Κώστας Παπαδάκης
«Η Ανταρσία στις Γειτονιές της Αθήνας ξεκι-

νάει την προεκλογική της μάχη πρώτη γιατί εί-
ναι έτοιμη από καιρό. Και είναι έτοιμη από και-
ρό γιατί εννιά ολόκληρα χρόνια δίνει τη μάχη
κάθε μέρα στην Αθήνα. Ειδικότερα για την πο-
λιτική αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυγής θα
ήθελα να πω ότι ο δημοτικός μας σύμβουλος
και η Ανταρσία στις Γειτονιές της Αθήνας ήταν

οι πρώτοι που έθεσαν φραγ-
μό στο ναζιστή Μιχαλολιάκο,
όταν το 2010 είχε το θράσος
να πάει να χαιρετήσει με να-
ζιστικό χαιρετισμό στο δημο-
τικό συμβούλιο, οι πρώτοι
που βάλαμε φραγμό στα τάγ-
ματα εφόδου στον Αγιο Παν-
τελεήμονα, σε μια περίοδο
που όλοι οι άλλοι κώφευαν.

Αργυρή Ερωτοκρίτου
Προεκλογική περίοδος, τα κεφάλια μέσα;

Όχι βέβαια. Στις αρχές του Μάη πάμε να κά-
νουμε μια απεργιακή κινητοποίηση για τους
συμβασιούχους στα νοσοκομεία και τους άλ-
λους χώρους. Η Ανταρσία στις Γειτονιές της
Αθήνας έχει στα ψηφοδέλτια της αγωνιστές-
τριες που ξεσηκώνουν απεργιακά τους χώ-
ρους τους και στην προεκλογική περίοδο. Εί-
ναι μια μάχη καθοριστική για να μπορούμε να
παρέχουμε περίθαλψη σε όλο τον κόσμο.

Φέτος καταφέραμε η 8 Μάρτη να είναι απερ-
γιακή κινητοποίηση. Η μάχη ενάντια στον σεξι-
σμό και την γυναικεία καταπίεση είναι δεμένη
με τις μάχες του εργατικού κινήματος για να
σταματήσει η διάλυση των παιδικών σταθμών
και όλων των υποστηρικτικών δομών για τις γυ-
ναίκες. Δεν θα αφήσουμε να περάσουν οι αλ-
λαγές του ποινικού κώδικα που πάνε να ρίξει
στα μαλακά τους βιαστές αλλά και την ηγεσία
της Χ.Α.

Λαμπρινή Θωμά
Ο αγώνας που με έφερε σε επαφή με την Αν-

ταρσία στις Γειτονιές της Αθήνας ήταν ο αγώ-
νας που δίναμε για το δικαίωμα στην εργασία
στον 9.84 και καταφέραμε να νικήσουμε. Αυτές
τις νίκες τις μικρές, νομίζω ότι
συμβολίζει αυτό το ψηφοδέλ-
τιο σε όλα τα επίπεδα, νίκες
που καταφέραμε οι απλοί άν-
θρωποι έχοντας δίπλα μας
ανθρώπους σαν τον Πέτρο
Κωνσταντίνου. Χρειαζόμαστε
την υποστήριξη όλων και ας
είναι ενωτική και η φωνή μου.

Σοφία Σισμάνη
Η νεολαία παλεύει ενάντια στη διάλυση των

σχολείων και την εμπορευματοποίηση της εκ-
παίδευσης και την υποχρηματοδότηση στα πα-
νεπιστήμια. Λέει όχι στην εκστρατεία της δε-
ξιάς για την κατάργηση του ασύλου. Βρίσκεται
στην πρώτη γραμμή των πολιτικών αγώνων
ενάντια στο ρατσισμό, τον φασισμό, τον σεξι-
σμό, για την υπεράσπιση του περιβάλλοντος.
Σε αυτές τις μάχες έχουμε μαζί μας την Αν-
ταρσία στις Γειτονιές της Αθήνας.

Μαρία Αμπελιώτη
Σας μεταφέρω την στήριξη της Ένωσης

για τις γυναίκες της καθαριότητας του Δ.
Αθηναίων. Είμαστε παρούσες και παρόν-
τες εδώ σήμερα, όπως ήμασταν και στα
συλλαλητήρια στις 8 και 16 Μάρτη. Η Αν-
ταρσία στις Γειτονιές της Αθήνας και ο
Πέτρος Κωνσταντίνου έχουν συμβάλει τα
μέγιστα στην ανάδειξη της αντικαπιταλι-
στικής κινηματικής κοινής δράσης σε πο-
λυμέτωπους αγώνες όλα αυτά τα χρόνια.
Καλή επιτυχία και καλούς αγώνες σε
όλους μας.   

Κώστας Καταραχιάς
Το ψηφοδέλτιό μας στηρίζεται σε αγω-

νιστές-τριες που έχουν δώσει μάχες που
καθόρισαν τα πράγματα σε μια σειρά ερ-
γατικούς χώρους ενάντια στις επιθέσεις
λιτότητας και περικοπών. Στον Άγιο Σάββα
δίνουμε ένα αγώνα όπου οι καθαρίστριες
με απεργία διαρκείας έχουν ξεσηκωσει
ένα κύμα συμπαράστασης και έχουν βάλει
στην ατζέντα ότι η ελαστική εργασία και
ιδιαίτερα η ελαστική εργασία των γυναι-
κών δεν θα περάσει. Να δυναμώσουμε αυ-
τή τη δύναμη στηρίζοντας την Ανταρσία
στις Γειτονιές της Αθήνας. 

Παρασκευή Λίτσα
Είμαι χειροτέχνης στον πεζόδρομο του Θησείου όπου

αντιμετωπίζουμε προβλήματα εδώ και πολλά χρόνια καθώς
όποτε θέλει ο Δήμος μας βγάζει απο το
χώρο. Έχουμε κάνει φοβερούς αγώνες και
είχαμε πάντα μαζί μας την Ανταρσία στις
Γειτονιές της Αθήνας και χάρη και σε αυ-
τήν την στήριξη, καταφέρνουμε να είμαστε
ακόμη εκεί. Ο Πέτρος δηλώνει παρών δί-
πλα σε όποιον παλεύει. Δηλώνω λοιπόν
παρούσα και εγώ στο ψηφοδέλτιο της Αν-
ταρσίας στις Γειτονιές της Αθήνας.

Σπύρος Μεγαλιός
Είμαστε από το Σωματείο Ρακοσυλλεκτών η Πρόοδος.

Εχουμε τρομακτικά προβλήματα. Και έχουμε αντιμετωπί-
σει τον ρατσισμό από όλες τις μπάντες και ειδικά από την
δημοτική αρχή. Μέσα σε αυτές τις διενέξεις γνωρίσαμε
τον Πέτρο. Ο Πέτρος δεν μας συμπαραστάθηκε μόνο λε-

κτικά αλλά ήρθε να μας δώσει ψυχή για
να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημά μας. Γι’
αυτό ήρθαμε και εμείς εδώ να δείξουμε
στον Πέτρο και την ομήγυρη ότι είμαστε
μαζί του και θα συμπαρασταθούμε με νύ-
χια και με δόντια. Καλή εκλογή και όχι
έναν δημοτικό σύμβουλο που έχει η Αν-
ταρσία, αλλά και δύο και τρεις.

Άκης Κατσούλας
Έχουμε πολλούς μετανάστες εδώ

μέσα και αυτό είναι που κάνει διαφο-
ρετικό αυτό το ψηφοδέλτιο. Εγώ είμαι
ανένταχτος αριστερός και ενταγμένος
πάνω απο δεκαετίες σε αυτό που λέγε-
ται αντικαπιταλιστική αριστερά. Εμείς
δεν πάμε να καταγραφούμε σε αυτές
τις εκλογές, είμαστε καταγεγραμμένοι
στη συνείδηση των Αθηναίων μέσα
απο τους αγώνες και την παρουσία
μας. Δεν είμαστε απόντες που θυμη-
θήκαμε ένα μήνα πριν τις εκλογές να
κάνουμε κάτι το διαφορετικό. 

Δεν “εκπροσωπούμε” τους μαθητές,
τους εκπαιδευτικούς, τους μετανά-
στες, αυτούς που φεύγουν απο εδώ
και αυτούς που έρχονται εδώ, τους
φτωχούς, τους ανέργους. Όλοι αυτοί
είναι εδώ, παρόντες, μέσα στα ψηφο-
δέλτιά μας. Αυτή είναι η τεράστια δια-
φορά μας και πρέπει να την αναδεί-
ξουμε και γι’ αυτο διεκδικούμε το Δή-
μο της Αθήνας.

Νουαλάλ  Έμα
Δεν θα μιλήσω για μένα, θα μιλήσω

για τα παιδιά στα Πατήσια. Τα παιδιά
από την Αφρική που έχουν πολλές
δυσκολίες. Για να πάνε στα σχολεία,
τα νηπιαγωγεία, που δεν έχουν μια
παιδική χαρά για να παίζουν. Δεν
υπάρχει τίποτε. Μας ξεχάσανε, γιατί
εκεί είναι φτωχός κόσμος, μετανά-
στες, πρόσφυγες
που δεν έχουν τίπο-
τε, που χρειάζονται
βοήθεια. Ο Πέτρος
είναι πάντα κοντά
μας και ζητάμε να
κάνει κάτι καλύτερο
γι’ αυτά τα παιδιά. 

Τζαβέντ Ασλάμ
Όταν οι φασίστες το 2009-10 ξεκίνησαν να χτυπά-

νε τους μετανάστες κανείς δεν μίλαγε, ήταν μόνο
αυτή η φωνή εδώ μέσα που στάθηκε στο πλευρό
μας και έτσι φτάσαμε σιγά σιγά να υπάρξει ένα κίνη-
μα που τους πήγε στα δικαστήρια. Ήταν μαζί μας
όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και με τους μετανάστες
εργάτες γης στην Σκάλα Λακωνίας, στα Οινόφυτα,
παντού.  Γι’ αυτό θέλουμε ένα, δύο και τρεις δημοτι-
κούς συμβούλους για να δυναμώσει αυτή τη φωνή
στο Δήμο της Αθήνας.    

Χαντίμ Χουσεΐν (πατέρας Σαχζάτ Λουκμάν)
Δεν υπάρχουν λόγια να ευχαριστησω τον Πέτρο

Κωνσταντίνου. Ήταν αυτός που μου έδειξε το κα-
λό πρόσωπο της Ελλάδας. 

Χασάν Αρίφ
Δεν θέλω να πω πολλά λόγια. Θέλω να είμαστε

μια γροθιά. Καλή επιτυχια σε όλους.

Γιούλη Καλοφωλιά
Οι δημοτικές εκλογές είναι οι πιο ακριβές για να

συμμετάσχει κανείς. Η κυβέρνηση και το κράτος
δεν δίνουν ούτε χαρτί για το τύπωμα των ψηφο-
δελτίων. Η Ανταρσία στις Γειτονιές της Αθήνας
δεν έχει χορηγούς, είναι έξω από δωρεές συμφε-
ρόντων. Η μόνη μας δύναμη είσαστε εσείς. Στηρίξ-
τε να δώσουμε όλοι μαζί αυτή τη μάχη. 

Χρήστος Τζουρντός
Γεννήθηκα το 1938 και είμαι μέλος του συλλό-

γου φυλακισμένων αγωνιστών και εξορίστων στον
οποίον είναι μεγάλη η απήχηση των αγώνων της
ΚΕΕΡΦΑ. Θέλουμε μια επαναστατική δημοτική πα-
ράταξη μέσα στο δημοτικό συμβούλιο, που να εκ-
φράζει το κίνημα και να βάζει το πρόγραμμα της
διαγραφής του χρέους και της εθνικοποίησης των
τραπεζών κάτω από εργατικό έλεγχο. Θέλουμε
εκατοντάδες Πέτρους στις γειτονιές να πάρουνε
τις πέτρες και να χτυπήσουν τον καπιταλισμό.   

Βαγγέλης Χατζηνικολάου
Είμαι πολύ περήφανος που βρίσκομαι πλάι σε

ανθρώπους σαν εσας. Που το μικρο μου μπόι μπο-
ρεί να σταθεί δίπλα στην καθαρίστρια, τον απεργό,
σε αυτή τη βιβλική μορφή του πατέρα του Σαχζάτ,
τον σύντροφο που μαζεύει σκουπίδια, στην δασκά-
λα, στο γιατρό, σε αυτόν τον Πέτρο που τον πέτυ-
χα στο δρόμο να αγωνίζεται για τους ιδιους λό-
γους που αγωνίζομαι και εγώ. Όπως και πολλούς
από εσάς που σας γνώρισα όταν κατεβήκαμε μαζί
στο δρόμο να φωνάξουμε δικαιοσύνη για τοιν Ζακ.

Είμαι εδώ γιατί δεν θέλω πια ο κόσμος να ντρέ-
πεται να πει πως είναι φτωχός, άνεργος, να φοβά-
ται να πει πως είναι μουσουλμάνος, «αδελφή», λε-
σβία. Είμαι εδώ γιατί οι πρόσφυγες δεν είναι «αχ οι
καημενούληδες», τα προσφυγόπουλα, «αχ τα φου-
καριάρικα», οι «αδελφές» και οι λεσβίες, «ουάου τι
χαριτωμένος». Να είμαστε όλοι περήφανοι γι’ αυτό
που είμαστε - μαύροι, άσπροι, μουσουλμάνοι, χρι-
στιανοί, κοντοί, ψηλοί, ό,τι θέλετε. 

Έλεγε ο Μπρεχτ το 1936: «Αν μείνουν τα πράγ-
ματα όπως είναι, είσαστε χαμένοι. Φίλος σας είναι
η αλλαγή και η αντίθεση είναι σύμμαχός σας. Από
το τίποτα πρέπει κάτι να κάνετε,  μα οι δυνατοί
πρέπει να γίνουν τίποτα. Αυτό που έχετε απαρνη-
θείτε το και πάρτε αυτο που σας αρνούνται». Θα
τα πάρουμε όλα πίσω!



Συγκροτήθηκε στην Καλλιθέα η Αριστερή Ανα-
τρεπτική Δημοτική Κίνηση “Μια Πόλη στο Δρό-

μο” ενώ σε συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την
περασμένη Κυριακή κατόπιν συζήτησης και ψηφο-
φορίας, επικεφαλής αναδείχτηκε ο Χρήστος Ιωαν-
νίδης, τον οποίο θα πλαισιώσουν οι  Ραφαήλ Κα-
στρίτσης, Λεωνίδας Αναγνώστου, Δήμητρα Γκεμι-
τζόγλου  που συναποτελούν τη συλλογική εκπρο-
σώπηση της κίνησης.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η κίνηση:
«Πιστεύουμε ότι αυτές οι δημοτικές εκλογές, που
διεξάγονται μετά από δέκα χρόνια μνημονίων και
νεοφιλελεύθερων πολιτικών λιτότητας, έχουν ιδιαί-
τερη πολιτική σημασία. Για τους “από πάνω” – κυ-
βερνήσεις, κεφάλαιο, ΕΕ και ΔΝΤ – επιδίωξη είναι
η εξασφάλιση της συναίνεσης για την συνέχιση
αυτών των πολιτικών. Για τους “από κάτω”, τα λαϊ-
κά στρώματα, το ζητούμενο είναι να αξιοποιηθούν
οι δημοτικές εκλογές για να ακουστεί ακόμα πιο
δυνατά η φωνή της αντίστασης, του αγώνα και της
αλληλεγγύης.

Στην Καλλιθέα, οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές
που εφαρμόστηκαν από τις διοικήσεις Ασκούνη
και Κάρναβου, είχαν σαν αποτέλεσμα την υποβάθ-

μιση των υπηρεσιών, την συρρίκνωση του προσω-
πικού του Δήμου και την επιβολή ελαστικών σχέ-
σεων εργασίας, την εκχώρηση δημόσιων χώρων –
σημαντικών για την ποιότητα ζωής των κατοίκων –
στα οικονομικά συμφέροντα.

Η Αριστερή Ανατρεπτική Δημοτική Κίνηση “Μια
Πόλη στο Δρόμο” καλεί σε αγώνα για οργάνωση
και ανασύνταξη, για να υπάρξει μια αγωνιστική
φωνή μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, η φωνή των
κινημάτων της Καλλιθέας, των εργαζομένων και
των φτωχών. Καλεί σε πάλη
για το τσάκισμα του φασι-
σμού, για την αντεπίθεσή
μας, για να πάρουμε πίσω
όσα μας έκλεψαν... Για Δη-
μοτικές υπηρεσίες ποιοτικές,
αποκλειστικά δημόσιου χα-
ρακτήρα, για όλους τους κα-
τοίκους της Καλλιθέας, Έλ-
ληνες, μετανάστες και πρό-
σφυγες, με μόνιμη και στα-
θερή δουλειά για τους εργα-
ζόμενους σε αυτές». 

Κεντρική εκδήλωση παρουσίασης διακήρυξης και ψηφοδελ-
τίου οργανώνει την Πέμπτη 18 Απρίλη, 6μμ, στο Εργατικό
Κέντρο Ξάνθης, η νέα δημοτική κίνηση Ανταρσία στην

Ξάνθη με ομιλητές τον εκπαιδευτικό και υποψήφιο δήμαρχο Τζε-
μαλή Μηλιαζήμ και υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους.

Όπως τονίζεται στο κάλεσμα της εκδήλωσης: “Στην Ξάνθη,
η εργατική τάξη και η νεολαία, η μειονότητα, πρόσφυγες και
μετανάστες, το γυναικείο και το ΛΟΑΤΚΙ κίνημα, έδωσαν μάχες
ενάντια στη λιτότητα, τη φτώχεια, την ανεργία, τους φασίστες,
το ρατσισμό, το σεξισμό και την οικολογική καταστροφή. Αυ-
τόν τον κόσμο της ανυπακοής και τους αγώνες του στηρίζει και
εκφράζει η «Ανταρσία στην Ξάνθη», δυναμώνοντας τις φωνές
που λένε ότι οι ζωές μας αξίζουν περισσότερο από τα ματωμέ-
να πλεονάσματα και τα κέρδη τους, ότι οι εργαζόμενοι έχουν
την δική τους αντικαπιταλιστική διέξοδο από την κρίση”. 

Νο 1369, 10 Απρίλη 2019 Νέα από τις γειτονιέςσελ.14 εργατικη αλληλεγγυη

Ανταρσία στα Χανιά

Στο 2ο ΚΑΠΗ Νέας Χώρας (Ακτή Παπανι-
κολή 17) θα πραγματοποιηθεί τελικά
την Τετάρτη 17 Απρίλη, 7μμ, η κεντρική

εκδήλωση παρουσίασης θέσεων και ψηφο-
δελτίου της Ανταρσίας στα Χανιά με ομιλητές
τον υποψήφιο δήμαρχο Σεραφείμ Ρίζο, τον
Θανάση Σταυρίδη, ΔΣ Ένωση Γιατρών ΕΣΥ
Χανίων, τον Αλί Μουσταφάογλου, Επιτροπή
Αναπληρωτών ΣΕΠΕ Χανίων, την Μίρα Τίκα,
εργαζόμενη σε βρεφονηπιακό, Αλβανική Κοι-
νότητα Κρήτης.  

Εξορμήσεις και περιοδείες της κίνησης
πραγματοποιήθηκαν και την περασμένη βδο-
μάδα σε μια σειρά από χώρους εργασίας στα
Χανιά ενώ αντιπροσωπεία της κίνησης συναν-
τήθηκε στις 4/4 με το ΔΣ του Συλλόγου Εργα-
ζομένων στους δήμους Χανίων. Δύο μέρες
πριν ο υποψήφιος δήμαρχος Σεραφείμ Ρίζος
συμμετείχε στην πρώτη συζήτηση μεταξύ
υποψήφιων δημάρχων Χανίων για το κυκλο-
φοριακό πρόβλημα της πόλης, που διοργά-
νωσε η συλλογικότητα "ΠοδηΛάτρεις" κι οι
υποψήφιοι απάντησαν σε ερωτήσεις του κοι-

νού. Όπως τόνισε μιλώντας εκ μέρους της
"Ανταρσίας στα Χανιά", το κυκλοφοριακό είναι
κατά κύριο λόγο πολιτικό κι όχι τεχνικό ζήτη-
μα. "Για να υπάρξει ουσιαστική λύση στο κυ-
κλοφοριακό, χρειάζεται σοβαρή δημόσια
συγκοινωνία και δε θα υπάρξει ουσιαστική λύ-
ση χωρίς μεγάλη δημόσια δαπάνη".

Σε άλλη ανακοίνωσή της η δημοτική κίνηση
καταγγέλλει: “Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτές τις
μέρες ο υποτιθέμενος δημόσιος διάλογος σχε-
τικά με την κατασκευή των 8 νέων σχολείων με
την μέθοδο της Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιω-
τικού Τομέα (ΣΔΙΤ), που γίνεται με πρωτοβου-
λία του Δημάρχου Χανίων Τάσου Βάμβουκα. 

Πρόκειται για διάλογο-παρωδία αφού οι
διοργανωτές του έχουν σκοπίμως αφήσει
εκτός διαδικασίας τα σωματεία της εκπαίδευ-
σης της πόλης μας, των δασκάλων (ΣΕΠΕ) και
των καθηγητών (ΕΛΜΕ). Δεν υπάρχει κανένας
διάλογος επί μιας ήδη  δρομολογημένης και
προαποφασισμένης διαδικασίας. Άλλωστε το
έργο βρίσκεται ήδη στην πρώτη φάση υποβο-
λής των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Ο κ. Βάμβουκας βαφτίζει την εκχώρηση των
σχολικών κτηρίων στον Μπόμπολα, τον Μυτη-
λιναίο και άλλους «εθνικούς εργολάβους»
πρωτοποριακή πολιτική. Πάγια και σταθερή
θέση μας είναι ότι αυτό που χρειαζόμαστε εί-
ναι ένα Δημόσιο Δωρεάν Σχολείο για όλα τα
παιδιά με δημόσιες επενδύσεις. Επαναδημι-
ουργία του ΟΣΚ για τη δημιουργία ασφαλών
κτηρίων. Το σχολείο και η εκπαίδευση, είναι
δικαίωμα, ανάγκη και κατάκτηση που δεν
μπαίνει στις λογιστικές λογικές του κέρδους
προς όφελος των διαφόρων επιχειρηματιών.
Δηλώνουμε ότι η προσπάθεια της δημοτικής
αρχής να κερδίσει τη συναίνεση και τη σύμ-
φωνη γνώμη των δημοτών για την κατασκευή
των σχολείων μέσω ΣΔΙΤ θα πέσει στο κενό”. 

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Φυσάει 
Κόντρα
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ΚΑΛΛΙΘΕΑ “Μια πόλη στο δρόμο”

Mε μια πετυχημένη εκδή-
λωση ξεκίνησε την προ-
εκλογική της καμπάνια η

δημοτική κίνηση “Φυσάει Κόν-
τρα” στην Αγία Παρασκευή, την
Παρασκευή 5 Απρίλη στο δη-
μαρχείο της πόλης. Μπροστά σε
περίπου σαράντα αγωνιστές-
τριες ο επικεφαλής της κίνησης
Θάνος Ανδρίτσος παρουσίασε
την διακήρυξη, την δράση μας
την προηγούμενη τετραετία
στην πόλη και το δημοτικό συμ-
βούλιο και την απόφασή μας να
δώσουμε και στη συνέχεια το
παρών σε όλους τους αγώνες,
τοπικούς και κεντρικούς του κι-
νήματος.

Από τη μεριά του ΣΕΚ τονίσα-
με την ευνοϊκή περίοδο για την
αντικαπιταλιστική αριστερά και
τις δυνατότητες που μας ανοί-
γονται. Το Φυσάει Κόντρα πρέ-
πει να ανοιχτεί στον κόσμο της
Αγίας Παρασκευής, να γίνει στή-
ριγμα για κάθε εργάτη-τρια, νέο
και νέα που παλεύει και αντιστέ-
κεται στα αφεντικά και την κυ-
βέρνηση που τα υπηρετεί. 

Στην εκδήλωση παρουσιάστη-
καν και οι 33 ως τώρα υποψήφιοι
της κίνησης. Τις αμέσως επόμε-
νες μέρες θα προχωρήσουμε
στην κυκλοφορία των υλικών και
τις εξορμήσεις ενώ ετοιμάζουμε
και το στήσιμο περιπτέρου στην
πλατεία.

Σταμάτης Χατζηδήμου, 
υποψήφιος δημοτικός σύμβου-

λος με το Φυσάει Κόντρα

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
ΑΤΤΙΚΗΣ

Μέλη από διάφορες συλλογικότητες,
ανένταχτοι αριστεροί και αγωνιστές
των κινημάτων αποφασίσαμε να συγ-

κροτήσουμε, μέσα από συλλογικές και αμεσο-
δημοκρατικές διαδκασίες, τη δημοτική κίνηση
«ΚΟΚΚΙΝΗ ΡΩΓΜΗ – αγώνας, ρήξη, ανατροπή
στο ΗΡΑΚΛΕΙΟ». Συμμετέχουμε στις δημοτι-
κές εκλογές του Μάη γιατί πιστεύουμε ότι αυ-
τές αποτελούν μία σημαντική πολιτική μάχη. 

Την Δευτέρα 22 Απρίλη, στη Βίλλα Στέλλα,
θα γίνει η Παρουσίαση της εκλογικής διακήρυ-
ξης και του ψηφοδελτίου και καλούμε όλες και
όλους που μαζί δώσαμε πολύμορφους εργατι-
κούς, νεολαϊστικούς, αντιρατσιστικούς και αν-
τιφασιστικούς αγώνες στις γειτονιές του Ηρα-
κλείου, στους εργατικούς χώρους και στα
σχολεία να δώσουμε μαζί και τον αγώνα των
δημοτικών εκλογών. 

Ήδη, στο ψηφοδέλτιο συμμετέχουν αγωνί-
στριες και αγωνιστές από το εργατικό, φοιτη-
τικό, νεολαιίστικο, αντιπολεμικό, αντιφασιστι-
κό, αντιρατσιστικό, γυναικείο και ΛΟΑΤΚΙ+ κί-
νημα, αγωνιστές από την αντικαπιταλιστική, ρι-
ζοσπαστική και αντιδιαχειριστική αριστερά με
επικεφαλής τον Γιώργο Ράγκο.

Το σχήμα ολοκλήρωσε το πρώτο προεκλογι-
κό υλικό και σχεδιάζει εξορμήσεις και περιο-
δείες στις γειτονιές, στους εργατικούς χώ-
ρους και στα σχολεία του Ηρακλείου.

Δήμητρα Λιναρδάκη

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

Συνάντηση Ανταρσία στα Χανιά με τους εργαζόμενους ΟΤΑ



Γέμισε ασφυκτικά τη Δευτέρα 8 Απρίλη ο
χώρος του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου,
στην  παρουσίαση της 2ης έκδοσης του

βιβλίου “Η πάλη για την απελευθέρωση των
γυναικών” της Μαρίας Στύλλου.

Εισηγήτριες ήταν η Φωτεινή Σιάνου, πρό-
εδρος του γυναικείου σωματείου ΚΕΔΕ,
πρώην συνδικαλίστρια της ΟΤΟΕ και πρώην
υπεύθυνη της Γραμματείας Γυναικών της
ΓΣΕΕ, η Ειρήνη Λαγάνη, καθηγήτρια στο τμή-
μα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας στο Πάν-
τειο Πανεπιστήμιο και η συγγραφέας του βι-
βλίου και υπεύθυνη σύνταξης του περιοδικού
Σοσιαλισμός από τα Κάτω, Μαρία Στύλλου. Τη
συζήτηση συντόνισε η Αργυρή Ερωτοκρίτου,
γιατρός, μέλος του ΔΣ του Σωματείου Εργαζό-
μενων στο νοσοκομείο Γεννηματάς και της “Κί-
νησης για την απεργιακή 8 Μάρτη”.

Με τη συμβολή του βιβλίου στο να μετατρα-
πεί η φετινή 8 Μάρτη, η Παγκόσμια Ημέρα Γυ-
ναικών, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε
απεργιακή κινητοποίηση, ξεκίνησε η Αργυρή
Ερωτοκρίτου. Θύμισε τις εκδηλώσεις παρου-
σίασής του σε δεκάδες εργατικούς χώρους
από τον περασμένο Οκτώβρη όταν κυκλοφό-
ρησε η πρώτη έκδοση. Ήταν μια πρωτοβουλία
που, όπως είπε, έγινε η αφετηρία για να ανοί-
ξει η συζήτηση της απεργιακής 8 Μάρτη στα
συνδικάτα, κερδίζοντάς τα τελικά σε πανεργα-
τικό επίπεδο. Στάθηκε στην επιτυχία της απερ-
γίας με τις χιλιάδες γυναίκες και άντρες στο
δρόμο, αλλά και στη σημασία της σαν πρώτο
σταθμό για την κλιμάκωση αυτής της μάχης.

8 Μάρτη
Καρπός όλης αυτής της πορείας ήταν η δη-

μιουργία της “Κίνησης για την απεργιακή 8
Μάρτη”, συνέχισε, μιας συλλογικότητας που
συσπειρώνει τις πρωταγωνίστριες και τους
πρωταγωνιστές της φετινής 8 Μάρτη και βάζει
στόχο να συνεχίσει τους αγώνες, με κέντρο
τους εργατικούς χώρους και τα συνδικάτα, σε
όλα τα μέτωπα. Μία άμεση μάχη είναι να μην
περάσουν οι αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα
που ρίχνουν στα μαλακά φασίστες και βια-
στές, είπε. Και έφερε το παράδειγμα του συνε-
δρίου της ΟΕΝΓΕ που, με πρωτοβουλία των
μελών της Κίνησης, αποφάσισε να καταδικάσει
αυτές τις αλλαγές και να κηρύξει στάση εργα-
σίας και συμμετοχή στην αντιφασιστική διαδή-
λωση της 18 Απρίλη στο Εφετείο, στην επέτειο
των 4 χρόνων από την έναρξη της δίκης της
Χρυσής Αυγής.

“Χαίρομαι πολύ που το βιβλίο βρίσκεται στη
δεύτερη έκδοση” ξεκίνησε την ομιλία της η Ει-
ρήνη Λαγάνη, μιλώντας για την παρουσίαση
της πρώτης έκδοσης που οργάνωσαν οι φοιτή-
τριες και οι φοιτητές του ΣΕΚ στο τμήμα Πολι-
τικής Επιστήμης και Ιστορίας στο Πάντειο.
“Ήταν η πρώτη φορά νομίζω που ένα θέμα που
αφορά το γυναικείο ζήτημα παρουσιάστηκε και
συζητήθηκε και αυτό έγινε χάρη στο βιβλίο αυ-
τό. Είχα την αίσθηση ότι οι φοιτητές και οι φοι-
τήτριες είχαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όσα
ειπώθηκαν και ειλικρινά έχω την αίσθηση ότι
τέτοιες εκδηλώσεις στον πανεπιστημιακό χώρο
θα έπρεπε να γίνονται πιο συχνά”.

“Επίκαιρο” και “χρήσιμο” χαρακτήρισε στη

συνέχεια το βιβλίο, περι-
γράφοντας την περίοδο
στην οποία γράφτηκε.
Συγκεκριμένα την περίο-
δο, όπως είπε, της οικο-
νομικής κρίσης που “συ-
νοδεύτηκε από καταρρά-
κωση του κοινωνικού
κράτους, την αύξηση της
ανασφάλειας και της έμ-
φυλης βίας”, αλλά και
της εποχής που “ως γυ-
ναικείο πρότυπο προβάλ-
λεται κατά κόρον από τα ΜΜΕ το άψογο αι-
σθητικά μοντέλο που υπαγορεύει στις γυναί-
κες να αγωνίζονται για να διατηρήσουν με κά-
θε τρόπο την ομορφιά τους, προκειμένου να
έχουν ανταλλακτική αξία μέσα στο καπιταλι-
στικό σύστημα”. Για αυτούς τους λόγους τόνι-
σε πως: “Η συγγραφέας σε ένα μικρό σε μέγε-
θος βιβλίο κατορθώνει να θέσει τα ερωτήματα
και τον προβληματισμό που βρίσκονται σήμε-
ρα στην καρδιά της πάλης των γυναικών, θεω-
ρώντας την πάλη αυτή αναπόσπαστο κομμάτι
του αγώνα της εργατικής τάξης”.

Κόντρα στην απόπειρα του συστήματος να
αποτρέψει, όπως είπε η Ε. Λαγάνη, τη συλλο-
γική πάλη καταδικάζοντας στη λήθη την ιστο-
ρία του γυναικείου κινήματος, η ομιλία της πε-
ριέλαβε πολλά αποσπάσματα του βιβλίου και
των ιστορικών του αναφορών. Ιδιαίτερα έμεινε
στη Ρώσικη Επανάσταση του 1917, στο ξεκίνη-
μά της από τις εργάτριες αλλά και στα τερά-
στια άλματα που έγιναν τότε για την απελευ-
θέρωση των γυναικών. 

“Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ και ευ-
χαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση από
το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο”, ξεκίνησε την ομι-
λία της η Φωτεινή Σιάνου, “Ενθουσιάστηκα τό-
σο πολύ από το βιβλίο, την πολύ απλή, κατα-
νοητή και συγκεκριμένη γλώσσα του. Το είδα
σαν ένα εργαλείο μελέτης για όσες και όσους
δεν γνωρίζουν, σαν ένα βιβλίο υπενθύμισης για
όσες και όσους έχουν ξεχάσει. Επίσης θεωρώ
ότι μπορεί να είναι ένας πολύς σοβαρός μπού-
σουλας, να δώσει κατευθυντήριες γραμμές για
κάποιον που θέλει να εμβαθύνει ερευνητικά.

Πολύ σημαντικό επίσης είναι η συζήτηση που
έγινε μέσα στους χώρους δουλειάς και ότι η
δεύτερη έκδοση περιλαμβάνει και συνοψίζει
τους διαλόγους αυτούς... Θεωρώ απολύτως
απαραίτητη τη δουλειά που κάνουμε και που
κάνετε και που σας συγχαίρω γι' αυτή”.

Συμμαχία
Στη μεγάλη σημασία που έχει η συμμαχία με

τους άντρες εργαζόμενους για να προωθη-
θούν και να κερδηθούν τα αιτήματα των γυναι-
κών, στάθηκε στη συνέχεια η Φ. Σιάνου. Έδω-
σε παραδείγματα από την τρομακτική φτώχεια,
την έλλειψη υγείας και παιδείας, τον αναλφα-
βητισμό, τις άθλιες συνθήκες ζωής συνολικά
που μαστίζουν τις γυναίκες σε συντριπτικά πο-
σοστά παγκοσμίως. Αναφέρθηκε στις προσω-
πικές της εμπειρίες από την εποχή που συγ-
κροτήθηκε πρώτα η Γραμματεία Ισότητας της
ΟΤΟΕ στις αρχές του '80 και ύστερα η Γραμ-
ματεία της ΓΣΕΕ στα τέλη της ίδιας δεκαετίας.
Για να περιγράψει τα βήματα που έχουν γίνει
σε σχέση με τότε που οι προσπάθειές τους αν-
τιμετωπίζονταν είτε με κοροϊδευτικά σχόλια εί-
τε με άρνηση αποδοχής των αιτημάτων τους
ως εργατικών αιτημάτων. “Χτυπάγαμε την πόρ-
τα των επιθεωρήσεων εργασίας και τους λέγα-
με σεξουαλική παρενόχληση και μας έλεγαν
δεν μας αφορά, δεν είναι εργατικό θέμα.
Έχουμε περάσει πολλές δυσκολίες και έχουμε
αποτελέσματα”, είπε χαρακτηριστικά.

Στάθηκε επίσης σε μια ακόμα σειρά ζητήμα-
τα, όπως στην ανισότητα στην αμοιβή και τη
μορφή που έχει αυτή σήμερα, στη μάχη ενάν-

τια στη βία κατά των γυναικών, στον αγώνα
ενάντια στην ακροδεξιά και το μίσος της προς
το γυναικείο κίνημα, στην ανάγκη της συλλογι-
κής πάλης και της συμμετοχής στους αγώνες
κόντρα σε όσους μιλούν για την ανταγωνιστική
φύση του ανθρώπου.

Τον καπιταλισμό ως το σύστημα που γεννά
τον σεξισμό και τη γυναικεία καταπίεση έβαλε
στο στόχαστρο η Μαρία Στύλλου από την αρ-
χή της εισήγησή της, για να αναδείξει στη συ-
νέχεια όλες τις πλευρές που το αποδεικνύουν:
στις μεγάλες επιθέσεις στις συνθήκες δουλει-
άς και ζωής των γυναικών όλα τα τελευταία
χρόνια, στα βάρη που φορτώνονται μέσα στην
οικογένεια από τη διάλυση του κοινωνικού
κράτους, στις οργανωμένες απόπειρες των
αφεντικών να πισωγυρίσουν όλες τις κατακτή-
σεις τους. “Η βία και βιασμοί, κατά κόρον μέ-
σα στους εργατικούς χώρους από αφεντικά,
προϊσταμένους κλπ, είναι τρόπος καταστολής
του εργατικού κινήματος και του πιο δυναμι-
κού κομματιού του που είναι οι γυναίκες”, είπε
χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι όλα αυτά θα
ενταθούν το επόμενο διάστημα στην Ευρώπη
και όλον τον κόσμο.

Στην συνέχεια αφιέρωσε μεγάλο κομμάτι της
ομιλίας της στη δύναμη του γυναικείου κινήμα-
τος που συγκλονίζει ξανά τον πλανήτη από
άκρη σ' άκρη, φέρνοντας ως παραδείγματα την
απεργία των εργατριών στους δήμους της Γλα-
σκώβης που κέρδισαν ίση αμοιβή για ίση εργα-
σία αλλά και στη Google ενάντια στις σεξουαλι-
κές παρενοχλήσεις των στελεχών της. “Η 8
Μάρτη φέτος ήταν η αρχή κι έτσι πρέπει να τη
δούμε”, είπε, “Είμαστε σε περίοδο που πρέπει
και μπορούμε να τα πάρουμε όλα πίσω”.

Ακολούθησαν τοποθετήσεις, κύρια από ερ-
γαζόμενες και εργαζόμενους που μίλησαν για
τις μάχες τους ενάντια σε όλες τις επιθέσεις
της κυρίαρχης τάξης, αναδεικνύοντας πόσο
αυτές επηρεάζουν τη ζωή των γυναικών αλλά
και εκφράζοντας αισιοδοξία και αυτοπεποίθη-
ση ότι ο αγώνας ενάντια στην γυναικεία κατα-
πίεση μπορεί να είναι νικηφόρος.

Λένα Βερδέ

10 Απρίλη 2019, Νο 1369Ενάντια στη σεξιστική καταπίεση εργατικη αλληλεγγυη σελ.15

“Ένα πολύ σημαντικό εργαλείο”
ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ - “Η ΠΑΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ” 

Από αριστερά: Φ. Σιάνου, Α. Ερωτοκρίτου, Ε. Λαγάνη, Μ. Στύλλου



10 Απρίλη 2019, Νο 1369Το εργατικό κίνημα εργατικη αλληλεγγυη σελ.16

Εργαζόμενοι 
ΜΚΟ
Απεργία
ενάντια 
στις εξώσεις
προσφύγων

Με απεργία στις 16/4 και συγ-
κέντρωση στις 12μεσ στο Μου-
σείο, απαντούν οι εργαζόμενοι

των ΜΚΟ, στις  εξώσεις προσφύγων. 

“Περίπου ένα μήνα πριν, έγινε γνω-
στή η αιφνιδιαστική απόφαση του
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτι-
κής για το σταδιακό τερματισμό της
φιλοξενίας και της οικονομικής υπο-
στήριξης προσφύγων που έχουν λάβει
θετική απάντηση στο αίτημα ασύλου,
ξεκινώντας από όσες και όσους ανα-
γνωρίστηκαν ως πρόσφυγες πριν την
31η Ιουλίου του 2017. Παρόμοιες απο-
φάσεις είχαν ανακοινωθεί στο παρελ-
θόν και αποδείχτηκε ότι ήταν αδύνατο
να εφαρμοστούν. Αυτή τη φορά,
όμως, το Υπουργείο και οι εταίροι του
φαίνονται αποφασισμένοι να εξωθή-
σουν εκατοντάδες πρόσφυγες σε
αστεγία και ανέχεια, αναγκάζοντάς
τους να εγκαταλείψουν τα διαμερίσμα-
τα ή τα camps στα οποία διαμένουν
έως τις 31/3/2019”, εξηγούν οι εργα-
ζόμενοι σε ανακοίνωση του σωματείου
τους (ΣΒΕΜΚΟ) και συνεχίζουν μεταξύ
άλλων: “Οι διοικήσεις των ΜΚΟ, παρά
τις προσχηματικές τους ενστάσεις,
αποδέχονται την απόφαση και συνυ-
πεύθυνα εφαρμόζουν το σχέδιο των
εξώσεων, προσαρμόζοντάς το η καθε-
μία στο δικό της εταιρικό πλάνο. Την
ίδια στιγμή απαιτούν από εμάς, τους
επισφαλώς εργαζόμενους και εργαζό-
μενες σε ΜΚΟ, να συμβάλουμε στην
περαιτέρω θυματοποίηση των υπό
έξωση ατόμων…

Ως εργαζόμενοι και εργαζόμενες
στις ΜΚΟ, αρνούμαστε να παραμεί-
νουμε απαθείς στην κατάσταση που
διαμορφώνεται δίπλα μας, στις σκηνές
των στρατοπέδων συγκέντρωσης, στα
απομονωμένα camps της ενδοχώρας,
στα διαμερίσματα στο κέντρο των πό-
λεων... Δεν μπορούμε παρά να εναν-
τιωθούμε για μια ακόμα φορά στην ερ-
γοδοσία των ΜΚΟ και να σταθούμε
αδιαπραγμάτευτα στο πλευρό των
προσφύγων και αλληλέγγυοι/αλληλέγ-
γυες στους αγώνες τους για ζωή,
ελευθερία, αυτοδιάθεση και αξιοπρέ-
πεια. Προσληφθήκαμε για να συμβάλ-
λουμε στην κάλυψη των αναγκών του
προσφυγικού πληθυσμού, όχι για να
εξαναγκάζουμε τους πρόσφυγες σε
αστεγία και εξαθλίωση”. 

Το απόγευμα της Τρίτης 9/4, σε ώρα
που η Εργατική Αλληλεγγύη βρισκό-
ταν στο τυπογραφείο, το ΣΒΕΜΚΟ κα-
λούσε σε σύσκεψη με συλλογικότητες
για την οργάνωση και απογευματινού
συλλαλητηρίου.

Εργαζόμενοι στα ΕΛ-
ΠΕ της Θεσσαλονί-

κης μίλησαν στην Εργα-
τική Αλληλεγγύη:

“Είμαστε εργαζόμενοι
χειριστές ανυψωτικών
μηχανημάτων στα Ελλη-
νικά Πετρέλαια, στην
παράγωγη και διακίνηση
πολυπροπυλενίου, για
συνεχόμενα έτη από τη
στιγμή που άνοιξε το
εργοστάσιο  στο ίδιο
πόστο, την ίδια ειδικότη-
τα, και στον ίδιο εργο-
λάβο (εντελώς τυχαία).
Σε όλα αυτά τα χρόνια
που πέρασαν χορτάσα-
με υποσχέσεις από την
εταιρεία, ότι κάποια στιγμή
θα μπορέσει να μας ενσωματώσει και εμάς στο προσωπικό της, κάνοντας
προσλήψεις από εργολαβικό προσωπικό. 

Εδώ και 4 χρόνια μας ζητήθηκε  με απειλές και τελεσίγραφα απόλυσης,
να υπογράψουμε νέα σύμβαση εργασίας με τον εργολάβο με μειωμένες
αποδοχές κατά 50%, με σκοπό να μας κόψουν 500 ευρώ κατ’ άτομο (από
1.150 σε 617), για να βγει ο όμιλος οικονομικά κερδισμένος με τζίρους
εκατομμυρίων. Το κάναμε με σκοπό να το παλέψουμε έχοντας κρατήσει
τη δουλειά μας, εκ των έσω. Μετά από απεργίες που κάναμε τα τελευταία
χρόνια αλλά και πολλές συζητήσεις επί συζητήσεων με τη διοίκηση των
ΕΛΠΕ, με διαφόρους υπουργούς και μετά από πολλές υποσχέσεις, οι
οποίες μόνο πράξη δεν έγιναν, προχωρήσαμε σε μια 6ημερη και στη συ-
νέχεια σε μια 48ώρη απεργία. Κύριος σκοπός μας είναι η ένταξη όλων των
εργολαβικών εργαζομένων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες
της εταιρίας, στο τακτικό προσωπικό των ΕΛΠΕ, ώστε κάποια στιγμή επι-
τέλους μετά από 18, 20, 25, 30 χρόνια ως εργολαβικό προσωπικό να στα-
ματήσει η εργολαβική ομηρία και να υπάρξει έστω και την έσχατη στιγμή
(πριν την πώληση) ένα είδος εργασιακής δικαίωσης. Αλλά και υπογραφή
ΣΣΕ σε όσους δεν ενταχτούν στο τακτικό προσωπικό των ΕΛΠΕ.

Αιτήματα μας είναι: Ένταξη όλων των εργολαβικών εργαζομένων που

καλύπτουν πάγιες και
διαρκείς ανάγκες της
εταιρίας, στο τακτικό
προσωπικό των ΕΛΠΕ…

Αύξηση του κατώτατου
μισθού. Ή αλλιώς, μερική
αποκατάσταση των μεγά-
λων περικοπών τις τάξης
των 400-550 ευρώ μηνι-
αίως που υπήρξαν πριν
38 μήνες, και τήρηση των
δεσμεύσεων του γενικού
διευθυντή ΒΕΘ, όταν ήρ-
θε να μας ανακοινώσει
την αύξηση του 20% (για
να σταματήσουμε την
απεργία). Να καταβληθεί
το επίδομα γάμου  σύμ-
φωνα με την ΕΓΣΣΕ του

2019. Να χορηγηθούν ανθυ-
γιεινό επίδομα και γάλα, τα οποία δεν δίνονται, παρότι απασχολούμαστε σε
χώρο ο οποίος είναι χαρακτηρισμένος ως ανθυγιεινός (εργοστάσιο χημικών
περιτριγυρισμένοι από πληθώρα ανθυγιεινών υλικών). Επαναφορά του
αριθμού των χειριστών σε 27 από 25 και δυο εργάτες στο PP. Να επανα-
προσληφθεί το αναγκαίο προσωπικό στην ειδικότητα των χειριστών, έτσι
ώστε να απασχολούνται τουλάχιστον 27 χειριστές κλάρκ, αλλά και και δυο
εργάτες στο εργοστάσιο του PP, αριθμός απολύτως αναγκαίος, δεδομένης
της αυξημένης παραγωγής πολυπροπυλενίου και του αυξημένου όγκου ερ-
γασίας αλλιώς θα αναγκαστούμε να  το καταγγείλουμε,  ώστε να διασφαλί-
σουμε τα επαγγελματικά δικαιώματα της  ειδικότητας μας.

Η ολοένα και αυξανόμενη παραγωγή PP είναι άμεσα συνυφασμένη με
τους χειριστές Κλαρκ, είναι ο ανθρώπινος παράγοντας που επωμίζεται το
μεγαλύτερο  φόρτο εργασίας, σε τέτοιο βαθμό που πλέον η ασφάλεια
ασυναίσθητα να περνάει σε δεύτερη μοίρα (είναι λάθος ένα εργοστάσιο
να αυξάνει παράγωγη και συγχρόνως να μειώνει των αριθμό των χειρι-
στών ανυψωτικών). Το κέρδος της εταιρίας δεν μπορεί να συμβαδίσει με
την ασφάλεια των εργαζομένων.

Δεν θα γίνει αποδεκτή μια απάντηση με ημίμετρα και υποσχέσεις. Με
την πώληση προ των πυλών θέλουμε λύση άμεσα.”

Δυναμική και καθημερινή ήταν η παρουσία
των εργολαβικών εργαζόμενων στην πε-
ριφρούρηση της 8μερης απεργίας τους,

στο εργοστάσιο των ΕΛΠΕ στη Θεσσαλονίκη,
απέναντι στην προσπάθεια της διοίκησης να
σταματήσει την απεργία με συνεχείς προκλή-
σεις, απεργοσπάστες και δικαστήρια. Οι εργα-
ζόμενοι δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχί-
σουν τον αγώνα τους, παρά την προσωρινή
αναστολή των κινητοποιήσεων. 

Την αντίδραση του σωματείου προκάλεσε την
Τετάρτη η προσφυγή εργολάβου στα δικαστή-
ρια, προκειμένου να βγάλει παράνομη την απερ-
γία, αλλά και οι παλινωδίες του δικαστηρίου.
Όπως μετέφερε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο
Χρήστος Ζαρκινός, πρόεδρος του Σωματείου
Εργολαβικών Εργαζόμενων στα ΕΛΠΕ: “Η αγω-
γή που έκανε ένας από τους εργολάβους μας
κοινοποιήθηκε δυο ώρες πριν εκδικαστεί. Πήγα-
με στο δικαστήριο και ζητήσαμε αναβολή για να
προετοιμαστούμε. Αρχικά το δικαστήριο έκανε
δεκτό το αίτημα της αναβολής, διέκοψε για πέν-
τε λεπτά ώστε να οριστεί  αίθουσα για την επό-
μενη μέρα, αλλά αμέσως μετά πήρε πίσω την
απόφασή του και είπε ότι θα γίνει τώρα η δίκη.
Από τη μεριά μας αντιδράσαμε αμέσως. Ο δικη-
γόρος ζήτησε την αλλαγή της έδρας, που επί-

σης δεν έγινε δεκτή και μας δόθηκε περιθώριο
μιας ώρας. Προφανώς δεν το δεχτήκαμε. Σηκω-
θήκαμε και φύγαμε. Η απεργία βγήκε παράνομη,
αλλά συνεχίσαμε τις κινητοποιήσεις την μέχρι
την Παρασκευή με την κάλυψη της ομοσπον-
δίας. Κατόπιν αποφασίσαμε να αναστείλουμε για
να δούμε τι θα ειπωθεί στη συνάντηση της Δευ-
τέρας 8/4 με το Υπουργείο Εργασίας, ενώ περι-
μένουμε συνάντηση και με τη διοίκηση”.

Συμπαράσταση
Την Πέμπτη στην απεργιακή φρουρά συμμετεί-

χαν μέλη του Συντονισμού Ενάντια στα Μνημό-
νια, ενώ μοιράστηκε και η ανακοίνωση συμπαρά-
στασης της δημοτικής κίνησης “Ανταρσία στη
Θεσσαλονίκη για την ανατροπή” που υπογραμμί-
ζει μεταξύ άλλων: “Οι εργαζόμενοι σε εργολαβι-
κές εταιρίες είναι απολύτως απαραίτητοι για την
λειτουργία των επιχειρήσεων, αποδεικνύεται από
το γεγονός ότι οι συμβάσεις τους ανανεώνονται
για πολλά συνεχόμενα χρόνια (με διακοπή 45
ημερών ώστε να υπάρχει νομική κάλυψη στην
υπερεκμετάλλευσή τους). Έτσι, βγαίνουν τα κέρ-
δη των ΕΛΠΕ και της ΔΕΣΦΑ τα οποία οι εργάτες
πολλές φορές τα πληρώνουν με την ίδια τους τη
ζωή, όπως έγινε πριν από τρία χρόνια στα ΕΛΠΕ
με την δολοφονία τεσσάρων εργατών...

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, σε συνεργασία με τις
εταιρίες αυτές, αναπαράγει μια εργασιακή
πραγματικότητα με εργαζομένους διαφορετι-
κών ταχυτήτων ώστε να διευκολυνθεί η ιδιωτικο-
ποίησή τους... Αυτές τις μέρες πουλάνε το υπό-
λοιπο ποσοστό του Δημοσίου στα ΕΛΠΕ, ετοι-
μάζουν το νομοσχέδιο για το ξεπούλημα των λι-
γνιτικών μονάδων της ΔΕΗ και οδηγούν στην
ιδιωτικοποίηση την ΕΥΑΘ και την Εγνατία Οδό.
Αν περάσουν αυτές οι ιδιωτικοποιήσεις, εκατον-
τάδες χιλιάδες εργαζόμενοι θα χάσουν την πρό-
σβαση τους σε κοινωνικά αγαθά, όπως το νερό,
το ρεύμα, την ενέργεια συνολικά και τις μεταφο-
ρές... Ο αγώνας των εργολαβικών χρειάζεται τη
συμπαράσταση όλων των εργαζομένων, γιατί
αφορά τόσο τα εργασιακά του δικαιώματα όσο
και τη συνολική μάχη ενάντια στις ιδιωτικοποι-
ήσεις. Εργολαβικοί και μόνιμοι, οι 40.000 εργα-
ζόμενοι των επιχειρήσεων που έχουν ως εργο-
δότη το Υπερταμείο έχουν τεράστια δύναμη στα
χέρια τους που μπορεί να τινάξει στον αέρα τα
σχέδια Ιδιωτικοποίησης και να σταματήσει το αί-
σχος της εργολαβικής εργασίας”. 

Ψηφίσματα συμπαράστασης έβγαλαν το Σω-
ματείο Μισθωτών Τεχνικών και ο Σύλλογος Εργα-
ζόμενων στο Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης.   

Η απεργία στα ΕΛΠΕ

Οι εργαζόμενοι μιλούν για τον αγώνα τους

Απεργοί των ΕΛΠΕ έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης



Το 10ο συνέδριο της ΟΕΝΓΕ, της πανελλήνιας ομοσπονδίας των νοσο-
κομειακών γιατρών, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 5-7 Απρίλη, στην

Αθήνα. Η Ζαννέτα Λυσικάτου, γιατρός στον Αγ.Σάββα και μέλος του Συντο-
νιστικού Νοσοκομείων και του αντικαπιταλιστικού δικτύου “Νυστέρι”, ήταν
σύνεδρος με το Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή και μίλησε στην Εργατι-
κή Αλληλεγγύη:

“Ήταν ένα συνέδριο που καθορίστηκε από τις δυνάμεις της αριστεράς.
Στη συζήτηση κυριάρχησαν τα ζητήματα των ελλείψεων στα νοσοκομεία,
της υποχρηματοδότησης, της ανάγκης μαζικών μόνιμων προσλήψεων, των
μονιμοποιήσεων. Ακούστηκαν παραδείγματα από νοσοκομεία όλης της χώ-
ρας, που επιβεβαιώνουν με τραγικό τρόπο τις διεκδικήσεις μας. 

Ανοιχτή μάχη
Από τη μεριά μας ως απολογισμό αναγνωρίσαμε τα θετικά αγωνιστικά

βήματα που έχουν γίνει από τη μεριά της ομοσπονδίας. Για παράδειγμα,
το ότι καταφέραμε το πάγωμα του νόμου για τις εφημερίες και τις αλλαγές
στις εξετάσεις για ειδικότητα, ότι πήραμε αναδρομικά, ότι κερδίσαμε την
καταβολή δεδουλευμένων σε επικουρικούς κ.α. Αλλά δεν μας αρκούν. Δεν
διεκδικούμε το πάγωμα των νόμων που είναι ενάντια στα συμφέροντα των
νοσοκομειακών γιατρών, αλλά την οριστική κατάργησή τους. Είναι ανοιχτή
κι επιτακτική η μάχη για να κερδίσουμε μαζικές προσλήψεις και μονιμοποι-
ήσεις, προκειμένου να δουλεύουν τα νοσοκομεία σύμφωνα με τις ανάγκες
του κόσμου. Έχουμε λοιπόν να συνεχίσουμε και να κλιμακώσουμε τις κινη-
τοποιήσεις σε συνεργασία με όλους τους εργαζόμενους στη δημόσια
Υγεία. Όταν απεργούν οι γιατροί δηλαδή, διεκδικούμε να απεργεί και το
υπόλοιπο προσωπικό των νοσοκομείων και το ανάποδο. Αυτό σημαίνει ότι
η ΟΕΝΓΕ θα πρέπει να απεργεί μαζί με την ΠΟΕΔΗΝ, όσο κι αν διαφωνού-
με με την ηγεσία της. Εμάς μας ενδιαφέρει πώς οργανώνουμε τους συνα-
δέλφους από τα κάτω, μέσα στα νοσοκομεία. Γι'αυτό διεκδικούμε κι από
την ομοσπονδία μας ότι θα συζητάει και θα αποφασίζει με μεγαλύτερη συ-
χνότητα τις απεργιακές δράσεις.

Βάλαμε την πρόταση για απεργία το πρώτο δεκαήμερο του Μάη με εν-
δεικτική ημερομηνία στις 9/5, όπως αποφάσισε το Συντονιστικό Νοσοκο-
μείων στην τελευταία του συνέλευση. Το καταθέσαμε και σαν ψήφισμα
που όμως το καταψήφισε η παράταξη του ΚΚΕ (ΔΗΠΑΚ). Υπερψηφίστηκε
ωστόσο η πρότασή μας για απεργιακή κινητοποίηση στις 18 Απρίλη και
συμμετοχή στην αντιφασιστική διαδήλωση για τα 4 χρόνια δίκης της Χ.Α. 

Επίσης υπερψηφίστηκε το ψήφισμα που καταθέσαμε για τις διεκδικήσεις
των γυναικών, ανάμεσά τους και ενάντια στις αλλαγές του ποινικού κώδικα

περί βιασμού. Το ίδιο και το ψήφισμα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες που
απαιτεί το κλείσιμο των στρατοπέδων συγκέντρωσης, ελεύθερη κι ασφαλή
μετακίνηση, ελεύθερη πρόσβαση στα νοσοκομεία, νομιμοποίηση, άσυλο, στέ-
γη και πλήρη δικαιώματα σε όλους. Σε αυτό το πλαίσιο αποφασίστηκε και η
επίσκεψή μας ως ομοσπονδία σε στρατόπεδα συγκέντρωσης προκειμένου να
αναδείξουμε τις άθλιες συνθήκες και να απαιτήσουμε το κλείσιμό τους. 

Ομόφωνα υπερψηφίστηκε και το ψήφισμα αλληλεγγύης στον Μούσα
Αλοντάτ, το σύντροφο αγωνιστή γιατρό του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκο-
μείου Κηφισιάς, που δέχτηκε επίθεση από ρατσιστή συνάδελφό του. Η
Ομοσπονδία καταδικάζει τη ρατσιστική συμπεριφορά του Σδώνα στο εις
βάρος του Μ. Αλοντάτ και δεσμεύεται ότι θα παρακολουθεί από κοντά την
υπόθεση απειλώντας με διοικητικά και πειθαρχικά μέτρα τον ρατσιστή για-
τρό και οποιονδήποτε γιατρό έχει ανάλογη συμπεριφορά σε συναδέλφους
και ασθενείς λόγω καταγωγής, θρησκείας και χρώματος.

Σε σχέση με τα αποτελέσματα των εκλογών, η αριστερή πλειοψηφία δια-
τηρείται, ενώ είδαμε και μετακίνηση από το Μέτωπο (ΣΥΡΙΖΑ) που έχασε
μεγάλο μέρος της δύναμής του, προς το Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή.
Επιβεβαιώνεται η άποψη που λέει ότι οι νοσοκομειακοί γιατροί δεν είναι κα-
νένα συντηρητικό κομμάτι εργαζόμενων, ούτε ήταν τυχαία η αριστερή πλει-
οψηφία που διαμορφώθηκε στο προηγούμενο συνέδριο. Η αριστερή στρο-
φή συνεχίζεται και χρειάζεται από τη δικιά μας πλευρά να στηριχτούμε σε
αυτά τα δεδομένα και να οργανώσουμε την κλιμάκωση των αγώνων”. 
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DELIVERY

Aπεργία 11/4

ΓΟΝΚ

Παράσταση διαμαρτυρίας πραγ-
ματοποίησε την Τετάρτη 3/4

κλιμάκιο συνδικαλιστών της ΕΙΝΑΠ,
στο Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο
Κηφισιάς “Αγ.Ανάργυροι” (ΓΟΝΚ). 

Αφορμή για την κινητοποίηση
ήταν η ρατσιστική επίθεση του για-
τρού Θ. Σδώνα, εις βάρος του συ-
ναδέλφου του Μούσα Αλοντάτ.
Ωστόσο αλγεινή εντύπωση προκά-
λεσε η αντιμετώπιση της διευθύν-
τριας ιατρικής υπηρεσίας του νοσο-
κομείου, η οποία απάντησε στην κα-
ταγγελία με... απειλές εις βάρος
του Μ.Αλοντάτ. “Αυτά τα πράγματα
δεν είναι καλά για έναν νέο γιατρό...
για την καρίερα του” είπε με νόημα,
απευθυνόμενη στο θύμα της επίθε-
σης, έναν γιατρό που εργάζεται ως
επικουρικός με ετήσια σύμβαση. Ο
ρατσιστής γιατρός Σδώνας πήρε
θάρρος, τόσο με αυτή την απειλή,
όσο και με τη στάση του δεξιού
προέδρου του σωματείου που κατη-
γόρησε την ΕΙΝΑΠ για συκοφαντία
και είπε “οι Έλληνες δεν είμαστε
ρατσιστές”, ενώ και ο ίδιος απείλη-
σε με δικαστικά μέσα συνδικαλιστές
που συμμετείχαν στην αντιπροσω-
πεία της ΕΙΝΑΠ. Ψήφισμα αλληλεγ-
γύης στο Μ. Αλοντάτ και καταδίκης
των ρατσιστικών περιστατικών ενέ-
κρινε ομόφωνα το συνέδριο της
ΟΕΝΓΕ που συνεδρίασε το σαββα-
τοκύριακο.

Σε απεργία κατεβαίνουν οι εργα-
ζόμενοι δικυκλιστές –κούριερ,

ντελιβεράδες, εξωτερικοί– την Πέμ-
πτη 11/4, μετά από κάλεσμα του
ΣΒΕΟΔ, που έχει προγραμματίσει
μοτοπορεία στις 12μεσ, με αφετη-
ρία το Πεδίον του Άρεως. 

Οι απεργοί διεκδικούν την παρο-
χή από τους εργοδότες Μέσων Ατο-
μικής Προστασίας, δηλαδή κράνη,
μπουφάν, γάντια, μπότες κλπ κι έν-
ταξη στα Βαρέα κι Ανθυγιεινά Επαγ-
γέλματα, δύο αυτονόητα αιτήματα
για έναν κλάδο εργαζομένων που
έχει πληρώσει με αίμα και χαμένες
ζωές την εντατικοποίηση της εργα-
σίας. Στις διεκδικήσεις της απερ-
γίας είναι και το αίτημα για ενιαία ει-
δικότητα εργαζόμενου οδηγού δικύ-
κλου – μεταφορέα, υπογραφή Συλ-
λογικής Σύμβασης Εργασίας, κα-
θώς και για παροχή από τους εργο-
δότες του βασικού εργαλείου δου-
λειάς, που δεν είναι άλλο από το μη-
χανάκι. Στη συντριπτική πλειοψηφία
των περιπτώσεων οι διανομείς
αναγκάζονται να χρησιμοποιούν τα
δικά τους μηχανάκια και να πληρώ-
νουν από την τσέπη τους τα έξοδα
συντήρησης, βενζίνης κλπ. 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ “Πάμε για απεργία στις 9/5”
Καμπάνια οργάνωσης των συμ-

βασιούχων σε όλα τα νοσοκο-
μεία έχει ξεκινήσει το Συντονιστικό
Νοσοκομείων, υλοποιώντας ένα βα-
σικό κομμάτι των αποφάσεων της
τελευταίας του συνέλευσης. Κορυ-
φαίος σταθμός αυτής της καμπά-
νιας είναι η απεργία που προτείνει
το πρώτο δεκαήμερο του Μάη – με
ενδεικτική ημερομηνία τις 9 Μάη.
Σε αυτή την κατεύθυνση οργανώ-
θηκε μεγάλη εξόρμηση και σύσκε-
ψη με συμβασιούχους στο Κρατικό
της Νίκαιας, τη Δευτέρα 8/4. Μιλή-
σαμε με τη Φιλιώ Φραγκάκου, αγω-
νιζόμενη καθαρίστρια στον Αγ.Σάβ-
βα, που συμμετείχε στην εξόρμηση
και τη σύσκεψη:

“Την Πέμπτη 28/3 έγινε η συνέ-
λευση του Συντονιστικού Νοσοκο-
μείων στον Αγ.Σάββα, με μαζική
συμμετοχή εργαζόμενων, μόνιμων
και συμβασιούχων, από πολλά νο-
σοκομεία της Αθήνας. Ανάμεσα
στις αντιπροσωπείες που συμμετεί-
χαν ήταν και αυτή των συμβασιού-
χων εργαζόμενων στο Κρατικό της
Νίκαιας. Μαζί τους λοιπόν αποφα-
σίσαμε να κάνουμε μια μεγάλη

εξόρμηση στο νοσοκομείο τη Δευ-
τέρα 8/4 και να μαζευτούμε για να
συζητήσουμε την καλύτερη οργά-
νωσή τους. Η συμμετοχή στη σύ-
σκεψη της Δευτέρας, ήταν αρκετά
καλή, παρά τα εμπόδια που μπήκαν
από προϊστάμενους. Φέραμε την ει-
κόνα από τον αγώνα των καθαρι-
στριών του Αγ.Σάββα και για να

απλωθεί η συμπαράσταση στη μά-
χη που δίνουμε, αλλά και για να
λειτουργήσει ως παράδειγμα για
τους συμβασιούχους του Κρατικού
Νίκαιας. Τονίσαμε την ανάγκη πίε-
σης στο σωματείο, προκειμένου να
συμμετέχει στην απεργία το πρώτο
δεκαήμερο του Μάη. Πρόκειται για
τον επόμενο μεγάλο σταθμό του κι-

νήματος για μονιμοποιήσεις και μα-
ζικές προσλήψεις στη δημόσια
Υγεία. Θέλουμε να οργανώσουμε
μια μεγάλη απεργία στα νοσοκο-
μεία που να δώσει συνέχεια στον
αγώνα για μόνιμη και σταθερή ερ-
γασία. Συζητήθηκε η δυνατότητα
συγκρότησης απεργιακής επιτρο-
πής για να πιέσει αλλά και να οργα-
νώσει τον κόσμο του νοσοκομείου
που θέλει να παλέψει”.

Σ.Μ.

Στάση εργασίας στα δημό-
σια νοσοκομεία της Αττικής
έχει κηρύξει η ΠΟΕΔΗΝ την
Πέμπτη 11/4, από τις 7πμ μέ-
χρι τις 3μμ. Βασική αιχμή της
νέας απεργιακής κινητοποί-
ησης στα δημόσια νοσοκο-
μεία είναι η ένταξη στα Βα-
ρέα κι Ανθυγιεινά Επαγγέλ-
ματα. Την κινητοποίηση στη-
ρίζει και η ΑΔΕΔΥ. Οι δύο
ομοσπονδίες καλούν σε συγ-
κέντρωση από τις 7πμ στο
Υπουργείο Εργασίας.

Το συνέδριο ΟΕΝΓΕ

21/3, Απεργιακή κινητοποίηση καθαριστριών Αγ. Σάββα
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ΤΕΤΑΡΤΗ 10/4
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
Μετρό Αγ. Αντώνης 7.30πμ

ΠΕΜΠΤΗ 11/4
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7πμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ 
Market In Μεταξουργείο 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/4
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
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 13/4
ΚΥΨΕΛΗ 
Πλατεία και Κυψέλης 11.30πμ
ΠΑΤΗΣΙΑ Λαϊκή Γκράβας 11.30πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ 
Βεΐκου και Γαλατσίου 11.30πμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
Πανόρμου Λαϊκή Λαρίσης 11.30πμ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 11πμ
ΘΗΣΕΙΟ Μάρκετ Ιν Νηλέως 12μ
Κ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Σκλαβενίτης 12μ
Ν. ΚΟΣΜΟΣ Μετρό 12μ
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 12μ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
“Τζάντε” Πετρουπόλεως 12 μ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος (έναντι
Μουσείου ΕΑΜικής Αντίστασης) 12μ
ΒΡΙΛΗΣΙΑ πλατεία Ανάληψης 12μ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 
Πλατεία Πατριάρχου 12μ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ κεντρική πλατεία 12 μ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 12μ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 12μ
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
ΓΙΑΝΝΕΝΑ 
Πεζόδρομος Μιχαήλ Αγγέλου 12μ
ΒΟΛΟΣ 
Πλατεία Αγ. Νικολάου 11.30πμ

Εξορμήσεις

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 10/4 καφέ Σταθμός 8μμ
Όχι στα μαλακά φασίστες και βιαστές
Ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 17/4 καφέ Σταθμός 8μμ
Γυναικεία απελευθέρωση, θεωρία και πράξη
Ομιλήτρια: Μαρία Ντάσιου

ΜΑΡΟΥΣΙ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 10/4 καφέ Βαβέλ 8μμ
20 χρόνια από τους βομβαρδισμούς του
ΝΑΤΟ στη Σερβία
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης
• ΠΕΜΠΤΗ 18/4 καφέ Βαβέλ 8μμ
100 χρόνια από την ίδρυση της Γ’ Διε-
θνούς
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/4 Εverest 7.30μμ
Ο αντιρατσισμός, όπλο για το κίνημα των
Κίτρινων Γιλέκων
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/4 
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Οι εργατικές μάχες για να ξηλώσουμε τη
λεηλασία των μνημονίων
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/4 στέκι Αριστερής Κίνησης
(Ιάσωνος και Ακροπόλεως) 7.30μμ
Οι εργατικές μάχες για να ξηλώσουμε τη
λεηλασία των μνημονίων
Ομιλητής: Κώστας Πολύδωρος

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/4 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 59 8μμ
Η πάλη των γυναικών και οι δημοτικές
εκλογές
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/4 
καφέ Spirit (πλατεία Βυζαντίου) 7μμ
Ο Λένιν είχε δίκιο
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/4 Άνω Πουρναρούσα 7μμ
4 χρόνια δίκη της Χ.Α. – Ωρα να πάνε φυ-
λακή οι νεοναζί
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/4 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Ο αντιρατσισμός, όπλο για το κίνημα των
Κίτρινων Γιλέκων
Ομιλητής: Βαγγέλης Καραθάνος

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/4 καφέ Ζωή 7μμ
Ο αντιρατσισμός, όπλο για το κίνημα των
Κίτρινων Γιλέκων
Ομιλητής: Σάκης Κολότσιος

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/4 καφέ Γιώτης 8.30μμ
Η πάλη των γυναικών και οι δημοτικές
εκλογές
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ

ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/4 
γρ.δημοτικού σχήματος ΑΝΤΑΡΣΙΑ 7.30μμ
Κορέα – ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/4 
καφέ Μικρές Γεύσεις (πλ.Τερψιθέας) 7μμ
Ο Λένιν είχε δίκιο
Ομιλητής: Παναγιώτης Σιμιτσόπουλος

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/4 Παιδαγωγικό 8μμ
Ο Λένιν είχε δίκιο
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/4 καφέ Κρίκος 7μμ
Η πάλη των γυναικών και οι δημοτικές
εκλογές
Ομιλήτρια: Γιούλη Καλοφωλιά

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

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 11/4 καφέ Τζέγκα 7μμ
Η πάλη των γυναικών και οι δημοτικές
εκλογές
Ομιλήτρια: Λένα Βερδέ

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 11/4 
καφέ Βεσπάκι (Ζίννη 30) 8μμ
Η πάλη των γυναικών και οι δημοτικές
εκλογές
Ομιλήτρια: Γιούλη Καλοφωλιά

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 11/4 καφέ Λα Ροζέ 7μμ
Η πάλη των γυναικών και οι δημοτικές
εκλογές
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΚΥΨΕΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 11/4 καφέ Deja 7.30μμ
Ο Λένιν είχε δίκιο
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΠΕΜΠΤΗ 11/4 
καφέ Μυρτίλο (Πάρκο Καπαψ) 7.30μμ
Η πάλη των γυναικών και οι δημοτικές
εκλογές
Ομιλητής: Βασίλης Μάραντος

ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 11/4 
στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγκαβή 69) 7.30μμ
Κορέα – ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί
Ομιλητής: Ηλίας Διονυσακόπουλος

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 11/4 καφέ Περιμπανού 7.30μμ
Διεθνιστικό ΟΧΙ στη Συμφωνία των Πρεσπών
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΕΜΠΤΗ 11/4 
πολιτιστικό κέντρο Αντ. Σαμαράκης 8μμ
Η εξέγερση των στρατευμάτων στη Μέση
Ανατολή – ’41-‘44
Ομιλητής: Παναγιώτης Ζουγανέλης

ΝΙΚΑΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 11/4 δημαρχείο 7μμ
Η εκλογική μάχη και το ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΒΟΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 11/4 Θόλος (πανεπιστήμιο) 7μμ
Ο αντιρατσισμός, όπλο για το κίνημα των
Κίτρινων Γιλέκων
Ομιλητής: Τάσος Τσιούνης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 11/4 
στοά Σαρκά, Α’κτίριο, β’ όρ. 7μμ
Ο αντιρατσισμός, όπλο για το κίνημα των
Κίτρινων Γιλέκων
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 11/4 καφέ Ποέτα 8μμ
Διεθνιστικό ΟΧΙ στη Συμφωνία των Πρε-
σπών
Ομιλητής: Κώστας Σταματίου

ΚΑΜΑΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 11/4 καφέ Τρίλιζα 8μμ
Οι εργατικές μάχες για να ξηλώσουμε τη
λεηλασία των μνημονίων
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 11/4 καφέ Κομπόης 6.30μμ
Η πάλη των γυναικών και οι δημοτικές
εκλογές
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΝΟΤΙΟ
ΠΕΠΜΤΗ 11/4 Πολύκεντρο Νεολαίας 7μμ
Διεθνιστικό ΟΧΙ στη Συμφωνία των Πρε-
σπών
Ομιλητής: Πάνος Λουκίσας

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΒΟΡΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 11/4 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Κορέα – ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί
Ομιλητής: Κωνσταντίνος Δανακτσής

ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΠΕΜΠΤΗ 11/4 
Σύλλογος Δασκάλων 7.30μμ
Διεθνιστικό ΟΧΙ στη Συμφωνία των Πρε-
σπών
Ομιλήτρια: Άννα Μαράκη

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 11/4 καφέ Πολυμήχανο 8μμ
Ενάντια στην καταπίεση, η θεωρία και η
πράξη
Ομιλήτρια: Μαρία Βολτέρα

ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΙΛΙΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 11/4 καφέ Σαρδανάπαλος
(Πλ.Άνοιξη - Ζωγράφου) 7μμ
Ενάντια στην καταπίεση, η θεωρία και η
πράξη
Ομιλήτρια: Εύα Ντόκου

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 11/4 καφέ Σκαντζόχοιρος 7μμ
Ο αντιρατσισμός, όπλο για το κίνημα των
Κίτρινων Γιλέκων
Ομιλητής: Παναγιώτης Ζαρίδας

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 11/4 στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Ο αντιρατσισμός, όπλο για το κίνημα των
Κίτρινων Γιλέκων
Ομιλητής: Θάνος Τζινιέρης

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
• ΠΕΜΠΤΗ 11/4 Goody’s 8μμ
100 από την ίδρυση της Γ’ Διεθνούς
Ομιλητής: Λουκάς Θεοτοκάτος
• ΠΕΜΠΤΗ 18/4 Goody’s 8μμ
Η κατάρρευση της Λήμαν Μπράδερς και η
κρίση του 2008
Ομιλητής: Σωτήρης Τατάκης

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 11/4 
Πνευματικό Κέντρο Δήμου 7μμ
20 χρόνια από τους βομβαρδισμούς του
ΝΑΤΟ στη Σερβία
Ομιλητής: Θοδωρής Λυκογιαννάκης

Μαρξιστικά Φόρουμ

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 αν-
θρώ 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 δι-
καιο 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 χώ-
ρους δου λε ι άς και στην εργα τι κή
πολι το φυ λα κή. 

ΔIE ΘNI ΣMO όχι "σοσια λι σμό
σε μια χώ ρα" ή "σοσια λι σμό με
εθνι κά χρώ μα τα"
H εμπει ρία της Pω σί ας απο δει -
κνύ ει ότι ακό μα και μια νικη φό ρα
εργα τι κή σοσια λι στι κή επα νά -
στα ση όπως ο Oκτώ βρης του
1917 δεν μπο ρεί να επι βιώ σει σε
απο μό νω ση. Tα καθε στώ τα της
EΣΣΔ με τά την επι κρά τη ση του
στα λι νι σμού, της Kί νας και των
άλ λων ανα το λι κών χω ρών ήταν

κρα τι κοί καπι τα λι σμοί. 
Γι’ αυτό παλεύ ου με για τη διε θνι -
στι κή ενό τη τα των εργα τών σε
όλον τον κόσμο χωρίς δια κρί σεις
εθνι κό τη τας γλώσ σας, θρη σκεί ας,
φύλου, φυλής ή σεξουα λι κής προ -
τί μη σης. 
Yπο στη ρί ζου με όλα τα εθνι κο α πε -
λευ θε ρω τι κά κινή μα τα που αντι -
στέ κο νται στην ιμπε ρια λι στι κή κα-
τα 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 ερ-
γά 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 ξε-
κά θα ρα και μαχη τι κά τμή μα τα σε
ένα επα να στα τι κό σοσι α  λι στι κό
εργα τι κό κόμ μα. Eνα τέτοιο κόμ μα
μπο ρεί να πεί θει τους εργά τες για
την επα να στα τι κή προ ο πτι κή πα-
ρεμ βαί νο ντας στους μαζι κούς
αγώ νες. Eί μα στε αντί θε τοι σε κά θε
αντί λη ψη υπο κα τά στα σης της τά -
ξης, απ' όπου και αν προέρ χε ται. 

Πα λεύ ου με για
ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ
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Εξορμήσεις 
Δημοτικών Σχημάτων
Ανταρσία στο Λιμάνι
ΣΑΒΒΑΤΟ 13/4 Σωτήρος και Καραΐσκου
11.30πμ

Ανταρσία στην Κοκκινιά
ΣΑΒΒΑΤΟ 13/4 Λαϊκή Περιβολάκη Παναγίτσα
12μ

Ανταρσία στην Ξάνθη
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/4 Εφορία 1.30μμ
ΠΕΜΠΤΗ 11/4 Νοσοκομείο 12.30μμ, 
Δροσερό (οικισμός Ρομά) 8.30μμ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/4 Κιμμέρια 7μμ
ΣΑΒΒΑΤΟ 13/4 Κεντρική πλατεία 11.30πμ

Ανταρσία στην Πάτρα
ΠΕΜΠΤΗ 11/4 Πλ. Γεωργίου 6μμ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/4 ΕΛΤΑ 11πμ, 
Νοσοκομείο Ρίο 12μ
ΣΑΒΒΑΤΟ 13/4 Κολοκοτρώνη 
και Ρήγα Φεραίου 12μ

Ανταρσία στα Χανιά
ΠΕΜΠΤΗ 11/4 ΔΕΗ Ξυλοκαμάρα 9.30πμ,
Δημοτικό Γηροκομείο 12μεσ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/4 Δημοτικές υπηρεσίες
12μεσ
ΣΑΒΒΑΤΟ 13/4 Λαϊκή Μίνωος
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ΛΕΠΕΤΕ
“Αποφασισμένοι 
να υπερασπιστούμε 
τις κατακτήσεις μας”

Παρέμβαση στη γενική συνέλευση του
ΣΥΕΤΕ, του Συλλόγου Εργαζομένων στην
Εθνική Τράπεζα, πραγματοποίησαν το

Σάββατο 6/4, συνταξιούχοι της ΕΤΕ, μέλη του
Συντονισμού Δράσεων για τον ΛΕΠΕΤΕ και το
ΤΥΠΕΤ. “Όλοι μαζί να διασώσουμε το ΤΥΠΕΤ το
τελευταίο προπύργιο εργαζομένων και συνταξι-
ούχων του οποίου η ύπαρξη κινδυνεύει άμεσα
από την κατάργηση του ΛΕΠΕΤΕ”, υπογραμμίζει
μεταξύ άλλων η προκήρυξη που μοιράστηκε.

Συνέλευση θα πραγματοποιήσει και ο Σύλλο-
γος Συνταξιούχων της ΕΤΕ, την Πέμπτη 11/4.
“Διεκδικούμε να καταψηφιστούν ο διοικητικός και
οικονομικός απολογισμός για να καταγραφεί η
δυσαρέσκεια των συνταξιούχων που παραμένουν
απλήρωτοι σχεδόν 18 μήνες. Οι χειρισμοί του πα-
ρόντος Δ.Σ έχουν επιτρέψει σε ομάδες που υπο-
στηρίζουν τη διάλυση του ΛΕΠΕΤΕ, να βγουν
στην επιφάνεια παρά την απόφαση το Συλλόγου
να επιμείνει για ΛΕΠΕΤΕ ακέραιο κι αδιαπραγμά-
τευτο ως έχει. Γι' αυτό το λόγο προτείνουμε και
την αντικατάσταση του παρόντος Δ.Σ. 

Θα προτείνουμε με ψήφισμα προς τη Γενική
Συνέλευση να προκηρυχθεί μεγάλη πανελλαδι-
κή κινητοποίηση αμέσως μετά το Πάσχα και
απαραίτητα πριν τις εκλογές, με προτεινόμενη
ημερομηνία την Πέμπτη 9/5, στέλνοντας μήνυ-
μα προς κάθε κατεύθυνση ότι είμαστε αποφα-
σισμένοι να υπερασπιστούμε τις κατακτήσεις
μας”, τονίζει η Ιωάννα Παυλοπούλου, συνταξι-
ούχος της ΕΤΕ και μέλος του Συντονισμού
Ενάντια στα Μνημόνια.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ 
ΠΛΑΤΩΝΟΣ

Στην κατρακύλα της ηγεσίας της ΓΣΕΕ απαντάμε με
Οργάνωση από τα κάτω και απεργιακή κλιμάκωση 

Η διαλυτική κρίση που υπάρχει στη
ΓΣΕΕ συνεχίστηκε με την αποτυχία
της νέας προσπάθειας που έκανε η

πλειοψηφία της ΓΣΕΕ, για Συνέδριο στην Ρό-
δο στις 4 Απρίλη. Οι καταγγελίες για “συνδι-
καλιστική μαφία” και "τραμπούκους με λο-
στάρια” δίνουν και παίρνουν χωρίς όμως να
ανοίγουν την πραγματική συζήτηση για αυ-
τήν την διαλυτική κρίση και την διέξοδο από
αυτήν προς όφελος των εργαζόμενων. 

Χρειάζεται να ξεκινήσουμε από την αφετη-
ρία ότι αυτοί που είναι χαρούμενοι με αυτές
τις εξελίξεις είναι τα αφεντικά, η ΝΔ και η
κυβέρνηση. Στα γραφεία του ΣΕΒ και της ΝΔ
τρίβουν τα χέρια τους. Για τα αφεντικά και
τη δεξιά, τα συνδικάτα αποτελούν βασικό εχ-
θρό και η προσπάθεια να τα τσακίσουν και
να τα αποδυναμώσουν αποτελεί στρατηγικό
στόχο. Περισσεύει λοιπόν η υποκρισία όταν
η ΝΔ ρίχνει δάκρυα για τα συνδικάτα. Αντί-
στοιχα, η κυβέρνηση μίλησε για την ανάγκη
να αναδειχθεί το “πραγματικό εργατικό κίνη-
μα”, αυτό το οποίο πριν από δύο χρόνια
όμως, η ίδια προσπάθησε να το χτυπήσει,
περνώντας νόμο για τον περιορισμό του δι-
καιώματος στην απεργία. 

Η πραγματικότητα είναι ότι η πλειοψηφία
της ΓΣΕΕ, προσπάθησε να στήσει μια διαδι-
κασία συνεδρίου που να εξασφάλιζε το να
επανεκλεγούν οι ίδιες πλειοψηφίες στην δι-
οίκηση της ΓΣΕΕ. Το κατ' ευφημισμό Συνέ-
δριο, ήταν ημερήσιο, χωρίς χρόνο για ομι-

λίες συνέδρων, χωρίς κάλυψη από δημοσιο-
γράφους, με σεκιουριτάδες για τον έλεγχο
του χώρου και εκκλήσεις στην αστυνομία για
προστασία. 

Όλα αυτά από μόνα τους δείχνουν με τον
πιο ανάγλυφο τρόπο, την κρίση στην οποία
βρίσκεται η συνδικαλιστική γραφειοκρατία
εδώ και καιρό. Εδώ και χρόνια η συνδικαλι-
στική ηγεσία έχει αποδεχτεί τα μνημόνια και
έχει αρνηθεί την σύγκρουση με τις πολιτικές
των εργοδοτών και των κυβερνήσεων. Έχει
αφήσει τους εργαζόμενους που παλεύουν
ενάντια στους μνημονιακούς φραγμούς,
αβοήθητους χωρίς συντονισμό. Γι αυτό το
λόγο, για να διατηρήσουν τον έλεγχό τους
στην ηγεσία της ΓΣΕΕ δεν μπορούν να ελπί-
ζουν μονάχα στη στήριξη τους από τους ερ-
γαζομένους, αλλά χρησιμοποιούν και κάθε
είδους κομπίνες, κόλπα, ακόμη και νοθείες.
Και στο τέλος όταν αυτά δεν αρκούν, έρχον-
ται οι σεκιουριτάδες, η αστυνομία και οι αντι-
δημοκρατικές διαδικασίες.

Η απάντηση στην κατρακύλα της συνδικα-
λιστικής γραφειοκρατίας δεν μπορεί να είναι
η μάχη για τον έλεγχό της, όπως μας προτεί-
νει το ΠΑΜΕ. Η πραγματικότητα είναι ότι και
οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ μοιράζονται με την
ηγεσία της ΓΣΕΕ την άποψη ότι οι εργαζόμε-
νοι δεν έχουν την δύναμη να απεργήσουν
μαζικά, να συντονιστούν, να νικήσουν ανα-
τρέποντας τις μνημονιακές πολιτικές.  Αυτό
που μπορούν να κάνουν είναι να στηρίξουν

τους "σωστούς" συνδικαλιστές στα σωματεία
για να αλλάξουν οι συσχετισμοί. Γι’  αυτό και
στην πραγματικότητα η πρόταση του ΠΑΜΕ
ήταν συμβολικοί αγώνες.

Απέναντι στην κατρακύλα της ηγεσίας της
ΓΣΕΕ και της αδιέξοδης τακτικής του ΠΑΜΕ,
η διέξοδος βρίσκεται σε διαφορετικό δρόμο. 

Στην οργάνωση από τα κάτω των χώρων
δουλειάς, με την συγκρότηση επιτροπών βά-
σης παντού που να συσπειρώνουν και να ορ-
γανώνουν τον μαχητικό κόσμο των σωματεί-
ων και των κλάδων. Στην απεργιακή κλιμά-
κωση των αγώνων. Απεργίες που να σπάνε
την μνημονιακή ομαλότητα και να κερδίζουν,
όπως για παράδειγμα κάνουν οι εργαζόμενοι
στα  νοσοκομεία, καταφέρνοντας να κρατή-
σουν στη δουλειά χιλιάδες συμβασιούχους.
Στο συντονισμό των μαχόμενων κομματιών
σε ένα κοινό μέτωπο πάλης που έχει τη δύ-
ναμη να βγάζει απεργιακές κινητοποιήσεις
όπως έγινε πρόσφατα στις 8 Μάρτη και να
αναγκάζει και τις συνδικαλιστικές ηγεσίες να
προσαρμόζονται στις διαθέσεις του κόσμου. 

Αν οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ έδιναν σε αυτήν
την προοπτική, την μισή ενεργεία, δύναμη
και πόρους που έδωσαν για τα συνέδρια της
ΓΣΕΕ, το τοπίο στο συνδικαλιστικό κίνημα θα
ήταν διαφορετικό ακόμη και σε επίπεδο συ-
σχετισμών στην ηγεσία της ΓΣΕΕ. 

Τάσος Αναστασιάδης, 
Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια

Έφυγε ο σύντροφος Λατίφ

Στις 29 Μαρτίου έφυγε από κοντά μας ο αγαπητός μας σύντροφος Λα-
τίφ Μωχάμεντ. Ένας σύντροφος που αφιέρωσε τη ζωή του στο να
μπορέσει να βοηθήσει την οικογένειά του πίσω στο Πακιστάν, αλλά

και τα παιδιά του που έχουν μεταναστεύσει για να βρουν μια καλύτερη προ-
οπτική στην Ελλάδα. Αποτέλεσε ενεργό κομμάτι των αγώνων που δώσαμε
μαζί με την Πακιστανική κοινότητα τα τελευταία χρόνια. 

Γνωρίσαμε τον Λατίφ στη γειτονιά των Κάτω Πετραλώνων το 2013, όταν
μετά από επίθεση που δέχθηκε από ομάδα φασιστών στο σπίτι του, ανοίξαμε
μεγάλη καμπάνια για να μπορέσουμε να κερδίσουμε ότι οι γειτονιές μας εί-
ναι ανοιχτές για τους μετανάστες και όχι για τους ρατσιστές και τους φασί-
στες. Ο Λατίφ όχι μόνο δε φοβήθηκε να δώσει αυτή τη μάχη αλλά πρωτο-
στάτησε για να συσπειρωθεί όλο το κομμάτι των μεταναστών στη γειτονιά.
Και το κερδίσαμε! Από εκείνη τη στιγμή και πέρα κερδήθηκε στις γραμμές
της επαναστατικής αριστεράς, στο ΣΕΚ και στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ και δεν έλειψε
από τις αντιρατσιστικές αντιφασιστικές μάχες μαζί με την ΚΕΕΡΦΑ και την
Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδας, αλλά και από τις μεγάλες εργατικές μάχες.
Τελευταία φορά διαδηλώσαμε μαζί στα Πετράλωνα στις 18 Γενάρη, στην
επέτειο των έξι χρόνων από τη δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν. Ήταν παρών
όχι μόνο στις κινηματικές μάχες αλλά και στις πολιτικές όπως η συνδιάσκε-
ψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ ως αντιπρόσωπος από την τοπική των Πετραλώνων. 

Είναι τιμής μας να έχουμε στις γραμμές μας, συντρόφους σαν τον Λατίφ,
μετανάστες εργάτες, τα ταξικά μας αδέρφια. Πιστεύουμε ότι η παρουσία
του Λατίφ στις γραμμές της επαναστατικής αριστεράς δίνει την δύναμη να
συνεχίσουμε να παλεύουμε και να διεκδικούμε δικαιώματα σε όλα τα επίπε-
δα για τους αδερφούς και τις αδερφές μας, τους μετανάστες και τις μετα-
νάστριες. 

Ευχόμαστε καλή δύναμη στην οικογένειά του στο Πακιστάν αλλά και
στους γιους του εδώ στην Ελλάδα. Υποσχόμαστε να φτάσουμε τη μάχη που
δίναμε μαζί με το Λατίφ, ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες, για χαρ-
τιά και δικαιώματα για όλους, μέχρι το τέλος. Θα νικήσουμε!

Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα, Πυρήνας Πετραλώνων

Συναυλία οικονομικής ενίσχυσης και αλληλεγ-
γύης για τα αδέσποτα σκυλιά της Αθήνας διορ-
γάνωσε η η Φιλοζωική Ένωση Εργαζόμενων

στην Καθαριότητα του Δήμου της Αθήνας την Κυρια-
κή 7/4 στην πλατεία Κλαυθμώνος με την στήριξη δε-
κάδων εθελοντικών φιλοζοϊκών οργανώσεων απ'όλη
την Αθήνα και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φιλο-
ζωικών Οργανώσεων. 

Στην συναυλία που άνοιξε η φιλαρμονική του Δή-
μου της Αθήνας και συνέχισε με τους τρομερούς Jit-
terbugs Rock n Roll trio, συμμετείχαν δεκάδες απλού
κόσμου με τα σκυλιά του ενώ πολλοί ήταν οι εθελον-
τές είχαν φέρει μαζί τους αδέσποτα σκυλιά προς υιο-
θεσία. 

Στην εκδήλωση συμμετείχε και αντιπροσωπεία της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ με επικεφαλής τον Πέτρο Κωνσταντίνου
υποψήφιο Δήμαρχο με την Ανταρσία στις γειτονιές
της Αθήνας ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων: 

“Δεν είναι δυνατόν ο μεγαλύτερος δήμος της χώ-
ρας να μην έχει υποδομές για τα αδέσποτα, να μην
έχει κυνοτροφείο, να μην έχει δικούς του κτηνία-
τρους και υπηρεσίες. Είναι σκάνδαλο να σπαταλιών-
ται 500.000 ευρώ ενώ ακόμα δεν υπάρχει καταφύγιο
για ζώα στην Αθήνα. Οι εθελοντές/τριες εργαζόμενες
στην καθαριότητα του Δήμου επωμίζονται την ευθύνη
που δεν αναλαμβάνει ο Δήμος της Αθήνας ενώ ταυ-
τόχρονα καλούνται να απολογηθούν σε ΕΔΕ από την
διοίκηση Καμίνη. Ντροπή τους! Σταματήστε τώρα τις
διώξεις”.  

Κ.Μ.

Συναυλία για τα
αδέσποτα
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Ευγένιος Λεβινέ - ο ηρωϊκός 
ηγέτης της “Kομμούνας του Μονάχου”

Στις 13 Απρίλη του 1919 το Μόναχο, η
πρωτεύουσα της Βαυαρίας, περνούσε
στον έλεγχο των εργατικών συμβουλίων.

Η “δεύτερη σοβιετική δημοκρατία” της Βαυα-
ρίας, όπως έμεινε γνωστό αυτό το επεισόδιο
της Γερμανικής Επανάστασης, είχε μια σύντο-
μη ζωή και ένα τραγικό τέλος. Και τα δυο είναι
άμεσα δεμένα με τη μορφή του Ευγένιου Λεβι-
νέ, του ηγέτη της. 

Ο Λεβινέ γεννήθηκε το 1883 στην Πετρούπο-
λη και όταν ήταν τριών ετών η οικογένειά του
μετανάστευσε στην Γερμανία για να γλυτώσει
τα αντισημιτικά πογκρόμ του τσαρικού καθε-
στώτος. Ολα έδειχναν ότι ο νεαρός Λεβινέ θα
είχε μια άνετη ζωή: γράφτηκε στο πανεπιστήμιο
της Χαϊδελβέργης για να σπουδάσει νομικά. Αλ-
λά δεν επέλεξε αυτό το δρόμο. Το 1905 γύρισε
στην επαναστατημένη Ρωσία, συνελήφθη και
εξορίστηκε στη Σιβηρία. Κατάφερε να αποδρά-
σει και μετά από κάμποσες περιπέτειες να επι-
στρέψει στην Γερμανία. 

Η πρώτη του πολιτική ένταξη ήταν στο κόμμα
των εσέρων (σοσιαλεπαναστάτες). Ενα κόμμα
που δήλωνε ότι ο σοσιαλισμός θα έρθει στην
Ρωσία μέσα από τη δράση των αγροτών και η
“μαχητική οργάνωσή” του δολοφονούσε μιση-
τούς αξιωματούχους του τσαρικού κράτους.
Ομως, στην Γερμανία ο Λεβινέ έγινε νωρίς μέ-
λος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος.

Οταν ξέσπασε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλε-
μος η ηγεσία αυτού του κόμματος πρόδωσε
όλες τις διεθνιστικές διακηρύξεις της για να
στηρίξει την άρχουσα τάξη. Αρχικά οι φωνές
που υψώθηκαν ενάντια σε αυτή την προδοσία
ήταν λιγοστές. Ο Καρλ Λήμπνεχκτ καταψήφισε
τις πολεμικές πιστώσεις στο γερμανικό κοινο-
βούλιο, σπάζοντας την πειθαρχία της κοινοβου-
λευτικής ομάδας του κόμματος. Μαζί με τη Ρό-
ζα Λούξεμπουργκ, την Κλάρα Τσέτκιν κι άλλους
επαναστάτες και επαναστάτριες συγκρότησαν
την Ένωση Σπάρτακος που την Πρωτοχρονιά
του 1919 -και ενώ είχε ξεσπάσει η Γερμανική
Επανάσταση- θα ίδρυε το Κομμουνιστικό Κόμμα
της Γερμανίας (KPD). 

Σπάρτακος
Ο Λεβινέ ήταν από τους πρώτους που εντά-

χτηκαν στον Σπάρτακο και σύντομα έγινε ένα
από τα ηγετικά του στελέχη. Βρεθηκε στη βιο-
μηχανική περιοχή του Ρουρ να οργανώνει τους
πρώτους πυρήνες της οργάνωσης κερδίζοντας
ακόμα και τα πιο εχθρικά ακροατήρια όταν μι-
λούσε. Αλλά αναλάμβανε κι άλλες, ακόμα πιο
εμπιστευτικές δουλειές. Οταν τα σοβιέτ πήραν
την εξουσία στην Ρωσία τον Οκτώβρη του 1917
η ρώσικη πρεσβεία στο Βερολίνο έγινε στήριγ-
μα στη δουλειά του Σπάρτακου και όλης της αν-
τιπολεμικής αριστεράς. Ο Λεβινέ, που τα ρωσι-
κά ήταν η μητρική του γλώσσα, έγινε διερμηνέ-
ας και υπεύθυνος του γραφείου τύπου. 

Τον Νοέμβρη του 1918 οι φαντάροι και οι ερ-
γάτες ανέτρεψαν τον Κάιζερ και σταμάτησαν
τον πόλεμο. Η Γερμανική Επανάσταση είχε αρχί-
σει και τα εργατικά συμβούλια είχαν τη δύναμη
να βαδισουν στο δρόμο που είχε ανοίξει η εργα-
τική τάξη στην Ρωσία. Ομως, το επαναστατικό
κόμμα ήταν πολύ αδύναμο και αριθμητικά και

πολιτικά για να καθορίσει την έκβαση της ανα-
μέτρησης. Παρασύρθηκε σε μια πρόωρη σύγ-
κρουση στο Βερολίνο, τις “μέρες του Σπάρτα-
κου”, τον Γενάρη του 1919. Η Λούξεμπουργκ κι
ο Λήμπνεχκτ δολοφονήθηκαν. 

Ο Λεβινέ εξουσιοδοτήθηκε από την κεντρική
επιτροπή του κόμματος να πάει στη Μόσχα μαζί
με έναν άλλο βετεράνο του Σπάρτακου, τον Χι-
ούγκο Εμπερλάιν. Ήταν ο “Άλμπρεχτ” που συμ-
μετείχε στο ιδρυτικό συνέδριο της Κομιντέρν
τον Μάρτη του 1919. Ο Λεβινέ δεν κατάφερε να
φτάσει στην Μόσχα. 

Η επόμενη αποστολή του ήταν στη Βαυαρία,
για να ανασυγκροτήσει το κόμμα οργανωτικά
και πολιτικά. Το πρώτο που έκανε ήταν να αντι-
ταχθεί στους ρεφορμιστές που φλυαρούσαν για
τη “σοβιετική δημοκρατία” και τα “συμβούλια”
ενώ στην πραγματικότητα έσκαβαν το λάκκο
της επανάστασης. Δήλωσε σε μια σύσκεψη: 

“Μια Σοβιετική Δημοκρατία δεν ανακηρύσσε-
ται σε ένα τραπέζι συνεδριάσεων. Εγκαθιδρύε-
ται από το νικηφόρο αγώνα του προλεταριάτου.
Το προλεταριάτο του Μονάχου δεν έχει ακόμα
μπει στον αγώνα για την εξουσία. 

Μετά το πέρασμα της πρώτης μέθης, οι Σο-
σιαλδημοκράτες θα αδράξουν το πρώτο πρό-
σχημα που θα βρουν για να αποχωρήσουν, προ-
δίδοντας τους εργάτες. Οι Ανεξάρτητοι θα συ-
νεργαστούν στην αρχή, μετά θα διστάσουν,
ύστερα θα ταλαντευτούν και κατόπιν θα ξεκινή-
σουν διαπραγματεύσεις με τον εχθρό, καταλή-
γοντας άθελά τους να γίνουν προδότες. Και
εμείς οι Κομμουνιστές θα πληρώσουμε με αίμα
για το εγχείρημά σας”.

Ομως, στις 13 Απρίλη η δεξιά έκανε μια από-
πειρα πραξικοπήματος. Κι ο Λεβινέ με τους συν-
τρόφους του βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της
απόκρουσής της. Οι εργάτες κι οι φαντάροι ζη-

τούσαν από τους κομμουνι-
στές στις συνελεύσεις να γί-
νουν το κέντρο μιας πραγματι-
κά επαναστατικής εξουσίας.
Ετσι γεννήθηκε η “δεύτερη” ή
πραγματική  Σοβιετική Δημο-
κρατία. 

Εργατικά συμβούλια
Στηρίχτηκε σε νέο-εκλεγμέ-

να εργατικά συμβούλια στα
εργοστάσια. Αυτό της επέ-
τρεψε να εφαρμόσει με ευκο-
λία τις αποφάσεις της. Διέτα-
ξε τον εξοπλισμό των εργα-
τών: μοιράστηκαν 10.000 με
20.000 τουφέκια. Διέταξε
τον αφοπλισμό των αστών κι
όπως γράφει η βιογραφία
του Λεβινέ: «Το Υπουργείο
Πολέμου το πολιορκούσαν
κυριολεκτικά πλήθη ανθρώ-
πων που έρχονταν κατά κύ-
ματα. Έρχονταν να παρα-
δώσουν τα όπλα τους…
Βιάζονταν να ξεφορτωθούν
αυτά τα αντικείμενα που
κρατούσαν καλυμμένα με
τα παλτά τους. ‘Αυτό είναι

η ψήφος εμπιστοσύνης των αστών στη νέα κυ-
βέρνηση’, σχολίασε ο Λεβινέ». 

Ένοπλες περίπολοι εργατών άρχισαν έρευνες
στα σπίτια των αστών για να βρουν κρυμμένα
τρόφιμα και να τα μοιράσουν στον  πεινασμένο
πληθυσμό, να κατάσχουν αυτοκίνητα (εκείνη την
εποχή μια πολυτέλεια των ανώτερων τάξεων)
και να εγκαθιστούν τους αντιπροσώπους τους
στις τράπεζες για να ελέγχουν τις δοσοληψίες
τους. Εκλεγμένες εργατικές επιτροπές ασκού-
σαν άγρυπνο έλεγχο στα εργοστάσια. 

Ομως, το Μόναχο παρέμεινε μια πολιορκημέ-
νη πόλη. Στα τέλη Απρίλη, με το κλοιό να σφίγ-
γει και την πείνα να θερίζει, άρχισε να επικρατεί
η αποθάρρυνση και οι ταλαντεύσεις. Αυτή τη
στιγμή διάλεξε η κυβέρνηση του Βερολίνου -
στην οποία δέσποζε η σοσιαλδημοκρατία- για
να στείλει τα αντιδραστικά Freikorps στη Βαυα-
ρία να στηρίξουν τη “νόμιμη” κυβέρνηση που εί-
χε καταφύγει στη Νυρεμβέργη. Η προέλασή
τους ήταν ένα όργιο βίας και μαζικών εκτελέσε-
ων με ή χωρίς αποφάσεις στρατοδικείων. O
βαυαρικός “κόκκινος στρατός” αντέταξε μια πει-
σματική άμυνα, αλλά στις πρώτες μέρες του
Μάη όλα είχαν τελειώσει. 

O Λεβινέ συνελήφθη στις 12 Μάη. Η κύβέρνη-
ση τον πέρασε από δίκη. Όμως ακόμα κι αυτό
γύρισε ενάντια στους Σοσιαλδημοκράτες. Γιατί,
παρόλο που ο Λεβινέ τελικά εκτελέστηκε, πρώ-
τα έβγαλε μια καταπληκτική ομιλία με την οποία
εξήγησε τις πράξεις του, μια ομιλία που θα πρέ-
πει να έπεισε πολλούς γερμανούς εργάτες να
σπάσουν μια και καλή από τη Σοσιαλδημοκρα-
τία. Εκτελέστηκε στις 5 Ιούλη και τα τελευταία
λόγια του μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα
ήταν: Ζήτω η παγκόσμια επανάσταση!

Λέανδρος Μπόλαρης
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Θα τα βρείτε στο

Οι αντιφασίστες της Πάρμα
Έφτασε στα χέρια των αναγνω-

στών το βιβλίο με τίτλο “Ολ-
τρετορέντε, μια καθόλου συ-

νηθισμένη αντιφασιστική ιστορία”,
του ιταλού συγγραφέα Πίνο Κακού-
τσι,από τις εκδόσεις Απρόβλεπτες. Το
Ολτρετορέντε είναι μια παλιά εργατι-
κή συνοικία της Πάρμα. Τον Αύγου-
στο του 1922, η πόλη των 70.000 κά-
τοικων, δέχτηκε την επίθεση 20.000
σκουαδριστών-ομάδες φασιστικής
δράσης του Μουσολίνι και αυτή ακρι-
βώς η γειτονιά ήταν το προπύργιο της
αντιφασιστικής δράσης . Μετά από
εξι ημέρες πολιορκία οι ανίκητοι μεχρι
τότε μελανοχίτωνες έφευγαν ηττημέ-
νοι και εξευτελισμένοι. Το Ολτρετο-
ρέντε και η Παρμα είχαν νικήσει. Την
ιστορία αυτής της νίκης και τους χα-
ρακτήρες των πρωταγωνιστών της
αφηγείται το βιβλίο που γράφτηκε το
2003. Εκεινη την χρονιά η εθνική συμ-
μαχία –φασίστες ,μπαίνουν στην ιταλι-
κή κυβέρνηση για πρώτη φορά μετά
τον πόλεμο. Ο Π.Κακούτσι έχει υλικό
για την μάχη αυτή ,ο δημος της Πάρ-
μα του είχε αναθέσει το 1986 να γρά-
ψει την ιστορία των οδοφραγμάτων
του 1922 και ο συγγραφέας γραφει
το Ολτρετορέντε για να θυμήσει οτι
μόνο η ενότητα μπορεί να τσακίσει
τον φασισμό.

Η αφήγηση ξεκινάει με την δολοφο-
νία τον Αύγουστο του 1972 του δε-
καεννιάχρονου Μαριάνο Λούπο αγω-
νιστή της Λότα Κοντίνουα ,από μέλη του MSI-
προγόνου της Εθνικής Συμμαχιας. Το Ολτρετο-
ρέντε είναι και πάλι στο πόδι και η κηδεία μετα-
τρέπεται σε συνάντηση παλιών και νέων αγωνι-
στών. Ένας από αύτους που είχε ζήσει νέος την
μάχη μιλάει για αυτήν, τους ανθρώπους και
τους ηγέτες τους. Η Πάρμα ήταν μια πόλη ερ-
γατών, φτωχών αγροτών που έφταναν από τα
γύρω βουνά και απόγονων μισθοφόρων απο την
Ιρλανδία και την Σκωτία. Γενναιόδωρη μέσα
στην φτώχεια της και φιλόξενη, ήταν εργάτριες
και εργάτες “που μπορεί τη μέση να την τσάκι-
ζαν νύχτα –μέρα, αλλά το κεφάλι δεν το έσκυ-
βαν ποτέ”. «Αρκεί να σκεφτείτε οτι παρά την μι-
ζέρια και τις κακουχίες ,οι κάτοικοι του Ολτρε-
τορέντε δεν θα εγκατέλειπαν ποτέ τον εξώστη,
ακόμα και αν αυτό σήμαινε να μείνουν νηστικοί
για μέρες. Ναι στην Πάρμα οι φτωχοί πηγαίνουν
θέατρο και αλίμονο σε όποιον τους το στερού-
σε». 

Σοσιαλιστικές,αναρχικές, ριζοσπαστικές ιδέες
και οργανώσεις είχαν βαθιές ρίζες μέσα στην
εργατική τάξη και υπήρχαν τρια εργατικά κέν-
τρα. Παρόλη την διάσπαση υπήρχε πνεύμα ενό-
τητας –ιδιαίτερα στο μέτωπο ενάντια στον φασι-
σμό.Σε αυτό έπαιξαν ρόλο αγωνιστές σαν τον
Γκουίντο Πιτσέλι. Ο Πιτσέλι, γέννημα θρέμα του
Ολτρετορέντε, σαν νέος ηθοποιός έζησε μια
ζωή μποέμ, ακόμα πιο κοντά στα αισθήματα των
ανθρώπων της τάξης του. Αγωνιστής ενάντια
στην καταπίεση, πήρε μέρος στο σφαγείο του
μεγάλου πολέμου. Η ελπίδα για επανάσταση
της καυτής διετίας 1919-1920 με τις καταλήψεις
των εργοστασίων του βορρά ειχε χαθεί. Οι καπι-

ταλιστές και οι μεγάλοι γαιοκτήμονες στρέφον-
ται στις φασιστικές συμμορίες για να τσακίσουν
την ραχοκοκαλιά της εργατικής τάξης συνδικά-
τα και οργανώσεις που είχαν μείνει ανέπαφα
παρά την ήττα, την φτωχή αγροτιά που ήταν σε
κατάσταση εξέγερσης, τους χιλιάδες φαντά-
ρους που γυρνάνε είτε ακρωτηριασμένοι είτε
για να μπουν στις ουρές των ανέργων. Χρησιμο-
ποιούν την βία των φασιστών ,με την συνεργα-
σία αστυνομίας και στρατού. Οι squadristi με
επικεφαλής τον Ίταλο Μπάλμπο το καλοκαίρι
του 1922, οργανώνουν ένοπλες επιδρομές, με-
τακινούμενοι με φορτηγά, με την χρήση τεθω-
ρακισμένων, χτυπούν στην Εμίλια Ρομάνα την
μια πόλη μετά την άλλη, καίνε εργατικά κέντρα,
δολοφονούν αγωνιστές, ξυλοφορτώνουν βου-
λευτές και δημάρχους. 

Ενωτική απάντηση
Απέναντι στη φασιστική απειλή, ο Πιτσέλι εχει

ξεκάθαρη αποψη. Οι θεσμοί δεν θα μας προ-
στατεύσουν απέναντι στην βία και τους στόχους
του φασισμού. Η μαζική ενωτική απάντηση στο
δρόμο,απέναντι σε κάθε πρόκληση των φασι-
στών, ένοπλα απέναντι στις οπλισμένες ορδές
του, είναι η δύναμη που μπορεί να τσακίσει τον
φασισμό. Αν και εκλέγεται βουλευτής με το Σο-
σιαλιστικό κόμμα-εν μέρει για να πάρει βουλευ-
τική ασυλία και να αποφυλακιστεί, οργανώνει
τους παλιούς πολεμιστές που έχουν ριζοσπα-
στικοποιηθεί ενάντια στους φασίστες. Έτσι γεν-
νιέται απο προσπάθειες ανθρώπων σαν τον Πι-
τσέλι ,η πρώτη αντιφασιστική οργάνωση στην
ιστορία του εργατικού κινήματος οι Αrditi del
Ρopolo. Ανοιχτοί στα μελη των οργανώσεων ,κα-

ταφέρνουν στην Πάρμα παρά την εχ-
θρική στάση της ηγεσίας του σοσιαλι-
στικού και του κομμουνιστικού κόμμα-
τος ,να έχουν μέλη και απο τα
δύο,όπως και συνδικαλιστές, αναρχι-
κούς. 

Τον Ιούλη του 1922 κυρήσσεται αν-
τιφασιστική γενική απεργία απέναντι
στις επιθέσεις των φασιστών του Ίτα-
λο Μπάλμπο. Ο Μουσολίνι δίνει τελε-
σίγραφο 48ωρων να επιβληθεί η τάξη
απο τον στρατό αλλιώς θα επέμβουν
οι μελανοχίτωνες. Η απεργία αναστέ-
λεται παντού αλλού. Μόνο στην Πάρ-
μα θα ξεκινήσει. Η Πάρμα αμφισβητεί
την δύναμη των φασιστών. Αν νικήσει
ο Πιτσέλι,το μήνυμα για εξεγέρση θα
απλωθεί παντού, γι’ αυτό η Πάρμα
πρέπει να γονατίσει. 

Όταν ξεκινάει η επίθεση οι Arditi
οργανώνουν όχι μόνο την πρώτη
γραμμή άμυνας, αλλά και δρόμο δρό-
μο την πόλη. Άντρες γυναίκες ακόμα
και νέα παιδιά συμμετέχουν στην κα-
τασκευή οδοφραγμάτων, μολότωφ,
οργανώνουν τροφοδοσία, επικοινω-
νία, ιατρείο συμμετέχουν στην αντί-
σταση παπάδες και καλόγριες, δημο-
τικοί σύμβουλοι του σοσιαλιστικού
κόμματος, όλη η πολη –Parma bell’ar-
ma (η Παρμα όμορφη στα όπλα) με
ηγεσία τους ADP. Η αστυνομία αφη-
νει ανενόχλητους τους φασίστες να
προχωρούν στις επιθέσεις τους και
στα κλεφτά ρίχνουν σφαίρες στους

εξεγερμένους. Όταν ο στρατός αποφασίζει να
παρέμβει, παρατάσεται ενάντια στις γειτονιές
των εξεγερμένων. Η γνώμη του Πιτσέλι και των
Αrditi είναι ότι πρέπει να πάρουν με το μέρος
της εξέγερσης τους φαντάρους και την γραμμή
αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν οι γυναίκες της
Πάρμα λέγοντας  “πάμε να μιλήσουμε σε αυ-
τούς τους μπουνταλάδες, όλο και κάποιον θα
ξέρουμε”. Οι στρατιώτες ταλαντεύονται και εί-
ναι φανερό οτι δεν θα σηκώσουν τα όπλα ενάν-
τια στους ανθρώπους τους. Η μάχη έχει
κριθεί,χωρίς την βοήθεια του στρατού ο Ίταλο
Μπάλπμο δεν μπορεί να κρατήσει το συνονθύ-
λευμα των πληρωμένων δολοφόνων του που το
σκάνε από την Πάρμα με κάθε μέσο.

Η Παρμα νίκησε, το παράδειγμα της δεν γενι-
κεύτηκε όμως και σε λίγους μήνες η πορεία του
Μουσολίνι προς την Ρώμη βύθισε την εργατική
τάξη και τον λαό της Ιταλίας σε 2 δεκαετίες φα-
σισμού. Η αφήγηση του παλιού αγωνιστή είναι
σκληρή και ειλικρινής. Ο λόγος της ήττας η διά-
σπαση και η συζήτηση ανοίγει μέσα στις σελί-
δες του βιβλίου για την στάση και την τακτική
όλων των ρευμάτων.

Το «Όλτρετορέντε», αξίζει να διαβαστεί και
για την ιστορία του αλλά και για την συζήτηση
και σκέψη που τροφοδοτεί.

Τέλος, για περισσότερο διάβασμα για την
ιστορία των Arditi del Popolo, το βιβλίο του Tom
Behan που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μαρξι-
στικό Βιβλιοπωλείο ειναι ανεκτίμητο.

Γιάννης Μαραβελάκης
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Το Σοσιαλιστικό Επαναστατικό Εργατικό Κόμμα (SRWP)
ιδρύθηκε και επίσημα στη Νότια Αφρική. Περισσότεροι από
χίλιοι αντιπρόσωποι από τους πολλούς τοπικούς του πυρή-

νες συγκεντρώθηκαν στο Γιοχάνεσμπουργκ καλώντας στην οικο-
δόμηση “ενός κόμματος που δεν θα είναι μια μαχητική εκδοχή
του κυβερνώντος ANC”. Το κόμμα δηλώνει: “Είμαστε με την επα-
νάσταση, με το σοσιαλισμό”.

Το SRWP διακηρύσσει πως είναι “μαρξιστικό-λενινιστικό κόμμα
της πρωτοπορίας”. Και προσθέτει: “Διακηρύσσουμε ανοιχτά για
να ξέρει όλος ο κόσμος ότι εμείς σαν σοσιαλιστές είμαστε απο-
φασισμένοι να χτίσουμε οργάνωση για μια επαναστατημένη ερ-
γατική τάξη που θα κερδίσει την εξουσία με στόχο να οικοδομή-
σει το σοσιαλισμό, όπου κανένας άνθρωπος δεν θα γίνεται αντι-
κείμενο εκμετάλλευσης από άλλον”.

Η ίδρυση του κόμματος πυροδοτήθηκε από το συνδικάτο των
μεταλλεργατών (Numsa). Το Numsa μετά τη σφαγή της Μαρικά-
να το 2012 αποχώρησε από την παραδοσιακή του στέγη, την Τρι-
πλή συμμαχία (ANC, Κομμουνιστικό Κόμμα, συνομοσπονδία Co-
satu). Στη Μαρικάνα 34 εργάτες στα ορυχεία δολοφονήθηκαν
από την αστυνομία.

Όταν το Numsa σταμάτησε να στηρίζει το ANC, αποβλήθηκε
από την Cosatu λόγω της κριτικής που ασκούσε στο τότε πρό-
εδρο της χώρας Τζέικομπ Ζούμα. Το Numsa ήταν παραδοσιακά
ισχυρό στήριγμα του Κομμουνιστικού Κόμματος, αλλά αποφάσι-
σε την ίδρυση νέου εργατικού κόμματος. Για τρεις μέρες την πε-
ρασμένη βδομάδα, οι αντιπρόσωποι συζήτησαν τα ιδρυτικά κεί-
μενα. Πολλά μέλη προειδοποίησαν ενάντια στην οικοδόμηση
κομματικής ηγεσίας διαχωρισμένης από τη βάση.

Το κόμμα υποσχέθηκε “ταξική πάλη και τίποτ’άλλο” και θα κα-
τέβει στις εθνικές εκλογές που έρχονται στις 8 Μάη με το σύνθη-
μα “Ισότητα, δουλειά, γη”. Καθώς μπαίνει καθυστερημένα στις
εκλογές, το κόμμα χρειάζεται δουλειά για να κερδίσει ψήφους.
Ελπίζει να βγάλει μερικούς βουλευτές αλλά λέει πως “η συμμετο-
χή στο κοινοβούλιο δεν είναι αυτοσκοπός αλλά τακτική για να
αποκαλυφθούν τα όρια της αστικής δημοκρατίας και για να έρ-
θουμε σε επικοινωνία με τις μάζες”. Ως οργάνωση Keep Left κα-
λούμε σε ψήφο στο SRWP. Αλλά τα πράγματα για το κόμμα θα
κριθούν μετά τις εκλογές.

Χρειάζεται να αποδείξει την πραγματική του αξία στη στήριξη
των καθημερινών αγώνων των εργατών και των φτωχών. Θα χρει-
αστεί να δράσει σαν μοχλός που θα αυξάνει την αυτοπεποίθηση
των ανθρώπων στις ίδιες τους τις δυνάμεις, μέσα από μαζική
δράση για να ηττηθούν οι διασπαστικές επιθέσεις που εξαπολύει
το κεφάλαιο.

Έχουμε ένα πρόσφατο κύμα ξενοφοβίας στη χώρα που το τρο-
φοδοτούν δηλώσεις αξιωματούχων και δεξιών κομμάτων περί
των “ξένων” που καταλαμβάνουν πολλά κρεβάτια στα νοσοκο-
μεία, παίρνουν τις δουλειές των ντόπιων και είναι υπεύθυνοι για
το πρόσφατο κύμα εγκληματικότητας.

Το SRWP πρέπει να παρέμβει αποφασιστικά ενάντια σε όλα
αυτά και να αξιοποιήσει την επιρροή του στο συνδικαλιστικό κί-
νημα για να κινητοποιήσει τους εργάτες ενάντια στην ξενοφοβία.

Ως τώρα το κόμμα έχει κατά βάση μέλη του Numsa. Πρέπει να
ανοίξει τις πύλες του. Η Νότια Αφρική χρειάζεται επειγόντως ένα
κόμμα του αγώνα και του σοσιαλισμού.

Άλεν Γκόουτλι, 
Keep Left (αδελφή οργάνωση του ΣΕΚ στη Νότια Αφρική)

Η Τρίπολη, η πρωτεύουσα της Λιβύης,
ξαναβομβαρδίζεται. Οι δυνάμεις του
στρατηγού Χαφτάρ που έλεγχαν ως

τώρα το ανατολικό μισό της χώρας, έχουν
μπει από την περασμένη Πέμπτη στα περίχω-
ρα της πρωτεύουσα και δηλώνουν ότι θα την
καταλάβουν ολόκληρη μέσα στις επόμενες μέ-
ρες. Βομβάρδισαν ήδη το αεροδρόμιο, υπάρ-
χουν δεκάδες νεκροί από τις συγκρούσεις.

Η κατάσταση αποκαλύπτει με τον πιο φριχτό
τρόπο τα εγκλήματα της Δύσης κατά της Λι-
βύης, αλλά ειδικότερα το συνεχιζόμενο έγκλη-
μα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος των
προσφύγων. Όλοι σήμερα δηλώνουν ότι απο-
χωρούν πανικόβλητοι από τη Λιβύη καθώς η
κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Οι Αμερικάνοι
έδωσαν εντολή στους στρατιώτες τους να εγ-
καταλείψουν την πρωτεύουσα. Επιχειρηματι-
κοί όμιλοι που βρίσκονται εκεί για μπίζνες με
τα πετρέλαια κάνουν το ίδιο. Ο ίδιος ο ΟΗΕ
δηλώνει ότι οι ελπίδες για ειρηνευτικές συμ-
φωνίες ήταν μάταιες και επιστρέφουμε στο
σημείο μηδέν όπου ξεκίνησε το χάος πριν από
οχτώ χρόνια.

Όλοι αποχωρούν; Όχι. Όλοι εκτός από τους
εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες που βρί-
σκονται παγιδευμένοι, σε επίσημες και ανεπί-
σημες φυλακές στημένες με τη στήριξη της
ΕΕ. Τα κλειστά σύνορα της ΕΕ έχουν μετεξε-
λιχθεί σε μια στενή συνεργασία με το λιβυκό
ναυτικό. Βάρκες, φουσκωτά και καράβια με

πρόσφυγες και μετανάστες κυνηγιούνται, βυ-
θίζονται, και όσοι γλυτώσουν από τον πνιγμό
και τη βία καταλήγουν στα γιγάντια κλουβιά
για ανθρώπους. Η Λιβύη είναι “ασφαλής προ-
ορισμός” σύμφωνα με τους ηγέτες της ΕΕ.
Ασφαλής για τους φτωχούς και τους αδύνα-
μους.

Ένας άνδρας μιλώντας στο αλ-Τζαζίρα μέσα
από τις φυλακές Κασρ μπιν Γασίρ στην Τρίπο-
λη λέει: “Βλέπουμε το στρατό. Δεν έχει μείνει
τίποτα από φαγητό. Ο πόλεμος συνεχίζεται.
Έχει πλέον κοπεί και το ηλεκτρικό και το νε-
ρό”. Κάποιος άλλος λέει: “Δεν ξέρω τι θα μας
κάνουν. Μάλλον θα μας πουλήσουν (σαν σκλά-
βους)”. 

Από μια άλλη φυλακή, νοτιοανατολικά της
πρωτεύουσας, ένας κρατούμενος περιγράφει
πως οι περισσότεροι φρουροί έχουν ήδη εξα-
φανιστεί και έχουν μείνει χωρίς φαγητό. Στην
ίδια φυλακή τον περασμένο Αύγουστο, στη
διάρκεια συγκρούσεων, όλοι οι φρουροί είχαν
διαφύγει και άφησαν τον κόσμο κλειδωμένο.
Το “έγκλημα” για το οποίο αυτοί οι άνθρωποι
περνούν τα πάνδεινα είναι ότι προσπάθησαν
να φτάσουν στην Ευρώπη, φεύγοντας κυνηγη-
μένοι ή πεινασμένοι από το Σουδάν, την Ερυ-

θραία, τη Σομαλία ή άλλες χώρες της υποσα-
χάριας Αφρικής.

Παζάρια
Στο μεταξύ, ο πόλεμος που εξελίσσεται δεν

είναι παρά μια προέκταση των “ειρηνευτικών
συμφωνιών” και των παζαριών μεταξύ των διά-
φορων δυνάμεων για το μέλλον της Λιβύης και
κυρίως το μέλλον των πετρελαίων της. Οι πο-
λιτικές και οικονομικές κόντρες μεταξύ των ιμ-
περιαλιστών δεν τους έχουν επιτρέψει να στή-
σουν κυβέρνηση στη Λιβύη 8 χρόνια μετά την
επανάσταση και τους δυτικούς βομβαρδι-
σμούς που ακολούθησαν. Η κυβέρνηση που
αναγνωρίζει ο ΟΗΕ δεν έφτασε ποτέ να ελέγ-
χει ούτε τη μισή χώρα στα δυτικά. Μια αντίπα-
λη κυβέρνηση στα ανατολικά, με κέντρο εξου-
σίας το Τομπρούκ, είναι το σημείο αναφοράς
του στρατηγού Χαφτάρ.

Ο στρατός του Χαφτάρ μετατράπηκε στην
πιο ισχυρή και συγκροτημένη δύναμη της χώ-
ρας, παίρνοντας οικονομική στήριξη και εξο-
πλισμούς από τον δικτάτορα Σίσι της Αιγύπτου
και τις χώρες του Κόλπου, κυρίως τα Εμιράτα.
Χρησιμοποίησε σαν πολιτικό εργαλείο την ίδια
την τρομοκρατική εκστρατεία της ΕΕ και της

Δύσης για να πλασαριστεί ως η μοναδική εναλ-
λακτική λύση απέναντι στον “κίνδυνο” των ισ-
λαμιστών και ως μόνη εγγύηση για να σταμα-
τήσει η φυγή προσφύγων. Ήρθε σε παράλλη-
λες συμφωνίες με τον Μακρόν και κέρδισε τη
στήριξη της Γαλλίας προκαλώντας κρίση στις
σχέσεις Γαλλίας-Ιταλίας. Ενώ και ο Πούτιν του
έκλεινε το μάτι, κατηγορώντας τη Δύση για κα-
θυστερήσεις στην οικοδόμηση “δημοκρατικού
κράτους”. Ο Χαφτάρ υπόσχεται ότι με δική του
κυβέρνηση θα κλείσουν τα νότια σύνορα της
Λιβύης και οι πρόσφυγες θα αποκλειστούν πιο
βαθιά στην Αφρική. Με τον ένα ή τον άλλο τρό-
πο, όλοι έβλεπαν ως ελκυστική την προοπτική
ενός δικτάτορα που θα καλύψει το κενό που
τους άφησε ο Καντάφι. Απλώς, ορισμένοι στην
ΕΕ ενδιαφέρονται και για το δημοκρατικό μα-
σκάρεμα της όλης διαδικασίας.

Για αυτούς τους λόγους βρισκόταν ο ίδιος ο
γγ του ΟΗΕ στη Λιβύη αυτές τις μέρες, καθώς
στις 14 Απρίλη θα ξεκινούσε νέος γύρος συνο-
μιλιών. Ο Χαφτάρ φαίνεται πως δεν ήταν ικα-
νοποιημένος από αυτά που του εξασφάλιζαν
στο παρασκήνιο, γι’αυτό και απειλούσε ότι θα
επιβάλει την αλλαγή συσχετισμών στην πράξη,
κατακτώντας την Τρίπολη. Μέχρι την περασμέ-
νη βδομάδα οι αξιωματούχοι του ΟΗΕ δήλω-
ναν ότι αυτά είναι λεονταρισμοί του Χαφτάρ
και δεν θα τα υλοποιούσε. Έπεσαν έξω, αλλά
το κόστος δεν το πληρώνουν αυτοί.

Νίκος Λούντος

Νο 1369, 10 Απρίλη 2019 Διεθνήσελ.22 εργατικη αλληλεγγυη

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΗ ΛΙΒΥΗ
Παγιδευμένοι οι πρόσφυγες

Ν.ΑΦΡΙΚΗ  Ίδρυση επαναστατικού κόμματος

Δυναμώνει το 
κίνημα στο Σουδάν

Το κίνημα στο Σουδάν κλιμάκωσε τη δράση του
την τελευταία βδομάδα. Οι διαδηλωτές προχώ-
ρησαν σε κατασκήνωση και κατάληψη των

δρόμων γύρω από το Υπουργείο Άμυνας από το πε-
ρασμένο Σάββατο 6 Απρίλη. 

Παρά τις προσπάθειες της αστυνομίας να σπάσει
τη διαδήλωση, οι μάχες οδοφραγμάτων συνεχίζον-
ταν μέχρι την ώρα που γραφόταν η λεζάντα που δια-
βάζετε. Ένοπλες συμμορίες έχουν βγει σε υπεράσπι-
ση του καθεστώτος και καταγράφονται ήδη νεκροί
από επιθέσεις με αληθινά πυρά και δακρυγόνα. Οι
διαδηλώσεις βρίσκονται σε εξέλιξη από τον περα-
σμένο Δεκέμβρη με αίτημα να παραιτηθεί ο Ομάρ
Μπασίρ που κυβερνάει το Σουδάν 25 χρόνια. Όμως
την τελευταία βδομάδα τα πλήθη ήταν περισσότερα
από ποτέ. Οι φήμες ότι υπάρχει διχογνωμία στην
ηγεσία του στρατού για το αν θα πρέπει να ανατρα-
πεί ο Μπασίρ έδωσαν καινούργια ώθηση, ενώ η πα-
ραίτηση του Μπουτεφλίκα στην Αλγερία έδωσε έμ-
πνευση σε πολύ κόσμο. Οι διαδηλωτές αναφέρουν
ότι όταν η αστυνομία εξαπέλυσε τις τελευταίες επι-
θέσεις, υπήρξαν κομμάτια φαντάρων που υπεράσπι-
σαν τον κόσμο και άνοιξαν τις πύλες των στρατοπέ-
δων για να δώσουν καταφύγιο.

Χαρτούμ

Ιδρυτικό συνέδριο SRWP
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ΠΟΣΠΕΡΤ
Όχι προβολή 
στη Χρυσή Αυγή

Τον αποκλεισμό της Χρυσής Αυγής
από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση καθ’
όλη τη διάρκεια της προεκλογικής πε-

ριόδου απαιτεί η ΠΟΣΠΕΡΤ σε ανοιχτή επι-
στολή της προς τον πρόεδρο και τα κόμμα-
τα της Βουλής. Όπως αναφέρει ανάμεσα
σε άλλα στην επιστολή:

“Έχοντας ήδη μπει σε μια μακρά προ-
εκλογική περίοδο, μερικοί θεωρούν στα
πλαίσια της διακομματικά συμφωνημένης
προεκλογικής τηλεοπτικής και ραδιοφωνι-
κής κάλυψης των κομμάτων, ως θεσμικό -
δημοκρατικό καθήκον της ΕΡΤ, τη μετάδο-
ση των εκδηλώσεων – δηλώσεων της Χρυ-
σής Αυγής, γεγονός που αυτόματα την με-
ταμορφώνει σε μέσο διάδοσης μιας ιδεολο-
γίας που έχει ως πυρήνα τα ρατσιστικά και
μισάνθρωπα προτάγματα του ναζισμού.

Σας καλούμε να τοποθετηθείτε δημόσια
και από τη θέση ευθύνης που σας δίνει το
Σύνταγμα, σε ότι αφορά στις ρυθμίσεις των
τηλεοπτικών καλύψεων των κομμάτων κατά
τις προεκλογικές περιόδους, μέσω της αρ-
μόδιας διακομματικής επιτροπής της Βου-
λής, να στηρίξετε την ουσία του θεσμικού –
δημοκρατικού καθήκοντος της ΕΡΤ, που σί-
γουρα δεν είναι η «μετάγγιση» στο τηλεο-
πτικό κοινό των ρατσιστικών, μισαλλόδοξων
και μισάνθρωπων φασιστικών προταγμάτων
της Χ.Α.

Όπως ήταν δική σας ευθύνη η λήψη της
απόφασης για την χρηματοδότηση των
κομμάτων με την οποία ορθώς αποκλείσατε
τη Χ.Α, έτσι είναι δική σας ευθύνη και η λή-
ψη μιας αντίστοιχης απόφασης για την ρα-
διοτηλεοπτική της κάλυψη.

Μια απόφαση που όχι μόνο θα είναι εντός
των πλαισίων της ευρωπαϊκής νομολογίας,
της ελληνικής νομοθεσίας και της σχετικής
γνωμοδότησης του ΕΣΡ, αλλά θα δίνει το
μήνυμα σε όλους, ότι το δημοκρατικό δι-
καίωμα της προβολής των θέσεων ενός
κόμματος δεν είναι αυθύπαρκτο, αλλά
εδράζεται πάνω στην θεμελιώδη αξία της
Δημοκρατίας που είναι ο σεβασμός των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων και η αναγνώριση
ότι αυτά δεν είναι προνόμια που αποδίδον-
ται μέσω ρατσιστικών φίλτρων…

Για μας είναι ξεκάθαρο, ότι αυτοί που με
δημόσιες δηλώσεις τους ταυτίζονται «λόγω
και έργω» με τα SA, τα SS και κάθε άλλο
κομμάτι του ναζιστικού απόπατου της ιστο-
ρίας, αυτοί που δημόσια απειλούν κάθε δη-
μοκράτη προειδοποιώντας ότι τα τάγματα
εφόδου τους «θα ακονίζουν τις ξιφολόγχες
στα πεζοδρόμια», αυτοί που μιλούν για τον
δολοφόνο του Π.Φύσσα λέγοντας «καλά
έκανε, ήταν ένα κωλόπαιδο και μισό …καλά
να πάθει.» (Δικη της Χ.Α - 241η Συνεδρίαση,
Αίθ. Γυν. φυλακών Κορυδαλλού, 16.4.2018 -
Ηχητικό με αριθ. 9336 [Δεβελέκος για Φύσ-
σα]), δεν έχουν το δικαίωμα να εμφανίζον-
ται στα ΜΜΕ, πόσω μάλλον δε στη δημόσια
ραδιοτηλεόραση, για να προβάλλουν την
ρατσιστική, διχαστική και μισάνθρωπη «κο-
σμοαντίληψή» τους”.

Δίκη για τρανσφοβική επίθεση στα Χανιά

Έξω οι φασίστες από την Καλλιθέα

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε από το
πρωί της Τετάρτης 3/4 έξω από τα δι-
καστήρια που θα δικάζονταν (τελικά η

δίκη αναβλήθηκε για τις 8/5/2020) οι δύο άν-
τρες που είχαν επιτεθεί στις 10 Ιούνη του
20181 στην Ήβη Καϊσερλή.

Ήταν μια απρόκλητη ρατσιστική και τραν-

σφοβική επίθεση που θα μπορούσε να απο-
βεί μοιραία για την Ήβη, παρόλαυτα δεν έχει
καταλογιστεί προς το παρόν ρατσιστικό κίνη-
τρο στους δράστες που αναγνωρίστηκαν από
εργαζόμενη καταστήματος. Στη συγκέντρω-
ση που καλέστηκε από το Κοινωνικό
Στέκι/Στέκι Μεταναστών και τη Ρόζα Νερα,

κρεμάστηκε πανό αλληλέγγυων στην είσοδο
των δικαστηρίων και βρέθηκαν δεκάδες αγω-
νιστές/τριες από συλλογικότητες της πόλης,
της LGBTQ κοινότητας και μέλη της Ανταρ-
σίας στα Χανιά μαζί με τον δημοτικό σύμβου-
λο Σεραφείμ Ριζο.

Χρήστος Κιούπης 

Αντιφασιστική συγκέντρωση έγινε το
Σάββατο 6 Απρίλη στην πλ. Κύπρου
στην Καλλιθέα. Αγωνιστές και αγωνί-

στριες της ΚΕΕΡΦΑ και άλλων τοπικών κινή-
σεων και συλλογικοτήτων δώσαμε το παρών
για να καταγγείλουμε την παρουσία των κου-
κουλοφόρων τραμπούκων της Χρυσής Αυγής
λίγο πριν την μαθητική παρέλαση της 25ης
Μαρτίου στη γειτονιά μας, αλλά και την
απρόκλητη επίθεση των ΜΑΤ στους αντιφασί-
στες διαδηλωτές, την ίδια ώρα που άφηναν
ανενόχλητους τους φασίστες.

Είχε προηγηθεί την Τετάρτη 3/4 το Δημοτι-
κό Συμβούλιο Καλλιθέας, όπου καταδικάστη-
κε ομόφωνα η επίθεση των ΜΑΤ και υπήρξε
προφορική δέσμευση από την δημοτική αρχή
ότι θα αποκλείσει την ΧΑ από την διακομματι-
κή διαδικασία, δηλαδή από κάθε προεκλογι-
κή παροχή όπως περίπτερα, χώρους για εκ-
δηλώσεις κλπ. Τέτοιες δεσμεύσεις είναι καρ-
πός του αντιφασιστικού και αντιρατσιστικού
κινήματος στην Καλλιθέα που έχει μπλοκάρει
σε κάθε βήμα της την Χρυσή Αυγή και πα-
λεύει για να μην έχει ούτε σπιθαμή γης η να-
ζιστική συμμορία στην προεκλογική περίοδο.

Συνεχίζουμε δυναμικά για να αποκλειστεί η
ΧΑ στην πράξη και όχι στα λόγια. Δεν έχουμε
καμιά εμπιστοσύνη στο Δήμαρχο και τη δη-
μοτική αρχή που όλα αυτά τα χρόνια κρατού-

σε από ουδέτερη έως ενθαρρυντική στάση
προς τους φασίστες της Ελληνικής Αυγής.
Καλούμε σε σύσκεψη της τοπικής ΚΕΕΡΦΑ
στις 10/4 για να οργανώσουμε την συγκέν-
τρωση στο Εφετείο στις 18 Απρίλη, στα τέσ-

σερα χρόνια από την έναρξη της δίκης της
ΧΑ. Δεν θα σταματήσουμε μέχρι την τελική
νίκη, την ισόβια καταδίκη των Ναζιστών. 

Ιλιρίντα Μουσαράι, ΚΕΕΡΦΑ Καλλιθέας

Επίθεση από οργανωμένη ομάδα φασι-
στών δέχτηκε ο φωτορεπόρτερ Αλέ-
ξανδρος Σταματίου το Σάββατο 6

Απρίλη στα Εξάρχεια. Ο φωτορεπόρτερ και
μέλος της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδος
κατέληξε στον ΕΟΠΠΥ Αλεξάνδρας, όπου
του δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες με ράψιμο
του τραύματος που είχε στη μύτη και το
οποίο προερχόταν από σιδηρογροθιά ή χον-
τρά δαχτυλίδια. Λίγο μετά έγινε γνωστό ότι
ένας ακόμα φωτορεπόρτερ, τον οποίο ο Α.
Σταματίου είχε μόλις αποχωριστεί, δέχτηκε κι
αυτός φασιστική επίθεση πίσω από το αστυ-
νομικό τμήμα της Καλλιδρομίου με αποτέλε-
σμα να έχει ένα σπασμένο πλευρό.

Όπως περιέγραψε ο Α. Σταματίου στην
ΚΕΕΡΦΑ και τον Πέτρο Κωνσταντίνου: «Είναι
κλασική περίπτωση φασιστικής επίθεσης από
οργανωμένη ομάδα φασιστών. Έφυγα γύρω
στις 3.30μμ από την Καλλιδρομίου από το κα-
φενείο Μουριές και ανέβαινα την Ζωοδόχου
Πηγής. Οι δρόμοι ήταν άδειοι, δεν κυκλοφο-
ρούσε κόσμος λόγω βροχής. Στη διασταύρω-
ση με την οδό Σμολένσκι δέχτηκα την αιφνι-
διαστική επίθεση από τρεις άνδρες ηλικίας
35-40 ετών, οι οποίο φόραγαν όλοι μαύρα
παντελόνια με τσέπες, αθλητικά παπούτσια

και μαύρα φλάι τζάκετ ενώ ήταν κοντοκουρε-
μένοι και με γυμνασμένα σώματα. Οι δύο με
πλησίασαν από πίσω και προσπάθησαν να με

γονατίσουν και με έσπρωξαν για να πέσω,
ενώ ο τρίτος ήρθε από πλάι και μου έδωσε
μια δυνατή γροθιά στο πρόσωπο και μου
έσκισε τη μύτη. Γέμισα αίματα. Η επίθεση
έληξε απότομα και δεν κράτησε ούτε δύο λε-
πτά. Κάθισα σε ένα πεζούλι και αργότερα με
βρήκε κόσμος και με μετέφερε στον ΕΟΠΠΥ
στη λ. Αλεξάνδρας.

Είμαστε στοχοποιημένοι όλοι οι φωτορε-
πόρτερ μετά τα εθνικιστικά συλλαλητήρια για
τη Συμφωνία των Πρεσπών. Περίμενα χτύπη-
μα, με είχαν δει να φωτογραφίζω στα συλλα-
λητήρια. Εκεί είχαν επιτεθεί και στο συνερ-
γείο της ΕΡΤ και στον Κωστή Νταντάμη. Δεν
περίμενα ότι ένα κομάντο φασιστών θα έκανε
επίθεση στα Εξάρχεια».

«Ήρθαν στο “σπίτι” μας, στη γειτονιά μας
και νομίζουν, χρησιμοποιώντας την προπα-
γάνδα για το υποτιθέμενο “άβατο” των Εξαρ-
χείων, ότι θα κάνουν ό,τι θέλουν», δήλωσε ο
ίδιος στην Εργατική Αλληλεγγύη, στη συνέν-
τευξη τύπου που δόθηκε τη Δευτέρα 8 Απρί-
λη στο καφενείο Μουριές, «Δεν θα τους πε-
ράσει. Από αυτές τις επιθέσεις εμείς γινόμα-
στε πιο δυνατοί».

Λ.Β.

Φασιστική επίθεση σε φωτορεπόρτερ στα Εξάρχεια
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Ένα Μαρξιστικό “Πανεπιστήμιο”
Το τετραήμερο φεστιβάλ

επαναστατικών ιδεών
Μαρξισμός 2019 θα γί-

νει φέτος από τις 27 μέχρι τις
30 Ιούνη, στη Νομική, στο κέν-
τρο της Αθήνας, ένα μήνα με-
τά τις εκλογικές αναμετρήσεις
του Μάη. Όπως κάθε χρόνο,
θα συμβάλει στη συζήτηση
για την προοπτική των αγώ-
νων μας για την επαναστατική
διέξοδο από το σύστημα της
κρίσης, της εκμετάλλευσης
και της καταπίεσης. 

Ειδικά φέτος, θα είναι μια
ευκαιρία να συγκεντρώσουμε
όλες τις συζητήσεις που άνοι-
ξαν οι μεγάλες μάχες που δώ-
σαμε, όχι μόνο οι εκλογικές,
αλλά και οι απεργιακές, οι αν-
τιρατσιστικές, οι αντιφασιστι-
κές, οι αντισεξιστικές: Πώς
συνεχίζουμε μετά τη συγκλο-
νιστική απεργιακή 8 Μάρτη
των Γυναικών; Πώς θα τσακί-
σουμε την ακροδεξιά απειλή;
Πώς απαντάμε στον δεξιό κα-
τήφορο του ΣΥΡΙΖΑ;

Κομιντέρν
Αυτή τη χρονιά γιορτάζου-

με τα 100 χρόνια από την
ίδρυση της Κομμουνιστικής
Διεθνούς, της Κομιντέρν του
Λένιν και του Τρότσκι. Για να
προσανατολιστούμε στις μά-
χες που ανοίγουν μπροστά
μας, χρειαζόμαστε την “πυξί-
δα” της, την γνήσια επανα-
στατική κληρονομιά της. 

Τον Οκτώβρη συμπληρώ-
νονται 90 χρόνια από τη
“Μαύρη Παρασκευή” του
1929, το κραχ στο Χρηματι-
στήριο της Ν. Υόρκης που ση-
ματοδότησε την έναρξη της
μεγαλύτερης κρίσης του κα-
πιταλισμού στην ιστορία του.
Χρειαζόμαστε τις ιδέες του
Μαρξ όχι μόνο για να εξηγή-
σουμε την μακρόσυρτη οικο-
νομική κρίση αλλά και για να
βάλουμε στο κέντρο της
απάντησης την εργατική τά-
ξη, τον “ιστορικό νεκροθά-
φτη” του καπιταλισμού.

Οι κοινωνικές εκρήξεις, τα
κινήματα και οι εργατικοί
αγώνες δεν είναι πίσω μας, εί-
ναι μπροστά μας. Μέσα στις
πενήντα συζητήσεις του τε-
τραήμερου Μαρξισμός 2019
θα έχουμε τη δυνατότητα να
αναζητήσουμε τις απαντήσεις
με τη βοήθεια ομιλητών από
ένα πλατύ φάσμα των αγώ-
νων και της Αριστεράς.

Δηλώστε συμμετοχή!

Πέτρος Κωνσταντίνου
συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ
Μιχάλης Λυμπεράτος
εκπαιδευτικός-ιστορικός
Ζανέττα Λυσικάτου
ΔΣ ΟΕΝΓΕ
Μωυσής Λίτσης
δημοσιογράφος
Λέανδρος Μπόλαρης
ιστορικός
Γιάννης Μπόλης
ιστορικός Τέχνης
Κώστας Παπαδάκης
πολιτική αγωγή στη δίκη 
της Χρυσής Αυγής
Προκόπης Παπαστράτης
ομότιμος καθηγητής Ιστορίας
Κώστας Πίττας
Μαρξιστικό βιβλιοπωλείο
Ελένη Πορτάλιου
καθηγήτρια αρχιτεκτονικής
ΕΜΠ
Γιάννης Σηφακάκης
ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Νίκος Στραβελάκης
οικονομολόγος, ΕΚΠΑ
Μαρία Στύλλου
περιοδικό Σοσιαλισμός από 
τα Κάτω
Ιάσωνας Χανδρινός
ιστορικός

Τάσος Αναστασιάδης
Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια
Κώστας Βλασόπουλος
πανεπιστημιακός, Ρέθυμνο
Γιώργος Γιαννόπουλος
περιοδικό ΕΝΕΚΕΝ
Πάνος Γκαργκάνας
Εργατική Αλληλεγγύη
Θανάσης Διαβολάκης
ΔΣ ΟΙΕΛΕ, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Αργυρή Ερωτοκρίτου
Κίνηση για απεργιακή 8 Μάρτη
Δημήτρης Ζώτος
πολιτική αγωγή στη δίκη 
της Χρυσής Αυγής
Κατερίνα Θωίδου
δημοτική σύμβουλος Νίκαιας
Αλεξάνδρα Ιωαννίδου
πανεπιστημιακός ΕΚΠΑ, 
Σλαβικές σπουδές
Μάκης Καβουριάρης
πανεπιστημιακός
Αλεξ Καλλίνικος
πανεπιστημιακός, SWP Βρετανία
Θανάσης Καμπαγιάννης
πολιτική αγωγή στη δίκη 
της Χρυσής Αυγής
Χριστίνα Καρακιουλάφη
πανεπιστημιακός, Ρέθυμνο
Κώστας Καταραχιάς
πρόεδρος συλλόγου εργαζομένων
νοσοκομείου Αγ. Σάββας

Η Αριστερά μετά τις εκλογές
• Οι βλαβερές συνέπειες του ρεφορμισμού
• Η αντικαπιταλιστική έξοδος 

από τα Μνημόνια
• Η αρνητική κληρονομιά του 1989 

100 χρόνια από την ίδρυση 
της Κομμουνιστικής Διεθνούς 
• Κοινοβούλιο ή Εργατικά Συμβούλια;
• Η πολιτική του  Ενιαίου Μέτωπου
• Το επαναστατικό κόμμα - 

Γιατί ο Λένιν είχε δίκιο

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

Καταπίεση και απελευθέρωση
• Ο Ένγκελς και ο ρόλος της οικογένειας
• Απελευθέρωση των Γυναικών - 

θεωρία και πράξη
• Πενήντα χρόνια από το Stonewall

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

του πλανήτη

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

Καρλ Μαρξ - ένας επαναστάτης 
για το σήμερα
• Ιστορία και διαλεκτική, 

από τον Χέγκελ στον Μαρξ
• Αποκρυπτογραφώντας το Κεφάλαιο
• Καπιταλισμός και αλλοτρίωση

Ο Μαρξ και οι 
εργατικές επαναστάσεις
• Από το Κομμουνιστικό Μανιφέστο 

στην Παρισινή Κομμούνα
• Κράτος και Επανάσταση: 

Κομμούνα και 1917
• Τι σημαίνει Διαρκής Επανάσταση;

1939-1949
• Ήταν ο Β’ ΠΠ αντιφασιστικός;
• Αντίσταση, η επανάσταση που χάθηκε
• Γιατί ηττήθηκε ο ΔΣΕ;

Η πάλη για 
μια επαναστατική αριστερά
• Ρόζα Λούξεμπουργκ: 

Μεταρρύθμιση ή Επανάσταση
• Ο Γκράμσι και η απάντηση στο σεκταρισμό
• Ο Τρότσκι και η αντίσταση στον σταλινισμό
• Πηγαίνοντας για τα 50 χρόνια του ΣΕΚ

Iμπεριαλισμός, 
πόλεμος και αντίσταση
• ΗΠΑ, Κίνα, ΕΕ, Ρωσία: Οι ιμπεριαλιστικοί

ανταγωνισμοί σήμερα
• Όχι στον άξονα Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ
• Όχι άλλα ψέματα για τη Μακεδονία

Το αντιρατσιστικό 
και αντιφασιστικό κίνημα
• Τι φταίει για την άνοδο της ακροδεξιάς

στην ΕΕ;
• Γιατί παλεύουμε για ανοιχτά σύνορα
• Η πάλη για δίκη-καταδίκη 

της Χρυσής Αυγής

Η εργατική τάξη 
και πώς οργανώνεται
• Υπάρχει ο «ιστορικός νεκροθάφτης»

σήμερα;
• Τι είναι η συνδικαλιστική γραφειοκρατία

και πώς παλεύεται
• Συντονισμός, η οργάνωση από τα κάτω

Συμμετέχουν στους ομιλητές

Βασικοί κύκλοι συζητήσεων


