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Το πόσο αδιέξοδοι είναι οι ισχυρισμοί της υπεράσπισης μέσω
των μαρτύρων που φέρνει κάνουν πια αδύνατο στην έδρα να
μην το σχολιάσει. «Χαρακτηρίζετε ύψιστη τιμή το ότι κατεβήκα-

τε υποψήφια το 2014 με τη Χρυσή Αυγή. Αυτή την τιμή δεν την ανα-
χαίτισε λίγο το γεγονός ότι το 2013 είχε δολοφονηθεί ο Παύλος Φύσ-
σας, ένας συνάδελφός σας, και ο αρχηγός ανέλαβε την πολιτική ευ-
θύνη; Τίποτα δεν σας προβλημάτισε;» ρώτησε η αναπληρώτρια πρό-
εδρος Μ. Βάρκα την Ασλανίδου (βλ. δίπλα για τις καταθέσεις). 

Όσο για τη γραμμή ότι «δεν υπάρχουν μέλη» της Χρυσής Αυγής,
ότι μόνο όσοι συμμετέχουν ενεργά για χρόνια «νιώθουν», «αισθάνον-
ται» ή «θεωρούν τους εαυτούς τους» μέλη, η σύνεδρος Γ. Τσουλφό-
γλου εξετάζοντας τον Τολιόπουλο, αναρωτήθηκε: «Τελικά είναι δύ-
σκολο, γιατί κανένας μάρτυρας δεν μας έχει πει πώς γίνεται κάποιος
μέλος. Και πόσα μέλη έχει τελικά αυτό το κόμμα. Βλέπω μια μυστικο-
πάθεια».

Άλλα σχόλια της έδρας προδίδουν ότι η ίδια η συμπεριφορά της
υπεράσπισης απέναντι στο δικαστήριο είναι προκλητική, όπως και η
προετοιμασία που έχει κάνει στους μάρτυρες. «Επιπλήττετε τον μάρ-
τυρα;», ρώτησε η πρόεδρος τον συνήγορο υπεράσπισης Τσάγκα
όταν ο Χατζησάββας περιέγραφε –υπερβολικά καλά, απ’ ό,τι φαίνε-
ται- μια φωτογραφία. «Ο μάρτυρας απαντάει πριν καν ρωτήσετε»,
σχολίασε σε άλλο σημείο. «Εδώ πέρα ερχόμαστε για να λέμε αλήθει-
ες», η επίπληξη που έλαβε η μητέρα της Μπενέκη ακούστηκε δεύτε-
ρη φορά για μάρτυρα υπεράσπισης, τον Τούφα.

MΑΡΤΥΡΕΣ 
ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ
Διαρκή
αυτογκόλ

Οκτώ μάρτυρες εξετάστηκαν
στις συνεδριάσεις της 11, 12
και 15/4 (350-352η συνεδρία-

ση), κι έτσι το δικαστήριο έχει περάσει
πλέον το μισό αυτής της φάσης. 

Ο Χ. Χατζησάββας, βουλευτής από
το Κιλκίς και μέλος της κεντρικής επι-
τροπής της ΧΑ, ήρθε ως μάρτυρας
του Ματθαιόπουλου. Αναγνώρισε στο
αναγνωστέο 249 (λίστα υπευθύνων
των τοπικών οργανώσεων) το όνομά
του ως υπεύθυνου τότε του Κιλκίς, κα-
θώς και του Ματθαιόπουλου (Θεσσα-
λονίκη, μετά βουλευτής), του Σαχινίδη
(Πέλλα, μετά βουλευτής), του Σιώη
(Σέρρες, μετά βουλευτής) και του Βα-
λάκου (τον ήξερε από τα γραφεία της
Θεσσαλονίκης. Ο Βαλάκος έχει συλλη-
φθεί να περιφρουρεί ένοπλος). Δεν
μπόρεσε να εξηγήσει τι γυρεύει το
όνομα του Ρουπακιά στη λίστα αυτή
με τα τόσο υψηλόβαθμα στελέχη.

Παραδοχή
Ο Σ. Τούφας, μέλος της κεντρικής

επιτροπής από το 2007 και περιφερει-
άρχης Δυτικής Μακεδονίας αρνήθηκε
στο δικαστήριο να παραδεχτεί ότι έχει
κληθεί σε πειθαρχικό. Όχι τόσο γιατί
ντρέπεται που κλήθηκε, αλλά γιατί είχε
αρνηθεί οποιαδήποτε γνώση του για
πειθαρχικό, καθώς κάτι τέτοιο θα οδη-
γούσε στην παραδοχή ότι υπάρχει κάτι
που καθορίζει επίσημα την εσωτερική
ζωή της οργάνωσης –ένα καταστατικό
ας πούμε. Επίσης δυσκολεύτηκε πάρα
πολύ, αλλά παραδέχτηκε ότι ο Μιχαλο-
λιάκος είναι μέλος της Χρυσής Αυγής
(!) και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο
να είναι …και οι βουλευτές.

Ο Σαμίρ Αμπάς, μάρτυρας υπερά-
σπισης του Θ. Μαρία που κατηγορείται
για την επίθεση στους Αιγύπτιους
αλιεργάτες, ήρθε ως το «αντιρατσιστι-
κό» του άλλοθι -σαν Πολωνός ιρακινής
καταγωγής που είναι- ενώ προσπάθησε
να πείσει ότι ο κατηγορούμενος βρέθη-
κε στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή.
Απέτυχε και στα δύο. Ρωτήθηκε αν ο
ίδιος είναι στη ΧΑ, απάντησε «όχι βέ-
βαια» και όταν κλήθηκε να εξηγήσει το
«βέβαια» είπε: «είμαι ξένος, δεν συμφέ-
ρουν αυτές οι απόψεις τους ξένους».
Για το δεύτερο, δεν ήταν μαζί του το
βράδυ της σύλληψης, ενώ για την επό-
μενη μέρα κατέθεσε ότι το μόνο που
του είπε ο κατηγορούμενος είναι πως
δεν έχει σχέση με την επίθεση. Τέλος
αναγνώρισε τον Πανταζή και σαν γνω-
στό πρόσωπο στο Πέραμα αλλά και
σαν υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο της
ΧΑ, λέγοντας ότι υπάρχουν και προ-
εκλογικές αφίσες του, κάτι που ο επι-
κεφαλής του ψηφοδελτίου Κυριτσό-
πουλος είχε αρνηθεί όταν κατέθεσε. 

Συνέχεια στη σελίδα 14

Πριν ανακοινώσει τις δικάσιμες
του Μάη, το δικαστήριο ενη-
μέρωσε ότι η γραμματεία του

Εφετείου αποφάσισε να δώσει την
αίθουσα Τελετών για άλλη δίκη στις
18 Απρίλη. Όσοι και όσες παρακο-
λουθούν τη δίκη της ΧΑ καταλαβαί-
νουν ότι πρόκειται για μια ωμή πα-
ρέμβαση σε βάρος της αντιφασιστι-
κής διαδήλωσης για τα 4 χρόνια της
δίκης. Η δικάσιμος είχε ανακοινωθεί
από τις 20 Μάρτη και η αντιφασιστι-
κή διαδήλωση και απεργία λίγο μετά.

Επιπλέον, οι δικάσιμες Μάη, αν και
κρατάνε έναν καλό ρυθμό, εκτοπί-
ζονται ξανά προς τον Κορυδαλλό, με

πέντε εκεί έναντι τεσσάρων στο
Εφετείο.

Απαράδεκτο είναι και το γεγονός
ότι κανείς δεν φροντίζει ώστε οι αί-
θουσες που διεξάγεται η δίκη να εί-
ναι κατάλληλες. Πολλές δικάσιμες
έχουν χαθεί, είτε λόγω προβλημά-
των στον εξοπλισμό (μικρόφωνα,
προτζέκτορες κλπ), είτε λόγω καιρι-
κών συνθηκών (κρύο, νερά βροχής
που μπαίνουν στην αίθουσα), είτε
λόγω σπασμένων σωλήνων που στά-
ζουν σε καλώδια! Η συνεδρίαση της
16/4 δεν έγινε, καθώς η οροφή της
αίθουσας Τελετών είχε φουσκώσει
από νερά.

Νέο επεισόδιο στην κρίση της Χρυσής Αυ-
γής σημειώθηκε στη δίκη της, με την πα-
ραίτηση του Γ. Ζωγράφου από την υπε-

ράσπιση του ανεξαρτητοποιημένου πλέον βου-
λευτή Ν. Μίχου στην 352η συνεδρίαση (15/4).

«Η διάσταση απόψεων μεταξύ εμού και του
εντολέα μου Ν. Μίχου, που διεφάνη αρχικώς με
την από 15/11/17 αντίστοιχη δήλωσή μου, κλιμα-
κώθηκε εν όψει της εξετάσεως των μαρτύρων.
[Δεν μπορώ] να παρέχω τις υπηρεσίες μου σε
εντολείς που αρνούνται να συνεργαστούν και
φαλκιδεύουν με την εν γένει στάση τους την
υπερασπιστική γραμμή που χάραξα από την
πρώτη μέρα». Στη συνέχεια ο Ζωγράφος, επι-
στημονικός συνεργάτης της ΧΑ, έδωσε στο δικα-
στήριο εξουσιοδότηση με την οποία αναλαμβά-
νει την υπεράσπιση του Ηλιόπουλου. 

Ο Σ. Γρηγορίου, νέος συνήγορος του Μίχου,
πήρε το λόγο αμέσως μετά κάνοντας κι αυτός
μια πολλά υποσχόμενη για το βάθεμα της κρί-
σης της οργάνωσης δήλωση: «Πράγματι η δια-
φοροποίηση του εντολέα μου εντός του κοινο-
βουλίου αντανακλάται και στη σημερινή αλλαγή.
[…] Έχει μια ουσιώδη διαφοροποίηση σε θέμα-
τα υπερασπιστικής απόψεως». Ο Μίχος, που
ήταν παρών στη συνεδρίαση δήλωσε ότι παραι-
τείται από όλους τους μάρτυρες που είχε δηλώ-
σει αρχικά, εκτός από έναν. «Στις 6 Μαΐου θα εί-
μαστε σε θέση για τους μάρτυρες και για τα
αναγνωστέα γιατί θεωρώ ότι έχω κάποια κρίσι-
μα έγγραφα. […] Θα έχουμε και αυτοτελείς
ισχυρισμούς», τόνισε ο συνήγορος.

Σύγκρουση
Δεν χρειάστηκε να πάει 6 Μαΐου όμως για να

ξεσπάσει και ανοιχτά η σύγκρουση Μίχου – ΧΑ.
Στο τέλος της συνεδρίασης της 15/4 ο Γρηγορί-
ου εξέτασε τον μάρτυρα υπεράσπισης του Α.
Ματθαιόπουλου, Ι. Τολιόπουλο, ρωτώντας:
«Υπάρχει ένας γεωγραφικός εντοπισμός των
επεισοδίων. Τρία τουλάχιστον είναι εντοπισμένα
στο Πέραμα. Υπάρχουν διαφορετικά οργανωτι-
κά επίπεδα λειτουργίας της ΧΑ; Για λόγους
εσωτερικού ανταγωνισμού και υπερπροβολής
διαμορφώνονται ομάδες που προσπαθούν να

επιδείξουν υπερβολικό ακτιβισμό; Δραστηριότη-
τες που υπερβαίνουν τα όρια; Υπάρχει μια συγ-
κεκριμένη τέτοια περιοχή; […] Υπάρχουν διαφο-
ρετικά ιδεολογικά επίπεδα; Χουντικοί, εθνικι-
στές, εθνικοσοσιαλιστές, οπαδοί 4ης Αυγού-
στου; Μέσα σε ένα εθνικιστικό σύστημα απόψε-
ων μπορεί να υπάρχει μια τάση με εθνικοσοσια-
λιστικά χαρακτηριστικά; Το έχουμε δει σε παλιό-
τερα έγγραφα και ενδεχομένως σε ιδεολογικά
σεμινάρια», έλεγε την ώρα που ο Γ. Μιχαλόλιας
τον διέκοψε φωνάζοντας: «Πού τα έχουμε δει;
Στην ΕφΣυν; Στο βιβλίο του Ψαρρά ‘Η δίκη της
Χρυσής Αυγής’; Συνήγορος υπεράσπισης έχει
στο έδρανό του το βιβλίο κ. Πρόεδρε!». Ο Γρη-
γορίου απάντησε «γιατί, απαγορεύεται;» και συ-
νέχισε προσπαθώντας να εκμαιεύσει από τον
μάρτυρα ότι υπάρχει ένας ναζιστικός πυρήνας
μέσα στη ΧΑ και μάλιστα στο μήκος κύματος
του Μιχαλολιάκου: «Υπάρχει μέσα στη ΧΑ τμήμα

της εθνικοσοσιαλιστικής ιδεολογίας κατά την
ελληνική εκδοχή όπως την έχει διατυπώσει ο
αρχηγός;»

Υπενθυμίζεται ότι ο Μίχος είναι συγκατηγορού-
μενος με τον Λαγό, τον περιφερειάρχη αυτής της
«συγκεκριμένης περιοχής» για την οποία ρωτού-
σε ο συνήγορος. Η δίκη τους για την επίθεση στο
Συνεργείο είναι σε εξέλιξη. Επίσης η δήλωση του
2017 στην οποία αναφέρεται ο Ζωγράφος ήταν
αποτέλεσμα του διχασμού της υπεράσπισης με-
τά την απόφαση του δικαστηρίου για την εξέτα-
ση των προστατευόμενων μαρτύρων, με την
οποία η έδρα δέχτηκε ότι οι μάρτυρες πράγματι
κινδυνεύουν. Την περίοδο εκείνη είχε υπάρξει
επίσης ένα μπαράζ παραιτήσεων και αλληλοκα-
ταγγελιών εκτός δίκης, ενώ είχαν κλείσει αρκετά
«γραφεία» της οργάνωσης. 

Αφροδίτη Φράγκου

Διχασμός στην υπεράσπιση 
Μίχου-Χρυσής Αυγής

Απαράδεκτη παρέμβαση τη μέρα
της αντιφασιστικής διαδήλωσης

Απορίες της έδρας

Επόμενες δικάσιμες
Απρίλης: 19/4 στον Κορυδαλλό. Μάης: 6/5, 7/5, 14/5 και 15/5 
στο Εφετείο. 8/5, 9/5, 16/5, 21/5 και 22/5 στον Κορυδαλλό.

Μίχος, Λαγός και Παναγιώταρος στη ναυπηγοεπισκευαστική, 8/8/13, ένα μήνα πριν την επίθεση στο ΠΑΜΕ
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Αντικαπιταλιστική εναλλακτική 
στην καταστροφική ΕΕ

Η Παναγία των Παρισίων 
στις φλόγες

Ητραγική καταστροφή της Παναγίας των
Παρισίων από ανεξέλεγκτη φωτιά στην
καρδιά της “Πόλης του Φωτός” ήρθε να

συμβολίσει με τον χειρότερο τρόπο την κατάν-
τια μιας άρχουσας τάξης και ενός συστήματος
που αποδεικνύεται ανίκανο να προστατεύσει
την ίδια την κληρονομιά του. Μια άρχουσα τά-
ξη που διαθέτει την τεχνολογία και τους πό-
ρους να στέλνει αεροπλάνα, πλοία και πυραύ-
λους να χτυπούν με “χειρουργική ακρίβεια”
στόχους από τη Συρία μέχρι το Μαλί δεν κατά-
φερε να καταστείλει έγκαιρα την πυρκαγιά στο

πιο ιστορικό μνημείο πάνω στον Σηκουάνα.

Η κατάντια υπογραμμίστηκε από το γεγονός
ότι ο πρόεδρος Μακρόν αναγκάστηκε να ακυ-
ρώσει το τηλεοπτικό διάγγελμα με το οποίο
υπολόγιζε να βάλει τέλος στο κίνημα των Κίτρι-
νων Γιλέκων. Ο ρόλος του “κοινωνικού πυρο-
σβέστη” έγινε κουρέλια καθώς οι φλόγες τύλι-
γαν το μνημείο. Η γαλλική κυβέρνηση πληρώνει
τις προτεραιότητές της που δίνουν προβάδι-
σμα περισσότερο στην αστυνομική καταστολή
παρά στην πυρόσβεση.

Δάκρυα
Οι ηγέτες της ΕΕ έτρεξαν να δηλώσουν τη

συμπαράστασή τους και τη θλίψη τους για την
καταστροφή τονίζοντας ότι η Παναγία των Πα-
ρισίων είναι τμήμα της ενιαίας ευρωπαϊκής πο-
λιτιστικής κληρονομιάς, αλλά τα δάκρυά τους
δεν μπορούν να συγκαλύψουν την κρίση της
Ευρώπης τους. Δεν είναι μόνο το Brexit που
συγκλονίζει και το πολιτικό σύστημα στη Βρε-
τανία και το οικοδόμημα της ΕΕ στις Βρυξέλ-
λες. 

Ο ίδιος ο Γαλλογερμανικός άξονας, η κολόνα
της ΕΕ τρίζει καθώς το Βερολίνο απορρίπτει
όλες τις προτάσεις από το Παρίσι για τη “με-
ταρρύθμιση” της ΕΕ. Το Ευρώ και οι ευρωπαϊ-
κές τράπεζες δεν έχουν ακόμη ξεφύγει από την
κρίση που κόντεψε να τις “κάψει” πριν από
εφτά-οχτώ χρόνια, αλλά ούτε η Μέρκελ ούτε ο
Μακρόν δεν έχουν βρει λύση για αυτή την φω-
τιά που σιγοκαίει.

Αυτή είναι η Ευρώπη στην οποία περηφα-
νεύεται ότι μας έβαλε η Νέα Δημοκρατία και
την οποία αγκαλιάζει με θέρμη ο ΣΥΡΙΖΑ. Η κυ-
βέρνηση του Αλέξη Τσίπρα υποκλίνεται στις
χειρότερες επιλογές της: αποκρούει θανατερά
τους πρόσφυγες και μαντρώνει όσους καταφέ-
ρουν να περάσουν τα σύνορα, αφήνει τους
τραπεζίτες να υπαγορεύουν την οικονομική πο-
λιτική και ο ίδιος ο πρωθυπουργός τρέχει από
τα Βαλκάνια μέχρι τη Μέση Ανατολή να προβά-
λει την Ελλάδα σαν “κόμβο” της ΕΕ για οικονο-
μικές και στρατιωτικές εξορμήσεις στην περιο-
χή.

Είναι κατεπείγον να αναδείξουμε την εργατι-
κή εναλλακτική πριν οι φλόγες της κρίσης (και
του πολέμου) φουντώσουν ξανά. Αυτό είναι το
καθήκον της Αριστεράς που δεν ακολούθησε
τον κατήφορο του ΣΥΡΙΖΑ και στέκεται στο
πλευρό της εργατικής αντίστασης ενάντια στα
“μεταμνημονιακά” υπερπλεονάσματα και στα
αίσχη της Ευρώπης-φρούριο. Σε αυτή την πρό-
κληση αγωνιζόμαστε να ανταποκριθούμε και σε
αυτή την προσπάθεια θέλουμε όλες και όλους
να πορευτούμε μαζί.

Καλή Αρχή

Ένα καλό ξεκίνημα ήταν τα
4.200 ευρώ που συγκεντρώ-

θηκαν μέσα στην πρώτη βδομάδα
της οικονομικής εξόρμησης της
Εργατικής Αλληλεγγύης. 

Οι πρώτες ενισχύσεις από συν-
τρόφισσες και συντρόφους, φί-
λες και φίλους της εφημερίδας
άρχισαν να φτάνουν: Μανώλης
Φ. 100 ευρώ, από 50 ευρώ Αργυ-
ρή Ε., Μύρων Μ., Ζαννέτα Λ.,
Χρίστος Α., από 30 ευρώ Λουίζα
Γκ., Βασίλης Μ., Κατερίνα Κ.,
Έβελυν Β., από 20 ευρώ Σπύρος
Σ., Γιούλη Κ., Γιώργος Π., Θένια
Α., Χρήστος Β., Άρης Κ., Μαρία
Α., Θέμης Π., Φωτεινή Λ., Βαγγέ-
λης Π., από 15 ευρώ Χαρίτα Μ.
και Βαγγέλης Κ., Γιάννης Μ. 5
ευρώ. 

Ευχαριστούμε επίσης όσες και
όσους γράφτηκαν συνδρομητές:
Δήμητρα Χ., Αγγελική Π., Μαρί-
νος Ψ., Θανάσης Α., Σπυριδούλα
Π., Μιχάλης Λ., Βασίλης Π., Φαί-
δωνας Β., Πέτρος Π., Δημήτρης
Τ., Γιώργος Κ., καθώς και τα σω-
ματεία:

Ένωση Εργατοτεχνιτών Δήμου
Αθήνας, ΟΤΟΕ, Σύλλογος Υπαλ-
λήλων Αγροτικής, Σύλλογος
Υπαλλήλων Τράπεζας Αττικής,
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέρ-
γειας, σωματείο ΕΛΠΕ, ΟΕΝΓΕ,
Εργατικά Κέντρα Ρεθύμνου και
Ηρακλείου που ανανέωσαν τη
συνδρομή τους.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Κυκλοφορεί
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr
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Απεργιακή απάντηση στην επίθεση Γαβρόγλου
Πλήθος εκπαιδευτικών και νεολαίας

αψήφησαν τη βροχή και διαδήλωσαν
το μεσημέρι της Παρασκευής 12/4 στο

κέντρο της Αθήνας στο πλαίσιο της 24ωρης
απεργίας που κήρυξε η ΟΛΜΕ ενάντια στο νό-
μο Γαβρόγλου για το “νέο” Λύκειο. 

“Είμαστε σήμερα σε 24ωρη απεργία ενάντια
στο νόμο Γαβρόγλου που ήδη έχει μπει προς
συζήτηση στη Βουλή. Εκπαιδευτικοί, μαθητές
και γονείς απαιτούμε να αποσυρθεί γιατί κάνει
το λύκειο πιο ταξικό και πετάει χιλιάδες παιδιά
εκτός. Μπορούμε να συνεχίσουμε και να κατα-
φέρουμε την απόσυρσή του. Η κυβέρνηση
ετοιμάζεται να το περάσει μέσα στο Πάσχα και
γι' αυτό από τη μεριά μας έχουμε δηλώσει ότι
χρειάζονται νέες συνελεύσεις και να κλιμακώ-
σουμε τις απεργιακές κινητοποιήσεις ώστε να
μην ψηφιστεί”, τόνισε στην Εργατική Αλληλεγ-
γύη η Ντίνα Γκαρανέ, μέλος του Δ.Σ της Γ' ΕΛ-
ΜΕ και μέλος του αντικαπιταλιστικού δικτύου
εκπαιδευτικών “Η Τάξη μας”. 

Χαρακτηριστική ήταν η μαζική συμμετοχή
εκατοντάδων νέων από σχολεία και σχολές
της Αθήνας

“Κατεβήκαμε σήμερα να διαδηλώσουμε
ενάντια στο νέο νόμο Γαβρόγλου που κάνει
μια τεράστια επίθεση στη δημόσια και δωρεάν
Παιδεία. Αυξάνει τους ταξικούς φραγμούς και
μας αναγκάζει σε περισσότερες πανελλήνιες
εξετάσεις. Ο μόνος τρόπος για να το σταματή-
σουμε είναι στο δρόμο, με απεργίες μαζί με
τους καθηγητές μας” δήλωσε στην Εργατική
Αλληλεγγύη ο Ηλίας, μαθητής σε λύκειο των
Αμπελοκήπων. 

Η Βάσια Τσώνη, φοιτήτρια στη Φιλοσοφική

Αθήνας συνέχισε, εξηγώντας την ανάγκη για
κοινό αγώνα από την πλευρά των φοιτητών: “Η
επίθεση αφορά όλους τους φοιτητές και τις
φοιτήτριες, όχι μόνο εμάς που είμαστε σε κα-
θηγητικές σχολές. Ο Γαβρόγλου μέσα από τις
συγχωνεύσεις, τις διασπάσεις, το προσοντο-
λόγιο και όλα τα μέτρα που έχει περάσει, προ-
ωθεί την ιδιωτικοποίηση. Το προσοντολόγιο
για παράδειγμα προβλέπει ότι το πτυχίο μας
θα είναι μόνο το πρώτο σκαλοπάτι για να πιά-
σουμε κάποια στιγμή δουλειά και θα πρέπει να
κυνηγάμε σεμινάρια, μεταπτυχιακά κλπ. Πρό-
κειται για σειρά επιθέσεων από το Υπουργείο
Παιδείας που συνεχώς υποβαθμίζουν τα πτυ-
χία μας και τα εργασιακά μας δικαιώματα.
Όπως είμαστε σήμερα στην απεργία των κα-

θηγητών, θα πρέπει να συνεχίσουμε. Να δώ-
σουμε όλοι μαζί τη μάχη, φοιτητές, μαθητές,
εκπαιδευτικοί, κλιμακώνοντας ο καθένας από
τη μεριά του. Και να συνδέσουμε τη μάχη
ενάντια στο νόμο Γαβρόγλου με τους υπόλοι-
πους αγώνες που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως
αυτόν για να καταδικαστούν οι νεοναζί της
Χρυσής Αυγής – υπάρχει άλλωστε νέα απερ-
γία στις 18/4 για αυτό το λόγο – αλλά και τους
αγώνες ενάντια στο σεξισμό”.

Απεργιακές διαδηλώσεις έγιναν και σε μια
σειρά άλλες πόλεις της χώρας.

Τις προηγούμενες ημέρες οι εκπαιδευτικοί
του δικτύου “Η Τάξη μας” οργάνωσαν την
απεργία με προκήρυξη που εξηγούσε τις αν-
τιεκπαιδευτικές αλλαγές που φέρνει ο νόμος

Γαβρόγλου και προτείνοντας την απεργιακή
κλιμάκωση για να μπλοκαριστεί: “Η Γ τάξη του
Γενικού Λυκείου μετατρέπεται σε «προπαρα-
σκευαστική» για την τριτοβάθμια εκπαίδευση...
Το σχολείο μετατρέπεται σε ένα συνεχές εξετα-
στικό «κόσκινο» αφού προστίθενται συνεχώς
νέοι εξεταστικοί φραγμοί, με ορατό τον κίνδυνο
ακόμα λιγότεροι μαθητές να τελειώνουν το
σχολείο. Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ο χωρι-
σμός των πανεπιστημιακών τμημάτων «σε χαμη-
λής και υψηλής ζήτησης», όχι μόνο δεν έχει
σχέση με το δικαίωμα στην μόρφωση και την
ελεύθερη πρόσβαση σε αυτή, αλλά... πάει χέρι
χέρι με τις επιθέσεις των συγχωνεύσεων, κα-
ταργήσεων, τη δημιουργία σχολών, τμημάτων,
προγραμμάτων και πτυχίων πολλών ταχυτήτων.
Για τους εκπαιδευτικούς οι αλλαγές που προ-
ωθεί το νομοσχέδιο θα επιδεινώσουν ακόμα πε-
ρισσότερο τις συνθήκες που διδάσκουμε και
δουλεύουμε... Όλη αυτή η επίθεση είναι κομμά-
τι των αντιδραστικών επιθέσεων και των δημο-
σιονομικών επιλογών της κυβέρνησης για υπέ-
ρογκα πλεονάσματα και τις μνημονιακές δε-
σμεύσεις”, υπογραμμίζει μεταξύ άλλων “Η Τάξη
μας” και συνεχίζει, “Ενωμένοι να δώσουμε την
μάχη για να μην περάσουν τα σχέδια της κυ-
βέρνησης και των δανειστών. Να ξαναπιάσουμε
την σκυτάλη από τον μεγάλο πανεκπαιδευτικό
αγώνα του Γενάρη ενάντια στο προσοντολόγιο
και τις απολύσεις, να ξανανοίξουμε τον αγώνα
για την μονιμοποίηση και για μόνιμους διορι-
σμούς. Με τους αγώνες μας μπορούμε να ξη-
λώσουμε όλες τις αντιδραστικές επιθέσεις και
να πάρουμε πίσω όλα όσα μας άρπαξαν”.

Σ.Μ.

Μαζική ήταν η απεργιακή δια-
δήλωση - μοτοπορεία των
εργαζόμενων δικυκλιστών -

ντελίβερι, κούριερ, εξωτερικών – την
Πέμπτη 11/4 στο κέντρο της Αθή-
νας. Εκατοντάδες μηχανάκια με ση-
μαίες, τρικάκια και καπνογόνα, ξεκί-
νησαν από το Πεδίον του Άρεως και
έκαναν στάση έξω από το Υπουρ-
γείο Εργασίας και τη Βουλή. 24ωρη
απεργία είχε κηρύξει το ΣΒΕΟΔ. Με
στάση εργασίας συμμετείχε το ΣΕΤ-
ΤΕΑ που νωρίτερα έκανε απεργιακή
περιφρούρηση στα κεντρικά των ΕΛ-
ΤΑ όπου εργάζονται εκατοντάδες
εργολαβικοί εργαζόμενοι της ΕΛΤΑ
Courier.

Παροχή μέσων ατομικής προστα-
σίας (κράνος, γάντια, μπουφάν κλπ)
και οχήματος από τους ίδιους τους
εργοδότες, ένταξη στα ΒΑΕ, ενιαία
ειδικότητα εργαζόμενου οδηγού δι-
κύκλου – μεταφορέα και συλλογική
σύμβαση εργασίας, είναι τα βασικά
αιτήματα ενός κλάδου που πολλές
φορές έχει χύσει το αίμα του στην
άσφαλτο εν ώρα εργασίας. Οι τραγι-
κές συνθήκες που φέρνουν η εντατι-
κοποίηση και η εργοδοτική αυθαιρε-
σία επιβεβαιώθηκαν με τραγικό τρό-
πο και την ίδια την ημέρα της απερ-
γίας, όταν 37χρονος ντελιβεράς πα-
ρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκί-

νητο στη λεωφ. Μεσογείων.
"Όχι άλλοι νεκροί στο βωμό του

κέρδους - απεργούμε κι οργανώνου-
με τον κλάδο" υπογραμμίζει η προ-
κήρυξη του Συντονισμού Ενάντια
στα Μνημόνια που μοιράστηκε στη
συγκέντρωση στο Πεδίον του Άρε-
ως. "Η απεργία στις 11 Απρίλη στον
κλάδο των κούριερ και ντελίβερι εί-
ναι πάρα πολύ σημαντική. Γιατί ξέ-
ρουμε όλοι μας ότι μιλάμε για έναν
κλάδο που βρίσκεται σε «εμπόλεμη
κατάσταση» και μετράει νεκρούς κά-
θε μήνα. Νεκρούς στον βωμό του
μεγαλύτερου κέρδους για τους ιδιο-
κτήτες και τα αφεντικά.

Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που
χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε σαν
κλάδος. Δεν πρέπει να αφήσουμε τα
αφεντικά να επιβάλλουν την εντατι-
κοποίηση που θέλουν για να βγά-
λουν το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος,
να καθορίζει τους ρυθμούς της δου-
λειάς μας και της ίδιας μας της
ζωής στην τελική. Τα μέσα ατομικής
προστασίας πρέπει να βαρύνουν
τους εργοδότες. Τα μηχανάκια πρέ-
πει να τα δίνει η επιχείρηση και όχι ο
εργαζόμενος. 

Αλλά αυτό που σκοτώνει τους συ-
ναδέλφους είναι η ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙ-
ΗΣΗ και σε αυτό πρέπει να βάλουμε

ένα φρένο. Το GO SLOW, είναι τρό-
πος αντίδρασης του εργατικού κινή-
ματος εδώ και πολλές δεκαετίες και
χρειάζεται να το ξαναφέρουμε και
στην δική μας δράση. Η δουλειά
σύμφωνα με τους κανόνες οδήγη-
σης και τον ΚΟΚ, και ας πάνε στο δι-
άολο τα κέρδη του αφεντικού.

Μεροκάματο
Δεμένο με αυτό είναι και η διεκδί-

κηση αύξησης στον μισθό για να μην
εξαρτάται από το μπουρμπουάρ το
μεροκάματο που θα πάρουμε. Με
αύξηση του μισθού θα διώξουμε
από πάνω μας την πίεση για «περισ-
σότερες παραδόσεις» που θα φέ-
ρουν περισσότερα χρήματα στην
τσέπη μας. 

Τα καλέσματα στον κόσμο την ημέ-
ρα της απεργίας να μην παραγγέλνει
έχουν μικρή αποτελεσματικότητα και
δείχνουν με κάποιο τρόπο την αλλη-
λεγγύη των υπόλοιπων εργαζόμενων
στον αγώνα μας. Όμως η επιτυχία
των απεργιών μας χρειάζεται να στη-
ρίζεται και στην δυνατότητα μας να
μπλοκάρουμε την ροή προμηθειών
στις μεγάλες αλυσίδες εστίασης.

Στην προσπάθεια να κάνουμε πιο

αποτελεσματικές τις κινητοποιήσεις
μας χρειάζεται να δούμε και ένα
ακόμη στοιχείο. Στις μεγάλες κυρίως
αλυσίδες εστίασης οι προμήθειες
(γύρος κλπ) δεν είναι προσωπική
υπόθεση του κάθε ιδιοκτήτη. Είναι
μια μεγάλη βιομηχανία στημένη από
πίσω, μεγάλες αποθήκες που προμη-
θεύουν τα μαγαζιά. Εκεί χρειάζεται
να δώσουμε έμφαση και την προ-
σπάθεια να στήσουμε γέφυρες αλλη-
λεγγύης με τον κόσμο που δουλεύει
σε όλη αυτήν την αλυσίδα εστίασης
από την αρχή μέχρι το τέλος. 

Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να
αντιμετωπίσουμε και επόμενες κινη-
τοποιήσεις στον κλάδο. Γιατί η
απεργία στις 11 Απρίλη χρειάζεται
να γίνει αφετηρία για να συνεχίσου-
με την προσπάθεια να οργανώσουμε
τον κλάδο μαγαζί το μαγαζί και να
τον δυναμώσουμε και να οργανώ-
σουμε και επόμενες κινητοποιήσεις. 

Γιατί από τον χώρο δεν είμαστε
«περαστικοί», αλλά βγάζουμε το ψω-
μί μας από αυτήν τη δουλειά και θέ-
λουμε να συνεχίσουμε να το κάνου-
με ζωντανοί και με αξιοπρέπεια" κα-
ταλήγει η προκήρυξη του Συντονι-
σμού Ενάντια στα Μνημόνια.

12/4, Απεργία ΟΛΜΕ

11/4, Απεργία ντελίβερι

Απεργία Delivery - STOP στην εντατικοποίηση



Για εμπαιγμό κατηγορούν την ηγεσία
του Υπουργείου Υγείας οι εργαζόμε-
νοι του νοσοκομείου Αγ.Σάββας, κα-

θώς παρά τις υποσχέσεις Πολάκη ότι θα
παγώσει ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ που
οδηγεί σε απόλυση τις καθαρίστριες του
νοσοκομείου, η διαδικασία προχωράει. Το
μεσημέρι της Τρίτης 16/4, καλούσαν σε
συνέλευση προκειμένου να αποφασίσουν
τα νέα αγωνιστικά τους βήματα. 

Όπως αποφάσισαν, την Πέμπτη 18/4 επε-
κτείνουν τη στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ μέ-
χρι το τέλος της βάρδιας και καλούν σε
συγκέντρωση στις 11.30πμ, στο Υπ. Υγείας
μετά το αντιφασιστικό συλλαλητήριο. Σύμ-
φωνα με την απόφαση της συνέλευσης, αν
χρειαστεί, θα προχωρήσουν σε νέα απερ-
γιακή κινητοποίηση τη Δευτέρα 22/4.

“Με οργή πληροφορηθήκαμε την προκή-
ρυξη διαγωνισμού ΑΣΕΠ για τους εργαζόμε-

νους και τις εργαζόμενες στην καθαριότη-
τα”, καταγγέλουν οι εργαζόμενοι με ανακοί-
νωση του σωματείου τους. “Μετά τις επανα-
λαμβανόμενες 48ωρες απεργίες τους και το
κύμα συμπαράστασης που ξεσηκώθηκε από
την ΠΕΝΕΝ, την ΠΟΣΠΕΡΤ, τη ΔΕΣΦΑ, μια
σειρά νοσοκομεία και χώρους όπως η εκπαί-
δευση και τις πολλαπλές διαμαρτυρίες στο
Υπουργείο Υγείας, καταφέραμε να παγώσει
ο διαγωνισμός και να δεσμευτεί δημόσια ο
Υπουργός πως θα υπάρξει σύντομα ρύθμιση
ώστε να μην απολυθεί κανείς και καμιά. Απ'
ότι φαίνεται οι δεσμεύσεις τους είναι για τα
σκουπίδια. Ο κυνισμός τους θυμίζει τις χει-
ρότερες ημέρες του Άδωνι Γεωργιάδη. Οι
εργαζόμενες και εργαζόμενοι στην καθαριό-

τητα, μάλλον είναι για το Υπουργείο Υγείας
εργαζόμενοι δεύτερης και τρίτης κατηγο-
ρίας απέναντι στους οποίους μπορούν να
λένε ψέματα και να τους απολύουν χωρίς
πολλές εξηγήσεις. 

Θα μας βρουν απέναντί τους με απεργια-
κή σύγκρουση! Απαιτούμε να παγώσει τώρα
ο διαγωνισμός και να πραγματοποιηθούν οι
δεσμεύσεις, όπως τόσες και τόσες φορές
έχει γίνει με τους υπόλοιπους συμβασιού-
χους που έχουν κερδίσει παρατάσεις δυο
και τρεις χρονιές. Δεν σταματάμε να διεκδι-
κούμε την μόνιμη και σταθερή δουλειά μαζί
με τους υπόλοιπους συμβασιούχους, συμμε-
τέχοντας στην 24ωρη απεργία στις 16 Μάη”.

17 Απρίλη 2019, Νο 1370Το εργατικό κίνημα εργατικη αλληλεγγυη σελ.5

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

ΗΘΟΠΟΙΟΙ

Σε συγκέντρωση στις 17 Απρίλη, στις 6πμ, στο
Νοσοκομείο Υγεία στο Μαρούσι καλεί το Σωμα-
τείο Ιδιωτικών Κλινικών Αθήνας. Η συγκέντρω-

ση γίνεται με αφορμή τη συνάντηση ομοσπονδίας ερ-
γαζομένων (ΟΣΝΙΕ) και εργοδοτών για την υπογραφή
ΣΣΕ. Η Αγωνιστική Συνδικαλιστική Κίνηση Υγειονομι-
κών, το αντικαπιταλιστικό σχήμα στον κλάδο της
Ιδ.Υγείας καλεί στην κινητοποίηση και ήδη πρότεινε
κήρυξη απεργιακής κινητοποίησης την ίδια μέρα χω-
ρίς ωστόσο να βρει τη στήριξη των αντιπροσώπων
του ΠΑΜΕ στο ΔΣ που έχουν την πλειοψηφία. 

“Δεν μας αρκούν συμβολικές ανακοινώσεις για τις
Συλλογικές Συμβάσεις, απαιτούμε ΣΣΕ με αυξήσεις
στους μισθούς και ξήλωμα των μνημονιακών φραγ-
μών. Η ΟΣΝΙΕ ανακοίνωσε ότι η εκτελεστική της επι-
τροπή διαπραγματεύεται με τους εκπροσώπους των
επιχειρήσεων του κλάδου την υπογραφή νέας Κλαδι-
κής ΣΣΕ για 2019-2020 και δημοσίευσε ένα σχέδιο αι-
τημάτων που περιέχει αυξήσεις μισθών 3% και επανα-
φορά μια σειράς επιδομάτων συμπεριλαμβανομένου
του χρονοεπιδόματος.

Το σχέδιο αυτό αποτελεί αντανάκλαση των προσ-
δοκιών των εργαζομένων του κλάδου να πάρουμε πί-
σω όσα χάσαμε στα χρόνια των μνημονίων αλλά είναι
εντελώς αδύναμο αν δεν στηρίζεται σε ένα αγωνιστι-
κό πρόγραμμα που θα το υλοποιήσει. Η εμπειρία έχει
αποδείξει ότι οι κατακτήσεις όπως οι ΣΣΕ, οι αυξή-
σεις των μισθών, τα επιδόματα έρχονται μέσα από
σκληρές μάχες που δίνουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι.

Η βελτίωση των όρων δουλειάς μας περνάει μέσα
από τη συλλογική μας δράση, μέσα από τον επίμονο
μαζικό αποφασιστικό αγώνα μας. Για να σπάσει ο φό-
βος στους χώρους δουλειάς! 

Η ΟΣΝΙΕ πρέπει να προχωρήσει σε αγώνα με διάρ-
κεια και σχέδιο, οργανώνοντας  απεργία για τον κλά-
δο της Ιδιωτικής Υγείας, αφού όπως ανακοίνωσε στις
17 Απρίλη θα γίνει η συνάντηση με τους εργοδότες.
Είναι απαραίτητο να οργανωθούν Γενικές Συνελεύ-
σεις Πρωτοβάθμιων Σωματείων καθώς και κοινή σύ-
σκεψη των Πρωτοβάθμιων Σωματείων”, τονίζει η
ΑΣΚΥ σε σχετική προκήρυξή της.
• Το Σωματείο Ιδ. Κλινικών Αθήνας καλεί σε σύσκε-

ψη στις 23/04 στις 6 μ.μ. στα γραφεία του στο ΕΚΑ
(Μάρνη κ’ 3ης Σεπτεμβρίου). 

Συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εργασίας
έκανε το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, την Πα-
ρασκευή 12/4, διεκδικώντας Συλλογικές Συμβά-

σεις Εργασίας σε όλα τα θέατρα. 

“Εμείς ζητούσαμε επαφή με την υπουργό και μας
κορόιδευαν ότι δεν υπάρχει κανένας αρμόδιος. Μετά
από δύο ώρες μας δέχτηκαν, αλλά δεν μας είπαν τί-
ποτε για το αν θα υπογραφεί συλλογική σύμβαση”,
δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Αλέξανδρος
Μαρτζούκος, εκλεγμένος στο Δ.Σ του ΣΕΗ με την
Ανατρεπτική Συσπείρωση Ηθοποιών. “Για αυτό το λό-
γο την Παρασκευή 19/4 θα συνεδριάσει ξανά το Δ.Σ
του ΣΕΗ για να αποφασίσουμε και να κλιμακώσουμε
τον αγώνα. Από τη μεριά μας θα προτείνουμε απερ-
γία για ένα μήνα, όπως κάνανε και στη Θεσσαλονίκη,
με απεργιακές φρουρές και μοίρασμα φυλλαδίων για
τον αγώνα μας σε θεατές και συναδέλφους. Η πρότα-
ση για απεργία είναι και για να στηρίξουμε τον αγώνα
που κάνανε οι συνάδελφοι στη Θεσσαλονίκη”. Η συγ-
κέντρωση των ηθοποιών συναντήθηκε με την πορεία
των εκπαιδευτικών που ανέβαινε την ίδια ώρα τη Στα-
δίου κερδίζοντας η μια πλευρά τη συμπαράσταση της
άλλης.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Ξεσηκωμός στις 16 Μάη
16 Μάη είναι το επόμενο μεγάλο

απεργιακό ραντεβού των εργα-
ζόμενων στα δημόσια νοσοκο-

μεία, με την πανυγειονομική απεργία που
προκήρυξε η ΠΟΕΔΗΝ. Η απεργία αυτή
έρχεται μετά την απόφαση του Συντονιστι-
κού Νοσοκομείων να προτείνει απεργιακή
κινητοποίηση το Μάιο ως κλιμάκωση του
αγώνα για μονιμοποιήσεις, μαζικές προσ-
λήψεις, ένταξη στα ΒΑΕ, αυξήσεις και χρη-
ματοδότηση.

Σε ανακοίνωσή του το Συντονιστικό Νο-
σοκομείων υπογραμμίζει:

“Βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο
και οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκο-
μεία «δεν είναι με τα κεφάλια μέσα». Όχι
γιατί ο Πολάκης έδιωξε τους εργολάβους
από τα νοσοκομεία, όχι γιατί ο Πετρόπου-
λος υποσχέθηκε να φτιάξει μια επιτροπή
για να μας εντάξει στα ΒΑΕ, όχι γιατί ο
Ξανθός υποσχέθηκε στο ΔΣ της ΕΙΝΑΠ χι-
λιάδες προσλήψεις γιατρών τα επόμενα
χρόνια. Βρισκόμαστε στα κάγκελα γιατί
παρόλα τα «ΘΑ» των υπουργών τα νοσοκο-
μεία μας έχουν ρημάξει και συνεχώς αντι-
στεκόμαστε. 

Οι πρώην εργολαβικοί-ες της καθαριότη-
τας του Αγίου Σάββα μαζί με το σωματείο
τους, με 48ωρες επαναλαμβανόμενες
απεργίες τον Φλεβάρη και τον Μάρτη απαί-
τησαν να μείνουν στη δουλειά με τη μονι-
μοποίησή τους, κόντρα στις συμβάσεις του
Πολάκη που τους πετάει σαν στημένες λε-
μονόκουπες. Κατάφεραν να ξεσηκώσουν
την αλληλεγγύη και να ζορίσουν το Υπουρ-
γείο Υγείας. Ο αγώνας τους συνεχίζεται κι
είναι αγώνας για όλους τους πρώην και νυν
εργολαβικούς σε όλη την χώρα.

Οι εργαζόμενοι των προγραμμάτων
ΟΑΕΔ (4500) βρίσκονται σε κίνηση, γιατί
καταλαβαίνουν ότι είτε με αυτήν την κυ-
βέρνηση, είτε με την επόμενη πάνε για
απόλυση και σε συνεργασία με το Συντονι-
στικό των Νοσοκομείων οργανώνουν από
τώρα την αντίσταση χωρίς να περιμένουν

την απόλυσή τους τον Φλεβάρη του 2020.
Οι 1100 επικουρικοί γιατροί που τον Δε-

κέμβρη του 2018 κατάφεραν να ξαναπά-
ρουν παράταση και απαιτούν την μονιμο-
ποίησή τους.

Συνεχίζεται η μάχη κατά της κατάπτυ-
στης αξιολόγησης τόσο από την ΑΔΕΔΥ
όσο και από τα νοσοκομεία που βρίσκονται
στην πρώτη γραμμή.

Δεν έχουμε σταματήσει να αγωνιζόμα-
στε για την, κατά τα άλλα ψηφισμένη, έν-
ταξή μας στα ΒΑΕ. Φαίνεται ότι οι νεκροί
συνάδελφοί μας λόγω εξάντλησης αξίζουν
λιγότερο από τα ματωμένα υπερπλεονά-
σματά τους.

Οι ειδικευόμενοι γιατροί κατάφεραν με
την απειλή κινητοποιήσεων να οδηγήσουν
σε αναδίπλωση τα σχέδια του ΚΕΣΥ και του
Ξανθού για αλλαγή προς το χειρότερο των
εξετάσεων απόκτησης τίτλου ειδικότητας. 

Στις 18 Απρίλη -4 χρόνια από την έναρξη
της δίκης της Χρυσής Αυγής- απεργούμε
μαζί με το αντιφασιστικό κίνημα και τους
συναδέλφους σε όλο το δημόσιο τομέα και
διαδηλώνουμε απαιτώντας να μπουν για
πάντα στη φυλακή οι νεοναζί, κόντρα στις
μεθοδεύσεις της κυβέρνησης που πάει να
τους ρίξει στα μαλακά.

Στις 28 Μαρτίου, σε μια μαζική συνέλευ-
ση του Συντονιστικού των Νοσοκομείων,

κλιμάκια συμβασιούχων του ΟΑΕΔ, άλλων
συμβασιούχων και μόνιμων, αποφάσισαν
τη δημιουργία επιτροπών αγώνα σε κάθε
νοσοκομείο του λεκανοπεδίου προκειμέ-
νου να γραφτούμε όλοι στα σωματεία μας
και να πιέσουμε με συνελεύσεις να προκη-
ρυχθεί απεργία στην Υγεία το πρώτο δεκα-
πενθήμερο του Μάη. Αποφασίσαμε δηλα-
δή στην κορύφωση της προεκλογικής πε-
ριόδου τον απεργιακό μας ξεσηκωμό. Η
ΠΟΕΔΗΝ, σωστά, αποφάσισε πανελλαδική
24ωρη απεργία στις 16 Μάη. Αυτή η απερ-
γία πρέπει να πετύχει!

Την ώρα που Άδωνις- Λοβέρδος και η
παρέα τους κάνουν πως δεν ξέρουν τίποτα
για το σκάνδαλο Novartis και η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ το χρησιμοποιεί προεκλογικά χω-
ρίς να μπήγει το μαχαίρι σε αφεντικά- πο-
λυεθνικές- καπιταλιστές, το εργατικό κίνη-
μα στις 16 του Μάη απεργεί.

Με επιτροπές αγώνα, γενικές συνελεύ-
σεις, εξορμήσεις ξεσηκώνουμε τα νοσοκο-
μεία μας πανελλαδικά”.
• Στάση εργασίας και συγκέντρωση στο

Υπουργείο Εργασίας πραγματοποίησαν την
Πέμπτη 11/4, οι εργαζόμενοι των νοσοκο-
μείων στο πλαίσιο στάσης εργασίας που
κήρυξε η ΠΟΕΔΗΝ με κύρια αιχμή την έν-
ταξη στα ΒΑΕ.

Σ.Μ.

ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
Ο εμπαιγμός δεν θα περάσει

1/3, Απεργία καθαριστριών Αγ. Σάββα



Εκατοντάδες εργαζόμενοι
στην καθαριότητα του
δήμου Αθήνας, μέλη της

Ένωσης Εργαζόμενων Δήμου
Αθήνας (ΕΕΔΑ) συμμετείχαν
στο κάλεσμα του σωματείου
για συνέλευση την Πέμπτη 11/4
σε δημοτική αίθουσα στην Ιερά
Οδό, στέλνοντας δυνατό μήνυ-
μα ενάντια σε κάθε είδους ιδιω-
τικοποίηση ή ΣΔΙΤ. 

Η ΕΕΔΑ κάλεσε όλους τους
υποψήφιους δημάρχους να το-
ποθετηθούν πάνω στα βασικά
ζητήματα λειτουργίας των υπη-
ρεσιών καθαριότητας και πρασί-
νου ενάντια σε κάθε σκέψη για
είσοδο των εργολάβων και του
ιδιωτικού κεφαλαίου στις υπη-
ρεσίες του Δήμου. 

Φυσικά ούτε ο φασίστας Κα-
σιδιάρης, ούτε ο εκπρόσωπος
της νεοφιλελεύθερης δεξιάς
Μπακογιάννης, δεν τόλμησαν
να πατήσουν το πόδι τους στην
Ιερά Οδό. Οι δηλώσεις του
Μπακογιάννη άλλωστε για ξε-
πούλημα κάθε δημόσιας και κοι-

νωνικής υπηρεσίας είναι ξεκά-
θαρες και δεν αφήνουν περιθώ-
ρια για παρερμηνείες.  Ξεκάθα-
ρη ήταν η τοποθέτηση του Πέ-
τρου Κωνσταντίνου υποψήφιου
δήμαρχου με την Ανταρσία στις
γειτονιές της Αθήνας, που τόνι-
σε πως η δύναμη των συνδικά-
των και των εργαζόμενων είναι
αυτή που μπορεί να σταματήσει
κάθε σκέψη για ιδιωτικοποίηση.

"Χρειάζεται να θυμήσουμε τη
μεγάλη κατάληψη του Δήμου
της Αθήνας το 2011 που κέρδι-
σε την μονιμοποίηση χιλιάδων
συμβασιούχων. Τέτοιους αγώ-
νες χρειάζεται να ετοιμάζουμε
την επόμενη περίοδο. Σαν Αν-

ταρσία στις γειτονιές της Αθή-
νας στηρίξαμε με όλες μας τις
δυνάμεις κάθε διεκδίκηση, κά-
θε αίτημα που πάλεψαν οι ερ-
γαζόμενοι του Δήμου της Αθή-
νας.

Θα συνεχίσουμε στο πλευρό
σας ενάντια σε κάθε προσπά-
θεια ιδιωτικοποίησης των δημο-
τικών υπηρεσιών, ενάντια σε
κάθε προσπάθεια απόλυσης.
Στηρίζουμε τους συμβασιού-
χους του Δήμου Αθήνας στον
αγώνα τους για μονιμοποίηση
και ζητάμε χιλιάδες μόνιμες μα-
ζικές προσλήψεις σε όλες τις
υπηρεσίες του Δήμου".

Κ.Μ.
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Απεργία
στον ΟΤΕ

Σε 48ωρη απεργία κατεβαί-
νουν οι εργαζόμενοι στον
ΟΤΕ, το διήμερο 19 και 20

Απρίλη, όπως ανακοίνωσε η ομο-
σπονδία εργαζομένων (ΟΜΕ ΟΤΕ). 

Σύμφωνα με την Αγωνιστική Συ-
σπείρωση Εργαζομένων ΟΤΕ, “η
καινούργια ανασυγκρότηση που
μας μεταφέρουν τα παπαγαλάκια
της Deutsche Telekom και του
Τσαμάζ προβλέπει: Μεταφορές -
απομακρύνσεις, δηλαδή απολύ-
σεις, 7.000 εργαζομένων και στον
ΟΤΕ θα μείνουν το πολύ 3.000 ερ-
γαζόμενοι. Το ίδιο ακριβώς μοντέ-
λο (copy paste) που εφάρμοσε
στη Ρουμανία ο τότε Διευθύνων
Σύμβουλος της ROM TELEKOM
και σημερινός Γεν. Διευθυντής Τε-
χνολογίας και Λειτουργιών Σ. Θεο-
χαρόπουλος. Δημιουργία 4 ή και
περισσότερων δουλεμπορικών
εταιρειών όπως η e-value της Co-
smote κλπ. Αυτά τα μέτρα θα αυ-
ξήσουν κι άλλο την κερδοφορία
(σήμερα 281 εκ. ευρώ καθαρά
κέρδη) και θα μειώσουν για άλλη
μια φορά… το εργασιακό κόστος”. 

Πίεση
Η ΑΣΕ καλεί σε οργάνωση της

48ωρης απεργίας και πίεση στη
συνδικαλιστική ηγεσία ώστε να
προχωρήσει σε κλιμάκωση: “Την
Παρασκευή και το Σάββατο 19 &
20 Απρίλη δεν μένουμε σπίτια
μας, πηγαίνουμε όλοι στους χώ-
ρους δουλειάς κάνουμε περι-
φρούρηση στα κτίρια που δου-
λεύουμε και δεν αφήνουμε κανένα
απεργοσπάστη - εθελόδουλο να
μπει μέσα. Τους εξαναγκάζουμε
να κλείσουν αυτή την φορά όχι
μόνο το Δ. Μέγαρο αλλά και το
κτίριο της Παιανίας κλείνοντας
έξω τον κ. Τσαμάζ... πράγμα που
αρνήθηκαν να κάνουν στη προ-
ηγούμενη 24ωρη. Κλείνουμε όλα
τα κτίρια, Call centers κ.λ.π. και
δρομολογούμε μια πετυχημένη
απεργία με συμμετοχή 100%.
Τους υποχρεώνουμε να ενημερώ-
σουμε όλους τους πελάτες του
Ομίλου ΟΤΕ - πράγμα που αρνή-
θηκαν και υπαναχώρησαν στην
προηγούμενη απεργία - όχι μόνο
για την απεργία μας και την περι-
φρούρηση των εργατικών μας δι-
καιωμάτων και των θέσεων εργα-
σίας μας, αλλά και για τις επιπτώ-
σεις που έχουν αυτές οι επιλογές
της Deutsche Telekom σε όλους
τους  πελάτες-χρήστες των τηλε-
πικοινωνιακών υπηρεσιών. 

Δεν τους επιτρέπουμε να απο-
κλιμακώσουν τους αγώνες μας και
τους υποχρεώνουμε να συνεχί-
σουμε τον αγώνα μέχρι να πετά-
ξουμε όλα αυτά τα σχέδια της De-
utsche Telekom στα σκουπίδια”.

Εκατοντάδες εργαζόμενοι στις
ΜΚΟ απήργησαν και διαδή-
λωσαν την Τρίτη 16/4 δίνον-

τας απάντηση στην απόφαση της
κυβέρνησης να πετάξει στο δρόμο
τους πρόσφυγες με καθεστώς ασύ-
λου που φιλοξενούνται σε σπίτια.

“Η διαμονή είναι δικαίωμα κι ακό-
μα κι ο νόμος το καθορίζει σαφέστα-
τα” μας είπε κατά τη διάρκεια της
απεργιακής συγκέντρωσης, ο Βαγ-
γέλης Παπακωνσταντίνου, εργαζό-
μενος σε ΜΚΟ. “Άπαξ κι αναγνωρι-
στείς σαν πρόσφυγας έχεις δικαίω-
μα στην κοινωνική προστασία και
πρόνοια. Η απόφαση του Υπουργεί-
ου Μεταναστευτικής Πολιτικής συνι-
στά παραβίαση δικαιώματος. Με αυ-
τό τον τρόπο συνεχίζεται η ρατσιστι-
κή πολιτική των κλειστών συνόρων
και αχρηστεύει το καθεστώς προ-
στασίας του πρόσφυγα. Είναι συνέ-
χεια των ρατσιστικών πολιτικών της
συμφωνίας ΕΕ – Τουρκίας. Καθε-
στώς προστασίας σημαίνει πρόσβα-
ση σε στέγη, σε δομές κατάλληλες
για τις ανάγκες αυτών των ανθρώ-
πων. Τώρα τους πετάει αιφνιδίως
στο δρόμο και ταυτόχρονα τους εκ-
θέτει σε χίλιους δυο κινδύνους. Αυ-
τός που μπορεί να σταματήσει αυτή
τη ρατσιστική απόφαση είναι οι ίδιοι
που καλούνται να την υλοποιήσουν.
Οι εργαζόμενοι στις ΜΚΟ, δηλαδή,
με το απεργιακό μπλοκάρισμα των
εξώσεων. Η σημερινή απεργία είναι
σε αυτή την κατεύθυνση και πρέπει
να έχει συνέχεια και κλιμάκωση. Κα-
νείς συνάδελφος δεν πρέπει να πα-
τήσει την μπανανόφλουδα των «δια-

βεβαιώσεων» ότι θα δοθεί κάποιο
επίδομα στους πρόσφυγες κλπ. Δεν
έχουμε καμία εμπιστοσύνη ούτε
στην κυβέρνηση, ούτε στην Ύπατη
Αρμοστεία, ούτε στις διοικήσεις των
ΜΚΟ. Οι εργαζόμενοι, οι ίδιοι οι πρό-
σφυγες και το κίνημα αλληλεγγύης
κατακτήσαμε με τους αγώνες μας να
μπει αυτός ο κόσμος στα σπίτια, να
πάνε στα σχολεία κλπ. Η πρόθεση
τώρα είναι να ξηλωθούν αυτές οι κα-
τακτήσεις και μάλιστα με επιθετικό
τρόπο. Αντί λοιπόν για εξώσεις, χρει-
αζόμαστε στέγη για όλους και προσ-
λήψεις προσωπικού για να καλύ-
πτονται όλες οι ανάγκες. Μόνος τρό-
πος για να κερδίσουμε τις διεκδική-
σεις μας, να μπλοκάρουμε τις απο-
φάσεις της κυβέρνησης και να την
οδηγήσουμε σε οπισθοχώρηση είναι
με τις απεργίες μας”.

Στην απεργιακή συγκέντρωση πα-
ρευρέθηκε κλιμάκιο της ΚΕΕΡΦΑ
και της Ανταρσία στις γειτονιές της
Αθήνας. 

“Το νέο φιρμάνι του Υπ. Μετανα-
στευτικής Πολιτικής κουρελιάζει με
τον πιο ξεκάθαρο τρόπο το προσω-
πείο του «ανθρωπισμού» που φόρε-
σαν ΜΚΟ, Ε.Ε., Ύπατη Αρμοστεία
και ελληνικό κράτος όταν άρχισαν
να χορεύουν στα τεράστια χρηματο-
δοτικά πακέτα της «διαχείρισης» της
«προσφυγικής κρίσης»” τονίζει η
προκήρυξη που μοίρασαν εργαζό-
μενοι σε ΜΚΟ που συμμετέχουν στο
Συντονισμό Ενάντια στα Μνημόνια.
Συνεχίζει μεταξύ άλλων: “Οι διοική-
σεις των ΜΚΟ, παρά τα κροκοδείλια
δάκρυά τους, υλοποιούν το σχέδιο
των εξώσεων, απαιτώντας από
τους/τις εργαζόμενους/ες να αξιο-

λογήσουμε ποιοί άνθρωποι μπορούν
να τεθούν εκτός προγραμμάτων
στέγασης σε καθεστώς βέβαιης
αστεγίας, ζητώντας μας έτσι να παί-
ξουμε το επικίνδυνο παιχνίδι του «ο
πιο ευάλωτος κερδίζει». Για άλλη
μια φορά μας καλούν να αντιμετωπί-
σουμε ανθρώπους που βίωσαν την
φρικαλεότητα του πολέμου και των
βασανιστηρίων σαν αριθμούς... Ως
εργαζόμενες/οι στις ΜΚΟ θέλουμε
να κάνουμε σαφές πως διαφοροποι-
ούμαστε πλήρως με μια τέτοια από-
φαση. Θα πρέπει λοιπόν να εμποδί-
σουμε τα σχέδια του Υπουργείου
για τις εξώσεις, συνδέοντας τον
αγώνα των προσφύγων για στέγα-
ση, με τον αγώνα μας ενάντια στις
απολύσεις εργαζομένων στις ΜΚΟ,
την επισφάλεια και την εντατικοποί-
ηση της εργασίας μας... Σε αυτόν
τον αγώνα η κλιμάκωση του απερ-
γιακού αγώνα είναι η μόνη λύση...
μαζί με τους πρόσφυγες, τις κοινό-
τητες των μεταναστών, τους/τις ερ-
γαζόμενους/ες στα προγράμματα
στέγασης των Δήμων, τα υπόλοιπα
σωματεία, τις αντιρατσιστικές συλ-
λογικότητες και τους/τις αλληλέγ-
γυους/ες από κοινού να οργανώ-
σουμε την απεργιακή κλιμάκωση και
τις απεργιακές κινητοποιήσεις μας
στοχοποιώντας το Υπουργείο Μετα-
ναστευτικής Πολιτικής”.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Απάτη σε βάρος μαθητώνΣυνέλευση
ΕΕΔΑ Τουριστικό πρακτορείο απέσπασε από σχο-

λείο 21.000 ως προκαταβολή για εκπαιδευ-
τική εκδρομή στη Γερμανία...και στη συνέχεια
ακύρωσε την εκδρομή χωρίς να επιστρέψει τα
χρήματα.

Πρόκειται για το 11ο Γυμνάσιο Ιλίου,του
οποίου οι μαθητές είχαν καταβάλει από 500
ευρώ ως προκαταβολή και αντί για εκδρομή
γεύτηκαν το πικρό ποτήρι της εξαπάτησης από
το πρακτορείο. Το σχολείο δημοσιοποίησε το
θέμα με αναφορές και καταγγελίες στα συναρ-
μόδια υπουργεία Παιδείας, Τουρισμού και Οι-
κονομικών,αλλά απάντηση καμία.

Εν αναμονη λοιπόν κάποιοι ν' ασχοληθούν
με τα αυτονόητα... ρωτάμε τον κ.Γαβρογλου:
σκέπτεστε κάποια μέτρα για να προστατευ-
τούν τα παιδιά και οι οικογένειές τους; Ή απλά
σας ενδιαφέρει να περνούν τα μέτρα του ΟΟ-
ΣΑ και οι μαθητές να είναι απλά πιο σκυμμένοι
και μονομερώς στραμμένοι στα φροντιστήρια;
Αν ανεχεστε, κύριοι της Κυβέρνησης, τέτοιες
καταστάσεις, αυτό δεν αποτελεί χείριστο μά-
θημα για τη νέα γενιά και δεν εξευτελίζει τις
όποιες προσπάθειες των σχολείων να ανοίξουν
τους ορίζοντες των παιδιών; 

Υ.Γ. Η συγκεκριμένη απάτη έγινε εις βάρος
15-20 σχολείων... και εισαγγελέας δεν έχει πα-
ρέμβει ακόμα! 

Από ανάρτηση στο φέισμπουκ 
του Ηλία Ηλείας

STOP στις εξώσεις προσφύγων

16/4, Απεργία στις ΜΚΟ ενάντια στις εξώσεις προσφύγων

11/4, Συνέλευση της ΕΕΔΑ
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ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΕ
Κρίση και παράλυση

“Η Αναστολή” είναι μια καταπληκτική νουβέλα του Ζαν-
Πωλ Σαρτρ που τοποθετείται στη διάρκεια της κρίσης
του Μονάχου τον Σεπτέμβριο του 1938. Ο Σαρτρ δείχνει

πως η συμφωνία με την οποία διευθετήθηκε η κρίση τελικά δεν έλυ-
σε τίποτα, απλά ανέβαλε για ένα χρόνο το ξέσπασμα του Δεύτερου
Παγκόσμιου Πόλεμου.

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να αναβάλει το Brexit
μέχρι το φθινόπωρο είναι το ίδιο είδος αναβολής - αν και τα διακυ-
βεύματα είναι μικρότερης σημασίας και η σύγκρουση είναι μεταξύ
φιλελεύθερων αντίπαλων καπιταλιστικών κρατών. Ουσιαστικά όμως
τίποτα δεν έχει ριζικά αλλάξει.

Γράφει ο Άλεξ Καλλίνικος

Η ισορροπία δυνάμεων εξακολουθεί να είναι έντονα υπέρ της ΕΕ
των 27 η οποία έχει καταστήσει σαφές ότι δεν θα προσφέρει στην
Τερέζα Μέι καμιά περαιτέρω παραχώρηση. Η στάση της ΕΕ στέλνει
την μπάλα πάλι πίσω στο Βρετανικό κοινοβούλιο που κατά πάσα πι-
θανότητα θα συνεχίσει να βρίσκεται σε παράλυση αφού η διαίρεση
μεταξύ των σκληρών οπαδών του Brexit, των υποστηρικτών μιας πιο
ήπιας εξόδου, και των σκληρών υπερασπιστών της παραμονής στην
ΕΕ, δεν επιτρέπει σε κανένα να έχει πλειοψηφία.

Υπάρχει μια θολή άποψη ότι πρόκειται για μια κρίση που αντιμε-
τωπίζουν εξίσου τόσο οι Συντηρητικοί όσο και οι Εργατικοί. Όμως
αυτή είναι πολύ μακριά από την αλήθεια. Ήταν η Μέι που επέλεξε
να κάνει τους Τόριδες το κόμμα του Brexit και να καταστρώσει αυτό
που αναπόφευκτα θα ήταν ένα σκληρό Brexit.

Όταν όμως οι μεγάλες επιχειρήσεις τρελάθηκαν μπροστά στις οι-
κονομικές συνέπειες ενός τόσο απότομου διαζυγίου με την ΕΕ, η
Μέι προσπάθησε να υποχωρήσει. Το αποτέλεσμα, που αντικατοπτρί-
ζεται στη συμφωνία εξόδου που διαπραγματεύθηκε τον Νοέμβριο,
ήταν αυτή η συμφωνία να μην αρέσει σε κανέναν. Κάτω από τις έν-
τονες πιέσεις που ασκούν οι δύο διαφορετικές πτέρυγες του κόμμα-
τός της και χωρίς κοινοβουλευτική πλειοψηφία η Μέι έχει κολλήσει.

Πανωλεθρία
Η "αναστολή" του Brexit σημαίνει ότι, εκτός αν συμβεί θαύμα, η

Βρετανία θα συμμετέχει στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Η Μέι προσπαθεί απελπισμένα να αποφύγει τη συμμετοχή στις εκλο-
γές, και κανείς μπορεί να καταλάβει γιατί. Φαίνεται πως οι Συντηρητι-
κοί θα πάθουν μια πραγματική πανωλεθρία. Μια δημοσκόπηση το πε-
ρασμένο Σαββατοκύριακο τους έφερε στο 17%, με το UKIP να βρί-
σκεται πολύ κοντά στο 13% και το νέο κόμμα υπέρ του Brexit που
ίδρυσε ο Νάιτζελ Φάρατζ να είναι στο 12%. Οι Εργατικοί, παρά τις
απώλειες προς τους Πράσινους (6%) και τους δεξιούς διασπαστές
(4%), βρίσκονται στην κορυφή της δημοσκόπησης με ποσοστό 29%.

Οι συγκρίσεις μεταξύ της Μέι και του Σερ Ρόμπερτ Πιλ υπογραμ-
μίζουν το κακό σημείο στο οποίο βρίσκεται η πρωθυπουργός της
Βρετανίας. Ο Πιλ ήταν ο Συντηρητικός πρωθυπουργός που το
1845-6 αψήφισε τις παραδόσεις του κόμματός του για οικονομικό
προστατευτισμό   και κατάργησε τους νόμους για τα σιτηρά. Βρέ-
θηκε να μειοψηφεί ακόμα και μέσα στο ίδιο το υπουργικό του συμ-
βούλιο και μπορούσε μόνο να προβεί στην ανάκληση των νόμων με
την υποστήριξη της αντιπολίτευσης των Ουίγων.

Τελικά οι Συντηρητικοί διασπάστηκαν, με τους υποστηρικτές του
Πιλ να συμμαχούν με τους Ουίγους για να ξανακερδίσουν την πρω-
θυπουργία. Ο πιο διάσημος υποστηρικτής του Πιλ, ο Γουίλιαμ
Γκλαντστόουν τελικά προσχώρησε στο Φιλελεύθερο Κόμμα. Χρει-
άστηκαν τριάντα χρόνια μέχρι οι Τόρηδες να σχηματίσουν ξανά κυ-
βέρνηση πλειοψηφίας.

Αμφιβάλλω αν θα δούμε οποιαδήποτε επανεμφάνιση των υποστη-
ρικτών της Μέι. Ήδη υποστηρικτές του Brexit όπως ο Μπόρις Τζόν-
σον ανταγωνίζονται για να κερδίσουν την στήριξή της σε μια μελ-
λοντική εκλογή ηγεσίας. Η προοπτική ενός άτακτου Brexit χωρίς
συμφωνία, όπου η Βρετανία θα τα σπάσει πλήρως με την ΕΕ, μπο-
ρεί να έχει υποχωρήσει αλλά δεν έχει εξαφανιστεί. Καθώς το φθινό-
πωρο θα πλησιάζει, η Μέι, ή όποιος καταφέρει να την διαδεχτεί,
μπορεί τελικά να βρει την ΕΕ των 27 λιγότερο πρόθυμη να προσφέ-
ρει μια ακόμη “αναστολή”.

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ παρουσιάζει
το ψηφοδέλτιό της
Οι ευρωεκλογές στις 26 Μάη εί-

ναι μια κρίσιμη πολιτική μάχη
για να εκφραστεί η αντικαπιτα-

λιστική εναλλακτική απέναντι στη κρί-
ση και τη βαρβαρότητα της ΕΕ των
μνημονίων και της λιτότητας, του ρα-
τσισμού, της ακροδεξιάς απειλής και
του πολέμου. 

Η πυρκαγιά στο ναό της Παναγίας
των Παρισίων έρχεται να υπογραμμί-
σει τις κυνικές και παράλογες επιλο-
γές των κυβερνήσεων «της πολιτισμέ-
νης Ευρώπης», που επιλέγουν να σπα-
ταλάνε δισεκατομμύρια για φράχτες,
όπλα, αστυνομία και δώρα στους τρα-
πεζίτες, καταστρέφοντας τις ζωές, τις
ανάγκες, το περιβάλλον, τον ανθρώπι-
νο πολιτισμό. 

Ψεύτικη είναι και η εικόνα της «ενότη-
τας και της ευημερίας» που προβάλ-
λουν οι ηγέτες της ΕΕ. Η «χαμηλή πτή-
ση της οικονομίας» όπως παραδέχεται
ο ίδιος ο Ντράγκι είναι η πραγματικότη-
τα, η κρίση που απειλεί τις τράπεζες και
το ευρώ, η πτώση των ρυθμών ανάπτυ-
ξης και της βιομηχανικής παραγωγής
στην «γερμανική ατμομηχανή» της ΕΕ
που οξύνει τις αντιπαραθέσεις στον
γαλλογερμανικό άξονα. Και προφανώς
η πολιτική κρίση που απλώνεται από
την Βρετανία του Brexit σε όλη την ΕΕ,
μέχρι την Γαλλία και τη δυσκολία του
Μακρόν, «του προέδρου των πλού-
σιων», να σταματήσει τα Κίτρινα Γιλέκα. 

Με την Αριστερά 
της σύγκρουσης

Το κρίσιμο ερώτημα είναι ποιά Αρι-
στερά μπορεί να συγκρουστεί με την
ΕΕ των καπιταλιστών και τους δεξιούς
υπερασπιστές της όπως η ΝΔ του Μη-
τσοτάκη, φράζοντας ταυτόχρονα το
δρόμο στην ακροδεξιά και τους φασί-
στες. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ υποσχόταν ότι θα ήταν η
δύναμη που θα «άλλαζε αυτήν την Ευ-
ρώπη» και έχει καταλήξει να είναι έν-
θερμος υποστηρικτής της. Από το «κα-
μία θυσία για το ευρώ» έφτασε στις
συμφωνίες με την Μέρκελ και την Λαγ-
κάρντ. Οι αντιρατσιστικές διακηρύξεις
του ΣΥΡΙΖΑ πνίγηκαν στα νερά του Αι-
γαίου μαζί με τους πρόσφυγες που
κυνηγάει η Ευρώπη–φρούριο και οι
ρατσιστικές συμφωνίες με την Ελλά-
δα, την Τουρκία και τη Λιβύη. Οι αντι-
φασιστικές ευαισθησίες κρύβονται πί-
σω από τα ράσα του Αμβρόσιου. Η
«πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική»
έγινε συμφωνίες με τις ΗΠΑ, το Ισ-
ραήλ, τη χούντα της Αιγύπτου και όχη-
μα για την εξυπηρέτηση των συμφε-
ρόντων των ελλήνων καπιταλιστών
από τα Βαλκάνια μέχρι τη Μέση Ανα-
τολή. Οι συμμαχίες με τα ρετάλια της
σοσιαλδημοκρατίας, τους υπουργούς

του Σημίτη και του ΓΑΠ, είναι τρανή
επιβεβαίωση της κατρακύλας ενός
κόμματος της «ριζοσπαστικής αριστε-
ράς» στην πιο δεξιά και χρεοκοπημένη
σοσιαλδημοκρατία. 

Υπάρχει άλλος δρόμος! Αυτός της
σύγκρουσης με την κυρίαρχη τάξη και
τα κόμματά της, που επιμένει στην
προοπτική της ανατροπής του καπιτα-
λισμού και όχι της διαχείρισής του. 

Που επιμένει στην ανάγκη της διε-
θνιστικής ρήξης και αποδέσμευσης
από την ΕΕ. Στη διαγραφή όλου του
χρέους και όχι στη διαιώνισή του, με ή
χωρίς το ΔΝΤ. Στην κρατικοποίηση
των τραπεζών με εργατικό έλεγχο και
όχι στη διάσωσή τους μέσα από νέες
ανακεφαλαιοποιήσεις. Που παλεύει
για ανοιχτά σύνορα και πόλεις για
τους πρόσφυγες και τους μετανάστες
και κλείσιμο των στρατοπέδων συγ-

κέντρωσης. Για να τσακίσουμε τους
φασίστες και να ολοκληρωθεί η κατα-
δίκη τους και όχι να πέσουν στα μαλα-
κά. Για να δυναμώσει η διεθνιστική αλ-
ληλεγγύη των εργατών κόντρα στον
εθνικισμό και την απειλή του πολέμου. 

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ με την εμπειρία δέκα
χρόνων δράσης μέσα στο κίνημα και
τη διαμόρφωση του αντικαπιταλιστικού
μεταβατικού προγράμματος, που έχει
επηρεάσει όλη την Αριστερά, είναι η
δύναμη που επιμένει σ’ αυτόν τον δρό-
μο. Η πορεία προς τις εκλογές, αλλά
και η συνέχεια, είναι γεμάτη μάχες ερ-
γατικές για να τα πάρουμε όλα πίσω,
μάχες ενάντια στους φασίστες, το ρα-
τσιμό, το σεξισμό και την καταπίεση.
Πάμε μπροστά για δυνατή ΑΝΤΑΡΣΥΑ
στους αγώνες και στις κάλπες!

Γιάννης Σηφακάκης,
μέλος ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Συνέντευξη Τύπου
Πέμπτη 18 Απρίλη12 μεσ. στην ΕΣΗΕΑ



Νο 1370, 17 Απρίλη 2019 Δημοτικές Ανταρσίεςσελ.8 εργατικη αλληλεγγυη

Πλούσια και εμπνευστική ήταν
η κεντρική εκδήλωση παρου-
σίασης των θέσεων και του

ψηφοδελτίου της δημοτικής κίνησης
«Ανταρσία στη Θεσσαλονίκη για την
ανατροπή» με υποψήφιο δήμαρχο
τον Γιάννη Κούτρα, που έγινε το
Σάββατο 13/4 στον χώρο πολιτισμού
«Ένεκεν». Παρουσιάστηκε ένα αγω-
νιστικό ψηφοδέλτιο, με συμμετοχές
που αποτυπώνουν όλες τις μάχες
που έδωσε και συνεχίζει να δίνει το
κίνημα στην πόλη, για να δικαιωθούν
οι εργατικές διεκδικήσεις, για μια
Θεσσαλονίκη αντιφασιστική και
ανοιχτή σε πρόσφυγες και μετανά-
στες, πόλη της ανατροπής και όχι
των μνημονίων και του εθνικισμού.

Εμπνευστικές ήταν οι τοποθετή-
σεις υποστήριξης του σχήματος από
ανθρώπους όπως ο Γιώργος Τσιάκα-
λος, καθηγητής παιδαγωγικής στο
ΑΠΘ, ο Μωυσής Καραμπεΐδης, μέ-
λος της ΕΕΔΑ και δικηγόρος των με-
ταναστών εργατών γης στη δίκη της
Μανωλάδας και ο Γιώργος Γιαννό-
πουλος, μέλος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και
εκδότης του περιοδικού ΕΝΕΚΕΝ,
που φιλοξένησε και την εκδήλωση,
ενώ χαιρετισμό έκανε και η Μαρία
Μεγαλοπούλου, χειροτέχνης. 

Την εκδήλωση άνοιξαν εισηγητικά
οι υποψήφιοι με την κίνηση Κατερίνα
Αβραμίδου, εργαζόμενη στο ΨΝΘ
και μέλος του συντονιστικού νοσο-
κομείων Θεσσαλονίκης, ο Χάλεντ
Αλασκάρ, Παλαιστίνιος αγωνιστής,
δικηγόρος και διερμηνέας προσφυ-
γικών δομών, και ο Γιάννης Κού-
τρας, επικεφαλής της κίνησης.

Η Κατερίνα Αβραμίδου ανέδειξε
την τραγική κατάσταση που επικρα-
τεί στα νοσοκομεία λόγω των μνημο-
νιακών πολιτικών. «Τα νοσοκομεία
τα έφτιαξε η τάξη μας για την τάξη
μας», όπως πρόσθεσε. «Για το λόγο
αυτό πρέπει να αγωνιστούμε ακόμα
πιο αποφασιστικά για μονιμοποι-
ήσεις και στα νοσοκομεία, για κοινω-
νικές δομές για τους πιο αδύναμους
χωρίς διακρίσεις». 

Μάχες
Ο Χάλεντ Αλασκάρ, Παλαιστίνιος

αγωνιστής που ζει και εργάζεται στη
χώρα τα τελευταία 29 χρόνια δήλωσε
ότι οι ερχόμενες εκλογές είναι ευκαι-
ρία να εκφραστεί η αγανάκτηση του
κόσμου που δεν γυρνάει πίσω και συ-
νεχίζει τις μάχες ενάντια στο ρατσι-
σμό, το φασισμό και τη λιτότητα, κα-
λώντας όλες και όλους να πλαισιώ-
σουν και να στηρίξουν την κίνηση.

Ο επικεφαλής Γιάννης Κούτρας
τόνισε: «Έχουμε στο ψηφοδέλτιο
αγωνιστές που δίνουν τη μάχη με το
Συντονιστικό Νοσοκομείων για μονι-
μοποιήσεις και προσλήψεις, τις μά-
χες για ΣΣΕ με αυξήσεις, όπως στην
ΕΥΑΘ που έχουμε μαζί μας μέλος
του σωματείου Εργαζομένων. Είμα-
στε περήφανοι που έχουμε στα ψη-
φοδέλτιά μας μετανάστες, που ακό-
μα και σήμερα μόνο ένα μικρο ποσο-
στό τους έχουν δικαίωμα ψήφου. 

Απέναντι στον Ταχιάο που θεωρεί
“ρουσφέτια” τις μονιμοποιήσεις και
απειλεί με ιδιωτικοποίηση της καθα-
ριότητας, απαντάμε ξεκάθαρα ότι
στο δήμο χρειάζονται μονιμοποι-
ήσεις και μαζικές προσλήψεις. Απέ-
ναντι στη Νοτοπούλου και στην
ατζέντα του νόμου και της τάξης,
απαντάμε ότι η πόλη μας θα γίνει
πιο ασφαλής όταν ικανοποιηθούν οι
ανάγκες του κόσμου που συνεχίζει
να δίνει τις μάχες. Μπορούμε και

πρέπει να στείλουμε το μήνυμα ότι
το “ποτάμι δεν γυρνάει πίσω” και ότι
η αντικαπιταλιστική αριστερά θα
βγει πιο δυνατή από τις εκλογές».

Ανθρωπιά
“Ως αριστερός, αποδέχομαι τον

μαρξισμό ως θεωρία της πράξης.
Για αυτό έχει μεγάλη σημασία η
υπεράσπιση στην πράξη των προ-
σφύγων και η εναντίωση στους ναζί”
τόνισε ο Γιώργος Τσιάκαλος. “Αλλά

και κάτι ακόμα: ο Ένγκελς μιλώντας
για την διαφορά της εργατικής τά-
ξης έλεγε πως αυτό που τους χαρα-
κτηρίζει είναι η ανθρωπιά. Ανθρώπι-
νη πόλη τη θέλω τη Θεσσαλονίκη,
και αυτό σημαίνει τέτοιοι άνθρωποι
που έρχονται και βάζουν τη σφραγί-
δα τους. Ήμασταν μαζί με τον Γιάν-
νη Κούτρα στον Έβρο στην κινητο-
ποίηση για να ανοίξει ο φράχτης και
μίλησε από τους πρώτους για αυτά
τα ζητήματα. Για αυτό ενδιαφέρομαι

να υπάρχει αυτή η φωνή στο δημοτι-
κό συμβούλιο και είμαι κοντά σας”.

“Είμαι μέλος της ΕΕΔΑ και δίνουμε
εδώ και χρόνια τη μάχη για ανθρώπι-
νες συνθήκες ζωής για τους πρόσφυ-
γες και τους μετανάστες ήδη από τό-
τε που οι πρόσφυγες έρχονταν από
τον Έβρο. Κορωνίδα σε αυτή τη μά-
χη ήταν η συμμετοχή μου στον μεγά-
λο αγώνα των εργατών γης της Μα-
νωλάδας” τόνισε ο Μωυσής Καραμ-
πεΐδης. “Η συμπαράσταση της ΚΕΕΡ-
ΦΑ σε αυτούς τους ανθρώπους, χέρι
με χέρι με τους πρόσφυγες, να γελά-
με και να κλαίμε μαζί, όλος αυτός ο
αγώνας με ενέπνευσε και είναι ο λό-
γος που βρίσκομαι απόψε εδώ. Εύχο-
μαι καλή επιτυχία στον εκλογικό αγώ-
να, να βγούμε περισσότεροι και πιο
δυνατοί, για να μπορούμε να πετύ-
χουμε περισσότερα”.

Ελπίδα
“Το σημαντικό είναι ότι οι άνθρω-

ποι της πόλης βρίσκονται εδώ.
Στους αγώνες που δίνει η εργατική
τάξη αλλά και οι πρόσφυγες και οι
μετανάστες που είναι κομμάτι της“
τόνισε ο Γιώργος Γιαννόπουλος. “Οι
αγώνες που έχει δώσει ο Γιάννης
Κούτρας και οι σύντροφοι είναι υπο-
δειγματικοί. Και είναι αγώνες που
εγγράφονται στη συνείδηση του κό-
σμου της δουλειάς. Για αυτό πρέπει
να φέρουμε μπροστά την ελπίδα αυ-
τών των αγώνων ενάντια στη λήθη.
Εύχομαι καλή επιτυχία”.

“Είμαι χειροτέχνης, 30 χρόνια στο
δρόμο. Μας βλέπουν σαν κακοποιά
στοιχεία. Υπάρχουν και οι πιο προ-
οδευτικοί, που θέλουν απλά να μας
διώξουν από το κέντρο της πόλης”
τόνισε η Μαρία Μεγαλοπούλου. “Η
σημερινή κυβέρνηση αποφάσισε να
δώσει το λόγο στους δήμους που
μας διώχνουν. Ήμασταν μαζί την πε-
ρασμένη Τρίτη στην κινητοποίηση
και σας καλούμε και στη συγκέντρω-
ση της Δευτέρας στο δημαρχείο
στις 15.00”. 

Το λόγο στη συζήτηση πήραν επί-
σης υποψήφιοι: ο Νίκος Χατζάρας,
μέλος ΔΣ συλλόγου εργαζόμενων
Βοήθεια στο Σπίτι Κεντρικής Μακε-
δονίας και ΔΣ σωματείου εργαζόμε-
νων Δήμου Αμπελοκήπων, η Δήμη-
τρα Κομνιανού, συγκοινωνιολόγος,
εργαζόμενη στον Οργανισμό Συγκοι-
νωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης και
συντονίστρια της ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλο-
νίκης, ο Κώστας Τορπουζίδης, δικη-
γόρος, συγγραφέας του βιβλίου
«Ομοφυλοφιλία, σεξουαλικότητα και
η πάλη για την απελευθέρωση», ο
Σάβας Κκονέ, φοιτητής και μέλος
ΕΑΑΚ, ο Πέτρος Πομόνης, εργαζόμε-
νος στην ΕΡΤ 3 και μέλος του Συντο-
νισμού Ενάντια στα Μνημόνια, και ο
Ευκλείδης Μακρόγλου, δικηγόρος
και μέλος του Πανελλαδικού Συντο-
νιστικού Οργάνου της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Επικεφαλής: Γιάννης Κούτρας, γιατρός, 
αντιπρόεδρος ΕΝΙΘ, μέλος ΔΣ Σωματείου 
Εργαζόμενων Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης   
Αβραμίδου Κατερίνα, νοσηλεύτρια ΨΝΘ, 
μέλος της Κίνησης για μια απεργιακή 8 Μάρτη
Αλασκάρ Χάλεντ, παλαιστίνιος αγωνιστής, δικηγόρος,
διερμηνέας προσφυγικών δομών
Γιάννοβιτς Σεβαστή, καθηγήτρια γαλλικών, 
μέλος της ΚΕΕΡΦΑ
Ερμείδου Λένα, εργαζόμενη στον επισιτισμό
Ευσταθοπούλου Εύη, καθηγήτρια γερμανικών, 
μέλος της ΚΕΕΡΦΑ
Ζαφείρης Άρης, νοσοκομειακός γιατρός
Ζούρος Σπύρος, άνεργος
Καλκούνος Γιώργος, εργαζόμενος στον επισιτισμό
Καμνορόκα Μαρία, συμβασιούχος ΟΑΕΔ, ΚΥ Ευόσμου
Καρολίδης Αντώνης, ελεύθερος επαγγελματίας
Κατλαμούση Ιωάννα, καθηγήτρια αγγλικών
Καχριναμίδη Δέσποινα, καθηγήτρια ιταλικών
Κκονέ Σάββας, φοιτητής, μέλος ΕΑΑΚ
Κοκκίνης Νίκος, ψυχολόγος, ιδιωτικός υπάλληλος
Κολότσιος Σάκης, μηχανολόγος μηχανικός, 
μέλος διοικούσας ΤΕΕ
Κομνιανού Δήμητρα, συγκοινωνιολόγος, 
εργαζόμενη στον Οργανισμό Συγκοινωνιακού Έργου
Θεσσαλονίκης, συντονίστρια ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης
Κουρουνδής Μπάμπης, δικηγόρος, 
ΔΣ Δικηγορικού συλλόγου Θεσσαλονίκης
Κουτσίλας Λάκης, υδραυλικός
Κυρλιτσιά Μαρίνα, φοιτήτρια, μέλος ΕΑΑΚ
Μακρόγλου Ευκλείδης, δικηγόρος, 
μέλος ΠΣΟ ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Μανουσαρίδης Μανώλης, ιδιωτικός υπάλληλος

Υποψήφιοι: Μάντζαρη Ελισάβετ, ιδιωτική υπάλληλος
Μάντζαρης Χρήστος, χημικός, ιδιωτικός υπάλληλος, 
μετανάστης δεύτερης γενιάς
Μήτζιας Γιάννης, τοπογράφος μηχανικός, 
μέλος ΔΣ σωματείου εργαζόμενων ΕΥΑΘ
Μουμουλίδης Παναγιώτης, ιδιωτικός υπάλληλος
Μπάναμ Πωλ, καθηγητής αγγλικών
Νικολίτσα Βάσω, ιδιωτική υπάλληλος
Παπαδοπούλου Αντιγόνη, καθηγήτρια αγγλικών
Παπαδοπούλου Δήμητρα, τελωνειακός υπάλληλος
Παπαθανασίου Νίκος, δικηγόρος, μέλος εναλλακτικής
πρωτοβουλίας δικηγόρων
Παρσοπούλου Αναστασία, άνεργη
Πομόνης Πέτρος, εργαζόμενος ΕΡΤ 3, 
Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια
Σαλτίρης Φώτης, συνταξιούχος οικοδόμος συνδικαλιστής
Σαρβανάκη Χριστίνα, νοσηλεύτρια ΨΝΘ, 
μέλος του Συντονιστικού Νοσοκομείων Θεσσαλονίκης
Σιαφάκα Αλεξάνδρα, δημοσιογράφος, φοιτητικό κίνημα
καταλήψεων 2006-07
Σταματίου Κώστας, ελεύθερος επαγγελματίας
Τέλιου Κατερίνα, οικονομολόγος, ιδιωτική υπάλληλος
Τζένου Εύα, καθηγήτρια μέσης εκπαίδευσης
Τορπουζίδης Κώστας, δικηγόρος, 
συγγραφέας του βιβλίου «Ομοφυλοφυλία, 
σεξουαλικότητα και η πάλη για την απελευθέρωση»
Τσιγαρίδας Βασίλης, δικηγόρος, 
εναλλακτική πρωτοβουλία δικηγόρων
Τσίρμπα Μαρία, χημικός, μέλος της ΚΕΕΡΦΑ
Τσολάκη Μένη, νοσηλεύτρια ΨΝΘ
Χατζάρας Νίκος, ΔΣ συλλόγου εργαζόμενων Βοήθεια 
στο Σπίτι κεντρικής Μακεδονίας, ΔΣ σωματείου 
εργαζόμενων Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης
Χασάν Ραμπάμπ, διαπολιτισμική διαμεσολαβήτρια
Χατζηδημητρίου Μηνάς, συνταξιούχος εκπαιδευτικός

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Με έμφαση στην πράξη
13/4, Ο Γιώργος Τσιάκαλος στην εκδήλωση της 
“Ανταρσία στη Θεσσαλονίκη για την Ανατροπή”



Με την συμμετοχή δεκάδων αγωνι-
στών, πλούσια συζήτηση και
αγωνιστική διάθεση, πραγματο-

ποιήθηκε με επιτυχία το Σάββατο 13/4 η
εκδήλωση για την παρουσίαση του ψη-
φοδελτίου της δημοτικής κίνησης «Αν-
ταρσία στην Πάτρα για την αντικαπιταλι-
στική ανατροπή». 

Την συζήτηση άνοιξαν οι υποψήφιοι
δημοτικοί σύμβουλοι: Γιάννης Αγγελό-
πουλος, μέλος ΠΣΟ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, Άγ-
γελος Κωνσταντίνου, δημοσιογράφος,
αλληλέγγυος στην κατάληψη της ΕΡΑ
Πάτρας και ο επικεφαλής της κίνησης
Δημήτρης Μπελιάς.

“Θα δώσουμε την μάχη των εκλογών
πόρτα, πόρτα και χώρο το χώρο. Ένας
δημοτικός σύμβουλος της αντικαπιταλι-
στικής αριστεράς στην Πάτρα μπορεί να
αλλάξει τους συσχετισμούς, το πως λει-
τουργεί το ίδιο το συμβούλιο. Κάνοντας
μια αριστερή εργατική αντιπολίτευση,
κριτική, δημιουργική που θα στηρίζει ό,τι
θετικό αλλά και θα ανοίγει θέματα που
κανείς άλλος δεν βάζει σήμερα -μέσα
στο συμβούλιο και έξω από αυτό ενώνον-
τας τα κινήματα και δυναμώνοντας τους
αγώνες”, τόνισε ο Δημήτρης Μπελιάς.

“Ο αγώνας της ΕΡΤ ήταν μια φωνή αλ-
ληλεγγύης. Από το εγώ πήγαμε στο
εμείς. Υπήρχαν οι ανώνυμοι αλληλέγγυοι,
άνθρωποι από διάφορους πολιτικούς χώ-
ρους, άνθρωποι που το πάλεψαν. Ανάμε-
σά τους και τα παιδιά από την αντικαπι-
ταλιστική αριστερά που συμμετείχαν

στον αγώνα, στην περιφρούρηση. Εκεί
αναπτύχθηκε μια ιδιαίτερη σχέση, αν-
θρώπινη. Έτσι και βρέθηκα εδώ απόψε,
θεωρώντας το και μια ηθική υποχρέωση
σε αυτήν την προσπάθεια που γίνεται για
το δήμο της Πάτρας”, τόνισε στην ομιλία
του ο Άγγελος Κωνσταντίνου.

Ανοιχτοί ορίζοντες
Η συζήτηση που ακολούθησε ήταν ιδι-

αίτερα θερμή. “Παραβρίσκομαι σήμερα
με ιδιαίτερη χαρά και χαιρετίζω την πα-
ρουσία του ψηφοδελτίου Ανταρσία στην
Πάτρα”, τόνισε η Κατερίνα Αγγέλη, νοση-
λεύτρια στο ΠΓΝΠ. “Πριν από περίπου
ένα χρόνο γνώρισα τους συντρόφους
στο 2ο Pride Patras. Eίμαι πολύ χαρούμε-
νος που συμμετέχω και εγώ σε αυτήν την
προσπάθεια για μια άλλη Πάτρα με ανοι-
χτούς ορίζοντες που θα αγκαλιάζει τους
πρόσφυγες, τους ανάπηρους, τους Ρο-
μά, τους ΛΟΑΤΚΙ, τους φτωχούς”, τόνισε
ο Γιώργος Τριανταφυλλόπουλος, σπου-
δαστής– εργαζόμενος. 

“Βάζοντας τη λέξη 'πανεπιστήμιο' στα
ΤΕΙ ο Γαβρόγλου ουσιαστικά κάνει περι-
κοπές”, είπε ο Δημήτρης Καρύδας, φοι-
τητής ΤΕΙ. “Είμαι από αριστερή οικογέ-
νεια, αλλά η ζωή δεν με έφερε να ασχο-
ληθώ με τα πολιτικά. Αλλά η απλότητα
και πώς προσεγγίζουν τα πράγματα οι
σύντροφοι -ότι δεν υπάρχουν δεύτερες
σκέψεις- και η ενεργητικότητα που δεί-
χνουν εδώ στην Πάτρα, με κάνουν να θέ-
λω να αγωνιστώ και εγώ μαζί για κάτι κα-
λύτερο”, τόνισε η Μαρία Θεοδωράτου,
αποκλειστική νοσοκόμα.  

“Η προσπάθεια της Ανταρσίας στην
Πάτρα είναι σάρκα από την σάρκα των
αγώνων που έχουν δοθεί στην πόλη από
την δεκαετία του '90 μέχρι σήμερα”, τό-
νισε ο Γιάννης Αγγελόπουλος στο κλείσι-
μο της συζήτησης που συντόνισε η Φω-
τεινή Λυσικάτου, χημικός, ενώ στον ίδιο
τόνο μίλησαν και ο Γιώργος Πελεκούδας
και ο Νεκτάριος Χάινταρ.

Γιώργος Πίττας
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Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκ-
δήλωση παρουσίασης των θέσεων
και του ψηφοδελτίου της «Ανταρσία

στο Λιμάνι», το Σάββατο 13 Απρίλη στην αί-
θουσα της 2ης δημοτικής κοινότητας. 

Την εκδήλωση άνοιξε ο Αντώνης Αλφιέ-
ρης, ιδιωτικός υπάλληλος από την Πειραϊκή
που οι κάτοικοί της προχωρούν σε δυναμικές
κινητοποιήσεις ενάντια στην καταστροφή
της απο το Master Plan της Cosco. «Πρέπει
να δέσουμε τις κινητοποιήσεις των κατοίκων
της Πειραϊκής με τους αγώνες των λιμενερ-
γατών που διεκδικούν Συλλογικές Συμβάσεις
ενάντια στο κάτεργο που προσπαθεί να στή-
σει σε όλη την πόλη η κινέζικη πολυεθνική,
διεκδικώντας την επανακρατικοποίηση του
Λιμανιού». 

Η Μαρία Ανδρέου, εκπαιδευτικός και
υπεύθυνη της ΚΕΕΡΦΑ Πειραιά αναφέρθη-
κε στη δράση της «Ανταρσία στο Λιμάνι»
ενάντια στον Ρατσισμό και τους νεοναζί της
Χ.Α. Η Ξένη Κεσίνη, δικαστική επιμελήτρια,
μίλησε για τα προβλήματα και τους αγώνες
των γυναικών. 

Ακολούθησε η ομιλία του Θανάση Διαβο-
λάκη, υποψήφιου δήμαρχου της «Ανταρσία
στο Λιμάνι». “Ο Πειραιάς γίνεται πηγή κερ-
δοφορίας για τα επιχειρηματικά συμφέρον-
τα αλλά αβίωτος για τους κατοίκους του. Οι
τρείς βασικοί διεκδικητές του Δήμου, Μώ-
ραλης, Βλαχάκος, Μπελαβίλας ουσιαστικά
αποδέχονται το master plan της Cosco”, τό-
νισε. “Το δικό μας master plan είναι η επα-

νακρατικοποίηση του ΟΛΠ χωρίς αποζημίω-
ση στην κινέζικη πολυεθνική, λιμάνι δημόσιο
με εργατικό- λαϊκό έλεγχο. Ο Πειραιάς είναι
εγκαταλειμμένη και υποβαθμισμένη πόλη,
από το κέντρο μέχρι τις γειτονιές του.  Η
πρόταση της «Ανταρσία στο Λιμάνι» είναι
πρόταση αγώνα για έναν Πειραιά στα χέρια
των εργαζόμενων κατοίκων του», τόνισε πα-
ρουσιάζοντας τους 35 πρώτους υποψήφι-
ους του σχήματος. 

Ακολούθησε πλούσια συζήτηση, στην
οποία πήραν μέρος η Διονυσία Πυλαρινού,
υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος για τον
Πειραιά με την «Αντικαπιταλιστική Ανατρο-
πή στην Αττική», η Ευγενία Βρούσο από την
Αλβανική κοινότητα και υποψήφια δημοτική
σύμβουλος. Ο Κώστας Παπαδάκης, δικηγό-
ρος της πολιτικής Αγωγής στη δίκη της X.A.
και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με
την «Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας»,

η Κατερίνα Θωίδου, υποψήφια δήμαρχος
στη Νίκαια. Η Δήμητρα Βήνη και η Κατερίνα
Σταύρου από το κίνημα των κατοίκων της
Πειραϊκής ενάντια στην επέκταση της Co-
sco που κάλεσαν όλους στην κινητοποίηση
την Παρασκευή 19 Απρίλη στις 7μμ στην
πλατεία Κοραή. Ο Γιάννης Λειβαδάρος,
υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος και μέλος
του ΔΣ των εργαζόμενων στον δήμο Κερα-
τσινίου Δραπετσώνας και η Τιάνα Ανδρέου,
υποψήφια δημοτική σύμβουλος και αναπλ.
μέλος του ΔΣ των εργαζομένων στην Επι-
τροπή Κεφαλαιαγοράς. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν αντιπρο-
σωπείες από τα δημοτικά σχήματα «Ανταρ-
σία στην Κοκκινιά» και «Εκτός Πλαισίου» σε
Κερατσίνι- Δραπετσώνα και το περιφερει-
ακό σχήμα «Αντικαπιταλιστική Ανατροπή
στην Αττική».

Yποψήφιοι 
Επικεφαλής: Διαβολάκης Θανάσης, οικονομολόγος,
εκπαιδευτικός, ΔΣ ΟΙΕΛΕ

Αλεξανδροπούλου Ελένη, φοιτήτρια Παν. Δυτικής Ατ-
τικής, Αλεξανδροπούλου Εύη, φοιτήτρια Παιδαγωγι-
κού, Αλφιέρης Αντώνης, ιδ. Υπάλληλος, Αναστασιάδης
Τάσος, Συντονισμός ενάντια στα μνημόνια, Ανδρέου
Μαρία, εκπαιδευτικός, ΕΛΜΕ Βοιωτίας, Ανδρέου Τιά-
να, αν. μέλος ΔΣ Συλλόγου εργαζόμενων Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, Βασιλειάδης Στυλιανός, αρχιτέκτο-
νας, Βέρμπη Ειρήνη, εργαζόμενη στην Ιδιωτική Υγεία,
Βρούσο Γκετιάνα (Ευγενία), ιδιωτική υπάλληλος, Αλ-
βανική Κοινότητα, Γαλάκου Πέγκυ, εργαζόμενη στον
Επισιτισμό, Γιατράκου Δήμητρα, εκπαιδευτικό ΕΛΜΕ
Πειραιά, Γώγου Λαμπρινή, εργαζόμενη στον Επισιτι-
σμό, Διαβολάκη Κατερίνα, μέλος ΔΣ συλλόγου εργα-
ζόμενων Δήμου Κερατσινίου, Ζέκιο Μάριος, οικοδό-
μος, Αλβανική Κοινότητα, Ζουγανέλη Ελπίδα, συνταξι-
ούχος, Καλαφάτης Γιώργος, ελεύθερος επαγγελμα-
τίας, Κεσίνη Ξένη, Δικαστική  Επιμελήτρια, Κουγιτέα
Ολγα, φοιτήτρια Παιδαγωγικού, Κουγιτέας Λεωνίδας,
φοιτητής Γεωπονικής, Κορογόνας, Γιώργος, εργαζό-
μενος στον Επισιτισμό, Λειβαδάρος Γιάννης, μέλος ΔΣ
συλλόγου εργαζόμενων Δήμου Κερατσινίου, Μαραβε-
λάκη Αφροδίτη, διδάκτορας Παιδαγωγικής, Μαυρίδης
Γιώργος, συνταξιούχος τραπεζοϋπάλληλος, Μόσχος
Μανώλης, συνταξιούχος, Μυστακίδου Μαριάνθη, ερ-
γαζόμενη στο Υπ. Παιδείας, Ντόμπροβιτς Ιωάννα (Zάν-
να), κοινωνιολόγος, εκπαιδευτικός, Παντελιός Σπύρος,
συνταξιούχος, Παπαδημητρίου Ελισάβετ, φοιτήτρια
Καλών Τεχνών, Παπαδόγιαννης Νεκτάριος, συμβασι-
ούχος ΟΑΕΔ στο νοσοκ. Άγιος Σάββας, Πρέκας Αρτέ-
μης, εργολαβικός εργαζόμενος ΗΣΑΠ, Σιμιτσόπουλος
Παναγιώτης, εργαζόμενος στην Ιδιωτική Υγεία, Τσινίκα
Αννα, μουσικός, εργαζόμενη στην ΕΡΤ, ΔΣ ΠΣΥΠ ΕΡΤ,
Τσόλκα Ελένη, αναπληρώτρια εκπαιδευτικός

Yποψήφιοι 
Επικεφαλής: Μπελιάς Δημήτρης, τεχνολόγος Πολιτικός
Μηχανικός.

Αγγελόπουλος Γιάννης, μέλος του Πανελλαδικού Συντο-
νιστικού Οργάνου της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, Αγγελόπουλος Χάρης,
εργοστασιακός εργάτης, Αγγελοπούλου Νικολίτσα, ιδιω-
τική υπάλληλος, Αναστασίου Νίκος, εργαζόμενος στην
εστίαση, Ασλανίδης Νίκος, μεταπτυχιακός φοιτητής,
Βλασσόπουλος Κώστας, Ιστορικός, καθηγητής ΑΕΙ, Δά-
γλα Μαυρέτα, φοιτήτρια ιατρικής, Δουλαβέρη Αγγελική,
μεταφράστρια, Δρακοπαναγιωτάκης Σπύρος, νοσηλευ-
τής στο ΠΓΝΠ, Ζέζας Νίκος, άνεργος συντηρητής έργων
τέχνης, Ηλιάδη Σοφία, εκπαιδευτικός, Θεοδωράτου Μα-
ρία, αποκλειστική νοσοκόμα, Κάββουρα Αγγελική, νοση-
λεύτρια στο ΠΓΝΠ, Κοκκόλης Λεωνίδας, αναπληρωτής
εκπαιδευτικός, Κωνσταντίνου Άγγελος, δημοσιογράφος,
Κωστόπουλος Χρήστος, οικονομολόγος, Λαζανάς Δημή-
τρης, πρόεδρος εκπολιτιστικού συλλόγου νέων εργατι-
κών κατοικιών Εγλυκάδας, συνταξιούχος, Λαχανιώτη Τό-
νια, ξενοδοχοϋπαλλήλος, πρώην περιφερειακή σύμβου-
λος Ιονίων Νήσων με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, Λύκος Νώντας, εκ-
παιδευτικός, Λυσικάτου Φωτεινή, χημικός, μεταπτυχιακή
φοιτήτρια, Ματσινόπουλος Βασίλης, συνταξιούχος με-
ταλλεργάτης, Μπάνος Νέστορας, Ιδ. Υπάλληλος, Παπα-
βασιλείου Τίνα, συνταξιούχος, Πελεκούδας Γιώργος,
άνεργος, Ρηγόπουλος Σπύρος, εργαζόμενος στο ΙΤΥE
ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, εκπρ. εργ. ΠΟΣΕΙΙΔ, Ριζόπουλος Πάνος Ιδ.
Υπάλληλος, Σίκα Ελένη αποκλειστική νοσοκόμα, Τούρκας
Χρήστος, άνεργος, Τριανταφυλλόπουλος Γιώργος, σπου-
δαστής - εργαζόμενος, Τριχάς Μάνος, Πολιτικός Μηχανι-
κός, Χάινταρ Νεκτάριος, φοιτητής ιατρικής, Χριστόπου-
λος Γιάννης, διοικητικός ΣΟΨΥ, Χρονόπουλος Χρήστος,
συνταξιούχος, Χρυσανθόπουλος Νίκος, ιδ. υπάλληλος,
μουσικός (bandamadara), Ψάρρης Μιχάλης, νοσηλευτής
στο ΠΓΝΠ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ Το δικό μας “master plan”

ΠATΡΑ  Οι αλληλέγγυοι είναι εδώ

Πάτρα, 13/4

Πειραιάς, 13/4
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Αγώνας για την καταδίκη των νεοναζί δολοφόνων

σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη Τέσσερα χρόνια δίκη της Χρυσής Αυγής

Κλείνουν τέσσερα χρόνια από την
έναρξη της δίκης της Χρυσής Αυγής.
Η έκδοση της δικαστικής απόφασης

είναι πλέον πιο κοντά από ποτέ. Είμαστε
στην τελική ευθεία και είναι η καλύτερη
στιγμή να θυμηθούμε ότι ήδη στην εξέλιξή
της η δίκη είχε πολλές και σημαντικές επι-
πτώσεις πάνω τη ναζιστική οργάνωση.

Μία πρώτη ήταν ο περιορισμός της εγ-
κληματικής δράσης της Χρυσής Αυγής.
Μετά από μια περίοδο μεγάλης ποινικής
ασυλίας, η έναρξη της ποινικής δίωξης το
Σεπτέμβρη του 2013 και η έναρξη της δί-
κης τον Απρίλη του 2015 σήμανε μια κάθε-
τη πτώση των ρατσιστικών επιθέσεων που
οργανώνονταν από τα τάγματα εφόδου
της Χρυσής Αυγής. Είναι κάτι που προκύ-
πτει και από τις διάφορες εκθέσεις κατα-
γραφής περιστατικών ρατσιστικής βίας,
επιβεβαιώνοντας έτσι και τον οργανωμένο
χαρακτήρα αυτών των επιθέσεων από τη
Χρυσή Αυγή, ιδιαίτερα την περίοδο 2012-
13. Στην πραγματικότητα, οι επιθέσεις πε-
ριορίστηκαν εντυπωσιακά, αν δεν σταμά-
τησαν εντελώς, γιατί αυτοί που τις τελού-
σαν και αυτοί που έδιναν τις εντολές για
την πραγματοποίησή τους, βρέθηκαν πρώ-
τα στη φυλακή και ύστερα υπό το συνεχές
βάρος της δίωξης και της δίκης.

Καταδίκες
Μία δεύτερη αφορά στις άλλες εκκρε-

μείς ποινικές υποθέσεις των μελών της
Χρυσής Αυγής. Σε αυτό το χρονικό διά-
στημα είχαμε δεκάδες, στην ουσία τις πε-
ρισσότερες καταδικαστικές αποφάσεις με-
λών της Χρυσής Αυγής από ποτέ, με το
δεδομένο -το οποίο ήταν γνωστό και
στους δικαστές και σε όλους τους παρά-
γοντες των επιμέρους δικών- ότι η εγκλη-
ματική δράση της Χρυσής Αυγής είναι
πλέον υπό διερεύνηση.

Μία τρίτη είναι η πολιτική απομόνωση
της Χρυσής Αυγής. Κι αυτό γιατί σε αυτό
το δικαστήριο είναι για πρώτη φορά κατη-
γορούμενοι οι ηγέτες της Χρυσής Αυγής.
Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά σε σχέση με
τα άλλα δικαστήρια. Αυτή τη στιγμή διε-
ρευνώνται οι αξιόποινες πράξεις και η ποι-
νική ευθύνη του Μιχαλολιάκου, του Κασι-
διάρη, του Λαγού, των ηγετικών δηλαδή
στελεχών της Χρυσής Αυγής. Αυτό, σε
συνδυασμό με το αντιφασιστικό κίνημα,
σήμανε ότι η Χρυσή Αυγή δεν κατάφερε
να αξιοποιήσει τις πολιτικές ευκαιρίες που
υπήρξαν αυτά τα 4 χρόνια, μετά και τη
μνημονιακή συνθηκολόγηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Μία άλλη σημαντική συνέπεια της ποινι-
κής διερεύνησης της εγκληματικής δρά-
σης της Χρυσής Αυγής ήταν το κλείσιμο
δεκάδων γραφείων της ανά την Ελλάδα.
Περισσότερα από τα μισά γραφεία της
έχουν πλέον κλείσει, ενώ τα περισσότερα
από τα υπόλοιπα που είναι υποτίθεται
ανοιχτά, υπολειτουργούν. Κι αυτό είχε να
κάνει με την αποκάλυψη μέσα στην ποινι-
κή διαδικασία ότι τα γραφεία αυτά δεν εί-
ναι γραφεία ενός πολιτικού κόμματος, αλ-

λά γραφεία δολοφονικά ορμητήρια επιθέ-
σεων. Οι αποκαλύψεις μέσα στο δικαστή-
ριο για το ρόλο των γραφείων ήταν κρίσι-
μες και εξόπλιζαν το αντιφασιστικό κίνημα
με επιχειρήματα προκειμένου να υπάρ-
ξουν κινητοποιήσεις ανά την Ελλάδα που
είχαν σαν αποτέλεσμα το κλείσιμο πολλών
από αυτών.

Επιπλέον, η εξέλιξη της δίκης έχει σημά-
νει αντιπαραθέσεις και αλληλοκαρφώματα
ανάμεσα τόσο σε μέλη όσο και σε ηγετικά
στελέχη της Χρυσής Αυγής. Δεν είναι τυ-
χαίο ότι άτομα που δεν είχαν “σπάσει” στο
ξεκίνημα της ποινικής δίωξης (2013-14),
έφτασαν να αποχωρήσουν στη συνέχεια,
όπως είναι οι περιπτώσεις του Κουκούτση
και του Μίχου που αποχώρησαν από τη
ναζιστική οργάνωση όντας εν ενεργεία
βουλευτές ή του Συναδινού, του ευρωβου-
λευτή. Αν δεν υπήρχε η ποινική δίωξη, η
Χρυσή Αυγή θα μπορούσε να κουκουλώ-
σει αυτά τα αλληλοκαρφώματα, αλλά η
εξέλιξη της ποινικής διαδικασίας και η
προοπτική ότι θα χρειαστεί να λογοδοτή-
σουν, ότι πλησιάζει η ώρα των απολογιών
και της δικαστικής απόφασης, έχει πλήξει
τον ίδιο τον πυρήνα της Χρυσής Αυγής.

Τώρα, στη φάση της τελικής ευθείας, εί-
ναι προφανές ότι η απόφαση του δικαστη-
ρίου θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο
στο βασικό ζήτημα που είναι: είτε η οριστι-
κή απονομιμοποίηση της Χρυσής Αυγής
όπως ξεκίνησε μετά τη δολοφονία Φύσσα,
είτε η επανανομιμοποίησή της, πράγμα το
οποίο θα είναι ένας μεγάλος κίνδυνος για
τις ελευθερίες και τα δημοκρατικά δικαιώ-
ματα, για τους εργαζόμενους και τη νεο-
λαία στη χώρα μας. Γι' αυτό το λόγο το
αντιφασιστικό κίνημα τους επόμενους μή-
νες είναι πολύ κρίσιμο να ξεδιπλώσει τη
δράση του παντού, στους εργατικοιύς χώ-
ρους και τις γειτονιές και με παρουσία μέ-
σα στο ίδιο το δικαστήριο.

Το 2012-13, η Χρυσή Αυγή επένδυσε σε
ένα πολιτικό σχέδιο που συνδύαζε μία νό-
μιμη πολιτική βιτρίνα με την ύπαρξη ενός
κανονικού παραστρατιωτικού βραχίονα,
δηλαδή ταγμάτων εφόδου που στοχοποι-
ούσαν από μετανάστες μέχρι αγωνιστές
της αριστεράς και του κινήματος. Το Σε-
πτέμβρη του 2013 το σχέδιο αυτό έφτασε
στην κορύφωσή του με το άνοιγμα των
στόχων της οργάνωσης στη ντόπια αντι-
φασιστική νεολαία, στα στέκια, στους
αγωνιστές της αντικαπιταλιστικής αριστε-
ράς και του ΚΚΕ. Ήταν η έκρηξη του αντι-
φασιστικού κινήματος που καθόρισε την
αποτυχία του. Αυτή τη στιγμή το συγκεκρι-
μένο πολιτικό σχέδιο είναι στα στενά από
τη μία πλευρά της πίεσης που ασκεί η ποι-
νική δίωξη και από την άλλη της δράσης
του αντιφασιστικού κινήματος. Είναι αυτή
η παρέμβαση και μαζική κινητοποίηση που
έχουμε να συνεχίσουμε στην τελική ευ-
θεία, ενόψει των απολογιών και της έκδο-
σης της απόφασης.

Θανάσης Καμπαγιάννης, 
Πολιτική Αγωγή στη δίκη της ΧΑ

Να μην παραχωρήσει χώρους και εκλογικά περίπτε-
ρα στη Χρυσή Αυγή κατά την προεκλογική περίο-
δο, αποφάσισε με συντριπτική πλειοψηφία το Δη-

μοτικό Συμβούλιο της Αθήνας στη συνεδρίασή του στις
11 Απρίλη. Ο μεγαλύτερος δήμος της χώρας κήρυξε την
υπόδικη ναζιστική συμμορία ανεπιθύμητη και δήλωσε τη
συμμετοχή του στις 18 Απρίλη, στις κινητοποιήσεις για τα
τέσσερα χρόνια από την έναρξη της δίκης της. Είναι μια
εξέλιξη που ανοίγει το δρόμο σε όλα τα δημοτικά συμ-
βούλια πανελλαδικά να προχωρήσουν σε αντίστοιχες
αποφάσεις. Είχε προηγηθεί αντίστοιχη απόφαση του δη-
μοτικού συμβουλίου της Νίκαιας.

Η πρόταση, την οποία κατέθεσε ο δημοτικός σύμβουλος
με την “Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας” Πέτρος Κων-
σταντίνου, εγκρίθηκε με 23 ψήφους υπέρ και 3 λευκά.
Όπως αναφέρει το σχετικό ψήφισμα: «Συμμετέχουμε στις
κινητοποιήσεις στα 4 χρόνια από την έναρξη της δίκης της
Χρυσής Αυγής στις 18 Απρίλη. Η Αθήνα είναι και θα παρα-
μείνει πόλη αντιφασιστική. Όσο διαρκεί η δίκη της Χρυσής
Αυγής δεν παρέχουμε διευκολύνσεις, όσον αφορά πλατείες
και χώρους για εκλογικά περίπτερα. Είναι ανεπιθύμητοι».

Ο υπόδικος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
Ηλίας Κασιδιάρης απέστειλε εξώδικο, στρεφόμενος κατά
του Δημάρχου Γ.Καμίνη, του προέδρου του δημοτικού
συμβουλίου Ε.Λαμπρακάκη και της Ν.Παπαχελά, αρμό-
διας αντιδημάρχου για τις παραχωρήσεις χώρων. Μια
«προκλητική ενέργεια ποινικοποίησης της ελεύθερης
βούλησης του δημοτικού συμβουλίου της Αθήνας», όπως
τη χαρακτήρισε η “Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας”,
δηλώνοντας πως: «Η απάντηση στις απειλές για δίωξη
του δήμου Αθήνας από τον υπόδικο Κασιδιάρη είναι όλα
τα δημοτικά συμβούλια να μην δώσουν καμία διευκόλυν-
ση στους νεοναζί!».

Στις 18 Απρίλη, στην επέτειο των 4 χρόνων από την έναρ-
ξη της δίκης της Χρυσής Αυγής, συνδικάτα, φοιτητικοί
σύλλογοι, κοινότητες μεταναστών και ομάδες ΛΟΑΤΚΙ

οργανώνουν μαζί με την ΚΕΕΡΦΑ και τον ΣΦΕΑ 1967-73 αντι-
φασιστική συγκέντρωση στο Μετρό Αμπελοκήπων στις 8.30πμ
και πορεία στο Εφετείο Αθηνών. Την ίδια μέρα, η ΑΔΕΔΥ, η
ΟΕΝΓΕ, η ΠΟΣΠΕΡΤ, η Γ' ΕΛΜΕ Αθήνας, το Σωματείο Εργα-
ζόμενων στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας προχωράνε σε στάση
εργασίας 8πμ με 11πμ μετατρέποντας την κινητοποίηση σε
αντιφασιστική απεργία.

“Βρισκόμαστε στην αρχή του τέλους”, είπε ο Τάκης Ζώτος,
από την Πολιτική Αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυγής, στη συ-
νέντευξη τύπου που έδωσε η ΚΕΕΡΦΑ την Τρίτη 16 Απρίλη.
“Η ώρα των απολογιών πλησιάζει, η πόρτα των φυλακών ανοί-
γει για τους κατηγορούμενους”, συνέχισε για να τονίσει τη
σημασία της μαζικής συμμετοχής στην κινητοποίηση που θα
απαιτήσει την ισόβια καταδίκη των ναζί δολοφόνων.

“Να μην ξεχάσουμε τι σημαίνει δικτατορία, τι σημαίνει φασι-
σμός” είπε ο Κώστας Μανταίος από το ΣΦΕΑ, συνδέοντας την
κινητοποίηση στις 18 Απρίλη και με “τη θλιβερή επέτειο των
52 χρόνων από τη χούντα των συνταγματαρχών και το σκληρό
αγώνα που δόθηκε για την ανατροπή της”.

“Να καταδικαστούν ισόβια οι χρυσαυγίτες δολοφόνοι, να
μην περάσει η μείωση των ποινών της ηγεσίας της εγκληματι-
κής οργάνωσης -όπως και των βιαστών- με τον νέο Ποινικό
Κώδικα”, ανέδειξε ως τα αιτήματα της κινητοποίησης ο συντο-
νιστής της ΚΕΕΡΦΑ Πέτρος Κωνσταντίνου. Και κάλεσε στο
Εφετείο και στις 17 Απρίλη, στη δίκη σε δεύτερο βαθμό των
δυο χρυσαυγιτών δολοφόνων του Σαχζάτ Λουκμάν.

Στην απομόνωση

Αθήνα, 16 Μάρτη 2019

Κείμενα-επιμέλεια: Λένα Βερδέ

ΑΘΗΝΑ 8:30πμ Mετρό Αμπελόκηποι
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 7μμ Καμάρα
ΓΙΑΝΝΕΝΑ 6.30μμ Νομαρχία
ΒΟΛΟΣ 6μμ Αγ. Νικόλας
ΠΑΤΡΑ 6μμ πλατεία Γεωργίου
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 12 μες Λιοντάρια
ΧΑΝΙΑ 7μμ πλατεία Αγοράς
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Η αντιφασιστική απεργία και διαδήλωση
στις 18 Απρίλη στο Εφετείο, στα τέσ-
σερα χρόνια από την έναρξη της δί-

κης της Χρυσής Αυγής, μόνο επετειακή δεν
είναι. Η δίκη έχει μπει στη τελική της φάση,
καθώς μετά τις καταθέσεις των μαρτύρων
υπεράσπισης που βρίσκονται σε εξέλιξη και
τις απολογίες των κατηγορούμενων που θα
ακολουθήσουν, θα έρθει η ώρα της έκδοσης
της δικαστικής απόφασης. Για να φτάσουμε
ως εδώ, το αντιφασιστικό και αντιρατσιστικό
κίνημα, με την εργατική τάξη στην πρώτη
γραμμή και την Πολιτική Αγωγή στο πλευρό
του, έδωσε σε αυτά τα τέσσερα χρόνια, μέσα
και έξω από το δικαστήριο, μια σειρά κρίσι-
μες μάχες ενάντια στη ναζιστική συμμορία
και τις συνεχείς απόπειρές της να τη βγάλει
καθαρή για τα εγκλήματά της. Αυτές τις μά-
χες συμπυκνώνει η φετινή κινητοποίηση, ενό-
ψει και της δικαστικής απόφασης.

Οι μάχες μέσα στο δικαστήριο
Ένα μεγάλο εμπόδιο που είχε να αντιμετω-

πίσει η διεξαγωγή της δίκης ήταν η φασιστική
τρομοκρατία που προσπάθησε να επιβάλει η
Χρυσή Αυγή μέσα στην δικαστική αίθουσα.
Από την πρώτη μέρα της δίκης στις 20 Απρί-
λη του 2015 τα τάγματα εφόδου επιχείρησαν,
χτυπώντας σε ενέδρα δύο μάρτυρες της δο-
λοφονίας Φύσσα που πήγαιναν στο δικαστή-
ριο, να τρομοκρατήσουν μάρτυρες και συμ-
παραστάτες. Αντιμετώπισαν ένα ιστορικό
απεργιακό συλλαλητήριο έξω από τις γυναι-
κείες φυλακές Κορυδαλλού, που σημαδεύτη-
κε από την παρουσία όλων των δυνάμεων του
αντιφασισμού και της αριστεράς, την απεργία
της ΑΔΕΔΥ και δεκάδων σωματείων.

Το γεγονός αυτό τους απέτρεψε από το εμ-
φανιστούν ξανά στην αίθουσα του Κορυδαλ-
λού και για όσο διάστημα η δίκη διεξαγόταν

αποκλειστικά εκεί. Οι απόπειρες των δικηγό-
ρων της Χ.Α να παίξουν αυτό το ρόλο, όπως
αυτή του Ε. Καρυδομάτη (συνηγόρου του πυ-
ρηνάρχη Πανταζή) που έφτασε στο σημείο να
χτυπήσει τον δημοσιογράφο Α. Καϊσεριλίο-
γλου και την Δ. Τζάκου από την ΚΕΕΡΦΑ,
έπεσαν επίσης στο κενό.

Την ίδια τύχη είχαν όμως οι αντίστοιχες
απόπειρες των χρυσαυγιτών, όταν το καλο-
καίρι του 2016 η δίκη μεταφέρθηκε, έστω και
μερικά, στο Εφετείο. Οι προκλήσεις πχ του
Ρουπακιά προς τη Μάγδα Φύσσα και τη φω-
τορεπόρτερ Τατιάνα Μπόλαρη ή οι επιθέσεις
του “ακροατηρίου” των νεοναζί στους αντι-
φασίστες του Αντίπνοια και στη δικηγόρο Ευ-
γενία Κουνιάκη, απαντήθηκαν με μαζικές κι-
νητοποιήσεις και διαμαρτυρίες που ανάγκα-
σαν τους χρυσαυγίτες να εγκαταλείψουν και
αυτή τη δικαστική αίθουσα.

Η αποτυχία τους είχε τεράστια σημασία.
Ένα μεγάλο μέρος της στόχευσής τους ήταν
οι μάρτυρες κατηγορίας -και κυρίως οι αυτό-
πτες- ώστε να τους αποτρέψουν είτε από το
να έλθουν να καταθέσουν είτε να φοβηθούν
και να καταθέσουν λιγότερα ή άλλα από αυτά
που ήξεραν. Τελικά, με τη δύναμη και τις πλά-
τες του αντιφασιστικού κινήματος, οι μάρτυ-
ρες κατηγορίας προσήλθαν στην τεράστια
πλειοψηφία τους στο δικαστήριο.

Η ομαλή διεξαγωγή της δίκης ήταν ένα
ακόμα μεγάλο μέτωπο με πολλές πλευρές.
Από τον τόπο πραγματοποίησής της, δηλαδή
η ιστορική αυτή δίκη να μη διεξάγεται στην
απομόνωση της αίθουσας των γυναικείων φυ-
λακών Κορυδαλλού αλλά κυρίως στο Εφε-
τείο, στο κέντρο της Αθήνας. Μέχρι το ρυθμό
της, δηλαδή να αποτρέπονται οι αλλεπάλλη-
λες προσπάθειες της υπεράσπισης των νεο-
ναζί να καθυστερεί τη διαδικασία.

Η μάχη της ενημέρωσης ήταν ακόμα πιο
μεγάλη και δύσκολη. Η άρνηση του δικαστη-

ρίου, με τη συμφωνία φυσικά της υπεράσπι-
σης, στο αίτημα της Πολιτικής Αγωγής για
ηχογράφηση, μαγνητοσκόπηση και τηλεοπτι-
κή κάλυψη της δίκης, ήταν ένα μεγάλο εμπό-
διο στη δημοσιότητά της. Τα μεγάλα ΜΜΕ
που στην χειρότερη περίπτωση επί χρόνια
πρόβαλλαν ξεδιάντροπα την Χ.Α και στην κα-
λύτερη “ανησυχούσαν” για την άνοδο της
ακροδεξιάς, αδιαφόρησαν για την εξέλιξή
της. Και αυτό ξεπεράστηκε χάρη στην συστη-
ματική προσπάθεια της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης, του jailgoldendawn, του golden dawn
watch, του Omnia tv, του Ριζοσπάστη και άλ-
λων εφημερίδων της Αριστεράς, χάρη στη
δουλειά πολλών δημοσιογράφων, χάρη σε
ένα μεγάλο δίκτυο αντιφασιστών-τριων που
κίνησε το θέμα διαδικτυακά. Μόνο έτσι κάθε
κρίσιμο αποδεικτικό στοιχείο, κάθε βίντεο και
φωτογραφία βρήκε το δρόμο του προς μαζι-
κότερα ακροατήρια.

Η παρέμβαση του κινήματος ανέδειξε τέ-
λος κρίσιμα στοιχεία στην ίδια την υπόθεση.
Ένα από τα πιο σημαντικά ήταν η ανοχή, συγ-
κάλυψη, προστασία, ακόμα και ανοιχτή συ-
νεργασία της αστυνομίας με τη Χρυσή Αυγή
τόσο πριν όσο και μετά την έναρξη της δίκης.

Οι μάχες έξω από το δικαστήριο
Όλα αυτά συνδυάστηκαν με τη συνεχή κι-

νητοποίηση του αντιρατσιστικού και αντιφα-
σιστικού κινήματος σε κάθε πόλη, γειτονιά,
εργατικό χώρο, σχολή, σχολείο. Ενάντια σε
κάθε απόπειρα της Χρυσής Αυγής να πατήσει
πόδι, να ανασυγκροτηθεί ή να επανανομιμο-
ποιηθεί, τα τέσσερα τελευταία χρόνια δόθη-
καν μεγάλες πολιτικές και κινηματικές μάχες
που εμπόδισαν τους φασίστες να ανακάμ-
ψουν και να περάσουν στην αντεπίθεση.

Οι δυνάμεις της Αριστεράς και κυρίως της
αντικαπιταλιστικής αριστεράς μπήκαν στην
πρώτη γραμμή για να απομονώσουν τους φα-

σίστες. Αυτές οι
δυνάμεις, που
συνέχισαν να
πρωτοστατούν
στις διαδηλώ-
σεις και τις
απεργίες ενάντια στην ψήφιση του μνημονίου
και των νομοσχεδίων της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ πέτυχαν να αποτρέψουν την επιστροφή
των ταγμάτων εφόδου της στους δρόμους.
Στα σχολεία, ενάντια στην προσπάθειά της να
εμποδίσει να μπουν τα προσφυγόπουλα, η
Χρυσή Αυγή βρήκε απέναντί της ένα τείχος
προστασίας από μαθητές, εκπαιδευτικούς και
σωματεία καθώς και από τους περισσότερους
συλλόγους γονέων από άκρη σε άκρη σε ολό-
κληρη τη χώρα. Στα νησιά, ενάντια στην από-
πειρα να στήσει συγκεντρώσεις “αγανακτισμέ-
νων”, στις περισσότερες περιπτώσεις απομο-
νώθηκε. 

Κάθε επίθεσή της, από τη Γκορυτσά κατά
των μεταναστών εργατών μέχρι τη Σαλαμίνα
ενάντια σε νεολαίο του ΣΥΡΙΖΑ, γύρισε μπού-
μερανγκ και έγινε αιτία για την απομόνωσή
της. Ενάντια στην προβολή της στα ΜΜΕ ως
“κοινοβουλευτικό κόμμα”, η ΠΟΣΠΕΡΤ με τις
απεργίες της έγινε το παράδειγμα για το ποι-
ος έχει τη δύναμη να σταματάει τη μετάδοση
των ιδεών μίσους. Ενάντια στην πρόσφατη
προσπάθειά της να νομιμοποιηθεί αξιοποιών-
τας το Μακεδονικό, η καμπάνια ενάντια στα
εθνικιστικά συλλαλητήρια και την φασιστική
απειλή που σήκωσε η αντικαπιταλιστική αρι-
στερά, το ΣΕΚ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και άλλες δυνά-
μεις που κινητοποιήθηκαν στις γειτονιές και
τους χώρους δουλειάς, της έφραξε το δρόμο.

Σε όλα αυτά, τα καθιερωμένα πλέον πανελ-
λαδικά συλλαλητήρια και καμπάνιες κάθε
Μάρτη –φέτος στις 16 Μάρτη- γύρω από την
παγκόσμια μέρα κατά του ρατσισμού που ξε-
κίνησαν με πρωτοβουλία της ΚΕΕΡΦΑ  έχουν

παίξει τεράστιο ρόλο. Και έχουν καταφέρει να
δημιουργήσουν ένα όλο και περισσότερο δι-
ευρυνόμενο διεθνή συντονισμό με ταυτόχρο-
να συλλαλητήρια σε δεκάδες πόλεις στην Ευ-
ρώπη και σε όλο τον κόσμο, που λέει ότι μπο-
ρούμε να σταματήσουμε τις ρατσιστικές πολι-
τικές από τον Τραμπ μέχρι την ΕΕ και να φρά-
ξουμε το δρόμο στην άνοδο της ακροδεξιάς
και του φασισμού που αυτές τροφοδοτούν.

Τα μαζικά αντιρατσιστικά φεστιβάλ που ορ-
γανώνονται κάθε καλοκαίρι σε μια σειρά πό-
λεις από ένα πλήθος συλλογικοτήτων, σωμα-
τείων και οργανώσεων έρχονται να συμπλη-
ρώσουν αυτήν την εικόνα. Και βέβαια ένα
ορόσημο κινητοποίησης κάθε χρόνο από το
2013 και μετά είναι ο αντιφασιστικός Σεπτέμ-
βρης, στην επέτειο της δολοφονίας του Παύ-
λου Φύσσα στο Κερατσίνι και την εκκίνηση
της δίωξης της Χ.Α δέκα μέρες αργότερα. Το
ίδιο ισχύει για τις κινητοποιήσεις στην επέ-
τειο της δολοφονίας του Πακιστανού εργάτη
Σαχζάτ Λουκμάν από το 2013 και μετά.

Αυτές και δεκάδες ακόμα “μικρές” και “με-
γάλες” κινητοποιήσεις και μάχες έρχεται να
θυμίσει η φετινή απεργιακή συγκέντρωση. Με
ένα ακόμα μεγάλο μέτωπο που έχει προστεθεί
και είναι το σχέδιο του νέου Ποινικού Κώδικα
που, με τις αλλαγές που προβλέπει, μπορεί να
ρίξει την ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης
στα μαλακά. Το αίτημα ισόβια στους νεοναζί
δολοφόνους, όχι στη μείωση των ποινών
τους, θα ακουστεί ξανά δυνατά στις 18 Απρί-
λη και θα γίνει η αρχή της κλιμάκωσης της
δράσης του κινήματος στους τελευταίους και
καθοριστικούς μήνες της δίκης.
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Μια σειρά από χώρους ερ-
γασίας επισκέφτηκαν την

περασμένη βδομάδα κλιμάκια
της Ανταρσίας στα Χανιά στην
τελική ευθεία για την εκδήλω-
ση παρουσίασης του ψηφοδελ-
τίου που θα γίνει στις 17 Απρί-
λη 7μμ στο 2ο ΚΑΠΗ (Ακτή Πα-
πανικολή 17, Νέα Χώρα).

Στις 11 Απρίλη πραγματοποι-
ήθηκε επίσκεψη και συζήτηση
με τους/τις εργαζόμενους/ες
στο εργοστάσιο της ΔΕΗ στην
Ξυλοκαμάρα και στο Δημοτικό
Γηροκομείο. Οι εργαζόμενοι/ες
στο Δημοτικό Γηροκομείο ανέ-
δειξαν την τραγική έλλειψη
προσωπικού, όπου από τα 69
άτομα που έχει ανάγκη η υπη-
ρεσία, εργάζονται μόνο 35. Ο
Δήμος από την πλευρά του δεν
επιχορηγεί το Γηροκομείο,
στον τελευταίο προϋπολογι-
σμό η επιχορήγηση ήταν μηδε-
νική, ενώ και η Τεχνική Υπηρε-
σία του Δήμου αδυνατεί να
στηρίξει το Γηροκομείο λόγω
της έλλειψης του αναγκαίου
προσωπικού. 

Ακολούθησε την επομένη,
12/4, συνάντηση και συζήτηση
με τους εργαζόμενους της
Υπηρεσίας Πρασίνου & Περι-
βάλλοντος και με τους εργαζό-
μενους του Δημοτολογίου και
του Ληξιαρχείου. Παντού ει-
σπράξαμε την θετική ανταπό-
κριση των εργαζομένων και
αναδείξαμε την ανάγκη για την
οργάνωση των αγώνων από τα
κάτω, κόντρα στην υποστελέ-
χωση και τη διάλυση των υπη-
ρεσιών που φέρνουν οι πολιτι-

κές των υπερπλεονασμάτων
και των εργολαβιών.

Τέλος το Σάββατο 13/4
πραγματοποιήσαμε εξόρμηση
στη λαϊκή αγορά στην οδό Μί-
νωος -στο σταθερό ραντεβού
μας, με την εφημερίδα Εργατι-
κή Αλληλεγγύη, στα πέντε
χρόνια λειτουργίας του δημο-
τικού σχήματος Ανταρσία στα
Χανιά και σε εβδομαδιαία βά-
ση συνολικά ως ΑΝΤΑΡΣΥΑ
σχεδόν για μια δεκαετία. 

Ε.Μ.

“Με τη νεολαία μπροστά, για τον κό-
σμο που ονειρευόμαστε! Οι ανάγ-

κες μας πάνω από τα κέρδη τους! Ψηφί-
ζουμε όπως αγωνιζόμαστε!” 

Αυτό  είναι το κάλεσμα απευθύνει η
Αντίσταση και Ανατροπή στα Βριλήσσια
ενόψει της εκδήλωσης που οργανώνει
την Πέμπτη 18 Απρίλη. Όπως αναφέρει:

“Στόχος αυτής της συλλογικότητας εί-
ναι η συσπείρωση και έκφραση όλων
των κοινωνικών αγώνων και όλων των
ανθρώπων που μοιραζόμαστε τις ίδιες

ανησυχίες για τη γειτονιά και την κοινωνία συνολικά, με το βλέμμα
στραμμένο στις κοινωνικές ανάγκες. Σας καλούμε να πλαισιώσετε
και να στηρίξετε την αντικαπιταλιστική κίνηση Βριλησσίων, «Αντί-

σταση και Ανατροπή», για να γίνει η φω-
νή των κατοίκων και των κινημάτων, στο
δημοτικό συμβούλιο και στις γειτονιές
της πόλης. Ομιλητές: Λυδία Αγάθωνος,
ασκούμενη δικηγόρος, Δημήτρης Κυρια-
ζής, φοιτητής Φυσικό ΕΚΠΑ, Νίκος Κοκ-
κινάκης, φοιτητής Τμήμα Μηχανικών Πε-
ριβάλλοντος - Πολυτεχνείο Κρήτης, Ορέ-
στης Ηλίας, δημοτικός σύμβουλος”.
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Μπαίνουμε στην
τελική ευθεία για

την κεντρική εκδήλω-
ση της Ανταρσίας στην Ξάνθη, την Ξάνθη του
αγώνα, της ανατροπής και του διεθνισμού.

Με εξορμήσεις στους χώρους δουλειάς στις
γειτονιές, τα χωριά καλούμε τον κόσμο να
πλαισιώσει και να στηρίξει αυτή την προσπά-
θεια και να δυναμώσει τη φωνή του αγώνα.
Στην εφορία και στο νοσοκομείο η ανταπόκρι-
ση των εργαζόμενων ήταν θετική, φτάνοντας
μέχρι τη συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο.

Την Παρασκευή το βράδυ μπαίνοντας στα
Κιμμέρια, ένα χωριό 4χλμ απ' την Ξάνθη συ-
ναντήσαμε γυναίκες Ρομά που θέλουν παιδική
χαρά για τα παιδιά τους. Παντού ο κόσμος στα
καφενεία, τις πλατείες, τις στάσεις του λεωφο-
ρείου μας υποδέχονταν θερμά και έβαζε καίρια
ερωτήματα. 

Συναντήσαμε μικροπωλητές που μας είπαν
τα προβλήματά τους. Την Κυριακή στο Ματζίρ
Τζαμί (τζαμί των προσφύγων) και σε όλη τη
γειτονιά που είχε πανηγύρι συναντήσαμε πολύ
κόσμο. Τιμώντας το έθιμο Χάτιμ καθίσαμε στο
προαύλιο επάνω σε λευκό σεντόνι ένα κύκλο
και φάγαμε πιλάφι από το ίδιο πιάτο. 

Το βράδυ της Δευτέρας πήγαμε στο Δροσε-
ρό, τον οικισμό των Ρομά όπου ζουν πάνω από
5.000 άνθρωποι σε συνθήκες ακραίας φτώχει-
ας και εγκατάλειψης. Οι άνθρωποι ήταν πάρα
πολύ φιλικοί και η νεολαία ειδικά, με μια δίψα
να μάθει ποιοι είμαστε, να μοιραστεί μαζί μας
τα προβλήματά της. Όπως την ανεργία και την
γκετοποίηση σε βαθμό, που δεν υπάρχει ένα
αστικό λεωφορείο που να συνδέει τον οικισμό
με το κέντρο της πόλης. 

Η παρουσίαση των θέσεων και των πρώτων
ονομάτων του ψηφοδελτίου θα γίνει την Πέμ-
πτη 18/4 στις 7μμ στο Εργατικό Κέντρο. Θα μι-
λήσουν ο επικεφαλής της νέας δημοτικής κίνη-
σης Τζεμαλή Μηλιαζήμ, δάσκαλος ειδικής
αγωγής και οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι
Γιάννης Πατζανακίδης, δικηγόρος, Αλέξαν-
δρος Ξενιτίδης (Diek), στιχουργός και Παντε-
λής Αποστολίδης, άνεργος μάγειρας. Τη συζή-
τηση θα συντονίσει η Μαρία Μουσοπούλου,
αδιόριστη εκπαιδευτικός και επίσης υποψήφια
δημοτική σύμβουλος με την Ανταρσία στην
Ξάνθη. 

Παντελής Αποστολίδης

ΞΑΝΘΗ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Εξόρμηση της "Κόκκινη Ρωγμή - αγώνας,
ρήξη, ανατροπή στο Ηράκλειο" πραγμα-

τοποιήθηκε το Σάββατο 13 Απριλίου στην
Κεντρική Πλατεία του Ηρακλείου και στα γύ-
ρω μαγαζιά, προπαγανδίζοντας την εκδήλω-
ση - παρουσίαση της Κίνησης που θα γίνει
τη Δευτέρα 22 Απρίλη στις 7.30μμ, στη Βίλ-
λα Στέλλα. 

Τα μέλη της Κίνησης μοιράσανε το κάλε-
σμα της Εκδήλωσης, μιλήσανε με εκατοντά-
δες Ηρακλειώτες για τις θέσεις της “Κόκκινη
Ρωγμή” και δώσανε ραντεβού στην εκδήλω-
ση. Συνεχίζουμε με εξόρμηση την Τρίτη
16/04 το πρωί στις Υπηρεσίες Καθαριότητας
και Πρασίνου του Δήμου, ενώ πάρτυ οικονο-
μικής ενίσχυσης της κίνησης θα γίνει την
Παρασκευή 3/5, στο bar Νεγκέλια (Ερμού
και Αθηνάς, πλησίον ΗΣΑΠ Ηρακλείου). 

Δ.Λ.

Ανταρσία στα Χανιά Tην περασμέ-
νη εβδομάδα

πραγματοποιήσαμε μια σειρά από
περιοδείες και εξορμήσεις σε ερ-
γατικούς χώρους και γειτονιές της
Κοκκινιάς. 

Βρεθήκαμε στο γκαράζ και στους
τεχνικούς του Δήμου, στο Δημαρ-
χείο, στο Κρατικό Νοσοκομείο Νί-
καιας, στο 3ο Λύκειο,  στη λαϊκή και
στο Περιβολάκι. Καλούσαμε τον κό-
σμο στην αντιφασιστική συγκέντρω-
ση στο Εφετείο και σε ψήφο στην
Ανταρσία στην Κοκκινιά, τη δύναμη
του αντιφασιστικού κινήματος μέσα
και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο
και ταυτόχρονα ενημερώναμε για
την απόφαση που πήρε πρόσφατα
το Δημ. Συμβούλιο Νίκαιας ενάντια
στην αλλαγή του Ποινικού Κώδικα.
Την επόμενη βδομάδα ακολουθούν
εξορμήσεις την Πέμπτη 18/4,
11.30πμ, στο Δημαρχείο Νίκαιας,
την Παρασκευή 19/4 στο Κρατικό,
9πμ, και το Σάββατο 20/4 στη Λαϊκή
Περιβολάκι, 12μ.

Εύη Σταμπολή

ΝΙΚΑΙΑ

Ν.ΙΩΝΙΑ
Με πολλή συζήτηση, ανατρεπτικές ιδέες

και διάθεση για δημιουργία και δράση, ολο-
κληρώθηκε η εκδήλωση για την παρουσίαση
του προγράμματος της Αριστερής ριζοσπα-
στικής Κίνησης «Εκτός Σχεδίου», στην Νέα
Ιωνία, την Κυριακή 14 Απριλίου. Κόντρα σε
λογικές διαχείρισης, ανάθεσης, πεφωτισμέ-
νων σωτήρων της πόλης και ιλουστρασιόν
φωτογραφιών των επικεφαλής, η Εκτός Σχε-
δίου βρέθηκε συλλογικά με τον κόσμο, για
να συζητήσουμε όλοι μαζί τις ιδέες μας. 

Κεντρικά ήταν τα ζητήματα των ελεύθε-
ρων χώρων για τους δημότες, ενάντια στην
κερδοσκοπική εκμετάλλευσή τους. Των
προσλήψεων και των μονιμοποιήσεων στον
δήμο με σταθερές σχέσεις εργασίας. Σχο-
λεία και παιδικούς σταθμούς για όλους. Μέ-
σω της προσφυγικής ιστορίας της πόλης,
καθώς και του Μπλόκου της Καλογρέζας,
ανανεώθηκε το αίτημα «Στη φυλακή οι νεο-
ναζί - Πόλεις ανοιχτές για πρόσφυγες και
μετανάστες». Το ΣΕΚ συμμετέχει στο σχήμα
με τους υποψηφίους δημοτικούς συμβού-
λους Μιχαηλίδη Ευάγγελο, Τζινιέρη Αθανά-
σιο, και Αδαμίδη Αλεξάνδρα.

Θάνος Τζινιέρης

Εκδήλωση παρουσίασης της Αριστερής Ανατρεπτικής Δημοτι-
κής Κίνησης "Μια Πόλη στο Δρόμο" γινόταν το απόγευμα της Τρί-
της 16/4, στο δημαρχείο Καλλιθέας. Ομιλητές ήταν οι: Χρήστος

Ιωαννίδης (επικεφαλής), Λεωνίδας Αναγνώστου (υποψήφιο δημοτικός σύμβουλος), Δήμη-
τρα Γκεμιτζόγλου (υποψήφια δημοτική σύμβουλο) και Ραφαήλ Καστρίτσης (υποψήφιο δη-
μοτικός σύμβουλος).

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

11/4, Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων



Εξορμήσεις και περιοδείες πραγματοποί-
ησαν την περασμένη βδομάδα σε μια σειρά
από χώρους και γειτονιές κλιμάκια από μέ-

λη του ψηφοδελτίου και υποστηρικτές της Ανταρ-
σίας στις Γειτονιές της Αθήνας. 

Δεκάδες σύντροφοι και συντρό-
φισσες συμμετείχαν στις εξορμή-
σεις που έγιναν στους χώρους ερ-
γασίας: Στη συνέλευση των εργαζό-
μενων στην καθαριότητα του δήμου
από το σωματείο ΕΕΔΑ, στο Δήμο
στη Λιοσίων, στα γραφεία της Περι-
φέρειας στην Ομόνοια, στη ΔΕΗ του
Ρουφ, στο Βυζαντινό Μουσείο, στο
υπουργείο Πολιτισμού και στο
ΥΠΑΝ, στα νοσοκομεία Ευαγγελι-
σμό, Ερυθρό και Αλεξάνδρα, και
στη ΔΟΥ Κυψέλης. 

Και στις γειτονιές, στη λαϊκή αγο-
ρά της Καλλιδρομίου στα Εξάρχεια,
στη λαϊκή της Πανόρμου στους Αμ-
πελόκηπους, στην πλ. Γκύζη, στην
οδό Φ.Νέγρη στην Κυψέλη, στον
σταθμό του ΗΣΑΠ στα Πετράλωνα, στα Κάτω Πε-
τράλωνα, στο Θησείο, όπου ακολούθησε εξόρμη-
ση στους χειροτέχνες, στον ΗΣΑΠ στα Κάτω Πα-
τήσια, στην Ακαδημία Πλάτωνα. 

“Βρεθήκαμε το Σάββατο το πρωί στη Λαϊκή της
Καλλιδρομίου, στα Εξάρχεια, την γειτονιά καρδιά
της αντίστασης, της ριζοσπαστικοποίησης από
την μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, όπου οι παλιοί
και νέοι καλοθελητές της αντίδρασης -Μπακο-
γιάννηδες, ΣΚΑΙ, ΣΤΑΡ και σια παίζουν αυτές τις
μέρες το παιχνίδι "νόμος και τάξη" για να πάρουν
τη εκδίκηση τους” αναφέρουν σε ανάρτησή τους
στην ιστοσελίδα της Ανταρσίας στις Γειτονιές της
Αθήνας, μέλη της κίνησης που συμμετείχαν στην
εξόρμηση. 

“Καλέσαμε σε συμμετοχή στο αντιφασιστικό
συλλαλητήριο την Πέμπτη 18 Απρίλη στις 8.30πμ
στα 4 χρόνια από την έναρξη της δίκης της Χρυσή
Αυγής και μοιράσαμε εκατοντάδες φυλλάδια στή-
ριξης του εκλογικού κατεβάσματος. Η ανταπόκρι-
ση από τον κόσμο που είχε μάθει ότι στο δημοτι-
κό συμβούλιο έφαγε πόρτα η Χρυσή Αυγή και δεν
θα της παραχωρηθούν χώροι στην Αθήνα μετά
από πρότασή μας ήταν θερμή. 

Βρεθήκαμε με γονείς που δώσαμε μαζί την μά-
χη για το 35ο και 36ο δημοτικό και το Καλλιτεχνι-
κό Αθήνας. Μετά συνεχίσαμε με περιοδεία σε μα-
γαζιά όπου ένας καταστηματάρχης μας έκφρασε
την αγανάκτηση του για την παρουσία των ΜΑΤ
και τις επιχειρήσεις κατά προσφύγων και μετανα-
στών. Ένας αγωνιστής έβαλε μπρος για να μαζέ-

ψει τους φίλους του για συζήτηση σε ένα καφε-
νείο την επόμενη βδομάδα”.

Μια τέτοια συζήτηση έγινε και στις 10 Απρίλη,
στο καφενείο των ρακοσυλλεκτών στον Κεραμει-
κό με τη συμμετοχή του υποψήφιο δήμαρχου Πέ-
τρου Κωνσταντίνου.

Οι συνδικαλιστές των ρακοσυλλεκτών Χασάν
Ραΐφ, Σπύρος Μεγαλιός και Θοδωρής Κατσιλιέ-
ρης τόνισαν την στήριξή τους στην Ανταρσία στις
γειτονιές της Αθήνας, μια παράταξη που βρέθηκε
στο πλευρό τους καθ'όλη τη διάρκεια της τερά-
στιας επίθεσης που δέχτηκαν από τον Καμίνη. "Ο
Πέτρος και η Ανταρσία στις γειτονιές ήταν η πα-
ράταξη που στάθηκε δίπλα μας όταν ο Καμίνης
μας έδιωξε από τον Ελαιώνα. Στηρίζουμε την Αν-
ταρσία και θα δώ  σουμε όλες μας τις δυνάμεις για
να δυναμώσει η φωνή των φτωχών ανθρώπων μέ-
σα στο δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας", ανέφε-
ρε ο Σπύρος Μεγαλιός.

Ακαδημία Πλάτωνα
Στο Πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνα βρέθηκε η

Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας 4ου διαμερί-
σματος και ο υποψήφιος δήμαρχος Πέτρος Κων-
σταντίνου την Κυριακή 14/1.

Από το μεσημέρι με πικ-νικ, εξόρμηση και συζή-
τηση με τους κατοίκους και τον κόσμο που ήρθε
να κάνει την βόλτα του στο πάρκο, με φαγητό, κα-
φέ και συντροφική κουβέντα τα μέλη της Ανταρ-
σία στις γειτονιές της Αθήνας έστειλαν ξεκάθαρο
μήνυμα για τη μάχη ενάντια στην προσπάθεια ξε-
πουλήματος των ελεύθερων χώρων.

Στην εκδήλωση βρέθη-
καν μεταξύ άλλων η Μα-
ρία Αμπελιώτη, εργαζό-
μενη στην καθαριότητα
του δήμου Αθήνας, ο Μα-
νώλης Αφολάνιο (Mc Yin-
ka), ο Σπύρος Στάικος
από το ΔΣ του σωματείου
Αττικού Νοσοκομείου, ο
Αλέξης Μαρτζούκος από
το ΔΣ ΣΕΗ, ο Βασίλης
Στογιάννης οπερατέρ,
αντιπροσωπεία από την
Αλβανική Κοινότητα με
την παρουσία του Άριαν
Κόλα και της Ιλιρίντας
Μουσαράι, φοιτητές, ερ-
γαζόμενοι και κάτοικοι

της περιοχής, ενώ σημαντική ήταν η σύνδεση με
την μεγάλη κοινότητα των Ρομά της περιοχής.

Στη συζήτηση της Κίνησης Πολιτών
Φιλοπάππου

Αντιπροσωπεία της Ανταρσία στις γειτονιές της
Αθήνας συμμετείχε την Κυριακή 14/4, στη συζήτη-
ση που οργάνωσε η Κίνηση Πολιτών Φιλοπάππου
εν όψει των δημοτικών εκλογών, σχετικά με τα σχέ-
δια των δημοτικών παρατάξεων για το μέλλον του
λόφου. Η Κίνηση Πολιτών και άλλες συλλογικότη-
τες εδώ και χρόνια δίνουν μάχη ενάντια στα σχέδια
απαξίωσης και ιδιωτικοποίησης του Φιλοπάππου.

Στην τοποθέτησή του ο Πέτρος Κωνσταντίνου,
υποψήφιος δήμαρχος με την Ανταρσία στις γειτο-
νιές της Αθήνας, τόνισε μεταξύ άλλων:  "Ο λόφος
του Φιλοπάππου βρέθηκε ανάμεσα στα σχέδια κα-
ταστολής του Υπουργείου Πολιτισμού που προ-
σπάθησε να τον περιφράξει - ευτυχώς ο κόσμος
που αντιστέκεται γκρέμισε τα κάγκελα - και στο
δήμο της Αθήνας που τον εγκατέλειψε, έχοντας
μειώσει με απολύσεις το προσωπικό του, από τα
1000 στα 450 άτομα. Αντί να κάνουν προσλήψεις
για συντήρηση του λόφου έκαναν κυνηγητά
στους χειροτέχνες και προσπάθειες για να βά-
λουν εισιτήριο. Χρειάζεται συνέχεια της αντίστα-
σης ενάντια στο ξεπούλημα του Φιλοπάππου, για
ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους χώρους και
συντήρηση". 

Γ.Π.

“Η κυβέρνηση τελικά κατέθεσε ένα νομοσχέδιο για την προστασία
της πρώτης κατοικίας που αφήνει τη συντριπτική πλειοψηφία των
δανειοληπτών απροστάτευτους”, τονίζει σε άρθρο του ο οικονο-

μολόγος ΕΚΠΑ και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την Ανταρσία στις
Γειτονιές της Αθήνας Νίκος Στραβελάκης. (Ολόκληρο το άρθρο μπορείτε να
διαβάσετε στο fb της Ανταρσίας στις Γειτονιές της Αθήνας). 

“Ο βασικός λόγος είναι το εισοδηματικό κριτήριο-όριο των 25.000 ευρώ
για ζευγάρι με παιδί, καθώς και ο περιορισμός του κουρέματος στο 120%
της εμπορικής αξίας. Οι προϋποθέσεις αυτές εξαιρούν τουλάχιστον τους μι-
σούς «κόκκινους» δανειολήπτες από την προστασία της πρώτης κατοικίας.
Επιπλέον, η εμπορική αξία του ακινήτου δεν προσδιορίζεται με φόρμουλα
κάτι που σημαίνει ότι ο μόνος τρόπος να προσδιοριστεί είναι οι πλειστηρια-
σμοί. Κοντολογίς, είναι ένα νομοσχέδιο προστασίας των τραπεζιτών και όχι
των δανειοληπτών.

Αρκετοί θα αναρωτηθούν γιατί η ΕΕ, η ΕΚΤ και οι «θεσμοί» γενικότερα κά-
νουν τόση φασαρία για κόκκινα δάνεια 15 δις σε ένα σύνολο κόκκινων δανεί-

ων της τάξης των 90 δις. Ο λόγος είναι ότι η αγορά ακινήτων έδειχνε σταθε-
ροποίηση λόγω της ζήτησης για κατοικίες από πολίτες ξένων χωρών, κυρίως
Κινέζους, με αντάλλαγμα την ελληνική βίζα. Μάλιστα η εξέλιξη αυτή σπρώ-
χνει προς τα πάνω και τα ενοίκια... Τα σπίτια αυτά στη συντριπτική τους πλει-
οψηφία προορίζονται για εκμετάλλευση Airbnb με διαχειριστή το μεσίτη πώ-
λησης ο οποίος δεν κερδίζει μόνο από την πώληση του ακινήτου αλλά και
από την μετέπειτα εκμετάλλευσή του... 

Αυτή η εξέλιξη δεν περιορίζεται στους δανειολήπτες. Θα έχει άμεση και μα-
κροπρόθεσμη επίπτωση στη φυσιογνωμία των μεγάλων αστικών κέντρων και
ιδιαίτερα της Αθήνας. Είναι πλέον προφανές ότι θα επιχειρηθεί η βίαιη απομά-
κρυνση της λαϊκής οικογένειας από το κέντρο των πόλεων. Η αποστείρωση πε-
ριοχών, όπως τα Εξάρχεια, το Κουκάκι, τα Σεπόλια και του Γκύζη...

Από τη σκοπιά αυτή οι επικείμενες δημοτικές εκλογές έχουν μια παραπάνω
σημασία. Οι συσχετισμοί που θα προκύψουν από αυτές θα παίξουν ρόλο στη
διαμόρφωση της φυσιογνωμίας των τοπικών κοινωνιών το επόμενο χρονικό
διάστημα. Όσοι επιθυμούν πόλεις ανοιχτές στο λαό και τη νεολαία, φιλικές σε
γηγενείς και μετανάστες πρέπει να υψώσουν το ανάστημά τους. Πρέπει η
προστασία της κατοικίας να γίνει σημαία των δημοτικών κινήσεων της πραγ-
ματικής αριστεράς όχι μόνο πριν αλλά και μετά τις εκλογές...” 
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Eκδηλώσεις
δημοτικών
σχημάτων
Ανταρσία στα Χανιά
Κεντρική εκδήλωση παρουσία-
σης θέσεων και ψηφοδελτίου
Τετάρτη 17 Απρίλη, 7μμ,
2ο ΚΑΠΗ Νέας Χώρας 
(Ακτή Παπανικολή 17)
Ομιλητής: 
Σεραφείμ Ρίζος, 
υποψήφιος δήμαρχος, 
Θανάσης Σταυρίδης, ΔΣ Ένω-
ση Γιατρών ΕΣΥ Χανίων, 
Αλί Μουσταφάογλου, 
Επιτροπή Αναπληρωτών ΣΕΠΕ
Χανίων, 
Μίρα Τίκα, εργαζόμενη 
σε βρεφονηπιακό, Αλβανική
Κοινότητα Κρήτης 

Aριστερή Κίνηση 
Περιστερίου
Συνέντευξη τύπου παρουσίασης
ψηφοδελτίου 
Τετάρτη 17 Απρίλη 5μ.μ 
Αίθουσα δημοτικού συμβουλί-
ου Ξυλοτεχνία 

Αντίσταση και Ανα-
τροπή-Αντικαπιταλιστική
Κίνηση Βριλησσίων
Εκδήλωση παρουσίασης 
διακήρυξης και ψηφοδελτίου 
Πέμπτη 18 Απρίλη,
Πνευματικό Κέντρο Δήμου,
Κισσάβου 11 
Ομιλητές: 
Ορέστης Ηλίας, 
υποψήφιος δήμαρχος, 
Δημήτρης Κυριαζής, 
φοιτητής, 
Λυδία Αγάθωνος, 
ασκούμενη δικηγόρος, 
Νίκος Κοκκινάκης, φοιτητής

Ανταρσία στην Ξάνθη
Κεντρική εκδήλωση
παρουσίασης διακήρυξης και
ψηφοδελτίου
Πέμπτη 18 Απρίλη, 6μμ, 
Εργατικό Κέντρο Ξάνθης
Ομιλητές: 
Τζεμαλή Μηλιαζήμ, 
υποψήφιος δήμαρχος 
Γιάννης Πατζανακίδης, 
δικηγόρος
Αλέξανδρος Ξενιτίδης (Diek),
στιχουργός  
Παντελής Αποστολίδης, 
άνεργος μάγειρας

ΚΟΚΚΙΝΗ ΡΩΓΜΗ - 
αγώνας, ρήξη, ανα-
τροπή στο Ν. Ηράκλειο
Eκδήλωση παρουσίασης της κί-
νησης και του ψηφοδελτίου της
Δευτέρα 22 Απρίλη, 7.30μμ,
Βίλλα Στέλλα

Για την πρώτη κατοικία

ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Eξορμήσεις και περιοδείες

13/4, Η Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας στη λαϊκή των Εξαρχείων
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MΑΡΤΥΡΕΣ 
ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ
Διαρκή
αυτογκόλ

Η Μ. Μπαντινάκη και Μ. Κου-
λούρης, νονά και οικογενειακός
φίλος αντίστοιχα του Μαρία, κατέ-
θεσαν ότι αν ο κατηγορούμενος
είχε σχέση με τη ΧΑ θα το ήξεραν,
γιατί τον εμπιστεύονται. Δεν μπό-
ρεσαν όμως να εξηγήσουν γιατί
«δεν τους είχε πει» σημαντικά
πράγματα για τη δίωξή του, όπως
το ότι έχει αναγνωριστεί από τα
θύματα, ότι τα στοιχεία του βρέ-
θηκαν σε καταλόγους της ΧΑ, ότι
είχε κάνει κοινή μήνυση με τον
Πανταζή και τους υπόλοιπους κα-
τηγορούμενους σε βάρος των θυ-
μάτων αμέσως μετά τη σύλληψή
τους.

Ο Κ. Σαντοριναίος, πατέρας του
Σ. Σαντοριναίου, κατηγορούμενου
για τη δολοφονία Φύσσα, ενημέ-
ρωσε το δικαστήριο ότι ο γιος του
και ο Αναδιώτης είχαν επικοινωνία
πριν τις 12.10 (ο μάρτυρας υπε-
ράσπισης του Αναδιώτη έχει πει
πιο αργά για να του δώσει άλλο-
θι). Επιβεβαίωσε επίσης ότι ο γιος
του βρισκόταν στον χώρο της επί-
θεσης το βράδυ της δολοφονίας.

Η Β. Ασλανίδου ήρθε να καταθέ-
σει ως συνυποψήφια του Ματθαι-
όπουλου, ως μουσικός και ως
ΑμεΑ για να δώσει ένα ακόμη «αν-
τιρατσιστικό» άλλοθι στην οργά-
νωση. Η υπεράσπιση του Ματθαι-
όπουλου έβαλε ένα μεγάλο αυτογ-
κόλ: παρόλο που αυτή αρνήθηκε
ότι ξέρει τη δήλωση Ματθαιόπου-
λου, ότι οι ψυχικά ασθενείς δια νό-
μου δεν θα έπρεπε να αναπαρά-
γονται, ρωτήθηκε από την υπερά-
σπιση αν αυτό συμβαίνει «στις πιο
πολιτισμένες χώρες». Στο μεταξύ,
όσοι μάρτυρες έχουν προσπαθή-
σει να αποδομήσουν τον Η. Σταύ-
ρου, έχουν βγάλει οχετούς σε βά-
ρος του πάνω στη βάση ακριβώς
ότι είναι ψυχικά ασθενής, με τον
Τολιόπουλο να τα καταθέτει αυτά
αμέσως μετά την Ασλανίδου!

Επιστημονικός συνεργάτης από
το 2012 και μέλος της κεντρικής
επιτροπής από το 2016, ο Τολιό-
πουλος χαρακτήρισε τον Σταύρου
«κουκουρούκου» -και μάλιστα
επέμεινε σε αυτή του τη λαμπρή
έμπνευση επαναλαμβάνοντάς την
πολλές φορές. Δεν μπόρεσε όμως
να εξηγήσει γιατί οι φωτογραφίες
που του επιδείχθηκαν από την πο-
λιτική αγωγή (ορκωμοσία δόκιμων
μελών στο όρος Φαλακρό) επιβε-
βαίωναν την κατάθεση του Σταύ-
ρου και διέψευδαν τη δική του.

Α.Φ.

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΣΕΤΕ  Η βάση μίλησε!
Την ανατροπή του ΔΣ του συλλόγου τους

κατάφεραν να επιβάλουν χιλιάδες συνταξι-
ούχοι της Εθνικής Τράπεζας που κατέκλυ-

σαν το ξενοδοχείο Κάραβελ στις 11 Απρίλη στην
τακτική γενική συνέλευση του ΣΣΕΤΕ. Σχεδόν
2.500 συνταξιούχοι από όλη την Ελλάδα έστειλαν
ένα πεντακάθαρο μήνυμα ότι η μάχη για “Αδια-
πραγμάτευτο ΛΕΠΕΤΕ” συνεχίζεται. Συντονισμέ-
να και οργανωμένα οι συνταξιούχοι καταψήφισαν
με το συντριπτικό 74% το διοικητικό απολογισμό
και με 60% τον οικονομικό απολογισμό και έστει-
λαν στα αζήτητα την παλιά διοίκηση που εδώ και
δυο χρόνια έχει στρογγυλοκαθήσει στις καρέκλες
με σκοπό να ολοκληρώσει το έγκλημα της κατάρ-
γησης του ΛΕΠΕΤΕ και της διάλυσης του Ταμείου
Υγείας τους (ΤΥΠΕΤ).

Ταυτόχρονα με κοινό ψήφισμα που κατατέθηκε
στη ΓΣ από τον “Συντονισμό Δράσεων για το ΛΕ-
ΠΕΤΕ και το ΤΥΠΕΤ” οι συνταξιούχοι -ξεπερνών-
τας τις ντρίπλες της διοίκησης του ΣΣΕΤΕ- πήραν
δυο πολύ σημαντικές αποφάσεις. Πρώτον, υπερ-
βαίνοντας τις εδώ και μήνες μανιώδεις προσπά-
θειες μπλοκαρίσματος κάθε κινητοποίησης, απο-
φάσισαν την οργάνωση μεγάλου πανελλαδικού
συλλαλητηρίου στις 9 Μάη στο κέντρο της Αθή-
νας. Δεύτερον, με απόφαση της Γενικής Συνέλευ-
σης δημιουργείται ανεξάρτητη Επιτροπή Αγώνα
που θα οργανώνει τις δράσεις και τις κινητοποι-
ήσεις παράλληλα και επικουρικά στο ΔΣ του σω-
ματείου που πλέον έχει μπει σε κρίση και αναγκα-
στικά -ό,τι ντρίπλα και αν αποφασίσουν να κάνουν
το επόμενο διάστημα- έχει χάσει τη δεδηλωμένη
και οδηγείται προς εκλογές.

Άλλωστε το πρώτο αποτέλεσμα της συγκλονι-
στικής παρουσίας των χιλιάδων συνταξιούχων και
του τεράστιου ΟΧΙ που είπαν στην διοίκηση ήταν
η παραίτηση του προέδρου του ΣΣΕΤΕ Πορτούλα
(μέλος της ΔΑΚΕ).

“Η 11 του Απρίλη ήτανε μια μέρα ξεχωριστή
για την μεγάλη υπόθεση του ΛΕΠΕΤΕ - ΤΥΠΕΤ. Η
απαράδεκτη διαχείριση 18 ετών του Λογαρια-
σμού Επικούρησης επιτέλους υπέστη μία μεγα-
λειώδη ήττα”, ανέφερε ο Σταμάτης Κυριακάκης,
συνταξιούχος της ΕΤΕ από το Συντονισμό Δράσε-
ων για το ΛΕΠΕΤΕ και το ΤΥΠΕΤ. 

“Προσοχή όμως. Αυτή ήταν μια νίκη σε έναν
μεγάλο και διαρκή πόλεμο ετών. Δεν ήτανε η ορι-
στική νίκη. Δεν κερδίσαμε ακόμα τον πόλεμο. Μέ-
χρι να φτάσουμε εκεί έχουμε ακόμα να διανύσου-
με πάρα πολύ δρόμο.

Η συμμετοχή όλων χωρίς εξαιρέσεις και απο-
κλεισμούς πρέπει να είναι ο στόχος μας.  Αυτό θα
μπορέσει να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία για επα-
νεγγραφή διαγραμμένων μελών, ή και εγγραφή

όσων συναδέλφων ποτέ δεν εγγγράφησαν, επα-
νάκαμψης στις γραμμές του συλλόγου για να ενι-
σχυθεί η προσπάθεια αλλαγής των δεδομένων
του ΣΣΕΤΕ και ενδυνάμωσης του αγώνα μας.

Οι αποφάσεις πρέπει να είναι συλλογικές με μια
διαδικασία που θα δίνει και στον τελευταίο συνά-
δελφο της πιο απομακρυσμένης περιοχής τη δυ-
νατότητα να συμμετέχει και να συναποφασίζει”.

Ανατροπή
“Καταφέραμε αυτό που δεν είχαμε μπορέσει

πέρσι στην προηγούμενη Γενική Συνέλευση. Να
ενώσουμε όλες τις αντιστάσεις από τα κάτω και
να κάνουμε την ανατροπή”, ανέφερε η Ιωάννα
Παυλοπούλου, συνταξιούχος της ΕΤΕ από τον
Συντονισμό Ενάντια στα Μνημόνια. “Αυτό δεν ήρ-
θε αυτόματα. Χρειάστηκε να συντονίσουμε όλες
τις διαφορετικές φωνές, να ενημερώσουμε τους
χιλιάδες συναδέλφους πανελλαδικά, να οργανώ-
σουμε στην πράξη την παρουσία μας στη συνέ-
λευση. Κερδίσαμε με ψηφοφορία το προεδρείο
της συνέλευσης, σε αντίθεση με την πρόταση της
πλειοψηφίας του ΔΣ του σωματείου, ώστε να
μπορέσουμε να έχουμε φωνή. Χρειάστηκε ακόμα
και να οργανώσουμε την κάθοδο των συναδέλ-
φων στη συνέλευση απ'όλη την Ελλάδα. Να
βρούμε σπίτια και χώρους για να μείνει κόσμος
που ερχόταν απ'άκρη σ'ακρη της χώρας. 

Το τεράστιο ΟΧΙ που είπαν οι συνταξιούχοι
στους απολογισμούς του απερχόμενου πλέον ΔΣ,

έκοψε κάθε πιθανότητα διαπραγμάτευσης για πε-
ρικοπή του ΛΕΠΕΤΕ και διάλυση του ΤΥΠΕΤ.
Όμως κατά τη γνώμη μου το μεγαλύτερο κέρδος
της συνέλευσης ήταν η απόφαση για τη δημιουρ-
γία Επιτροπής Αγώνα. Η σημαντική αυτή απόφα-
ση μας δίνει τη δυνατότητα να οργανώσουμε τον
αγώνα μας από τα κάτω, να έχουμε μαχητική φω-
νή σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου
και να αποφύγουμε κάθε προσπάθεια κωλυσιερ-
γείας και διαπραγματεύσεων που θέλει να επιβά-
λει το παλιό ΔΣ, ακόμα και τώρα που τελειώνουν. 

Η κινητοποίηση στις 9 Μάη πρέπει να γίνει
σταθμός για τον κόσμο της αντίστασης στην κα-
τάργηση του ΛΕΠΕΤΕ. Πρέπει να πλημμυρίσουμε
το κέντρο της Αθήνας και να δείξουμε πως το
αγωνιστικό και μαχητικό κομμάτι των συνταξιού-
χων έχει τη δύναμη να αντισταθεί. Το συλλαλητή-
ριο αυτό θα πρέπει να είναι η ενωτική απάντησή
μας στις μεθοδεύσεις της διοίκησης που θέλει
ακόμα και τώρα να μας απομονώσει.

Έχουμε μπροστά μας μια τεράστια μάχη που
θα φτάσει μέχρι τις εκλογές του ΣΣΕΤΕ. Εκεί
πρέπει ενωτικά και μαχητικά να ξανασυσπειρώ-
σουμε όλον αυτόν τον κόσμο που καταψήφισε το
παλιό ΔΣ του συλλόγου και να κερδίσουμε το
σύλλογο. Είναι μια μεγάλη μάχη αλλά η επιτυχία
της 11ης Απρίλη μας έδειξε πως έχουμε τη δυνα-
τότητα να τα κερδίσουμε όλα πίσω”.

Κυριάκος Μπάνος

Πανελλαδικό Συλλαλητήριο 9 Μάη

Αναβλήθηκε η
δίκη Κουκούτση

Εκδήλωση 
στο Μπραχάμι

Για τις 16/9 αναβλήθηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό του πρώην
βουλευτή της ΧΑ Δ. Κουκούτση, ύστερα από αίτημα της

υπεράσπισής του. 
Ο Κουκούτσης δικάζεται για συκοφαντική δυσφήμιση κατ’

εξακολούθηση σε βάρος του Π. Κωνσταντίνου. Είχε επιτεθεί σε
αντιπροσωπεία διαδηλωτών που κατέθεταν ψήφισμα ενάντια
στον Ξένιο Δία το 2012 και δυο ημέρες μετά ξεκίνησε εκστρα-
τεία συκοφάντησης στα δεξιά και ακροδεξιά ΜΜΕ χαρακτηρί-
ζοντας τον Π. Κωνσταντίνου «εμπρηστή της Μαρφίν». Πρωτόδι-
κα έχει καταδικαστεί σε 15 μήνες με αναστολή.

Εκδήλωση με θέμα “52 χρόνια από τη Χούντα -
4 χρόνια δίκη Χρυσής Αυγής” οργανώνει το
Ενωτικό Αντιφασιστικό Μέτωπο Μπραχαμίου
στο Δημαρχείο Αγίου Δημητρίου την Παρα-
σκευή 19/4, 8μμ με ομιλητές τον Κωνσταντίνο
Μανταίο, Πρόεδρο Συνδέσμου Φυλακισθέντων
Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974 και
τον Δημήτρη Ψαρρά, συγγραφέα, δημοσιο-
γράφο (ΙΟΣ ΕΦΣΥΝ).

11/4, Συνέλευση συνταξιούχων της Εθνικής Τράπεζας



Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του ΣΕΚ δώσαμε τη μάχη
των φοιτητικών εκλογών μαζί με τους συντρόφους

από τα σχήματα της ΕΑΑΚ σε τρία τμήματα των σχολών
του ΑΠΘ, στο Αγγλικό, το Πολιτικών Επιστημών και το Χη-
μικών Μηχανικών. 

Η ριζοσπαστικοποίηση συνεχίζει στους κύκλους της νε-
ολαίας. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι το αποτέλεσμα των
εκλογών στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών όπου το νεοσύ-
στατο σχήμα ΣΑΡΠ-ΕΑΑΚ κατάφερε να πάρει 50 ψήφους.
Ανοίγοντας τη συζήτηση για την υποχρηματοδότηση της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το άσυλο, τη σίτιση και τη
στέγαση, ξεδιπλώνοντας ταυτόχρονα τα ζήτημα του ρα-
τσισμού, του σεξισμού, του εθνικισμού και του φασισμού
το ΣΑΡΠ-ΕΑΑΚ κατάφερε να σπάσει την αυτοδυναμία της
ΔΑΠ. Στο τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας η κάλπη διπλασιά-
στηκε σε σχέση με το προηγούμενο έτος με την ΑΝΑΡΠΑ-
ΕΑΑΚ να είναι δεύτερη δύναμη μετά την ΠΚΣ. Επόμενη
μάχη μετά τις φοιτητικές εκλογές είναι η αντιφασιστική
συγκέντρωση στις 18 Απρίλη στις 19:00 στην Καμάρα για
τα 4 χρόνια από την έναρξη της δικής της Χρυσής Αυγής.

Σάββας Κκονέ

Απεργιακή 8 Μάρτη 2019
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Οι φοιτητές έστειλαν μήνυμα αγώνα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2019

Χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες ψήφι-
σαν την Τετάρτη 10 Απρίλη στην συν-
τριπτική πλειοψηφία των σχολών. Συνο-

λικά ψήφισαν 51.390 στα ΑΕΙ και περίπου
10.500 στα ΤΕΙ πανελλαδικά. Για πρώτη φορά
μετά από αρκετά χρόνια η συμμετοχή των
φοιτητών στις κάλπες ανέβηκε. 10.000 περισ-
σότεροι ψήφισαν σε σχέση με πέρσι και αυτό
είναι ενδεικτικό της πολιτικής συζήτησης που
έχει ανάψει μέσα στις σχολές.

Είναι ιδιαίτερα θετικό στις φετινές φοιτητικές
εκλογές ότι στους περισσότερους συλλόγους
αυξήθηκε η συμμετοχή των φοιτητών-τριών. Η
αριστερά εξακολουθεί να είναι μεγάλη δύναμη
μέσα στις σχολές με πάνω από 30%.

Χαιρετίζουμε τους πάνω από 6.000 φοιτητές
και φοιτήτριες που στήριξαν τα ψηφοδέλτια
της ΕΑΑΚ. Η αντικαπιταλιστική αριστερά είναι
μια διακριτή δύναμη που μπορεί να παίξει κα-
θοριστικό ρόλο για να οργανωθεί το φοιτητικό
κίνημα. Oι φοιτητές και οι φοιτήτριες του ΣΕΚ
στις σχολές δώσαμε όλες μας τις δυνάμεις για
το δυνάμωμα της αντικαπιταλιστικής αριστε-
ράς και των σχημάτων της ΕΑΑΚ.

Αναδείξαμε την αναγκαιότητα σύγκρουσης
με τους νόμους Γαβρόγλου και την προσπά-
θεια να τσακίσουν τα δικαιώματά μας και να
μετατρέψουν τις σχολές και τις σπουδές μας
σε ένα νέο πεδίο κερδοφορίας για τους καπι-
ταλιστές. Παλεύουμε για την συνολικοποίηση
των αντιστάσεων για συνελεύσεις, καταλή-
ψεις, διαδηλώσεις και απεργίες και το αποτέ-
λεσμα της ΕΑΑΚ δείχνει ότι υπάρχει η δύναμη
για να το κάνουμε αυτό πράξη. 

Σύγκρουση
Αναδείξαμε την σύγκρουση με τον εθνικι-

σμό και τους φασίστες, την σύγκρουση με τον
ρατσισμό και την πολιτική της Ευρώπης
φρούριο. Τα συλλαλητήρια που έγιναν διε-
θνώς στις 16 Μάρτη και η συμμετοχή της νεο-
λαίας ήταν βήμα μπροστά. Επόμενος σταθμός
η 18 Απρίλη και η διαδήλωση στο Εφετείο για
τα 4 χρόνια από την έναρξη της δίκης της
Χρυσής Αυγής. Η νεολαία θα βρεθεί στην
πρώτη γραμμή αυτού του αγώνα.

Ανοίξαμε τα ζητήματα του σεξισμού και της
καταπίεσης που ειδικά στη νεολαία έχουν πά-
ρει εκρηκτικές διαστάσεις. Ενάντια στο σύστη-
μα των σεξιστικών διακρίσεων, παίξαμε ρόλο
για να οργανωθεί για πρώτη φορά απεργία
στις 8 Μάρτη και συνεχίζουμε. Οι προτεινόμε-
νες αλλαγές στον ποινικό κώδικα από την κυ-
βέρνηση για το ζήτημα των βιασμών, αλλά και
για την εγκληματική οργάνωση που πάει να ρί-
ξει στα μαλακά την Χρυσή Αυγή, πρέπει να ση-
μάνουν ξεσηκωμό μέσα στις σχολές μας. 

Θα συνεχίσουμε ανοίγοντας τα ζητήματα
της προοπτικής των αγώνων μας. Η στρατηγι-
κή σύνδεση των φοιτητών με τους αγώνες της
εργατικής τάξης, η πάλη για ένα δυνατό πα-
νεκπαιδευτικό κίνημα ενάντια στους νόμους
Γαβρόγλου μαζί με τους εκπαιδευτικούς και
τους μαθητές, πρέπει να αποτελέσει κέντρο
της δουλειάς μας όλο το επόμενο διάστημα. 

ΣΕΚ στις σχολές

ΠΤΔΕ

Στο Παιδαγωγικό τα αποτελέ-
σματα ήταν πολύ θετικά για

την αριστερά και ιδιαίτερα για
την αντικαπιταλιστική. Καταρ-
χάς η ΔΑΠ δεν κατέβασε καν
ψηφοδέλτιο μετά από πολλά
χρόνια. 

Οι φοιτητές του Παιδαγωγι-
κού τους γύρισαν την πλάτη
όλη την χρονιά. Η ΠΚΣ βγήκε
πρώτη αλλά με πτώση των ψή-
φων της και το σχήμα μας ΕΑΑΚ
ανέβηκε και άλλο και τώρα πια
έχουμε 3 έδρες. Το αποτέλεσμα
είναι δύναμη για εμάς αλλά δεί-
χνει και τις αναζητήσεις ενός
μεγάλου κομματιού φοιτητών.
Συνεχίζουμε πιο δυνατά και με
μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για
να οργανώσουμε τους αγώνες.

Σοφία Σισμάνη

ΦΛΣ

Στις φοιτητικές εκλογές της Φιλοσοφικής Σχολής αποτυπώθη-
καν οι μάχες που δώσαμε σαν Σύλλογος. Η ομάδα του ΣΕΚ

άνοιξε θέματα όπως οι νόμοι Γαβρόγλου, οι ελλείψεις συγγραμ-
μάτων και δομών, η προσπάθεια για κατάλυση του άρθρου 16 και
ιδιωτικοποίησης των ιδρυμάτων. Δεν μείναμε μόνο στη συζήτηση
των συνδικαλιστικών ζητημάτων, αλλά κάναμε τη σύνδεση με τις
πολιτικές εξελίξεις. Αυτό φάνηκε και από τη συμμετοχή των φοι-
τητών στις 16 Μάρτη, το μεγάλο αντιφασιστικό συλλαλητήριο.

Η Αντικαπιταλιστική Αριστερά, τα σχήματα της ΕΑΑΚ, ανέβηκαν
στο 20% των ψήφων και οι δυνάμεις της Π.Κ.Σ. στο 45%, ακυρώ-
νοντας τελείως την προσπάθεια της ΔΑΠ να ανέβει μετά την προ-
κλητική της καμπάνια. Ενδεικτικό είναι επίσης ότι πρώτη δύναμη
στη Γερμανική Φιλολογία βγήκε η ΕΑΑΚ, ως αποτέλεσμα της συ-
νεχούς παρέμβασης της ομάδας του ΣΕΚ και ανάδειξης της πολι-
τικής ατζέντας της Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς. Την πλειοψη-
φία των εδρών στο ΔΣ την έχει η αριστερά ανοίγοντας τον δρόμο
για οργάνωση από τα κάτω μέσω των γενικών συνελεύσεων. 

Άγγελος Διονυσακόπουλος

ΒΟΛΟΣ

Στις φοιτητικές εκλογές στο Βόλο σχεδόν όλα
τα σχήματα ΕΑΑΚ ανέβηκαν σε δύναμη. Στη

σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών διπλασιάστηκαν
οι ψήφοι της ΕΑΑΚ και ανέβηκε και η ΑΡΕΝ. Αυ-
τές οι δυνάμεις δώσαμε τη μάχη των δύο εβδομά-
δων της κατάληψης και το αριθμητικό ανέβασμα
εκφράζει ακριβώς αυτό, τον κόσμο που παλεύει. 

Η πτώση εκτός ΔΣ της ΠΚΣ (ΚΚΕ) μετά από
τουλάχιστον 5 χρόνια αντανακλά τις αδυναμίες
της να στηρίξει τις κινητοποιήσεις και πληρώνει
τώρα τις καταγγελίες της για δήθεν «ασφαλίτες»
φοιτητές στην κατάληψη. 

Το μεγάλο αρνητικό είναι ότι παρά την άνοδο
της αριστεράς, η δεξιά (ανεξάρτητοι φοιτητές) με
όλη την βοήθεια του παλιού μηχανισμού της ΔΑΠ
κατάφερε να συσπειρώσει και να πάρει αυτοδυ-
ναμία με 3 στις 5 έδρες. Έχουμε να δώσουμε μά-
χες στη συνέχεια για να παλέψουμε την εντατικο-
ποίηση, τους νόμους Γαβρόγλου, το ρατσισμό
και τη φασιστική απειλή.

Γιάννης Σουμπάσης

Βγήκαμε από μια μεγάλη μάχη, αυτή των φοιτητικών εκλογών, αναζη-
τώντας μια αριστερή εναλλακτική. 

Το ΣΕΚ στις σχολές έπαιξε καθοριστικό ρόλο στις εκλογές θέτοντας
θέματα όπως αυτό του σεξισμού και της γυναικείας καταπίεσης, του φα-
σισμού, της δικής της Χρυσής Αυγής και του ρατσισμού. Ήταν αυτό που
στάθηκε ενάντια στους νομούς Γαβρόγλου, την ιδιωτικοποίηση των σχο-
λών, τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμημάτων και όλα τα αντιεκπαι-
δευτικά μέτρα που βάζουν στο στόχαστρο τη δημόσια δωρεάν Παιδεία
προβάλλοντας την αντικαπιταλιστική εναλλακτική των γενικών συνελεύ-
σεων και της οργάνωσης από τα κάτω για εργατικό και φοιτητικό έλεγχο. 

Μετά από χρόνια πήραμε ξανά έδρα στη ΣΔΟΚΕ ενώ κρατήσαμε τις
ήδη υπάρχουσες στη ΣΕΥΠ και στη ΣΓΤΚΣ. Συνεχίζουμε να οργανώνου-
με τις επόμενες πολιτικές μάχες, ξεσηκώνουμε τους φοιτητικούς μας
συλλόγους για τις 18 Απρίλη, 4 χρόνια από την έναρξη της δίκης των να-
ζί, ώστε να δώσουμε ένα δυναμικό παρών ενάντια στο φασισμό και την
εγκληματική οργάνωση της χρυσής Αυγής.

Εύα Ντόκου

ΠΑΔΑ

Οι εκλογές στο Πάντειο θα πραγματοποιηθούν τελι-
κά την Τρίτη 16/4 κατόπιν απόφασης του Δ.Σ του

φοιτητικού συλλόγου. Αναβλήθηκαν εξαιτίας μεθοδεύ-
σεων της ΔΑΠ και της ΠΑΣΠ που εκμεταλλεύτηκαν μια
μικροφωνική παρέμβαση για να φύγουν διακόπτοντας
τη διαδικασία. Στο ΔΣ των επόμενων ημερών μόνο η
ΔΑΠ επέμεινε οι εκλογές να διεξαχθούν το Μάιο και μά-
λιστα εκτός του πανεπιστημίου.

Η σύγκλητος στην ίδια γραμμή με τη ΔΑΠ ΝΔΦΚ αρ-
νείται να παραχωρήσει αίθουσες προκειμένου να στη-
θούν κάλπες. Εμμέσως πλην σαφώς, απαγορεύει τη
διεξαγωγή των εκλογών λόγω «μη ομοφωνίας». Η ομά-
δα του ΣΕΚ στο Πάντειο οργανώνουμε τις εκλογές, ξε-
σηκώνουμε τα αμφιθέατρα και τους φοιτητές να στηρί-
ξουν την επαναστατική αριστερά και υπερασπιζόμαστε
τις συλλογικές μας διαδικασίες. Οι εκλογές θα γίνουν
κανονικά, και η ΔΑΠ ας μείνει απέξω. Ταυτόχρονα ορ-
γανώνουμε την μαζική μας συμμετοχή στην κινητοποί-
ηση της Πέμπτης 18/4 στο μετρό Αμπελοκήπων.

Μαριλένα Κουντούρη, Πάντειο

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΑΝΤΕΙΟ
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ΤΕΤΑΡΤΗ 17/4
ΜΕΤΡΟ ΔΟΥΚΙΣΗΣ 8πμ
Ν. ΙΩΝΙΑ ΗΣΑΠ 8πμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  19/4
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 6.30μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Σταθμός ΜΕΤΡΟ 6.30μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ  
Ελ. Βενιζέλου και Έβρου  6μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Market In 7μμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Λαϊκή  11πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 
Πεζόδρομος Κομνηνών 6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ  20/4
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
Πανόρμου Λαϊκή Λαρίσης 11.30πμ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 11.30πμ
ΘΗΣΕΙΟ Μάρκετ Ιν Νηλέως 12μ
Κ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Σκλαβενίτης 12μ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Πλ. Κύπρου 11.30πμ
ΙΛΙΣΙΑ 
Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 11.30πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Super Market 
Βασιλόπουλος 11.30πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Σκλαβενίτης 
Πλατεία Πλαστήρα 11.30πμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 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
ΠΑΤΡΑ
Κολοκοτρώνη και Ρήγα Φεραίου 11πμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική Πλατεία 11πμ

Εξορμήσεις

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 17/4 καφέ Σταθμός 8μμ
Γυναικεία απελευθέρωση, θεωρία και
πράξη
Ομιλήτρια: Μαρία Ντάσιου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 24/4 καφέ Σταθμός 8μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/4  
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Ενάντια στην καταπίεση, η θεωρία και η
πράξη
Ομιλήτρια: Μαρία Παππά

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/4 στέκι Αριστερής Κίνησης
(Ιάσωνος και Ακροπόλεως) 7.30μμ
Η πάλη των γυναικών και οι δημοτικές
εκλογές
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/4  
καφέ Spirit (πλατεία Βυζαντίου) 7μμ
Ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/4  Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Τότε και σήμερα – 52 χρόνια από τις 21
Απρίλη 1967
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/4 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Η πάλη των γυναικών και οι δημοτικές
εκλογές
Ομιλήτρια: Χρυσούλα Πλιάτσικα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/4 καφέ Πολυμήχανο 8μμ
Τότε και σήμερα – 52 χρόνια από τις 21
Απρίλη 1967
Ομιλητής: Αλέξανδρος Κοροβέσης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/4 καφέ Ζωή 7μμ
Κορέα – ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/4 καφέ Γιώτης 8.30μμ
Κορέα – ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 17/4  καφέ Ποέτα 8.30μμ
Οι εργατικές μάχες για να ξηλώσουμε τη
λεηλασία των μνημονίων
Ομιλητής: Κώστας Σταματίου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 24/4  καφέ Ποέτα 8μμ

Τότε και σήμερα – 52 χρόνια από τις 21
Απρίλη 1967
Ομιλητής: Νίκος Κοκκίνης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/4 
στοά Σαρκά, Α’κτίριο, β’ όρ. 7μμ
Τότε και σήμερα – 52 χρόνια από τις 21
Απρίλη 1967
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλου

ΠΑΤΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/4 
καφέ Γέφυρες (Πατρέως 86) 7μμ
Τότε και σήμερα – 52 χρόνια από τις 21
Απρίλη 1967
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΝΟΤΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/4  Πολύκεντρο Νεολαίας 7μμ
Η πάλη των γυναικών και οι δημοτικές
εκλογές
Ομιλήτρια: Βίκυ Βρακά

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΒΟΡΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/4  
Πολύκεντρο Νεολαίας 7.45μμ
Καπιταλισμός και περιβάλλον – σχέσεις
καταστροφής
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/4  
καφέ Μικρές Γεύσεις (πλ.Τερψιθέας) 7μμ
Όλοι μαζί ενάντια στους νόμους Γαβρό-
γλου
Ομιλητής: Γιάννης Αργυροκαστρίτης

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/4  
πολιτιστικό κέντρο Αντ. Σαμαράκης 8μμ
Μαρξισμός, θεωρία για να καταλάβουμε ή
και για να αλλάξουμε τον κόσμο;
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/4 καφέ Αλντεμπαράν 8μμ
Η πάλη των γυναικών και οι δημοτικές
εκλογές
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 17/4  καφέ Κρίκος 7μμ
Τότε και σήμερα – 52 χρόνια από τις 21
Απρίλη 1967
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 24/4  καφέ Κρίκος 7μμ
Κορέα – ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ- ΘΗΣΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/4  καφέ «6» 7μμ
Τότε και σήμερα – 52 χρόνια από τις 21
Απρίλη 1967

Ομιλητής: Αντώνης Σκαρπέλης

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/4 στην αυλή του Πέτρου 7μμ
Η πάλη των γυναικών και οι δημοτικές
εκλογές
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 18/4 καφέ Τζέγκα 7μμ
Τότε και σήμερα – 52 χρόνια από τις 21
Απρίλη 1967
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 18/4  
καφέ Βεσπάκι (Ζίννη 30) 8μμ
Τότε και σήμερα – 52 χρόνια από τις 21
Απρίλη 1967
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 18/4 καφέ Λα Ροζέ 7μμ
Η πάλη των γυναικών και οι δημοτικές
εκλογές
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΚΥΨΕΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 18/4 καφέ Deja 7.30μμ
Η πάλη των γυναικών και οι δημοτικές
εκλογές
Ομιλητής: Νίκος Αλεξανδράτος

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΠΕΜΠΤΗ 18/4 
καφέ Μυρτίλο (Πάρκο Καπαψ) 7.30μμ
Ενάντια στην καταπίεση, η θεωρία και η
πράξη
Ομιλήτρια: Άρτεμις Μιλούσι

ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 18/4 
στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγκαβή 69) 7.30μμ
Ενάντια στην καταπίεση, η θεωρία και η
πράξη
Ομιλητής: Άγγελος Διονσυσακόπουλος

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 18/4 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 59 8μμ
Τα εργατικά συμβούλια στη Δύση
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕΜΠΤΗ 18/4 
στέκι (Ρήγα Φερραίου) 7.30μμ
Η πάλη των γυναικών και οι δημοτικές
εκλογές
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΝΙΚΑΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 18/4  δημαρχείο 7μμ
Κορέα – ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί
Ομιλητής: Μιχάλης Βούλγαρης

ΚΑΜΑΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 18/4  καφέ Τρίλιζα 9μμ
Κορέα – ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 18/4 καφέ Κομπόης 7μμ
Διεθνιστικό ΟΧΙ στη Συμφωνία των Πρε-
σπών
Ομιλητής: Σπύρος Ζούρος

ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΙΛΙΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 18/4 καφέ Σαρδανάπαλος
(Πλ.Άνοιξη - Ζωγράφου) 7μμ
Όχι στα μαλακά φασίστες και βιαστές
Ομιλητής: Μούσα Αλοντάτ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
• ΠΕΜΠΤΗ 18/4 Goody’s 8μμ
Η κατάρρευση της Λήμαν Μπράδερς και η
κρίση του 2008
Ομιλητής: Σωτήρης Τατάκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 24/4  Goody’s 8μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΜΑΡΟΥΣΙ
• ΠΕΜΠΤΗ 18/4 καφέ Βαβέλ 8μμ
100 χρόνια από την ίδρυση της Γ’ Διε-
θνούς
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 24/4  καφέ Βαβέλ 8μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ

ΒΟΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/4  
Θόλος (πανεπιστήμιο) 3μμ
Διεθνιστικό ΟΧΙ στη Συμφωνία των Πρε-
σπών
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/4 Εverest 7.30μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/4 
Πνευματικό Κέντρο Δήμου 7μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/4  στέκι Εκτός Σχεδίου
6.30μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/4  καφέ Σκαντζόχοιρος 7μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

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 ανθρώ πι νες ανά γκες. 

EΠA NA ΣTAΣH και όχι ρεφορ μι σμό
O καπι τα λι σμός δεν παίρ νει διορ θώ σεις.
Πρέ πει να ανα τρα πεί με την εργα τι κή
δρά ση. Δεν υπάρ χει κοι νο βου λευ τι κός
δρό μος προς μια τέτοια αλλα γή. Tο κοι -

νο βού λιο, ο στρα τός, η αστυ νο μία, η 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 χώρους δου λε ι -
άς και στην εργα τι κή πολι το φυ λα κή. 

ΔIE ΘNI ΣMO όχι "σοσια λι σμό σε μια
χώ ρα" ή "σοσια λι σμό με εθνι κά χρώ -

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

ήταν κρα τι κοί καπι τα λι σμοί. 
Γι’ αυτό παλεύ ου με για τη διε θνι στι κή
ενό τη τα των εργα τών σε όλον τον κόσμο
χωρίς δια κρί σεις εθνι κό τη τας γλώσ σας,
θρη σκεί ας, φύλου, φυλής ή σεξουα λι κής
προ τί μη σης. 
Yπο στη ρί ζου με όλα τα εθνι κο α πε λευ θε -
ρω τι κά κινή μα τα που αντι στέ κο νται στην
ιμπε ρια λι στι κή κατα πί ε ση. H δύνα μη που
θα τσα κί σει τελειω τι κά τον ιμπε ρια λι σμό
εί ναι η ενό τη τα της εργα τι κής τά ξης σε
διε θνή κλί μα κα από τη Nέα Yόρ κη ως τη
Σε ούλ και από το Λον δί νο ως το Σάο Πά ο -
λο. 
Aντι πα λεύ ου με κά θε μορ φή σοβι νι σμού,
ρατσι σμού ή σεξι στι κών δια κρί σε ων που
απει λεί να δια σπά σει τους εργά τες. 
Aπέ να ντι στην αντι τουρ κι κή πολε μο κα πη -
λεία της “δι κής μας” άρ χου σας τά ξης
υπο στη ρί ζου με το σύν θη μα Eλ λη νες και

Tούρ κοι εργά τες ενω μέ νοι. 
Eί μα στε αντί θε τοι στην κατα πί ε ση των
μειο νο τή των στη Θρά κη και τη Mα κε δο νία
και στα μέ τρα αστυ νό μευ σης των μετα να -
στών. 

EΠA NA ΣTA TI KO KOM MA
της εργα τι κής πρω το πο ρί ας

H εργα τι κή τά ξη μπο ρεί να απε λευ θε ρώ -
σει τον εαυ τό της και όλους τους κατα -
πιε σμέ νους μέ σα από τη δι κή της δρά ση.
Για να κερ δη θούν όλα τα κομ μά τια της
τά ξης σε αυ τή την πά λη εί ναι απα ραί τη το
να οργα νω θούν τα πιο ξεκά θα ρα και
μαχη τι κά τμή μα τα σε ένα επα να στα τι κό
σοσι α  λι στι κό εργα τι κό κόμ μα. Eνα τέτοιο
κόμ μα μπο ρεί να πεί θει τους εργά τες για
την επα να στα τι κή προ ο πτι κή παρεμ βαί νο -
ντας στους μαζι κούς αγώ νες. Eί μα στε αν-
τί θε τοι σε κά θε αντί λη ψη υπο κα τά στα σης
της τά ξης, απ' όπου και αν προέρ χε ται. 
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Στις 21 Μάρτη του 1919 η κόκκινη σημαία
της Δημοκρατίας των Εργατικών Συμ-
βουλίων κυμάτιζε θριαμβευτικά στη Βου-

δαπέστη, στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας. Η
εργατική τάξη της πόλης ονόμαζε το νέο καθε-
στώς με μια λέξη: Κομμούνα. Ήταν, άλλωστε,
δικό της δημιούργημα. Εζησε μόλις 133 μέρες,
και πνίγηκε στο αίμα από την αντεπαναστατική
επέμβαση των γειτονικών αρχουσών τάξεων
με την υποστήριξη της Γαλλίας. 

Μέχρι το 1918 η Ουγγαρία ήταν το “άλλο μι-
σό” της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων, της
Αυστροουγγαρίας. Η εργατική τάξη της Βου-
δαπέστης και οι σιδηροδρομικοί είχαν απεργή-
σει ενάντια στον πόλεμο τον Γενάρη εκείνης
της χρονιάς. Και τον Νοέμβρη, η κυβέρνηση
της ανεξάρτητης πλεον Ουγγαρίας προσπα-
θούσε να επιβιώσει σε μια κατάσταση γενικευ-
μένης πολιτικής και κοινωνικής κρίσης. Είχε να
αντιμετωπίσει μια εργατική τάξη σε εξέγερση
και εκατοντάδες χιλιάδες αποστρατευμένους
φαντάρους. 

Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ουγγαρίας
ιδρύθηκε στα τέλη Νοέμβρη του 1918 και σύν-
τομα την ηγεσία του την ανέλαβαν φαντάροι
που είχαν γίνει κομμουνιστές στη διάρκεια της
αιχμαλωσίας τους στην Ρωσία. Κεντρική φι-
γούρα τους ήταν ο Μπέλα Κουν. Αυτό το κόμ-
μα “εκτοξεύτηκε” κυριολεκτικά στην εξουσία
τον Μάρτη του 1919. Πριν καν τα μέλη του
φτάσουν τον αριθμό των εκατό, την πρώτη
βδομάδα του Δεκέμβρη, το κόμμα είχε κερδί-
σει στις γραμμές του ένα ήδη διάσημο διανο-
ούμενο. Τον Γκιόργκι Λούκατς. 

Κομμούνα
Φιλόσοφος, ιστορικός και κριτικός της λογο-

τεχνίας, με σπουδές στη Χαϊδελβέργη της
Γερμανίας, ο Λούκατς ήταν ήδη γνωστός για
τις μελέτες  του Ψυχή και Μορφές και Θεωρία
του Μυθιστορήματος. Στεκόταν ήδη κριτικά
απέναντι στον καπιταλισμό και την αστική δη-
μοκρατία και ο Παγκόσμιος Πόλεμος έκανε
αυτή την αντίθεση πιο έντονη και βαθιά. Η νίκη
των εργατικών συμβουλίων τον Οκτώβρη του
1917 στη Ρωσία ήταν ο σταθμός που ώθησε
τον Λούκατς στο μαρξισμό και τις ιδέες των
μπολσεβίκων. 

Τον Μάρτη του 1919 έγινε αναπληρωτής κο-
μισάριος (υπουργός) Πολιτισμού στην επανα-
στατική κυβέρνηση. Η επανάσταση ήταν και σε
αυτό το τομέα μια “έφοδος στον ουρανό”. Η
τέχνη έπαψε να είναι προνόμιο των πλουσίων
και των “χορηγών”. Μια πρωτοποριακή παρα-
γωγή του Οθέλου του Σέξπηρ ανέβηκε στο πιο
φημισμένο θέατρο της Βουδαπέστης, δωρεάν
για χιλιάδες εργάτες και εργάτριες. 

Οι ίδιοι οι καλλιτέχνες, μέσα από τα δικά
τους συμβούλια απέκτησαν τον έλεγχο της δη-
μιουργίας τους. Πίνακες και άλλα πολύτιμα έρ-
γα τέχνης κατασχέθηκαν από τα μέγαρα και
τις βίλες των καπιταλιστών και των ευγενών
για να γεμίσουν εκθέσεις ανοιχτές στους πολ-
λούς. Κι η εκπαίδευση άλλαξε ριζικά. Μια εντυ-
πωσιακή “καινοτομία” ήταν η εισαγωγή του
μαθήματος της σεξουαλικής αγωγής στα σχο-
λεία που πήγαινε χέρι-χέρι με την πάλη για την
απελευθέρωση των γυναικών από την καταπίε-
ση. Αργότερα το αντεπαναστατικό καθεστώς
που επικράτησε με ένα λουτρό αίματος δεν θα
έπαυε να θυμίζει την “έκλυση των ηθών” που
έφερε η “εβραιοκομμουνιστική” εξουσία. 

Ο Λούκατς πολέμησε την αντεπανάσταση.
Εγινε πολιτικός επίτροπος της 5ης μεραρχίας
του ουγγρικού Κόκκινου Στρατού και συμμε-

τείχε σε μάχες. Όταν η επανάσταση ηττήθηκε
στις αρχές Αυγούστου του 1919, ο Λούκατς
έμεινε στη Βουδαπέστη, μαζί με άλλους συν-
τρόφους του, για να αναδιοργανώσει τη δρά-
ση του κόμματος σε συνθήκες σκληρής παρα-
νομίας. Το 1920 ήταν πλέον πολιτικός πρό-
σφυγας στη Βιέννη και μέλος της ηγεσίας του
κόμματος. 

Αυτή η ιδιότητα θα τον φέρει στην “καρδιά”
των συζητήσεων και διεργασιών της Κομμουνι-
στικής Διεθνούς. Ο Λούκατς θα είναι αντιπρό-
σωπος στο 3ο και 4ο συνέδριό της, το 1921
και το 1922 αντίστοιχα. Ήταν η περίοδος που
η Κομμουνιστική Διεθνής ήταν πραγματικά βή-
μα διαλόγου και επιτελείο των επαναστατικών
κομμάτων που συγκροτούνταν σε όλο τον κό-
σμο. 

Υποκείμενο
Σε αυτή τη διαδρομή, τη δεμένη με την προ-

σπάθεια να βγουν τα συμπεράσματα από την
εμπειρία τριών επαναστάσεων -της ρώσικης,
της γερμανικής, της ουγγρικής- και της προ-
σπάθειας να χτιστούν επαναστατικά κόμματα,
ο μαρξισμός του Λούκατς ωριμάζει και δίνει
καρπούς που είναι πολύτιμοι σήμερα σχεδόν
ένα αιώνα μετά. 

Ξεχωριστή θέση κατέχει το πιο σημαντικό
θεωρητικό του επίτευγμα, το βιβλίο Ιστορία
και Ταξική Συνείδηση που ολοκληρώθηκε το
1922. Δέχτηκε πυρά τόσο από το χώρο της σο-
σιαλδημοκρατίας όσο και από το σταλινισμό.
Το βιβλίο έμεινε πρακτικά “θαμμένο” μέχρι τη

δεκαετία του '60. Ο λόγος που κάνει το έργο
αυτό ξεχωριστό και ξένο τόσο από τη σοσιαλ-
δημοκρατία όσο και από τον σταλινισμό είναι η
θέση που δίνει στην εργατική τάξη σαν: “το
ταυτόσημο υποκείμενο-αντικείμενο της διαδι-
κασίας κοινωνικής ανάπτυξης”. 

Το προλεταριάτο δεν είναι μόνο το “αντικεί-
μενο” της εκμετάλλευσης. Το εμπόρευμα “ερ-
γατική δύναμη” δεν μπορεί να ξεχωριστεί απο
τον άνθρωπο-εργάτη. Ο καπιταλισμός μετα-
τρέπει διαρκώς την εργατική τάξη σε “εξάρτη-
μα της μηχανής” όπως έγραφαν ο Μαρξ κι ο
Ένγκελς στο Κομμουνιστικό Μανιφέστο, αλλά
η εργατική τάξη αντιστέκεται σε κάθε βήμα.
Επειδή έχει αυτά τα χαρακτηριστικά η εργατι-
κή τάξη μπορεί να κατανοήσει στην ολότητα
της την καπιταλιστική κοινωνία.  

Η αστική τάξη παρόλο που βρίσκεται στην
κορυφή αυτή της κοινωνίας, δεν μπορεί να
έχει αυτή την συνολική οπτική, γιατί το να δει
την κοινωνία στην ολότητά της θα σήμαινε να
παραδεχτεί ότι η κυριαρχία της δεν θα είναι
αιώνια.

Η εργατική τάξη μπορεί να ηγηθεί σαν τάξη
στον αγώνα για την ανατροπή του συστήματος
της εκμετάλλευσης και να γίνει το υποκείμενο
που έχει “πραγματική ταξική συνείδηση” του
ιστορικού της σκοπού. 

Όπως έγραφε σε ένα άλλο κείμενό του,
που δημοσιεύτηκε το 1924 με τίτλο Η Σκέψη
του Λένιν: 

“Η ιστορική αποστολή του προλεταριάτου
είναι λοιπόν να αποσπαστεί από κάθε ιδεολογι-

κή συμφωνία με τις άλλες τάξεις και να βρει
την καθαρή ταξική συνείδησή του, με βάση
την ιδιαιτερότητα της ταξικής του κατάστασης
και την αυτοτέλεια των ταξικών του συμφερόν-
των που απορρέουν απ’ αυτή. Μονάχα με αυ-
τόν τον τρόπο θα είναι ικανό να οδηγήσει
όλους όσους υποφέρουν από την καταπίεση
και εκμετάλλευση στην αστική κοινωνία στον
κοινό αγώνα κατά των οικονομικών και πολιτι-
κών εξουσιαστών τους. Η αντικειμενική βάση
αυτού του ηγετικού ρόλου του προλεταριάτου
είναι η θέση του στην παραγωγική διαδικασία
του καπιταλισμού”. 

Ο Λούκατς δεν ισχυρίζεται ότι η εργατική
τάξη κουβαλάει την “πραγματική της ταξική
συνείδηση” σαν “πινακίδα στην πλάτη της”
όπως του καταλόγισε μερικές δεκαετίες αρ-
γότερα ο Πουλαντζάς. Η “καθημερινή” “ψυ-
χολογική συνείδηση” της εργατικής τάξης εί-
ναι σημαδεμένη από τις ιδέες της κυρίαρχης
τάξης. Και μόνο μέσα από τον αγώνα, από τη
ταξική πάλη η εργατική τάξη μπορεί να την
ξεπεράσει. 

Μερικά χρόνια αργότερα ο ιταλός επανα-
στάτης Αντόνιο Γκράμσι -που είχε γνωρίσει
τον Λούκατς- έγραφε για την «ψευδή συνείδη-
ση» που οι καπιταλιστικές σχέσεις αναπαρά-
γουν, σε αντίθεση με την «ορθή συνείδηση»
που αντιστοιχεί στα πραγματικά ταξικά της
συμφέροντα.  

Κόμμα
Το επαναστατικό κόμμα είναι ο απαραίτητος

κρίκος σε αυτή τη διαδικασία. Η εργατική τάξη
δεν μπαίνει ομοιόμορφα σαν κουρδισμένη μη-
χανή στον αγώνα, ούτε απαλλάσσεται αυτόμα-
τα από τις ιδέες του καπιταλισμού. Το επανα-
στατικό κόμμα είναι “η ορατή μορφή που παίρ-
νει η ταξική συνείδηση του προλεταριάτου”.
Και ο λόγος ύπαρξης δεν είναι να δίνει εντο-
λές από την καρέκλα του διευθυντή (ή του
υπουργού) αλλά για να παρεμβαίνει στην κα-
θημερινή πάλη “να διδάσκεται από κάθε εκδή-
λωση των μαζών, όσο συγκεχυμένη κι αν είναι,
και να ανακαλύπτει στις μάζες τις επαναστατι-
κές δυνατότητες που δεν έχουν ακόμη συνει-
δητοποιήσει”. 

Ο Τρότσκι θα παρομοίαζε, στην Ιστορία της
Ρώσικης Επανάστασης, την σχέση του επανα-
στατικού κόμματος με την τάξη με εκείνη του
έμβολου και του ατμού. Χωρίς το έμβολο, το
επαναστατικό κόμμα, η δράση της τάξης -ο
ατμός- σκορπάει και χάνεται. Αλλά το έμβολο
χωρίς ατμό είναι ένα άχρηστο μεταλλικό αντι-
κείμενο. Την ίδια αναλογία κάνει κι ο Λούκατς,
με τη φιλοσοφική του διατύπωση στη Σκέψη
του Λένιν όταν μιλάει για το “ηγετικό κόμμα
του προλεταριάτου”:

“Είναι όμως πάντοτε το κοινωνικό Είναι
της τάξης, η ταξική συνείδηση που απορρέ-
ει απ’ αυτό, που καθορίζουν το περιεχόμενο
και την κατεύθυνση των πράξεών του. Δεν
πρόκειται για την εκπροσώπηση της τάξης,
αλλά για το αποκορύφωμα της δράσης της
ίδιας της τάξης”.  

Ο Λούκατς ξεκινούσε το βιβλίο του για τη
Σκέψη του Λένιν υπογραμμίζοντας ότι το θεμέ-
λιό της είναι η “επικαιρότητα της επανάστα-
σης”. Οχι “σαν να ήταν δυνατή η πραγματοποί-
ησή της οποτεδήποτε, με οποιονδήποτε τρό-
πο”. Αλλά “σαν το σίγουρο κριτήριο για τις
αποφάσεις που έπρεπε να παρθούν για όλα τα
καθημερινά θέματα”. Ενα κριτήριο που χρει-
άζεται επειγόντως η Αριστερά σήμερα. 

Λέανδρος Μπόλαρης

17 Απρίλη 2019, Νο 1370Ιστορία

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 1919 Ο Λούκατς 
και η ταξική συνείδηση
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Θα τα βρείτε στο

Λευτεριά 
στον Ασάνζ

H συμμετοχή για όλο το τετραήμερο Μαρξισμός 2019 κοστίζει 10 ευρώ. 
Για άνεργους και μαθητές 5 ευρώ.
Εάν δηλώσετε μέχρι τις 20 Απρίλη η συμμετοχή πέφτει στα 7 ευρώ.
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σχημάτων

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ 
(Στηρίζει την Αριστερή Κίνηση Περιστερίου)
Εκδήλωση: 
Με τους αγώνες μας μπροστά, με την αντι-
καπιταλιστική αριστερά στις εκλογές 

Τρίτη 23 Απρίλη, 7μμ 
Καφέ Τρίωτα Άγιος Αντώνης 

2007, Αμερικάνικο ελικόπτερο δολοφονεί αθώους στη Βαγδάτη

ΟΤζούλιαν Ασάνζ βρίσκεται πλέον στα χέρια του
βρετανικού κράτους και απειλείται με απέλαση
στις ΗΠΑ. Η κυβέρνηση του Ισημερινού έδωσε

άδεια στην αστυνομία να εισβάλει στην πρεσβεία της στο
Λονδίνο, όπου είχε βρει άσυλο ο Ασάνζ τα τελευταία χρό-
νια.  Άν σταλεί τελικά στις ΗΠΑ είναι άγνωστο με τι απειλεί-
ται. Επισήμως κατηγορείται για αποτυχημένη απόπειρα να
σπάσει κωδικούς σε υπολογιστές του αμερικάνικου στρα-
τού. Όμως αν κατηγορηθεί για “προδοσία”, όπως απειλούν
ορισμένοι δικαστές, μπορεί να βρεθεί χαμένος στα κέντρα
βασανιστηρίων και τις ειδικές φυλακές που χρησιμοποιεί η
υπερδύναμη για τους “μαχητές του εχθρού”.

Η απαγωγή του Ασάνζ μέσα από την πρεσβεία του Ιση-
μερινού είναι συνέχεια των μαζικών εγκλημάτων στο Αφ-
γανιστάν και το Ιράκ. Είναι συνέχεια των κολοσσιαίων ψε-
μάτων πάνω στα οποία οργανώθηκαν οι βομβαρδισμοί, οι
εισβολές και οι κατοχές από τον Μπους, τον Μπλερ και τη
συμμορία τους πριν από σχεδόν είκοσι χρόνια.

Ο Ασάνζ βοήθησε στην αποκάλυψη μιας σειράς εγκλη-
μάτων. Το Wikileaks που ίδρυσε, μετατράπηκε την τελευ-
ταία δεκαετία σε κέντρο δημοσιοποίησης εσωτερικών εγ-
γράφων των μεγαλύτερων ιμπεριαλιστικών οργανισμών.

Το 2010 για παράδειγμα το Wikileaks δημοσίευσε ένα
βίντεο του 2007 με ένα αμερικάνικο ελικόπτερο Απάτσι να
δολοφονεί δημοσιογράφο του Ρόιτερς και άλλους αθώους
σε μια πλατεία στη Βαγδάτη. Μετά την πρώτη σειρά δολο-
φονιών, έρχεται κόσμος με ένα βανάκι να βοηθήσει τους
τραυματίες. Αλλά και αυτοί, ανάμεσά τους παιδιά, δέχον-
ται δεύτερο χτύπημα.

Δίπλα σ’αυτές τις αδιαμφισβήτητες σφαγές αθώων, μέ-
σα από εκατοντάδες χιλιάδες απόρρητα έγγραφα, ήρθαν
στο φως πληροφορίες για τις μυστικές φυλακές, για το
πλιάτσικο των ιδιωτικών εταιρειών “ασφαλείας” και “ανοι-
κοδόμησης” στις κατεχόμενες χώρες, για την ψυχολογική
και σωματική βία σε βάρος των ίδιων των στρατιωτών.

Το μυστικό της αποκάλυψης των εγγράφων δεν ήταν
ούτε η τεχνολογία, ούτε οι ιδιαίτερες ικανότητες των χά-
κερς του Wikileaks, άλλα η δράση απλών ανθρώπων, φαν-
τάρων και επιστημόνων μέσα στην ίδια την αμερικανική
πολεμική μηχανή που βλέπουν από κοντά το έγκλημα και
έχουν πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων. Ένα μεγάλο μέ-
ρος των εγγράφων ήρθε από την στρατιωτίνα Τσέλσι Μά-
νινγκ, που εγκατέλειψε τον στρατό και πέρασε εφτά χρό-
νια στη φυλακή χωρίς να συμβιβαστεί και να καταδώσει
άλλους.

Εκδίκηση για όλα αυτά θέλει να πάρει ο βρετανικός και
ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός. Ο Λενίν Μορένο, ο πρό-
εδρος του Ισημερινού που πούλησε τον Ασάνζ, προσπαθεί
να πηδήξει στο τρένο της επιστροφής της Δεξιάς στη Λα-
τινική Αμερική, δίπλα στον Μπολσονάρο, τον Μάκρι και
τον Γκουαϊδό και πιστεύει ότι βγαίνει κερδισμένος που-
λώντας εκδουλεύσεις στον Τραμπ και τη CIA.

Η αποκάλυψη της αλήθειας δεν είναι έγκλημα. Ο Ασάνζ
πρέπει να να αφεθεί ελεύθερος.

Ν.Λ.
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Ηάρχουσα τάξη του Σουδάν
προσπαθεί απεγνωσμένα
να ξανακερδίσει τον έλεγ-

χο, ενώ οι διαδηλώσεις συνεχίζουν
απαιτώντας ριζικές αλλαγές.

Όλες οι κινητοποιήσεις αναδει-
κνύουν νέες μορφές ανυπακοής,
αντίστασης και συντονισμού. Ένας
αυτόπτης μάρτυρας της κατάλη-
ψης κοντά στο αρχηγείο του στρα-
τού περιγράφει: “Καθώς προχω-
ράς στην περιοχή της πρωτεύου-
σας Χαρτούμ, στο κέντρο της πό-
λης, που πλέον ελέγχεται εντελώς
από τους νεαρούς ‘επαναστάτες’,
βλέπεις τη διαφορά.

Δρόμος έξω: γεμάτος από σκου-
πίδια, με πλαστικές σακούλες πε-
ταμένες παντού. Δρόμος μέσα:
χωρίς σκουπίδια, σακούλες τοπο-
θετημένες σε στρατηγικά σημεία
για να πετιούνται τα απορρίμματα.
Νέοι άντρες με μακριά μαλλιά και
skinny τζιν τριγυρνάνε, μαζεύον-
τας τα σκουπίδια και ενθαρρύνουν
κι άλλους να βοηθήσουν. Ο κό-
σμος οργανώνει τις περιοχές για
προσευχή και εξασφαλίζει την
ιδιωτικότητα όσων θέλουν να προ-
σευχηθούν. Εθελοντές οργανώ-
νoυν σημεία ελέγχου κάθε λίγα μέ-
τρα για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα
μπει κανένας ένοπλος. Οι γυναίκες
κάνουν σωματικό έλεγχο σε γυναί-
κες και οι άντρες σε άντρες. Ένα
φαρμακείο οργανώνεται από νεα-
ρούς εθελοντές φαρμακοποιούς
που παρέχουν φάρμακα σε όποιον
χρειαστεί. Τα φάρμακα είναι δωρε-
άν, προσφορά εταιρειών και προ-
σώπων.

Επαναστάτες της μέρας
Δύο λεωφορεία αιμοδοσίας είναι

εκεί για να εξασφαλίσουν ότι όσοι
τραυματίζονται στις διαδηλώσεις
θα έχουν το αίμα που χρειάζονται.
Ο κόσμος συλλέγει οικονομική ενί-
σχυση και σακουλάκια με λεφτά
αφήνονται στην άκρη του δρόμου
για όποιον τα χρειαστεί για να γυ-
ρίσει σπίτι. Οργανώνονται βάρδιες,
οι “επαναστάτες της μέρας” γυρ-
νάνε σπίτι όταν φτάσουν οι “επα-
ναστάτες της νύχτας” για να πά-
ρουν σειρά. Η παραδοσιακή σου-
δανέζικη φιλοξενία δεν ξεχνιέται,
όλοι όσοι επισκέπτονται την περιο-
χή είναι υποχρεωμένοι να πιουν
τσάι ή νερό. Δεν επιτρέπονται αυ-
τοκίνητα στο χώρο, εκτός αν κου-
βαλάς βοήθεια. Καμιά εξαίρεση
δεν γίνεται, ούτε καν για τους ξέ-
νους διπλωμάτες. Σταμάτησαν τον
αμερικάνο επιτετραμμένο όταν ήρ-
θε για επίσκεψη. Στα παιδιά του
δρόμου δίνουν φαγητό και τα προ-
σέχουν, τα εντάσσουν σε αυτή τη
νέα κοινωνία. Ασφάλεια; Λύθηκε.
Αυτοσχέδια οδοφράγματα από
τούβλα και κονσερτίνα μπλοκά-
ρουν το δρόμο για να εμποδιστεί
οποιαδήποτε επίθεση τη νύχτα, κα-
θώς ήδη έγιναν καποιες αποτυχη-
μένες αλλά βίαιες απόπειρες να

διαλυθεί η κατάληψη.
Σου λείπει το ποδόσφαιρο; Οι φί-

λαθλοι έστησαν μια τεράστια οθό-
νη για να δουν τον τελευταίο αγώ-
να της Μπαρτσελόνα. Στα παιδιά
δίνουν σημαίες και μπισκότα, τα
σηκώνουν στους ώμους για να
μπορούν να δουν πάνω από τα
πλήθη. Πάρτι γενεθλίων, γάμοι,
ό,τι φανταστείς, γίνεται αυτή τη
στιγμή εκεί, στο δρόμο.

Σουδανοί Χριστιανοί Κόπτες
κρατούν υφάσματα για να κάνουν
σκιά πάνω από τα κεφάλια των
μουσουλμάνων αδελφών τους κα-
θώς προσεύχονται κάτω από τον
καυτό ήλιο.

Χωρίς καθόλου ‘ηγέτες’ κανενός
τύπου, αυτοί οι νεαροί Σουδανοί
και Σουδανές κατάφεραν να οργα-
νώσουν αποτελεσματικά αυτή την
κατάληψη, αυτό το μικροσκοπικό
‘κράτος’ μέσα στην πρωτεύουσα,
και το έκαναν με ευγένεια, χωρίς
τσακωμούς, εγωισμούς και προ-
κλήσεις. Αντι γι’ αυτά, στην ημερή-
σια διάταξη είναι το χιούμορ, η συ-
νεργασία, η ενότητα και η αλλη-
λεγγύη.”

Την περασμένη βδομάδα, ο δι-
κτάτορας Ομάρ Μπασίρ ανατρά-
πηκε από το στρατό, μετά από μή-
νες μαζικών διαδηλώσεων και ορ-
γισμένων απεργιών.

Οι ηγέτες του στρατού έκριναν
ότι ο Μπασίρ, που κυβερνούσε 30
χρόνια, δεν μπορούσε πλέον να τη
γλυτώσει. Αλλά οι πανηγυρισμοί
στους δρόμους μετά την πτώση
του ήταν σύντομοι, καθώς ο αντι-
πρόεδρος Αουάντ ιμπν Αούφ ανα-
κοίνωνε πως θα κυβερνούσε τη
χώρα για δύο χρόνια ενώ κήρυξε
και τρεις μήνες καθεστώς έκτα-
κτης ανάγκης.

Οι διαδηλωτές παρέμειναν στο
δρόμο απαιτώντας ακόμη πιο βα-
θιές αλλαγές και άμεση μετάβαση
σε δημοκρατική μη-στρατιωτική
διακυβέρνηση. Έκαναν σωστά λό-
γο για “Μπασιρισμό χωρίς Μπα-
σίρ” και “κλεμμένη επανάσταση”.
Ο Ιμπν Αούφ είναι ιδιαίτερα μισητή
φυσιογνωμία, μιας και ο Μπασίρ
τον προετοίμαζε για διάδοχό του.

Αυτό που ακολούθησε ήταν ότι η
απειλή ακόμη μεγαλύτερων διαδη-
λώσεων, ενάντια σε όλους όσοι
σχετίζονται με το καθεστώς, προ-
καλώντας παραπέρα αλλαγές.

Μετά από μόλις δυο μέρες στην
εξουσία, ο Ιμπν Αούφ παραιτήθη-
κε. Στη θέση του ανέλαβε ο αντι-
στράτηγος Αμπντελφατάχ Αμ-
πτντελραχμάν Μπουρχάν ο οποίος
ανακοίνωσε λήξη της απαγόρευ-
σης κυκλοφορίας, κάτι που δεν
λαμβανόταν υπόψη επί της ουσίας

έτσι κι αλλιώς, και υποσχέθηκε ότι
θα “ξεριζώσει το καθεστώς”.

Αλλά κάτι τέτοιο θα σήμαινε ότι
θα ξεφορτωνόταν τον εαυτό του.
Είναι βαθιά συνδεδεμένος με τον
στενό κύκλο του Μπασίρ. Και αρ-
γότερα το Σάββατο ο στρατός όρι-
σε τον αντιστράτηγο Μοχάμεντ Χα-
μντάν Ντάγκλο ως αναπληρωτή
επικεφαλής του Μεταβατικού
Στρατιωτικού Συμβουλίου.

Διαδηλώσεις και απεργίες
Πιο γνωστός με το ψευδώνυμό

του “Χεμέτι”, ο στρατηγός ηγείται
των παραστρατιωτικών Δύναμεων
Ταχείας Επικουρίας, οι οποίες εί-
ναι το διάδοχο σχήμα των Τζαντζα-
ουΐντ. Οι Τζαντζαουΐντ ήταν η πολι-
τοφυλακή που με τη στήριξη του
κράτους προέβησαν σε αλλεπάλ-
ληλες σφαγές στο Νταρφούρ, στο
δυτικό Σουδάν, στις αρχές της δε-
καετίας του 2000. Όποιοι κι αν εί-
ναι οι χειρισμοί που θα κάνουν οι
από πάνω, το βασικό ερώτημα εί-
ναι αν οι διαδηλώσεις και οι απερ-
γίες θα συνεχιστούν και θα ανα-
πτυχθούν. 

Η Ένωση Σουδανών Επαγγελμα-
τιών, η οποία ηγείται των διαδηλώ-
σεων απαιτώντας μη-στρατιωτική
κυβέρνηση, καλεί σε συνέχιση των
κινητοποιήσεων. “Σήμερα, συνεχί-

ζουμε την πορεία για να αποτελει-
ώσουμε την πορεία της νικηφόρας
μας επανάστασης”, αναφέρει μια
ανακοίνωσή τους. “Ξεκαθαρίζουμε
ότι η επανάστασή μας συνεχίζεται
και δεν θα υποχωρήσει ούτε θα
αποκλίνει από την τροχιά της μέ-
χρι να υλοποιηθούν τα δίκαια αιτή-
ματα του λαού μας για το πέρα-
σμα της εξουσίας σε μη-στρατιωτι-
κή κυβέρνηση”. H Ένωση έχει ανα-
δείξει συγκεκριμένα και σημαντικά
αιτήματα. Πέρα από το κεντρικό
αίτημα για μη-στρατιωτική διακυ-
βέρνηση, ζητάει όλοι όσοι “διέ-
πραξαν εγκλήματα σε βάρος του
σουδανικού λαού να δικαστούν σε
δίκαιες δίκες, να διαλυθούν οι πο-
λιτοφυλακές του καθεστώτος, να
διαλυθούν όλα τα όργανα και οι
θεσμοί του καθεστώτος και να
συλληφθούν να προφυλακιστούν
άμεσα όλοι οι ηγέτες που εμπλέ-
κονται σε δολοφονίες και υποθέ-
σεις διαφθοράς, αλλά και να απε-
λευθερωθούν άμεσα όλοι οι πολιτι-
κοί και στρατιωτικοί κρατούμενοι”. 

Για να επιτευχθούν όλα αυτά, θα
χρειαστεί μια επανάσταση ενάντια
στους απατεώνες που αυτοανακη-
ρύχθηκαν νέοι ηγέτες της χώρας.
Κάτι τέτοιο θα απαιτήσει όχι συνο-
μιλίες και συμβιβασμούς αλλά
αγώνα μεγάλης κλίμακας και μαζι-
κές απεργίες. Η Ένωση προσθέτει:
“Επιβεβαιώνουμε για μια ακόμη
φορά ότι δεν θα υποχωρήσουμε
από τα αιτήματα της επανάστα-
σης. Οι διαδηλώσεις μας στην
πρωτεύουσα συνεχίζονται, δεν θα
διαλυθούμε και η πολιτική μας
ανυπακοή συνεχίζεται μέχρι την
πλήρη υλοποίηση των αιτημάτων
μας.”

Το Σουδάν έχει ήδη δώσει ελπί-
δα σε άλλα σημεία όπου εξελίσσε-
ται πάλη ενάντια σε καταπιεστικά
καθεστώτα. Μπορεί να γίνει κομ-
μάτι ενός κύματος αντίστασης και
αλλαγής σε όλη τη βόρεια Αφρική,
μαζί με τις μαζικές διαδηλώσεις
που έριξαν τον Μπουτεφλίκα και
δεν έχουν σταματήσει, στην Αλγε-
ρία.

Αντίθετα με την Αραβική Άνοιξη
του 2011, τα σημερινά κινήματα
πρέπει να συνεχίσουν τη σύγκρου-
ση μέχρι το τέλος, ενάντια σε όλα
τα τμήματα της άρχουσας τάξης
και των υπερασπιστών της.

Νίκος Λούντος

ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΣΤΟ ΣΟΥΔΑΝ

Οργανώνοντας από τα κάτω 
τον αγώνα και την κοινωνία
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ΣΚΑΝΔΑΛΟ NOVARTIS εργατικη αλληλεγγυη 

Το φάρμακο δεν είναι εμπόρευμα
Ακόμα μία σελίδα στην υπόθε-

ση Novartis ανοίγει αυτές τις
μέρες και μάλιστα ενάμιση

μήνα πριν τις εκλογές. Την Πέμπτη
θα συζητηθεί στην Επιτροπή Κοινο-
βουλευτικής Δεοντολογίας η άρση
ασυλίας του Ανδρέα Λοβέρδου και
την επόμενη μέρα στην Ολομέλεια
της Βουλής. Στο μεταξύ, η πολιτική
αντιπαράθεση καλά κρατεί, με τον
Τσίπρα να κατηγορεί τον Μητσοτά-
κη ότι δεν δίνει μάχη για αποκατά-
σταση της δικαιοσύνης, αλλά για
παραγραφή. 

Ο Λοβέρδος κατηγορείται για δω-
ροδοκία κατ’ επανάληψη με συνολικό
ποσό που είναι τουλάχιστον 200.000
ευρώ επειδή φρόντιζε κατά την θη-
τεία του ως Υπουργός Υγείας την
διετία 2011-2012 να δίδεται πλήρης
αποζημίωση σε φάρμακα της εται-
ρείας, ογκολογικά, αιματολογικά και
φάρμακα σπάνιων παθήσεων. Την
ίδια ώρα, στο αρχείο πηγαίνει η υπό-
θεση για τους Πικραμμένο, Κουτρου-
μάνη, Βενιζέλο και Λυκουρέντζο με
την επιφύλαξη ότι μπορεί να υπάρ-
ξουν στοιχεία στο μέλλον. Η έρευνα
συνεχίζεται για πέντε πολιτικά πρό-
σωπα. Ο λόγος για τον πρώην πρω-
θυπουργό Αντώνη Σαμαρά και τους
πρώην υπουργούς Στουρνάρα,
Αβραμόπουλο, Άδωνη Γεωργιάδη
και Μάριο Σαλμά.

Συνολικά οι μίζες που υπολογίζε-
ται ότι πήραν στελέχη προηγούμε-
νων κυβερνήσεων προκειμένου να
«διευκολύνουν» την πολυεθνική να
ενισχύσει την θέση της στην αγορά
του φαρμάκου έναντι των ανταγωνι-
στών της ανέρχονται σε 50 εκατομ-
μύρια ευρώ. Από το 2000 έως το
2015, η ζημιά που φορτώθηκε το
δημόσιο από τις συναλλαγές αυτές
με τη Novartis, φτάνει τα 3 δις ευ-
ρώ. Την ίδια περίοδο, συνολικά η ζη-
μιά για το δημόσιο από τις παράνο-
μες πρακτικές των φαρμακοβιομη-
χανιών φτάνει τα 23 δις ευρώ, ζημιά
που φορτώθηκε στις πλάτες της ερ-
γατικής τάξης.

Πίσω από την επιφανειακή πόλω-
ση ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ που καταγ-
γέλλει το «μεγαλύτερο σκάνδαλο»
και τους ΝΔ-ΚΙΝΑΛ που διαμαρτύ-
ρονται για τη «μεγαλύτερη πολιτική
σκευωρία» με αφορμή τη «Novartis»
κρύβεται μία ουσιαστική σύγκλιση.

Η σύγκλιση αυτή ανθίζει στο έδα-
φος της πολιτικής που μετατρέπει
ένα δημόσιο αγαθό όπως η υγεία
και το φάρμακο σε εμπόρευμα και
αντικείμενο κερδοσκοπίας. Η αγορά
φαρμάκου ανέρχεται παγκοσμίως
σε 1,5 τρις δολάρια γεγονός που
τροφοδοτεί τον τεράστιο ανταγωνι-
σμό μεταξύ των μεγαλύτερων πο-
λυεθνικών φαρμακευτικών εταιρει-
ών που ελέγχουν την έρευνα, την

παραγωγή και την διακίνηση του
φαρμάκου. Το πραγματικό κόστος
αυτού του ανταγωνισμού το πληρώ-
νουν οι εργάτες, οι συνταξιούχοι, οι
φτωχοί, οι ανάπηροι, οι ασθενείς με
χρόνιες παθήσεις. Ταυτόχρονα, οι
φαρμακευτικές εταιρείες δημοσι-
εύουν οικονομικές καταστάσεις με
τζίρους και κέρδη που σπάνε ρεκόρ
παρότι διανύουμε μία μακρόσυρτη
περίοδο οικονομικής ύφεσης. Συγ-
κεκριμένα, η Novartis ανακοίνωσε
για το 2018 έσοδα που ανέχονται σε
51,9 δις δολάρια, αυξημένα κατά
5% σε σχέση με το 2017 και κέρδη
11,7 δις δολάρια!

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αξιοποιών-
τας το σκάνδαλο, καλλιεργεί αυτα-
πάτες ότι με τις εξεταστικές επιτρο-
πές και την αστική δικαιοσύνη θα
έρθει η «κάθαρση». Η λειτουργία
όμως της δικαιοσύνης εντάσσεται
στην συνολική αρχιτεκτονική του
καπιταλιστικού συστήματος. Πτυχές
αυτής της λειτουργίας προκαλούν
την αγανάκτηση και την κατακραυγή
σε πλατιά κομμάτια της εργατικής
τάξης όπως οι πρόσφατες τροπολο-
γίες στον ποινικό κώδικα που ρί-
χνουν στα μαλακά φασίστες και βια-
στές ενώ την ίδια στιγμή εξαντλούν
την αυστηρότητά τους σε περιπτώ-
σεις όπως την καταδίκη σε 10ετή
φυλάκιση της 53χρονης καθαρί-
στριας από τον Βόλο.

Μνημονιακές πολιτικές
Το πλέγμα των μνημονιακών πολι-

τικών που έθεσαν σε προτεραιότητα
την «δημοσιονομική προσαρμογή»
και τα «ματωμένα» πλεονάσματα, κα-
θήλωσαν την χρηματοδότηση για
δαπάνες υγείας και φαρμάκου. Για
το 2018, ο κρατικός προυπολογι-
σμός για φαρμακευτική δαπάνη
ανήλθε στα 1,94 δισ. ευρώ, όπως και
τα δύο προηγούμενα χρόνια. Το
2009 η αντίστοιχη δαπάνη ανερχό-
ταν σε 4,8 δις ευρώ. Την διαφορά
του πετσοκομμένου προϋπολογι-
σμού, καλούνται να καλύψουν οι
ασθενείς. Η ιδιωτική δαπάνη για
φάρμακο και άλλα υγειονομικά ανα-
λώσιμα έχει εκτιναχθεί όλα αυτά τα
χρόνια. Στα παραπάνω πρέπει να
υπολογιστεί επίσης η δαπάνη για
τα φάρμακα που συνταγογραφούν-
ται, αλλά δεν αποζημιώνονται από
τον ΕΟΠΥΥ, τα μη Συνταγογραφού-
μενα Φάρμακα τα οποία πληρώνον-

ται 100% από τους ασθενείς σε τι-
μές που σημειώνουν άνοδο διαρκώς,
αλλά και τα 10 ευρώ που έχει γίνει
καθεστώς να πληρώνουν οι ασθενείς
για τη συνταγογράφηση στους για-
τρούς, καθώς θεωρούνται ότι είναι
εκτός των “δωρεάν επισκέψεων”.

Ο Τσίπρας έχει αναφερθεί κολα-
κευτικά στην ελληνική φαρμακοβιο-
μηχανία χαρακτηρίζοντάς την ως μία
από τις ”ατμομηχανές” της ελληνι-
κής οικονομίας και φροντίζει, όπως
και οι προκάτοχοί του, να διαμορφώ-
σει γι' αυτήν το πιο ευνοϊκό περιβάλ-
λον επενδύσεων. Μέσα σε αυτό το
περιβάλλον έχουν γιγαντωθεί ελληνι-
κές εταιρείες φαρμάκου όπως η Ph-
armathen που βρίσκεται μεταξύ των
200 μεγαλύτερων εταιρειών του κλά-
δου στην Ευρώπη με τις πωλήσεις
τις να αντιπροσωπεύουν το 1% του
συνόλου ελληνικών εξαγωγών. Αντί-
στοιχες επιδόσεις έχουν να παρου-
σιάσουν και άλλες εταιρείες όπως η
Demo και η Φαρμασέρβ-Lilly. 

Η τελευταία βρέθηκε στο φώς της
δημοσιότητας πρόσφατα όταν εκ-
βίασε με “εμπάργκο” τον ΕΟΠΥΥ
λόγω της επιβολής του αυτόματου
μηχανισμού επιστροφής υπερβάσε-
ων (clawback και rebate). Ο εκβια-
σμός είναι ιδιαίτερα ωμός δεδομέ-
νου ότι η Φαρμασέρβ-Lilly προμη-
θεύει μία ιδιαίτερη κατηγορία φαρ-
μάκων, τα οποία προορίζονται για
σοβαρά και χρόνια νοσήματα, όπως
είναι ο καρκίνος και τα αυτοάνοσα,
και τα οποία διακινούνται αποκλει-
στικά στους ασθενείς που τα έχουν
ανάγκη μέσω των φαρμακείων του
ΕΟΠΥΥ! Την ίδια στιγμή οι εργαζό-
μενοι στον κλάδο του φαρμάκου και
στις ιδιωτικές κλινικές δίνουν την
μάχη για την διεκδίκηση ΣΣΕ με αυ-

ξήσεις, επαναφορά όλων των επιδο-
μάτων και των ΒΑΕ.

Διευκολύνσεις 
στους φαρμακοβιομήχανους

Στις διευκολύνσεις προς τους
φαρμακοβιομήχανους συμπεριλαμ-
βάνονται η δυνατότητα που τους δί-
νεται να διεξάγουν τις κλινικές δοκι-
μές των φαρμάκων στα δημόσια νο-
σοκομεία. Με αυτόν τον τρόπο οι
πολυεθνικές στο φάρμακο παρά-
γουν τα νέα φάρμακα με ελάχιστο
κόστος, τα οποία διαθέτουν στην
αγορά στο πολλαπλάσιο της τιμής
τους αυξάνοντας κατακόρυφα την
κερδοφορία τους.  Την ίδια ώρα στα
δημόσια νοσοκομεία οι ασθενείς έρ-
χονται αντιμέτωποι με τραγικές ελ-
λείψεις. Το σφιχτό δημοσιονομικό
πλαίσιο υπαγορεύει το πάγωμα των
προσλήψεων ιατρικού και νοσηλευ-
τικού προσωπικού και ελλείψεις ια-
τροτεχνολογικού εξοπλισμού και
αναλωσίμων. Αυτό επιβεβαιώνει
η τεράστια μείωση στην κρατική
χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ, όπως
η νέα μείωση της κρατικής χρημα-
τοδότησης των νοσοκομείων και
των μονάδων ΠΦΥ κατά 360 εκατομ-
μύρια ευρώ στον κρατικό προϋπο-
λογισμό του 2018 και η προσπάθεια
να λειτουργήσουν τα δημόσια νοσο-
κομεία με οικονομοτεχνικά κριτήρια. 

Η οργή του κόσμου για το “σκάν-
δαλο Novartis” δεν πρέπει να στα-
ματήσει στην απαίτηση να τιμωρη-
θούν όσοι λήστεψαν τον ελληνικό
λαό. Πλάι στον Άδωνι και τον Λο-
βέρδο πρέπει να πληρώσουν και τα
αφεντικά που λεηλατούν τα ασφαλι-
στικά ταμεία και κερδοσκοπούν με-
τατρέποντας το φάρμακο και την
υγεία σε εμπορεύματα και αυτό με-
ταφράζεται σε κρατικοποίηση της
φαρμακοβιομηχανίας και των ιδιωτι-
κών κλινικών χωρίς αποζημίωση.
Πραγματική λύση για να πάψουν τέ-
τοιου τύπου σκάνδαλα είναι η δημό-
σια, ποιοτική και δωρεάν υγεία και
φαρμακευτική αγωγή για όλες και
όλους. Κεντρικό σχεδιασμό στην
παραγωγή αλλά και στην έρευνα νέ-
ων φαρμάκων για την αντιμετώπιση
όλων των γνωστών ασθενειών. Επα-
νασύσταση και στελέχωση του ΕΟΦ
με μοναδικό κριτήριο τον πλήρη επι-
στημονικό έλεγχο των φαρμάκων
για την προστασία των ασθενών. Οι
αγώνες των εργαζόμενων στα νοσο-
κομεία, ενάντια στην διάλυση της
δημόσιας υγείας, δείχνουν το δρό-
μο. Για να μπουν οι ανάγκες μας πά-
νω από τα κέρδη των καπιταλιστών,
για να τελειώνουμε μ' αυτό το σύ-
στημα που "τρέφεται" με σκάνδαλα.
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“Η οργή του κόσμου για το
“σκάνδαλο Novartis” δεν
πρέπει να σταματήσει στην
απαίτηση να τιμωρηθούν
όσοι λήστεψαν τον ελληνι-
κό λαό. Πλάι στον Άδωνι
και τον Λοβέρδο  πρέπει
να πληρώσουν και τα
αφεντικά που λεηλατούν
τα ασφαλιστικά ταμεία και
κερδοσκοπούν μετατρέ-
ποντας το φάρμακο και
την υγεία σε εμπορεύματα
και αυτό μεταφράζεται σε
κρατικοποίηση της φαρμα-
κοβιομηχανίας και των
ιδιωτικών κλινικών χωρίς
αποζημίωση.
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