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Η μόνη κάθαρση είναι η ανατροπή
Αυτό που προκαλεί έκπληξη

στην υπόθεση του Αλέξαν-
δρου Λυκουρέζου και του Θε-

όδωρου Παναγόπουλου δεν είναι η
ίδια η σύλληψή τους: το πραγματικό
σοκ, η πρόκληση, είναι ότι κυκλοφο-
ρούσαν μέχρι τώρα ελεύθεροι.

Ο Λυκουρέζος και ο Παναγόπου-
λος δεν είναι “ψιλικατζήδες”. Με το
μικρο-έγκλημα ούτε έχουν, ούτε θέ-
λουν να έχουν καμιά σχέση. Τους
πορτοφολάδες και τα πρεζόνια δεν
θέλουν να τα βλέπουν ούτε από μα-
κρυά – όπως και όλους τους φτω-
χούς, άλλωστε, όποια δουλειά και αν
κάνουν. Η σεβαστή τους πελατεία
είχε πάντα “επίπεδο”. Και τα αντί-
στοιχα χρήματα φυσικά -για να μπο-
ρεί να πληρώνει δικηγόρους του
διαμετρήματός τους. 

Ο Λυκουρέζος και ο Παναγόπου-
λος δεν είναι οι πρώτοι μεγαλοδικη-
γόροι που συλλαμβάνονται για τις
σχέσεις τους με τη “μαφία των φυ-
λακών”. Και προφανώς ούτε και οι
τελευταίοι. Προηγήθηκαν οι συλλή-
ψεις του Γιώργου Αντωνόπουλου και
της Χρύσας Κιουμουρτζή στις αρχές
του μήνα. Και ακολουθούν δίχως αμ-
φιβολία και άλλες.

Υπεξαιρέσεις, ληστείες,
δολοφονίες

Η υπόθεση  της “μαφίας των φυ-
λακών” συνδέεται με χίλια νήματα
με μια σειρά από τις μεγάλες σκοτει-
νές υποθέσεις που έχουν απασχολή-
σει τη δικαιοσύνη τα τελευταία χρό-
νια: την δολοφονία του δικηγόρου
Μιχάλη Ζαφειρόπουλου στο γρα-
φείο του, τη δολοφονία του “Αλβα-
νού κακοποιού” Αλμπέρ Μπάκο από
δυο συγκρατούμενούς του στις φυ-
λακές Κορυδαλλού, την απόπειρα
δολοφονίας σε βάρος του ίδιου του
Γιώργου Αντωνόπουλου τον Νοέμ-
βριο του 2014. Αλλά το κουβάρι έχει
μια αρχή. Και η αρχή αυτή ονομάζε-
ται “σκάνδαλο Energa“ - μια από τις
μεγαλύτερες απάτες που έχουν
αποκαλυφθεί μέχρι σήμερα στην Ελ-
λάδα. Το ποσό και μόνο που υπεξαί-
ρεσε η Energa από το δημόσιο (ει-
σέπραττε το χαράτσι που είχε επι-
βάλλει η Τρόικα στους λογαρια-
σμούς του ηλεκτρικού ρεύματος χω-
ρίς να το αποδίδει ποτέ) προκαλεί
ίλιγγο: 256 εκατομμύρια Ευρώ. Ο
μέσος εργαζόμενος των 900 Ευρώ
το μήνα θα έπρεπε να δουλεύει χω-
ρίς να καταναλώνει ούτε μια δεκάρα
για 24 χιλιάδες χρόνια για να αποτα-
μιεύσει ένα τέτοιο ποσό. Για τον Άρη
Φλώρο, όμως, τον νέο, δυναμικό,
σύγχρονο επιχειρηματία που ήταν
στο τιμόνι της Energa έφταναν μερι-
κοί μήνες. Το επιχειρηματικό δαιμό-

νιο κάνει, όπως είναι γνωστό, θαύ-
ματα... 

Ο Φλώρος καταδικάστηκε τελικά
το 2016 σε κάθειρξη 21 ετών για την
υπεξαίρεση. Και ένα κομμάτι από
αυτά τα 256 εκατομμύρια επέστρε-
ψε στα δημόσια ταμεία. Αλλά ένα
κομμάτι μόνο. Ο Φλώρος συνέχισε
(και συνεχίζει παρόλο που βρίσκεται
στη φυλακή) να έχει “τον τρόπο
του”. Τον περασμένο Αύγουστο
αποφυλακίστηκε “λόγω αναπηρίας
67%” με πλαστές ιατρικές γνωμα-
τεύσεις – ο καθένας μπορεί να φαν-
ταστεί τι θα πλήρωσε για αυτές. Το
πάρτι, βέβαια, δεν κράτησε -ο κό-
σμος ξεσηκώθηκε και ο Φλώρος γύ-
ρισε γρήγορα κι άδοξα στο κελί του.

Ο Αντωνόπουλος εκπροσωπούσε
τα συμφέροντα του δημοσίου στη
υπόθεση της Energa. Σύμφωνα με
τις δική του εκδοχή, ο Φλώρος του
είχε προτείνει κάποιο συμβιβασμό -
να επιστρέψει κάποια από τα χρήμα-
τα στο δημόσιο με αντάλλαγμα την
παύση της ποινικής δίωξης. Ο Αντω-
νόπουλος φέρεται να αρνήθηκε. Τον
Νοέμβρη του 2014 δέχτηκε επίθεση,
την ώρα που έβγαινε από το σπίτι
του από δυο αγνώστους: αφού τον
λήστεψαν -του πήραν το ευτελές πο-
σό των 30 χιλιάδων Ευρώ το οποίο
είχε, όπως ο κάθε ένας από εμάς,
στο πορτοφόλι του- τον πυροβόλη-
σαν στον λαιμό και τράπηκαν σε φυ-
γή. “Αν και βαριά τραυματισμένος”,
διαβάζουμε στις εφημερίδες εκείνων
των ημερών, “κατάφερε να σηκωθεί,
να μπει στο αυτοκίνητό του και να
φτάσει στο νοσοκομείο”. Τους φυσι-
κούς αυτουργούς δεν τους αναγνώ-
ρισε ο Αντωνόπουλος αμέσως. Τον
ηθικό αυτουργό, όμως, δεν δίστασε
ούτε ένα λεπτό να τον κατονομάσει:
ήταν ο Άρης Φλώρος. Λίγους μήνες
αργότερα η αστυνομία συνέλαβε
δυο “Αλβανούς κακοποιούς” ως
υπεύθυνους για την απόπειρα: τον
Όλτι Ντούλτσε και τον Αλμπέρ Μπά-
κο. Το δικαστήριο καταδίκασε, πρω-

τόδικα και τους τρεις σε βαριές ποι-
νές: 13 χρόνια (με αναστολή) για τον
Φλώρο (ήταν ήδη στη φυλακή για το
σκάνδαλο της Energa), 22 χρόνια
(χωρίς αναστολή) για τον Ντούλτσε,
23 χρόνια (και πάλι χωρίς αναστολή)
για τον Μπάκο. 

Εκβιασμός
Τα στοιχεία που έχουν βγει όμως

τώρα στη δημοσιότητα δείχνουν και
μια άλλη εκδοχή: πρώτον, όπως
αποδείχτηκε, ο Αντωνόπουλος είχε
από παλιά επικοινωνία με το κύκλω-
μα της “Αλβανικής μαφίας” - το κύ-
κλωμα που οργάνωσε την επίθεση
σε βάρος του. Δεύτερον, όπως απο-
καλύφθηκε και πάλι από συνομιλίες
που έχουν υποκλέψει οι μυστικές
υπηρεσίες και έχουν επιβεβαιώσει
κάποιοι μάρτυρες η “μαφία” είχε
προτείνει στον Φλώρο να απαλύνει
τις καταθέσεις τόσο των φυσικών
αυτουργών της επίθεσης σε βάρος
του Αντωνόπουλου, όσο και του ίδι-
ου του Αντωνόπουλου έτσι ώστε,
στο εφετείο, να πέσει “στα μαλακά”
-με το αζημίωτο φυσικά: τις δια-
πραγματεύσεις αυτές, τον εκβιασμό
για να πούμε τα πράγματα με το
αληθινό τους όνομα, τον έκαναν ο
Λυκουρέζος και ο Παναγόπουλος.
Το τίμημα που ζήτησαν ήταν για τον
Φλώρο των 256 εκατομμυρίων σχετι-
κά μικρό: δυο εκατομμυριάκα. Τί ψυ-

χή έχουν μπροστά στα 13 χρόνια
της κάθειρξης;

Τα στοιχεία είναι απ' ότι φαίνεται
συντριπτικά. “Εμείς ελέγχουμε τους
Αλβανούς στις φυλακές, δώσε τα
λεφτά και θα φροντίσουμε να αλλά-
ξουμε τις καταθέσεις τους”, φέρεται
να διαμηνύει ο Λυκουρέζος στον
Φλώρο. Ο κρίκος μέσα από τον
οποίο φαίνεται ότι έφταναν τα μηνύ-
ματα στον Φλώρο ήταν ο Ζαφειρό-
πουλος – ο δολοφονημένος δικηγό-
ρος του. Σύμφωνα με τα στοιχεία
που έχουν βγει μέχρι τώρα στην επι-
φάνεια η δολοφονία του ήταν “ατύ-
χημα” -οι δράστες ήθελαν να τον
τρομοκρατήσουν για να σταματήσει
να αντιστέκεται στον εκβιασμό και
όχι να τον σκοτώσουν.

Που βρίσκεται η αλήθεια και που
το ψέμα -αυτό μάλλον δεν θα το μά-
θουμε ποτέ. Η υπόθεση θυμίζει το
Οριάν Εξπρές της Αγκάθα Κρίστι,
όπου στο τέλος αποδεικνύεται ότι
ήταν όλοι ένοχοι για τη δολοφονία
του θύματος -ενός καθάρματος που
είχε απαγάγει και δολοφονήσει ένα
κοριτσάκι λίγα χρόνια πριν. Μόνο
που στην περίπτωση αυτή δεν είναι
ούτε ένα το θύμα, ούτε ένα το κά-
θαρμα. Είναι όλοι.

Η κυβέρνηση δηλώνει “ικανοποι-
ημένη” από την αποκάλυψη των
σκανδάλων και την παραπομπή των

υπευθύνων στη δικαιοσύνη -είτε μι-
λάμε για τον Λυκουρέζο και τη “μα-
φία των φυλακών”, είτε για τους
Κουτσολιούτσους, τα Folli Follie και
τα ανύπαρκτα εμβάσματα του κυρί-
ου Πουτσίδη. Αλλά είναι αυταπάτη
να πιστεύει κανείς ότι η κοινωνία
μπορεί να γίνει καλύτερη απλά και
μόνο με την πάταξη της “διαφθο-
ράς”.

Πρώτον, η διαφθορά είναι συνυ-
φασμένη, εξ' ορισμού, με τον καπι-
ταλισμό: η οικονομία της αγοράς εί-
ναι ένα ανταγωνιστικό σύστημα, ένα
σύστημα όπου η ζωή της μιας επι-
χείρησης είναι ο θάνατος της άλλης.
Αυτός ο αγώνας δρόμου δεν στηρί-
ζεται στην “ευγενή άμιλλα” και τα
αθλητικά ιδεώδη: στηρίζεται σε κάθε
μέσο που είναι διαθέσιμο. Οι καπιτα-
λιστές θα βρίσκουν συνέχεια νέα
“κόλπα” για να την “φέρνουν” ο ένας
στον άλλο και νέα παραθυράκια για
να ξεπερνάνε τους περιορισμούς
του νόμου. Δεν είναι καθόλου τυχαίο
ότι όλες οι μεγάλες, επιτυχημένες
επιχειρήσεις έχουν βουτηχτεί και ξα-
ναβουτηχτεί πολλές φορές σε σκάν-
δαλα. Ποια να πρωτοθυμηθούμε;
Την Volkswagen με τις εκπομπές
καυσαερίων; Τις τράπεζες με το “φι-
ξάρισμα” του Libor; Το καρτέλ της
αγοράς των κρατικών ομολόγων;
Την Siemens; 

Δεύτερον, η διαφθορά είναι ένα τί-
ποτα μπροστά στη “νόμιμη απάτη”,
τα θεσμοθετημένα προνόμια της άρ-
χουσας τάξης. Το παράδειγμα είναι
οι εφοπλιστές στην Ελλάδα -που
εξαιρούνται από την φορολογία όχι
γιατί κρύβουν τα εισοδήματά τους
αλλά γιατί το ίδιο το σύνταγμα τους
απαλλάσσει από τους φόρους.

Τρίτον, οι πλούσιοι και οι ισχυροί
θα έχουν, όσο διαρκεί αυτό το σύ-
στημα, πολύ περισσότερες δυνατό-
τητες να αποφεύγουν το νόμο απ'
ότι οι εργάτες και οι φτωχοί. Ένας
εργάτης δεν μπορεί να περάσει ούτε
καν από την πόρτα ενός Κούγια ή
ενός Λυκουρέζου. Και οι απλοί δικη-
γόροι μπορεί να είναι επιστημονικά
δεκάδες φορές καλύτεροι από τα
“μεγάλα κεφάλια” -δεν έχουν όμως
τις διασυνδέσεις που έχουν οι μεγα-
λοδικηγόροι. Ούτε τις υλικές διασυν-
δέσεις -για να θυμηθούμε το παραδι-
καστικό κύκλωμα. Ούτε τις “φυσικές
διασυνδέσεις” -τις δεξιώσεις στα σα-
λόνια της καλής κοινωνίας, τα πάρτι
“της χρονιάς” στην έπαυλη των Κου-
τσολιούτσων στις Σπέτσες ή τις κο-
σμικές συναντήσεις στη Μύκονο. 

Ο καπιταλισμός δεν θέλει κάθαρ-
ση. Θέλει ανατροπή.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Η Μαφία 
της Energa
το γλένταγε με… 
πούρα (φωτό δίπλα). 

Ο Λυκουρέζος 
παρέα με τον… 
πρίγκηπα Νικόλαο 
(φωτό κάτω).
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ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2019 Διεθνιστική
απάντηση στους φίλους του Τραμπ
Η φετινή Πρωτομαγιά στέλνει πολλά μη-

νύματα για την αποφασιστικότητα της
εργατικής τάξης να αντισταθεί στις επι-

θέσεις που δέχεται πίσω από τις προεκλογικές
εξωραϊσμένες διακηρύξεις. Αντίσταση και αν-
ταρσία είναι το μήνυμα απέναντι στις υποσχέ-
σεις ότι η ανάπτυξη θα απογειωθεί επειδή ο
Μητσοτάκης θα δώσει περισσότερα κίνητρα
στους “επενδυτές” και ο Τσίπρας κάνει τα
υπερπλεονάσματα του προϋπολογισμού να
σπάνε πανευρωπαϊκά ρεκόρ. 

Ταυτόχρονα, είναι απαραίτητο να αναδείξου-
με το μήνυμα αντίστασης στον επικίνδυνο
εναγκαλισμό με τις αμερικάνικες εξορμήσεις
στην περιοχή. Η κυβέρνηση Τσίπρα περηφα-

νεύεται ότι έχει οδηγήσει τις σχέσεις με τις
ΗΠΑ στο καλύτερο σημείο όλων των εποχών! Ο
Κατρούγκαλος ως υπουργός Εξωτερικών βγαί-
νει στην ΕΡΤ και μιλάει για αναβαθμισμένη
στρατηγική σχέση Ουάσιγκτον-Αθήνας που
ανοίγει δυνατότητες για τα “εθνικά συμφέρον-
τα” καθώς οι σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας περνάνε
κρίση.

Φυσικά η Νέα Δημοκρατία τρίβει τα χέρια
της από ευχαρίστηση και δηλώνει ανοιχτά με
τον Κουμουτσάκο τη χαρά της, αφού μια κυ-
βέρνηση που δήλωνε “της Αριστεράς” ανακα-
λύπτει επιτέλους την αξία του δόγματος “ανή-
κομεν εις τη Δύση”, όπως είχε πει ο “εθνάρχης”
Καραμανλής. Και διεκδικεί ότι πρώτη αυτή προ-
ωθεί την αξιοποίηση των νέων “δυνατοτήτων”.

Επικίνδυνες διαδρομές
Τι σημαίνουν συγκεκριμένα όλα αυτά; Δεν

πρόκειται απλά και μόνο για άλλη μια εξευτελι-
στική κωλοτούμπα του ΣΥΡΙΖΑ που προσπαθεί
να τη βάψει με ροζ χρώματα. Το κόμμα που αγ-
καλιάζει τον Κόκκαλη και προβάλλει ως κάλυψη
τη θητεία του παππού Κόκκαλη στην Κυβέρνη-
ση του Βουνού είναι ικανό να ανακαλύψει “προ-
οδευτικές” περγαμηνές και στον παππού του
Τραμπ! Όμως μια πολιτική επιθετικών διεκδική-

σεων απέναντι στην Τουρκία με τις πλάτες των
ΗΠΑ οδηγεί σε επικίνδυνες διαδρομές.

Κατρούγκαλος και Κουμουτσάκος μαζί ζη-
τούν από τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ,
τον Μάικλ Πομπέο, να εξασφαλίσει ότι το ΝΑΤΟ
θα νομιμοποιήσει τη στρατιωτικοποίηση των
Δωδεκανήσων. Στρατιωτικές βάσεις στην Κάρ-
παθο ή στη Ρόδο είναι ένα βήμα για να κατοχυ-
ρωθεί ότι ο άξονας Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ
ελέγχει τα αεροναυτικά περάσματα της Ανατο-
λικής Μεσογείου οξύνοντας τον ανταγωνισμό
με την Τουρκία. Για να μην υπάρχει αμφιβολία
γι' αυτό, η συναίνεση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ σε αυτή την
πολιτική προωθεί ταυτόχρονα το αίτημα να
αποκτήσει τη δυνατότητα η Κύπρος να αγορά-
ζει οπλικά συστήματα που σήμερα δεν διαθέτει.

Όλοι θυμόμαστε πόσο τραγικά πλήρωσαν οι
λαοί προηγούμενες κλιμακώσεις της αντιπαρά-
θεσης του ελληνικού με τον τούρκικο καπιταλι-
σμό. Το θυμούνται οι Έλληνες της Πόλης το
1955, οι Τουρκοκύπριοι το 1964, όλοι μαζί το
1974. Και τότε είχαν προηγηθεί “αριστες σχέ-
σεις” με τις ΗΠΑ: το 1952 η ένταξη στο ΝΑΤΟ,
το 1964 ο γερο-Παπανδρέου μιλούσε με τον
πρόεδρο Τζόνσον, η Χούντα είχε σίγουρα τις
“καλύτερες σχέσεις” με τον αμερικάνικο ιμπε-
ριαλισμό. 

Ο Αλέξης Τσίπρας, που συχνά πυκνά-πυκνά
παρομοιάζεται με τον Ανδρέα Παπανδρέου,
έχει φτάσει παρά τη νεαρή ηλικία του να μοι-
άζει περισσότερο με τον γέρο-Παπανδρέου
που ήθελε την Αριστερά ουρά της Ένωσης
Κέντρου σε όλες τις εξορμήσεις του ελληνικού
καπιταλισμού. Είναι χρέος της Αριστεράς με
πρωτοπορία την αντικαπιταλιστική αριστερά να
πει ένα μεγάλο ΟΧΙ και στους δρόμους και στις
κάλπες.

Προχωράμε!
Στα 8.800 ευρώ έφτασε ο δεί-

κτης της οικονομικής εξόρ-
μησης της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης με τα 4.600 ευρώ που συγ-
κεντρώθηκαν την περασμένη
βδομάδα. 

Ευχαριστούμε για τις προσω-
πικές σας ενισχύσεις: από 100
ευρώ Δάνος Π., Δημήτρης Δ.,
Μαρίζα Ψ., Μανώλης Φ., Δημή-
τρης Ζ., 90 ευρώ Χρύσα Κ., 70
ευρώ Μύρων Μ., από 50 ευρώ
Άρης Ζ., Θράσος Τ., Βασίλης Τ.,
Κατερίνα Π., Φωτεινή Τ., Μιχά-
λης Μ., Μαρίνος Ψ., από 40 ευ-
ρώ Σωκράτης Τ., Φίλιππος Κ.,
από 30 ευρώ Βασίλης Μ., Νίκος
Μ., Βαγγέλης Μ., από 20 ευρώ
Κώστας Κ., Ευγενία Κ., Ηλίας Α.,
Φωτεινή Λ., Νένα Π., Λευτέρης
Μπ., Κώστας Π., Λίλιαν Μπ.,
Γιώργος Τ., Κώστας Κ., Πάνος
Π., Βασίλης Λ., Παναγιώτης Σ.,
Μάνος Γκ., Έλις Μ., Νίκος Π.,
Σάκης Κ., Μαρία Ν., Τόλης Μ.,
από 15 ευρώ Πάνος Π., Μάνος
Κ., Ευκλείδης Μ., Βασίλης Λ.,
από 10 ευρώ Αργύρης Σ., Νίκος
Χ., Παναγιώτης Ζ., Μαρία Α., Δη-
μήτρης Κ., Εύα Η., Θανάσης Λ.,
Χρυσάνθη Κ., Δήμητρα Τζ., Κώ-
στας Τ., Κώστας Μ., Λεωνίδας
Β., Δημήτρης Α., Χρήστος Κ.,
Χρήστος Θ., Μαρία Α., Αναστα-
σία Π., Μανώλης Μ., Ραφαήλ Κ.
5 ευρώ. 

Ευχαριστούμε επίσης τους
Μυρτώ Μ., Σπύρο Σ., Γιώργο Π.,
Δήμητρα Π., Στέργιο Μ., Χαρίτα
Μ., Νίκο Δ. και Γιώργο Τ. που
ανανέωσαν τη συνδρομή τους
στην εφημερίδα. 

Στόχος 50.000€

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Κυκλοφορεί
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr
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Τη συμμετοχή της στις Ευρωεκλογές
του Μάη, ανακοίνωσε σε συνέντευξη
τύπου η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, την Πέμπτη 18/4. 
Στη συνέντευξη τοποθετήθηκαν 
οι υποψήφιοι στις ευρωεκλογές 
Αντώνης Δραγανίγος, 
Γιάννης Σηφακάκης, Στέλιος 
Νικητόπουλος, Βασίλης Τουμπέλης,
Μάνος Σκούφογλου, ενώ παρενέβησαν
και οι υποψήφιοι Κώστας Παπαδάκης,
εκ μέρους των δικηγόρων της 
Πολιτικής Αγωγής των Αιγύπτιων 
ψαράδων στη δίκη της Χρυσής Αυγής, 

Ελένη Μπαρμπαλιά που συμμετέχει
στο αναπηρικό κίνημα και 
Δημήτρης Δεσύλλας, πρώην 
ευρωβουλευτής. Συντόνισε η Βάσια
Χριστοδούλου, από την τοπική 
επιτροπή Ζωγράφου της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Γιάννης Σηφακάκης, 
ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Hμάχη των Ευρωεκλογών είναι μια
κρίσιμη πολιτική μάχη και στην Ελλά-

δα και διεθνώς. Διεκδικούμε σε αυτή μά-
χη να εκφραστεί η αντικαπιταλιστική
εναλλακτική απέναντι στην Ευρώπη των
μνημονίων και της λιτότητας,
την Ευρώπη Φρούριο και την
ακροδεξιά απειλή, την Ευρώ-
πη του πολέμου.

Βλέπουμε αυτές τις ημέρες
τι σημαίνει η κρίση και η βαρ-
βαρότητα της ΕΕ. Η πυρκαγιά
στην Παναγία των Παρισίων
είναι μια τρανή επιβεβαίωση
των επιλογών των κυβερνήσε-
ων της “πολιτισμένης” Ευρώ-
πης, που προτιμάνε να σπα-
ταλάνε δισεκατομμύρια για όπλα, στρα-
τούς, αστυνομία, για κλειστά σύνορα, για
δώρα στους τραπεζίτες και την ίδια στιγ-
μή να καταστρέφουν τις ζωές μας, το πε-
ριβάλλον, τον πολιτισμό, να γράφουν στα
παλιά τους παπούτσια τις ανάγκες μας.

Το τί σημαίνει η βαρβαρότητα της “πο-
λιτισμένης” Ευρώπης, το βλέπουμε κάθε
μέρα με τους εκατοντάδες χιλιάδες πρό-
σφυγες και μετανάστες που προσπαθούν
να γλιτώσουν από την κόλαση στην οποία
ζουν, από τους πολέμους που κάνει η
“πολιτισμένη” Ευρώπη στις χώρες τους
και να βρουν μια καλύτερη ζωή. Κι έχουν
να αντιμετωπίσουν φράχτες, φυλακές,
κολαστήρια, λιμενικά, ακροδεξιές συμμο-
ρίες και τις επίσημες πολιτικές των κυ-
βερνήσεων που προσπαθούν να τους
διώξουν. 

Είναι ψεύτικη και η εικόνα της ενότητας
της ΕΕ. Ποια είναι η ενωμένη Ευρώπη;
Μπορεί όλοι μαζί να κλαίνε για την Πανα-
γία των Παρισίων, αλλά από πίσω είναι ο
ανταγωνισμός ανάμεσα στη Γαλλία και τη
Γερμανία για το πώς θα προσπαθήσουν
να σώσουν τις ευρωπαϊκές τράπεζες και
το πώς θα καταφέρουν να ξεπεράσουν
την οικονομική κρίση που ακόμα είναι
εδώ – δια στόματος Ντράγκι. Όλοι αναγ-
κάζονται να πουν ότι δεν έχουν ξεπερά-
σει την οικονομική κρίση και γι'αυτό οι
επιλογές τους είναι παράλογες, δίνοντας
δισεκατομμύρια για να σώσουν τους τρα-
πεζίτες. 

Απέναντι σε αυτή την ψεύτικη εικόνα
της “πολιτισμένης”, “ενωμένης” κι “ευη-
μερούσας” Ευρώπης, το κρίσιμο ερώτη-
μα είναι ένα: Ποιά αριστερά μπορεί να
απαντήσει απέναντι στην Ευρώπη των κα-
πιταλιστών. Ποιά αριστερά μπορεί να
απαντήσει απέναντι στη δεξιά και τους
θιασώτες της ΕΕ όπως η ΝΔ. Ποιά αρι-
στερά μπορεί να τσακίσει τους φασίστες
και να κλείσει το δρόμο στην ακροδεξιά
απειλή. 

Απέναντι σε αυτό το ερώτημα δεν
υπάρχουν πολλές απαντήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ
ήταν η δύναμη που υποσχόταν ότι θα άλ-
λαζε την Ευρώπη κι αυτό που διαπιστώνει

ο καθένας και η καθεμία καθημερινά, εί-
ναι ότι έχει μετατραπεί στον πιο ένθερμο
υποστηρικτή της. Οι υποσχέσεις και τα
συνθήματα “καμιά θυσία για το Ευρώ”,
έχουν καταλήξει να είναι συμφωνίες με τη
Μέρκελ και τη Λαγκάρντ. Οι αντιρατσιστι-
κές ευαισθησίες του ΣΥΡΙΖΑ έχουν κατα-
λήξει να σημαίνουν πνιγμένοι πρόσφυγες

στα νερά του Αιγαίου, μέσα
από τις ξεδιάντροπες συμφω-
νίες της ΕΕ με την Τουρκία
και τη Λιβύη. Οι αντιφασιστι-
κές του ευαισθησίες – τώρα
προβάλει ότι χρειάζεται ευρύ
μέτωπο δημοκρατικών δυνά-
μεων απέναντι στην ακροδε-
ξιά – κρύβονται πίσω από τα
ράσα του κάθε Αμβρόσιου
που φωτογραφίζεται με τα
στελέχη της κυβέρνησης.

Ακόμα και η πολυδιαφημισμένη εξωτερι-
κή της πολιτική που “θα φέρει την ειρή-
νη” βλέπουμε ότι καταλήγει σε βρόμικες
συνεργασίες με τις ΗΠΑ, τη χούντα της
Αιγύπτου και το Ισραήλ. Αυτή η αριστερά,
η “κυβερνώσα”, που εξαπολύει όλες τις
επιθέσεις για χάρη των συμφερόντων των
Ελλήνων καπιταλιστών, δεν μπορεί να
δώσει λύση. 

Να στρατευτούμε
Γι' αυτό και είναι κρίσιμο να στρατευ-

τούμε όλες και όλοι στη μάχη που δίνει η
αντικαπιταλιστική αριστερά, η ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ, που επιμένει ότι υπάρχει άλλος δρό-
μος. Αυτός της αντικαπιταλιστικής ανα-
τροπής. Που ξεκινάει από το ότι χρειάζε-
ται η ανατροπή του καπιταλισμού. Ότι
χρειάζεται να διαγράψουμε το χρέος κι
όχι να το διαπραγματευτούμε, με ή χωρίς
το ΔΝΤ. Ότι χρειάζεται να κρατικοποι-
ήσουμε τις τράπεζες με εργατικό έλεγχο,
για να κόψουμε τους εκβιασμούς των
τραπεζιτών και των αφεντικών. Κι όχι να
τρέχουμε να τις σώζουμε με νέες ανακε-
φαλαιοποιήσεις. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ επιμένει
ότι ο πλούτος πρέπει να περάσει στα χέ-
ρια των εργαζόμενων που τον παράγουν.
Κι επιμένει στη διεκδίκηση για ανοιχτά
σύνορα, για να είναι καλοδεχούμενοι οι
μετανάστες και οι πρόσφυγες, που είναι
στην πρώτη γραμμή όλων των μαχών
ενάντια στη λιτότητα, το ρατσισμό, το σε-
ξισμό, την καταπίεση. Για ρήξη κι αποδέ-
σμευση από την ΕΕ.

Πάμε σε μια προεκλογική περίοδο που
δεν θα είναι ήρεμη. Κόντρα στη φιλολο-
γία ότι κλείσανε τα μέτωπα και ο κόσμος
τώρα απλά θα ψηφίσει, είμαστε η δύναμη
που λέει ότι τα μέτωπα είναι ανοιχτά. Κα-
θημερινά εργάτες κι εργάτριες απεργούν
και διαδηλώνουν κόντρα στην κυβέρνηση
και τις επιλογές της κι έτσι θα συνεχίσου-
με τόσο στην προεκλογική περίοδο, όσο
και στη συνέχεια. Με σκληρές μάχες τις
οποίες μπορούμε να κερδίσουμε προβάλ-
λοντας τα προτάγματα της αντικαπιταλι-
στικής αριστεράς. 

Στέλιος Νικητόπουλος
δημοσιογράφος ΕΡΤ3

ΗΕυρωπαϊκή Ένωση, μια ένωση του κεφα-
λαίου που προωθεί τη βαρβαρότητα και το

φασισμό, συνεχίζει με αμείωτη ένταση τον ταξι-
κό πόλεμο σε βάρος της εργατικής τάξης, σε
βάρος των κοινωνιών. Ένα πρόγραμμα που θέ-
λει να υπερασπίζεται τη λαϊκή πλειοψηφία πρέ-
πει να έχει ως όρο τη ρήξη και την αποδέσμευ-
ση από αυτόν τον μηχανισμό. Αυτό μπορεί να
γίνει διεθνιστικά κι αντικαπιταλιστικά. Με αγώνα
που θα συγκροτείται στη βάση των αντιστάσε-
ων και των αγώνων των εργαζομένων και των
λαϊκών στρωμάτων.    

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ αποτελεί κατάκτηση
κι ελπίδα και μπορεί να θέσει το ζήτη-
μα της αντικαπιταλιστικής αποδέ-
σμευσης, ως τη μοναδική ρεαλιστική
πρόταση για ρήξη κι ανατροπή προς
όφελος των εργαζομένων και του λα-
ού. Είναι η ώρα λοιπόν για την αντε-
πίθεση των αγώνων.

Ο δημόσιος πλούτος ξεπουλιέται.
Ανεργία, ελαστικές εργασιακές σχέ-
σεις, φτώχεια, ανασφάλεια, εξαθλίω-
ση, ισοπέδωση των εργασιακών δικαιωμάτων,
κατάργηση κι εμπορευματοποίηση των κοινωνι-
κών δικαιωμάτων κι αγαθών, αρπαγή της λαϊκής
στέγης, πολυεθνικές εταιρίες που ρημάζουν
τον τόπο. 

ΕΕ σημαίνει αποδοχή του προτάγματος αντα-
γωνισμού του κεφαλαίου, που συνεπάγεται μια
πολιτική δεμένη με χρέος, διαρκή μνημόνια κι
επιτήρηση. Όπου η όποια παρέκληση από την
“επιβεβλημένη” δημοσιονομική πολιτική τιμω-
ρείται κι οποιαδήποτε παραχώρηση είναι “αδύ-
νατη” ή έχει αντισταθμιστικό κόστος. 

Η μόνη αισιόδοξη προοπτική είναι η ενίσχυση

της τάσης ανάπτυξης και χειραφέτησης των κι-
νημάτων κι αναβάθμισης του ρόλου τους, ώστε
να ξεκινήσουν με άλλον αέρα, νέοι αγώνες για
δικαιώματα, αξιοπρέπεια, ελευθερία, δημοκρα-
τία. Κινήματα εργαζόμενων κι ανέργων, ντόπιων
και μεταναστών, νεολαίας και συνταξιούχων, κί-
νηματα κοινωνικά, αλληλεγγύης, αντιρατσιστι-
κά, αντιφασιστικά, οικολογικά. Ενίσχυση της
πολιτικής επιλογής όσμωσης των κινημάτων σε
ένα μαζικό μέτωπο με σαφή ταξικό προσανατο-
λισμό, που θα συγκρούεται για την κατάκτηση
και υπεράσπιση των εργατικών, κοινωνικών κι
ατομικών δικαιωμάτων, της λαϊκής πλειοψη-
φίας. Με πυρήνα τα συμφέροντα της εργατικής

τάξης. 

Ενίσχυση
Ενίσχυση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ ση-

μαίνει ενίσχυση της επαναστατι-
κής αριστεράς που, απέναντι
στον καπιταλιστικό ευρωμονό-
δρομο της δουλείας και της λεη-
λασίας, ακολουθεί τον αντικαπιτα-
λιστικό δρόμο της λαϊκής κυριαρ-
χίας. Που απέναντι στη λογική
της υποταγής προτάσει την ανάγ-

κη εξέγερσης. Που απέναντι στη λογική αδρά-
νειας, χειραγώγησης ή διάσπασης των κινημά-
των, επιλέγει την πολιτική ανάπτυξης και χειρα-
φέτησής τους και όσμωσής τους σε συγκρου-
σιακό μέτωπο. Που απέναντι στη λογική της
διαχείρισης και συνδιαλλαγής επιλέγει την πο-
λιτική της σύγκρουσης για διαγραφή του χρέ-
ους και κατάργηση των μνημονίων, με έξοδο
από την ΕΕ, για πραγματική πολιτική ανατροπή.
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι η δύναμη που πολεμά αξιό-
πιστα τον φασισμό γιατί πολεμά το σύστημα
που τον γεννά. Γιατί ο φασισμός είναι καπιταλι-
σμός.     

Αντικαπιταλιστική εναλλακτική    
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Κώστας Παπαδάκης
δικηγόρος Πολ.Αγωγή στη δίκη της Χ.Α

Τη μάχη ενάντια στη Χρυσή Αυγή τη δίνουμε και μέσα κι έξω
από το δικαστήριο. Τη δίνουμε στη δίκη, τη δίνουμε στο

δρόμο με το αντιφασιστικό κίνημα, είναι ώρα να τη δώσουμε και
μέσα από τις κεντρικές πολιτικές μάχες. Γιατί οι κεντρικές πολι-
τικές μάχες είναι αυτές οι οποίες συγκροτούν πολιτικά υποκεί-
μενα, διαμορφώνουν πολιτικούς συσχετισμούς και καθιερώνουν
πολιτικούς προσανατολισμούς. Ακόμα κι από τη σκοπιά λοιπόν
του αντιφασιστικού κινήματος, έχει τεράστια σημασία η μάχη
για τους πολιτικούς συσχετισμούς και γι' αυτό είμαστε εδώ οι
συνήγοροι πολιτικής αγωγής των Αιγύπτιων ψαράδων, που είμα-
στε και μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 

Γιατί έχουμε στο νου μας τα εξής πράγ-
ματα: Τον εκβιασμό που υπάρχει σε Ελλά-
δα και Ευρώπη “καθίστε καλά γιατί έρχε-
ται η ακροδεξιά”. Την αποδοχή δηλαδή
της κατεστημένης πολιτικής που είναι η
ένταση της εκμετάλλευσης σαν απάντηση
στην οικονομική κρίση, η αναβίωση και η
νομιμοποίηση του εθνικισμού, η νομιμο-
ποίηση της ναζιστικής βίας και η πολιτική
εκείνη που οπλίζει το χέρι των ρατσιστών
και δημιουργεί περιστατικά κι εγκλήματα
ρατσιστικής κι αστυνομικής βίας, όπως οι δολοφονίες του Εμπου-
κά και του Ζακ Κωστόπουλου πριν από λίγο καιρό. 

Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση αυτή όσο
αφορά ακόμα και τα στοιχειώδη του αντιφασιστικού αγώνα. Τα
είπαμε και σήμερα το πρωί στη συγκέντρωση που έγινε έξω από
το Εφετείο με αφορμή τη συμπλήρωση 4 χρόνων από την έναρ-
ξη της δίκης της Χ.Α. Η κυβέρνηση αυτή έχει την αποκλειστική
ευθύνη για την καθυστέρηση της δίκης. Αποτέλεσμα της καθυ-
στέρησης είναι ότι στέλνει τους χρυσαυγίτες για άλλη μια φορά
σε εκλογές χωρίς να υπάρχει δικαστική απόφαση. Γιατί αυτό
που φωνάζαμε από την αρχή, ότι η δίκη χρειάζεται καθημερινή
διεξαγωγή, αποκλειστική απασχόληση των δικαστών κι αποκλει-
στική διεξαγωγή στο Εφετείο, δεν έγινε, παρά μόνο τους τελευ-
ταίους μήνες και με πολλά εμπόδια. 

Ευθύνες
Είναι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που ευθύνεται για την έλλειψη

δημοσιότητας της δίκης. Γιατί διατηρεί σε ισχύ το νόμο που
απαγορεύει στις κάμερες να μπαίνουν στο δικαστήριο και γιατί
την είχε εξορίσει στον Κορυδαλλό τα πρώτα τρία χρόνια, που
δυσχέραινε ακόμα περισσότερο την παρουσία κόσμου και δημο-
σιογράφων. Είναι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ εκείνη η οποία έχει
νομιμοποιήσει τη Χρυσή Αυγή με τις επισκέψεις στο Καστελόρι-
ζο, με τις βλακώδεις δηλώσεις περί επανένταξής της στο δημο-
κρατικό τόξο και με πολλές ακόμα πολιτικές πράξεις. Είναι η κυ-
βέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ εκείνη που ετοιμάζεται να κάνει δώρο
στους χρυσαυγίτες την αλλαγή του ποινικού κώδικα, με την
υποβάθμιση της ποινικής ευθύνης των διευθυντών εγκληματικής
οργάνωσης, αλλά και την κατάργηση του ρατσιστικού κινήτρου
και την καθιέρωση ενός περίεργου φωτογραφικού ελαφρυντι-
κού υπέρ κατηγορουμένων για δίκες μεγάλης διάρκειας κλπ. 

Γι' αυτό το λόγο οι αυταπάτες ως προς την κυβέρνηση αυτή
πρέπει να τελειώνουν, όχι μόνο στο οικονομικό πεδίο εκεί που εύ-
κολα καταμετράει κανείς πόσα μνημόνια έστησε, αλλά ακόμα και
στο πεδίο των δημοκρατικών δικαιωμάτων. Ενώ υποβαθμίζουν
την ποινική ευθύνη διευθυντών εγκληματικής οργάνωσης, ταυτό-
χρονα κρατούν αναλλοίωτο κι αναβαθμίζουν τον 187Α περί τρο-
μοκρατικής οργάνωσης και πράξεων, κι ετοιμάζονται να ρίξουν
στα μαλακά την ηγεσία της Χ.Α την ώρα που θα στέλνουν φυλακή
χωρίς εξαγορά ή αναστολή, κάθε διαδηλωτή που συλλαμβάνεται
για διατάραξη κοινής ειρήνης ή για αντίσταση κατά της αρχής. 

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ πρέπει να βγει και θα βγει δυνατή, 10 χρόνια
από την ίδρυσή της και στις Ευρωεκλογές.

Αβραμίδου Κατερίνα
Νοσηλεύτρια ΨΝΘ, 
μέλος του Συντονιστικού
Νοσοκομείων και 
της Κίνησης για μια 
απεργιακή 8 Μάρτη

Αδάμου Αντώνης
Συνταξιούχος, νυν περιφερειακός σύμ-
βουλος στη Θεσσαλία, μέλος της ΜΕΤΑ-
ΒΑΣΗΣ.

Βαφειάδης Χρήστος
Συνταξιούχος καθηγητής ΤΕΙ, αγωνι-
στής του αντιδικτατορικού αγώνα και
του εκπαιδευτικού κινήματος

Γκίκα Λουίζα
Αγροτική Γιατρός, 
πρώην μέλος ΔΣ 
Συλλόγου Φοιτητών
Ιατρικής Ιωαννίνων

Δεσύλλας Δημήτρης
Συνταξιούχος γεωπόνος, 
Πρώην Ευρωβουλευτής, πρώην 
Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, μέλος Π.Ε. ΝΑΡ 
και μέλος του ΠΣΟ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Διαβολάκης
Θανάσης
μέλος ΔΣ ΟΙΕΛΕ, πρώην
δημοτικός σύμβουλος
Πειραιά, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Δινοπούλου
Ευαγγελία
Αναπληρώτρια δασκάλα, 
μέλος ΔΣ της ΔΟΕ, μέλος Συντονιστικού 
Αναπληρωτών Αδιόριστων Εκπαιδευτικών

Δραγανίγος Αντώνης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
εργαζόμενος στη ΜΟΔ, 
μέλος Π.Ε. ΝΑΡ και ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Ζούπα Στέλλα
Εργαζόμενη στον κλάδο του Βιβλίου,
μέλος της Αριστερής Κίνησης Περιστε-
ρίου

Ζώτος Δημήτρης
Δικηγόρος, μέλος της 
Πολιτικής Αγωγής, εκ μέ-
ρους των Αιγύπτιων αλιερ-
γατών, στη δίκη της Χρυ-
σής Αυγής

Καισαρίδη Σοφία
Μαθηματικός, νέα εργαζόμενη 
στην ιδιωτική εκπαίδευση

Καλαβάνος
Παναγιώτης- Πετρόγιαννης
δικηγόρος ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ, 
μέλος της ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

Καμπαγιάννης 
Θανάσης
Δικηγόρος, μέλος
της Πολιτικής Αγωγής, 
εκ μέρους των Αιγύ-
πτιων αλιεργατών, στη

δίκη της Χρυσής Αυγής

Κανελλής Νίκος
ιδιωτικός υπάλληλος, δημοτικός σύμ-
βουλος Βόλου, μέλος ΔΣΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ

Κατράδη Ελένη
Πτυχιούχος πληροφορικής, νέα εργαζό-
μενη στις τηλεπικοινωνίες, μέλος ΣΕ-
ΤΗΠ, μέλος της ν.Κ.Α.

Κοιλάκου Σύλβια
Μισθωτή μηχανικός, πρώην μέλος Δ.Σ.
ΕΚΑ και της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ,
μέλος ΣΜΤ, μέλος της Π.Ε. του ΝΑΡ

Κόλλια Γεωργία
Φιλόλογος, εργαζόμενη στον κλάδο του
επισιτισμού

Λαχανιώτη Τόνια
Ξενοδοχοϋπαλλήλος,
πρώην περιφερειακή 
σύμβουλος 
Ιονίων Νήσων

Μακρή Αλέκα
γιατρός, μέλος Πειθαρχικού Συμβουλίου
ΙΣΑ, μέλος της ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

Μανίκας Σταύρος
Εργαζόμενος στην ΕΘΕΛ, 
πρώην μέλος του Δ.Σ. του ΕΚΑ, 
μέλος της Π.Ε. του ΝΑΡ

Μαραβελάκης
Γιάννης
Βιβλιοπώλης, 
Συντονιστικό  ΚΕΕΡΦΑ, 
ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Μαυρουδέας Σταύρος
Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας στο
Πάντειο Πανεπιστήμιο, πρώην μέλος
του Δ.Σ συλλόγων ΔΕΠ και της Δ.Ε. της
ΠΟΣΔΕΠ

Μηλιαζήμ 
Τζεμαλή
Συνδικαλιστής
δάσκαλος, Ξάνθη

Μιχαηλίδης
Γιώργος
Διδάκτωρ Ιστορίας

Μπαρμπαλιά Ελένη
Συνταξιούχος, πρόεδρος 
Συλλόγου Διαβητικών Αθήνας, 
μέλος της ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

Νικητόπουλος Στέλιος
Δημοσιογράφος, εργαζόμενος 
στην ΕΡΤ3

Οικονομίδου Φανή
Εργαζόμενη εκπαιδευτικός 
πρωτοβάθμιας, 
μέλος ΟΚΔΕ-Σπάρτακος

Παπαδάκης Κώστας
Δικηγόρος, μέλος της Πολιτικής Αγωγής 
εκ μέρους των Αιγύπτιων αλιεργατών
στη δίκη της Χρυσής Αυγής

Περιβολάρη Μαγδαληνή
Ψυχολόγος, 
αυτοαπασχολούμενη

Πολίτη 
Φύλλια
Ιδιωτική 
υπάλληλος, 
ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Ράγκος 
Γιώργος
Χημικός,
ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Ρηγόπουλος Κίμωνας
Ηθοποιός –συγγραφέας 
πρώην μέλος Δ.Σ. ΣΕΗ

Ρούμπας Σπύρος
μισθωτός πολιτικός μηχανικός, 
μέλος του ΚΣ της ν.Κ.Α.,
ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Σηφακάκης Γιάννης
ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ, 
Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα

Σκορδούλης Κώστας
Καθηγητής Επιστημολογίας 
και Διδακτικής Μεθοδολογίας 
της Φυσικής στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, μέλος της ΟΚΔΕ-Σπάρτακος

Στεφούδης Μόρφης
αγωνιστής της ΕΔΑ και της νεολαίας
Λαμπράκη στη Θεσσαλονίκη, 
πρώην εργάτης μετάλλου και 
συνδικαλιστής στους ΟΤΑ 
Θεσσαλονίκης, συνταξιούχος

Τσιμπλής Χαρίλαος (Χάρης)
άνεργος οικονομολόγος, 
υποψήφιος διδάκτορας της Σχολής 
Οικονομικών και Περιφερειακών
Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας, μέλος ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Τσολάκ Αλή Μουσταφά
Ποιητής , δημοσιογράφος μεταφρα-
στής, Κομοτηνή

Χάγιος Άγγελος
Συνταξιούχος Χημικός Μηχανικός,
πρώην δημοτικός σύμβουλος στο 
Δήμο Αθήνας, πρώην περιφερειακός
σύμβουλος στην περιφέρεια Αττικής, 
μέλος της Π.Ε. του ΝΑΡ 
και του ΠΣΟ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Χαιρέτη Ειρήνη
Αναπληρώτρια δασκάλα 
στο Ηράκλειο Κρήτης

Χήρα 
Κωνσταντίνα
Φοιτήτρια στο 
Παιδαγωγικό Βόλου, 
μέλος της ΕΑΑΚ

Χρίστου Δήμητρα
Χημικός, εργαζόμενη 
στον ιδιωτικό τομέα, 
ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

 στην ΕΕ της συμφοράς
Οι υποψήφιοι της ΑΝΤΑΡΣΥΑ



Τρεις μάρτυρες υπεράσπισης
εξετάστηκαν στην 353η συνε-
δρίαση της δίκης της Χρυσής

Αυγής, τελευταία πριν τις διακοπές
του Πάσχα. Πρώτος ο Γ. Ζουμπούρ-
λης, παιδικός φίλος του Τσακανίκα.
Ο Τσακανίκας είναι μέλος του πεν-
ταμελούς συμβουλίου της τοπικής
Νίκαιας και κατηγορούμενος για τη
δολοφονία του Παύλου Φύσσα. Eί-
ναι υψηλόβαθμο στέλεχος: το δικα-
στήριο έχει ακούσει τηλεφωνικές
συνομιλίες στις οποίες μιλάει με τον
πυρηνάρχη του και μάλιστα ο τε-
λευταίος του ζητάει να προσέχει
την οικογένειά του σε περίπτωση
που αυτός μπει φυλακή. Επίσης τον
έχει ακούσει να μιλάει στο τηλέφω-
νο με τον Λαγό. (Τον έχει ακούσει
και να κλαίει γοερά που η Χρυσή
Αυγή θα τον διαγράψει γιατί αποκα-
λύφθηκε η μη ελληνική καταγωγή
του μετά τις διώξεις). 

Στο πενταμελές η θέση του ήταν
υπεύθυνος ιδεολογικού και εκπαί-
δευσης, πράγμα που φαίνεται και
από οπτικοακουστικό υλικό που
τον δείχνει να εκπαιδεύει άλλα μέ-
λη στην πυγμαχία. Σχετικά με το
βράδυ της δολοφονίας, ο Ζουμ-

πούρλης κατέθεσε: «Τον πήρα τη-
λέφωνο την επόμενη, πιο πολύ […]
για κουτσομπολιό. Μου λέει ‘ήμου-
να σπίτι’ […] Τον πήρε η μπάλα [με
τις διώξεις]. […] Ήταν εκνευρισμέ-
νος, έλεγε ‘αν είναι δυνατόν, κοίτα
τι πήγε και έγινε’». Μια φοβερή
υπερασπιστική γραμμή που αποσα-
θρώνεται κι άλλο από το γεγονός
ότι τόσο ο κατηγορούμενος, όσο
και ο μάρτυρας είναι κάτοικοι Γλυ-
φάδας. Πράγμα που δεν εξηγεί το
αντανακλαστικό να πάρει όλως τυ-
χαίως «για το κουτσομπολιό» ένα
μέλος του πυρήνα Νίκαιας και αυ-
τό το μέλος, επίσης όλως τυχαίως,
να το έχει «πάρει η μπάλα».

Σχετικά με τη συμμετοχή του στη
ΧΑ ο μάρτυρας μετά από ερωτή-
σεις είπε ότι ξέρει πως ο κατηγο-
ρούμενος έκανε παρέα με τον Κα-
σιδιάρη και εκτός κόμματος, ενώ ο
ίδιος ο μάρτυρας έχει ακουστά τον
(πυρηνάρχη Νίκαιας) Πατέλη ως

«εμπλεκόμενο με το συμβάν».
Αναγνώρισε τον Τσακανίκα σε

φωτογραφίες με εκπαιδεύσεις και
στρατιωτικά ρούχα, μαζί με άλλους
κατηγορούμενους, αλλά «δεν μπό-
ρεσε» να αναγνωρίσει τον ναζιστι-
κό χαιρετισμό και τα ναζιστικά σύμ-
βολα. Άλλωστε «δεν ασχολείται με
τα πολιτικά».

Ακολούθησε η Μ. Νιαούρη, ιδρυ-
τικό μέλος του συλλόγου ΑμεΑ
«Ήφαιστος» και υποψήφια με τη
ΧΑ στις νομαρχιακές εκλογές. Ο
σύλλογος αποτελείται από «υπο-
στηρικτές» της Χρυσής Αυγής,
όπως και η ίδια. Η μάρτυρας υπε-
ράσπισης του Παναγιώταρου προ-
σπάθησε να αποδείξει ότι η Χρυσή
Αυγή δεν κάνει διακρίσεις σε βά-
ρος των ΑμεΑ, μιλώντας για τη
στήριξη που παρείχε στον «Ήφαι-
στο» (ο οποίος βέβαια ιδρύθηκε
τον Απρίλιο του 2017, πολύ μετά
την έναρξη της δίωξης και της δί-

κης αφού διάφοροι μάρτυρες είχαν
ήδη αναδείξει στη δίκη τις απόψεις
των “καιάδων” της Χ.Α για τους αν-
θρώπους με αναπηρίες). 

Ωστόσο επιβεβαιώνει και συμφω-
νεί με την άποψη του Ματθαιόπου-
λου για τους ψυχικά ασθενείς: «[ο
Ματθαιόπουλος] είπε ότι οι βαριά
ψυχικά ασθενείς δεν πρέπει να
αναπαράγονται. Κάτι που νομίζω
είναι και πολύ φυσιολογικό, αλλά
το πήραν και το έστρεψαν εναντίον
μας». Γέλιο προκάλεσε η απάντησή
της για τους τραμπουκισμούς του
Παναγιώταρου στο Χυτήριο: «Ο
Ηλίας καλώς ή κακώς έχει ένα χι-
ούμορ. Όποιος δεν τον ξέρει καλά,
το παρεξηγεί κιόλας. […] Νομίζω
είχε πάει να δει την παράσταση».

Στη συνέχεια κατέθεσε ο Γ. Καπά-
τσος, υποψήφιος δήμαρχος στην Κη-
φισιά: «2-3 μέρες μετά [τη δολοφο-
νία Φύσσα] βγήκε ο Κασιδιάρης και
είπε ότι εμείς καταδικάζουμε απερί-
φραστα την πράξη αυτή. […] Αυτό
αν θέλετε ηρέμησε λίγο τη συνείδη-
σή μου. […] Δεν θα ήταν κομψό να
είχε συμβεί κάτι τέτοιο οργανωμένα
ή συντεταγμένα [από τη ΧΑ]» (!!!). Ο
μάρτυρας κατέθεσε επίσης ότι στην
Κόρινθο με αφορμή την μεταφορά
μεταναστών στο στρατόπεδο συγ-
κέντρωσης, ο Μπούκουρας συμμε-
τείχε σε επεισόδια.
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ΔΙΕΘΝΗΣ
ΑΜΝΗΣΤΙΑ
Όχι 
στα μαλακά 
οι βιαστές

Σε συνέντευξη τύπου κάλεσε
στις 18/4 η Διεθνής Αμνη-
στία, με την οποία έδωσε

στη δημοσιότητα το υπόμνημά
της προς το Υπουργείο Δικαιοσύ-
νης σχετικά με τις αλλαγές στο
άρθρο 336 του ποινικού κώδικα
σχετικά με το βιασμό.

«Η Διεθνής Αμνηστία έχει θέσει
στο δημόσιο διάλογο ήδη από το
2017 την ανάγκη της αλλαγής
της νομοθεσίας για τον βιασμό,
έτσι ώστε αυτός να ορίζεται με
βάση την απουσία συναίνεσης.
Στο πλαίσιο της εκστρατείας, έχει
αναλάβει πολλαπλές δράσεις,
συμπεριλαμβανομένης της συλ-
λογής υπογραφών, της παροχής
ενημερωτικού υλικού και των συ-
ναντήσεων με τον Υπουργό Δι-
καιοσύνης και τους αρμόδιους
φορείς. 

Οπισθοχώρηση
Η πρόταση της νομοπαρα-

σκευαστικής επιτροπής, που δό-
θηκε σε δημόσια διαβούλευση
στα πλαίσια της αναθεώρησης
του ελληνικού ποινικού κώδικα,
είναι ακόμα χειρότερη από το
ισχύον άρθρο 336, και συνιστά
οπισθοχώρηση για τα δικαιώματα
των γυναικών. Έτσι, σε καμία πε-
ρίπτωση δεν μπορεί να γίνει απο-
δεκτή ως βάση συζήτησης. Ζητά-
με να αποσυρθεί, και το τελικό
σχέδιο νόμου να περιλαμβάνει
έναν ορισμό του βιασμού που θα
έχει στο επίκεντρο τη συναίνεση»,
τόνισε η Ε. Γαϊτάνου, υπεύθυνη
εκστρατειών του ελληνικού τμή-
ματος της Διεθνούς Αμνηστίας.

«Η εστίαση στην αντίσταση και
τη βία, και όχι στη συναίνεση, έχει
συνέπειες αφενός στην καταγρα-
φή των βιασμών, και αφετέρου
στην ευρύτερη συνειδητοποίηση
της σεξουαλικής βίας, πλευρές
που είναι κρίσιμες για την πρόλη-
ψη του βιασμού και τον περιορι-
σμό της ατιμωρησίας. Η σεξουαλι-
κή βία καταγράφεται σε ένα ποσο-
στό μόλις 14% κατά μέσο όρο
στην Ευρώπη. Τα στοιχεία είναι
σοκαριστικά, λαμβάνοντας υπόψη
ότι περίπου 9 εκατομμύρια γυναί-
κες έχουν δηλώσει ότι έχουν υπο-
στεί βιασμό», συμπλήρωσε η Moni-
ca Costa, Υπεύθυνη Εκστρατειών
για τα Δικαιώματα των Γυναικών
στο Περιφερειακό Γραφείο της
Ευρώπης.

ΔΙΚΗ ΛΟΥΚΜΑΝ Η ώρα της απόφασης

Η εκδίκαση στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο
της δολοφονίας του Πακιστανού ερ-
γάτη Σαχζάτ Λουκμάν από τους χρυ-

σαυγίτες Λιακόπουλο και Στεργιόπουλο φτά-
νει στο τέλος της. Στις 6 Μάη στο Εφετείο, τη
μέρα που το δικαστήριο θα πάρει απόφαση
για την καταδίκη των δολοφόνων, οργανώ-
νουμε τη μαζική παρουσία του αντιφασιστι-
κού κινήματος στο ακροατήριο και στην αυλή
του Εφετείου για να απαιτήσουμε ότι οι δο-
λοφόνοι θα καταδικαστούν ισόβια με αναγνώ-
ριση του ρατσιστικού κινήτρου και χωρίς ελα-
φρυντικά, όπως καταδικάστηκαν πρωτόδικα.

Όλη η αποδεικτική διαδικασία δεν αφήνει
περιθώρια ανατροπής της πρωτόδικης από-
φασης. Οι καταθέσεις των μαρτύρων υπερά-
σπισης είναι συντριπτικές. Η περιγραφή των
αυτόπτων μαρτύρων που βγήκαν στο μπαλ-
κόνι και είδαν τον Λουκμάν μαχαιρωμένο
ακύρωσε κάθε προσπάθεια των δύο κατηγο-
ρούμενων στις απολογίες τους να εμφανι-
στούν αμυνόμενοι. Η κατάθεση του αστυνο-
μικού Γαλανόπουλου, που δεν υπήρχε πρω-
τόδικα, μετέφερε την συνομιλία των δρα-
στών μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου
αναρωτήθηκε ένας από τους δολοφόνους

«Καλά δεν τους κάναμε;», απόδειξη του ρα-
τσιστικού κινήτρου. 

Ο εισαγγελέας απέδωσε με σαφήνεια τα
ρατσιστικά κίνητρα στους δράστες στηρίζον-
τας την εκτίμηση στο τρόπο που έδρασαν.
Απέδωσε την πράξη τους σε ιδεοληψία περί
φυλετικής ανωτερότητας και πρότεινε να πα-
ραμείνει η πρωτόδικη απόφαση. Οι δικηγό-
ροι της πολιτικής αγωγής αποδόμησαν τους
ισχυρισμούς των κατηγορουμένων και επέ-
μεναν στην μεγάλη σημασία που έχει η ανα-
γνώριση του ρατσιστικού κινήτρου, έστω και
αν δεν επηρεάζει τις ποινές που θα αποδο-
θούν, ως μήνυμα κατά της ρατσιστικής εγ-
κληματικότητας συνολικά μέσα στην κοινω-
νία. Σε καμία περίπτωση δεν κατάφερε η
υπεράσπιση να αντικρούσει την ύπαρξη ρα-
τσιστικού κινήτρου, αντίθετα γέμισε οργή το
ακροατήριο ο ισχυρισμός ότι οι 6 μαχαιριές
του Στεργιόπουλου ήταν γρατζουνίσματα.

Καλούμε σε μαζική συμμετοχή στην αντι-
φασιστική συγκέντρωση στις 9πμ στο Εφε-
τείο στο πλευρό του πατέρα του Σαχζάτ
Λουκμάν, Χαντίμ Χουσεΐν.

Αφροδίτη Φράγκου

ΔΙΚΗ ΤΗΣ Χ.Α - ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ
Tους έχει πάρει η μπάλα...

Τα ίχνη μιας ακόμη οργανωμένης
επίθεσης με τη συμμετοχή του Πανα-
γιώταρου αποκαλύφθηκαν στη δίκη της Χρυσής Αυγής,
κατά τη διάρκεια της κατάθεσης της μάρτυρος υπερά-
σπισής του, Μ. Νιαούρη, στην 353η συνεδρίαση (19/4). 

Ρωτήθηκε από την έδρα αν έχει συμμετάσχει σε
επεισόδια, όπως στο Παλιό Εφετείο το 2009. Απάντη-
σε: «Δεν ξέρω, τραυματίστηκε όμως κι ο ίδιος σε κά-
ποια… Στον Άγιο Παντελεήμονα, τον τραυμάτισαν
στην πλάτη». Στη συνέχεια στο σημείο αυτό επέμεινε η
πολιτική αγωγή, καθώς έχει αναδειχθεί στο δικαστήριο
η σχέση του Παναγιώταρου με την περιοχή:

“Μεταξύ ποιων έγινε η
συμπλοκή στην οποία

τραυματίστηκε;” ρώτησε η Χ. Παπαδοπούλου. Απ: Με-
ταξύ κατοίκων και αλλοδαπών. Ερ: Ήταν κάτοικος; Απ:
Όχι. Ερ: Πώς βρέθηκε εκεί; Απ: Του ζητήθηκε βοήθεια.

Όταν ρωτήθηκε και από τον Θ. Καμπαγιάννη, συμ-
πλήρωσε: «προφανώς τον είχαν προσκαλέσει οι κάτοι-
κοι να είναι παρών εκείνη τη στιγμή». «Γνώριζαν ότι θα
γίνει συμπλοκή και είπαν ‘έλα να μας βοηθήσεις’; Επει-
δή κάπως έτσι έγινε και το βράδυ της δολοφονίας του
Παύλου Φύσσα…» Σε αυτό το σημείο η υπεράσπιση
διέκοψε με φωνές την ερώτηση.

Επόμενες δικάσιμες
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.

Πώς βρέθηκε εκεί;



Εκατοντάδες άτομα ανταποκρίθηκαν την
περασμένη Κυριακή στο κάλεσμα της
Κίνησης για Ισότητα Στήριξη Αντιρατσι-

σμό και της κοινότητας των εργαζομένων από
τις Φιλιππίνες στη Κύπρο, σε εκδήλωση μνη-
μόσυνο και διαμαρτυρία για τις δύο γυναίκες
και το μικρό κοριτσάκι της μιας που δολοφο-
νήθηκαν από Ελληνοκύπριο serial killer.

Η αγανάκτηση και ο θυμός ήταν διάχυτος
στον κόσμο, όχι μόνο για το ειδεχθές έγκλη-
μα, αλλά και για την αδιαφορία που έδειξε η
αστυνομία στη διερεύνηση των καταγγελιών
για την εξαφάνιση των θυμάτων απλά και μό-
νο επειδή ήταν αλλοδαπές οικιακοί βοηθοί. 

Αρχικά η αστυνομία συνέλαβε τον Ρουμάνο
πρώην σύντροφο του πρώτου θύματος, της
Mary Rose που είναι και ο πατέρας της κόρης
της με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν τα διά-
φορα μέσα με ρατσιστικά σχόλια για τους ξέ-
νους. Όταν αποκαλύφτηκε και το δεύτερο θύ-
μα και ότι ο δολοφόνος είναι αξιωματικός της
Εθνικής Φρουράς που προσέγγιζε τις γυναίκες
μέσα από ψεύτικο προφίλ σε πλατφόρμα γνω-
ριμιών, έγινε προσπάθεια τόσο από την αστυ-
νομία όσο και από τα ΜΜΕ να συγκαλυφτεί ο
ρατσιστικός χαρακτήρας του εγκλήματος. Ενώ
γινόταν αναφορά στο ψεύτικο προφίλ του σαν
«Ορέστης» απέκρυβαν το άλλο μισό που ήταν
«Αποέλ» και παρέπεμπε στην ακροδεξιά και
τους φασίστες που οργιάζουν στην κερκίδα
των φιλάθλων του Αποέλ με ελληνικές σημαίες
και αγκυλωτούς σταυρούς. Πριν λίγο καιρό μά-
λιστα έγιναν καταγγελίες για την συγκρότηση
πυρήνων του ΕΛΑΜ στις τάξεις της εθνικής
φρουράς αλλά δεν έγινε καμιά προσπάθεια να
διερευνηθεί αυτή η πτυχή. 

Το δεύτερο εξοργιστικό είναι η αδιαφορία
που έδειξε η αστυνομία στη διερεύνηση των
καταγγελιών για την εξαφάνιση των θυμάτων.
Σε όλες τις καταγγελίες η αστυνομία απαντού-
σε στερεότυπα ότι πήγαν στα «κατεχόμενα».
Καμιά ουσιαστική διερεύνηση παρά το ότι
όλες εξαφανίστηκαν χωρίς να πάρουν προσω-
πικά αντικείμενα ή διαβατήρια ή έστω τον μι-
σθό τους από τους χώρους που δούλευαν. Θα
ήταν πολύ απλό φυσικά να ελέγξουν αν πήγαν
στον βορρά αφού όσοι πάνε στην άλλη πλευ-
ρά καταγράφονται από την τουρκοκυπριακή
αστυνομία. Δεν έλεγξαν καν τα προσωπικά
τους αντικείμενα και τους ηλεκτρονικούς τους
υπολογιστές για να δουν με ποιους ήταν σε
επαφή. Ακόμη και όταν ο πρόεδρος του Συν-

δέσμου Οικιακών Βοηθών Λούης Κουτρουκί-
δης κατάγγειλε στην αστυνομία την εξαφάνι-
ση της Mary Rose με τη κόρη της, η αστυνο-
μία του απάντησε «πως κάνεις έτσι για μια Φι-
λιππινέζα». Είναι εξοργιστική η προσπάθεια να
συγκαλυφτεί ο ρατσιστικός χαρακτήρας του
εγκλήματος και οι ευθύνες της κυβέρνησης
και της αστυνομίας.

Δεν πρέπει να περάσουν έτσι αυτά. Χρει-
άζεται μια δυναμική απάντηση. Και αυτή μόνο
ένα αντιφασιστικό, αντιρατσιστικό κίνημα μπο-
ρεί να την δώσει αποτελεσματικά. Η εκδήλω-
ση της περασμένης Κυριακής έδειξε ότι αυτό
είναι κάτι που μπορεί και πρέπει να γίνει άμε-
σα. 

Ντίνος Αγιομαμίτης

Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Δικτύου Καταγραφής Πε-
ριστατικών Ρατσιστικής Βίας έγινε στις 18/4 στην ΕΣΗΕΑ. Στην
παρουσίαση των στοιχείων το Δίκτυο κάλεσε την Πολιτεία να μη

προχωρήσει στην τροποποίηση της διάταξης του Ποινικού Κώδικα για
το ρατσιστικό έγκλημα.

Ομιλήτριες στην παρουσίαση ήταν, μεταξύ άλλων, η Τζάκυ Αμπουλι-
μέν από το Generation 2.0 που αναφέρθηκε στο θετικό βήμα της από-
δοσης ιθαγένειας αλλά τόνισε ότι οι Έλληνες με διαφορετική καταγω-
γή εξακολουθούν να υφίστανται ρατσισμό και η Μαρίνα Γαλανού που
επισήμανε το κενό προστασίας που υπάρχει στο μεσοδιάστημα που
ένα τρανς άτομο ξεκινάει τη διαδικασία αλλαγής της καταχώρισης φύ-
λου μέχρι αυτή να ολοκληρωθεί. 

Ο Τάκης Ζώτος, μιλώντας για το νομικό πλαίσιο σχετικά με το ρατσι-
στικό κίνητρο τόνισε: «Το 2008 έγινε η τροποποίηση του άρθρου 179
όπου προστέθηκε ως επιβαρυντική περίσταση το ρατσιστικό κίνητρο
του δράστη λόγω της εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής του θύματος.
Παρόλα αυτά μέχρι το 2013 δεν έχουμε καμία δίωξη με ρατσιστικό κί-
νητρο. Ήταν μάλιστα η περίοδος που είχαμε εκατοντάδες ρατσιστικά
περιστατικά κάθε χρόνο. 

Ο Τ. Ζώτος επισήμανε ότι ακόμη και σήμερα οι καταδίκες με ρατσι-
στικό κίνητρο παραμένουν τρεις: πρόκειται για τη δολοφονία του Σ.
Λουκμάν, τον εμπρησμό μπαρ που άνηκε σε καμερουνέζο υπήκοο, και
την επίθεση σε βάρος γυναικών από την Αλβανία. Και στα τρία περιστα-
τικά έχουμε για δράστες μέλη της Χρυσής Αυγής. 

Συνέχισε περιγράφοντας πώς έγινε η πρώτη αναγνώριση ρατσιστι-
κού κινήτρου, στη δίκη των δολοφόνων του Πακιστανού εργάτη Σ.
Λουκμάν, Λιακόπουλου και Στεργιόπουλου: «Στο βούλευμα υιοθετήθη-
κε ο ισχυρισμός ότι υπήρξε λεκτική αντιπαράθεση γιατί το θύμα τους
μπλόκαρε με το ποδήλατό του. Πώς έγινε η αλλαγή και φτάσαμε στην
πρώτη αναγνώριση ρατσιστικού κινήτρου; Πριν φτάσουμε στη δίκη, έγι-
νε μια τεράστια καμπάνια των αντιρατσιστικών οργανώσεων και του τύ-
που, η ΚΕΕΡΦΑ διοργάνωσε πολλές εκδηλώσεις, οι γονείς του Σ. Λουκ-
μάν ήρθαν στην Ελλάδα, υπήρξε μέσα στη δίκη πολιτική αγωγή που

από την πρώτη μέρα του δικαστηρίου διεκδίκησε την αναγνώριση ρα-
τσιστικού κινήτρου».

Ο Τ. Ζώτος σημείωσε επίσης ότι οι τωρινές αλλαγές, αποτελούν από
τη μια μεριά πισωγύρισμα γιατί αναιρούν την αυστηροποίηση που είχε
γίνει και από την άλλη πλευρά αφήνουν πάλι κενά στον χειρισμό υποθέ-
σεων που εκκρεμούν, με κίνδυνο πάλι να πέσουν στα μαλακά ρατσιστι-
κά εγκλήματα.

Αύξηση ρατσιστικής αστυνομικής βίας
Το 2018 το Δίκτυο κατέγραψε 117 περιστατικά, από τα οποία τα 74

είχαν θύματα μετανάστες/τριες ή πρόσφυγες. Σε 6 περιστατικά στοχο-
ποιήθηκαν Έλληνες πολίτες λόγω χρώματος, αλλοδαπής καταγωγής ή
εθνοτικής καταγωγής (Ρομά). Σε 27 περιστατικά τα θύματα ήταν ΛΟΑΤ-
ΚΙ+. 63 επιθέσεις έγιναν από ομάδες. 

Σημαντική ήταν η αναφορά της έκθεσης στην αστυνομική βία, επιβε-
βαιώνοντας τις καταγγελίες των τελευταίων μηνών: «αύξηση παρουσιά-
ζουν οι καταγραφές περιστατικών με δράστες ή εμπλεκόμενους ένστο-
λους. Καταγράφηκαν 22 περιστατικά με δράστες ένστολους, σε σχέση
με 10 περιστατικά που καταγράφηκαν κατά το 2017. Τα θύματα των
επιθέσεων αυτών ήταν κυρίως πρόσφυγες και μετανάστες χωρίς νομι-
μοποιητικά έγγραφα (11 περιστατικά), αλλά και ασυνόδευτοι ανήλικοι
(3 περιστατικά), αιτούντες άσυλο (6 περιστατικά), πρόσφυγας (1 περι-
στατικό), Ελληνίδα τρανς γυναίκα (1 περιστατικό)».

Η έκθεση κάνει ειδική αναφορά σε ρατσιστικές επιθέσεις στα σύνορα,
παραθέτοντας μαρτυρίες. «Συνελήφθην από αστυνομικούς μαζί με άλ-
λους εννιά ομοεθνείς μου σε ένα χωριό κοντά στο Διδυμότειχο.  Οδηγη-
θήκαμε σε ένα camp όπου μαζεύουν όλους αυτούς που επιστρέφουν
στην Τουρκία. Όταν επιβιβαστήκαμε στο βαν, κάποιοι αστυνομικοί χτύ-
πησαν κάποιους ομοεθνείς μου. Ένας από αυτούς φορούσε στολή του
στρατού. Τον ρώτησα για ποιο λόγο το κάνουν αυτό και χρησιμοποιούν
βία, γνωρίζοντας πως είναι παράνομο. Αμέσως σήκωσε το χέρι του και
με χτύπησε στον ώμο, τον λαιμό και το πρόσωπο» λέει η μία από αυτές. 

Α.Φ.
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Τέσσερις μόλις ημέρες χρειάστηκε
για να εντοπιστεί και να καταθέσει
ένας μάρτυρας-κλειδί για την δο-

λοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, όταν
έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης το βίντεο του διεθνούς ερευνητικού
κέντρου Forensic Architecture. 

Στο βίντεο, που δημοσιεύτηκε στις 8/4,
αναδεικνύεται η παρουσία του μάρτυρα
σε όλες τις φάσεις του περιστατικού και
μέσα σε λίγες ώρες είχε κυκλοφορήσει
μαζικά, με αποτέλεσμα να εμφανιστούν
διάφοροι άνθρωποι της περιοχής και να
δηλώσουν ότι τον έχουν δει. Ο μάρτυρας
ήταν άφαντος, παρότι η πολιτική αγωγή
της οικογένειας Κωστόπουλου τον έχει
αναζητήσει από την αρχή της διερεύνη-
σης. Κατέθεσε ότι παρουσιάστηκε μόνος
του στον ανακριτή στις 12/4, μετά από
προτροπή φίλου του αστυνομικού, ενώ
μια ημέρα πριν η αστυνομία «αδυνατού-
σε» να τον εντοπίσει κατά δήλωσή της. 

Ο μάρτυρας επιβεβαίωσε ότι ήταν πα-
ρών σε όλο το περιστατικό, από τον Βε-
νέτη μέχρι και τη χειροπέδηση του νε-
κρού Ζακ, ωστόσο παρουσίασε μια εικό-
να εντελώς διαφορετική από αυτά που
φαίνονται στο βίντεο. Ένα νέο στοιχείο
που έφερε στην επιφάνεια είναι ότι ο Ζακ
επαναλάμβανε: «μην κλείνετε τα μάτια». 

Ξέπλυμα
Ο μάρτυρας σύμφωνα με τους τρίτους

που κατέθεσαν ότι τον ξέρουν είναι επι-
χειρηματίας της περιοχής και ο ίδιος κα-
τέθεσε ότι χρησιμοποιεί ψευδώνυμο.
Ενώ η κατάθεσή του είναι μια εξόφθαλμη
προσπάθεια να ξεπλύνει την αστυνομία,
καταλήγει να ανοίγει ακόμα περισσότερα
ζητήματα. «Στο ενδιάμεσο εγώ είχα ήδη
καλέσει την αστυνομία, αυτό το έκανα
αμέσως μόλις είδα το παιδί μέσα στο κο-
σμηματοπωλείο», αναφέρει. Δηλαδή η
αστυνομία «αδυνατούσε» να εντοπίσει
άτομο του οποίου είχε τον αριθμό τηλε-
φώνου!

Οι εξελίξεις αυτές στη διερεύνηση της
δολοφονίας του Ζακ αναδεικνύουν, πέρα
από το ότι η αστυνομία συνεχίζει τις προ-
σπάθειες να καλύψει τη λερωμένη φωλιά
της, τη δύναμη του κινήματος που εκδη-
λώθηκε από τις αμέσως επόμενες ημέ-
ρες. Το κίνημα έστρεψε την προσοχή της
κοινής γνώμης στην υπόθεση Ζακ ως αυ-
τό που είναι, μια στυγνή δολοφονία μί-
σους, με τις ρίζες της στις διακρίσεις.
Έτσι ανάγκασαν τον μάρτυρα (αυτόν ή
την ίδια την αστυνομία) να καταθέσει μέ-
σα σε 4 ημέρες, ενώ αρνιόταν να το κά-
νει 7 ολόκληρους μήνες. 

ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΖΑΚ
Το κίνημα
μπορεί να
σταματήσει το
κουκούλωμα

ΚΥΠΡΟΣ  Ρατσιστής serial killer γυναικών
Ρατσιστική αδιαφορία της αστυνομίας

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ Αποκαλυπτική έκθεση

21/4, Συγκέντρωση διαμαρτυρίας με αφορμή τις ρατσιστικές δολοφονίες στην Κύπρο
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Την πορεία στη λεωφόρο Αλεξάνδρας
ακολούθησε συγκέντρωση με χαιρε-
τισμούς έξω από το Εφετείο. Ο Κ.

Παπαδάκης, δικηγόρος της πολιτικής αγω-
γής, τόνισε: «Η έλλειψη δημοσιότητας κρύ-
βει τη συντριπτική βαρύτητα των αποδει-
κτικών στοιχείων: έγγραφα, πειστήρια, κα-
ταθέσεις αποδεικνύουν αναμφισβήτητα
τον χαρακτήρα της ΧΑ ως ναζιστικής οργά-
νωσης που όλο το πλαίσιο των εγκληματι-
κών της ενεργειών εκπορεύονται από την
ηγεσία της. Σήμερα δεν μπορεί να ανατρα-
πεί αυτό από τους μάρτυρες υπεράσπισης.
Η εξέτασή τους είναι το βατερλώ της ΧΑ.
Τις αντιφάσεις τους και τα λάθη τους τα
επισημαίνει όχι πια μόνο η πολιτική αγωγή
αλλά η έδρα. Παραιτούνται σωρηδόν.

Αυτή την ώρα που έχουμε κατακτήσει την
επιτάχυνσή της και τη μεταφορά της κατά
κύριο λόγο στο Εφετείο, η κυβέρνηση αδυ-
νατεί να εξασφαλίσει αίθουσες τεχνικά κα-
τάλληλες. Χάνουμε συνεδριάσεις γιατί στά-
ζουν τα ταβάνια, δεν υπάρχουν προτζέκτο-
ρες, δεν υπάρχουν μικρόφωνα. Αυτή τη ση-
μασία δίνει η κυβέρνηση σε αυτή τη δίκη.

Παράλληλα τους κάνει ένα απίθανο δώ-
ρο, τη μείωση της ποινής για τη διεύθυνση
της εγκληματικής οργάνωσης, από το
πλαίσιο 10-20 χρόνων στο πλαίσιο 5-10
χρόνων. Καταργείται το ρατσιστικό κίνη-
τρο, η απαγόρευση των ρατσιστικών συσ-
σιτίων, η στέρηση των πολιτικών δικαιωμά-
των, υποβαθμίζονται αδικήματα όπως οι
προπαρασκευαστικές πράξεις σε εσχάτη
προδοσία, σαν το κάλεσμα Μπαρμπαρού-
ση για πραξικόπημα. 

Το 2013, σε πολύ πιο δύσκολες συνθή-
κες, το κίνημα επέβαλε στην κυβέρνηση Σα-
μαρά να προχωρήσει στη δίωξη των φασι-
στών. Έτσι και σήμερα θα επιβάλει την από-
συρση των τροποποιήσεων. 4 χρόνια μετά
την έναρξη της δίκης και 52 χρόνια μετά το
πραξικόπημα της 21ης Απριλίου, ο λαός ού-
τε ξεχνά το φασισμό, ούτε συγχωρεί. Θα
τους τσακίσουμε στην Αθήνα και παντού».

Συνέχισε ο Γ. Καλομοίρης, μέλος της
εκτελεστικής επιτροπής της ΑΔΕΔΥ: «Τέσ-
σερα χρόνια μετά την έναρξη της δίκης
της ΧΑ, κατά την οποία η ΑΔΕΔΥ κήρυξε
απεργία, βρισκόμαστε σήμερα εδώ, δυστυ-
χώς χωρίς ανάλογη απόφαση. Παρότι η
συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής

κατέληξε να κηρυχθεί στάση εργασίας, η
απόφαση αυτή δεν υλοποιείται σήμερα.

Οι αγώνας ενάντια στο ναζισμό, τα ρα-
τσιστικά εγκλήματα πρέπει να συνεχιστεί.
Συγχαίρουμε αυτούς που κρατάνε τη φλό-
γα αναμμένη, τους δικηγόρους της Πολιτι-
κής Αγωγής, την ΚΕΕΡΦΑ που παίρνει την
πρωτοβουλία για αυτές τις κινητοποιήσεις.
Το συνδικαλιστικό κίνημα οφείλει πιο ενερ-
γά να δώσει το παρών. Τα σωματεία, οι
ομοσπονδίες, όλα τα συνδικαλιστικά όργα-
να στη χώρα μας χρειάζεται να βρεθούν
μέσα στο αντιφασιστικό κίνημα.

Οι φασίστες προχωρούν σε μηνύσεις
εναντίον καθηγητών που τόλμησαν να υπε-
ρασπιστούν στο 1ο Λύκειο Γέρακα την
ανάγκη να υπάρξει αντιφασιστικό, αντιπο-
λεμικό και αντιεθνικιστικό κίνημα των μαθη-
τών και όχι υποχώρηση στις κραυγές των
ναζιστών στη χώρα μας. Η κυβέρνηση οφεί-
λει να αποσύρει την προτεινόμενη τροπο-
ποίηση του ποινικού κώδικα, που τους ρί-
χνει στα μαλακά και που, πέραν των άλλων,
προσθέτει αντισυνδικαλιστικές αλλαγές
όπως στην διατάραξη κοινής ειρήνης».

“Θα κλιμακώσουμε”
Ο Κ. Καταραχιάς, πρόεδρος του ΔΣ του

Συλλόγου Εργαζόμενων του νοσοκομείου
Άγιος Σάββας είπε: «Αυτή τη μάχη τη δί-
νουμε 4 χρόνια τώρα οι εργαζόμενοι μαζί
με το αντιρατσιστικό και το αντιφασιστικό
κίνημα. Διεκδικούμε με τα συνδικάτα να
αποσυρθεί η τροποποίηση που ρίχνει στα
μαλακά την ηγεσία της ΧΑ. Θα κλιμακώ-
σουμε με όλους τους τρόπους ώστε αυτή
η δίκη να καταλήξει στην ισόβια καταδίκη
τους. Ώστε τα σχολεία, τα νοσοκομεία, οι
δήμοι να λειτουργούν ανοιχτά για τους
πρόσφυγες. Θα ανοίξουμε τις πόλεις μας
και τα σύνορα, θα κλείσουμε τα στρατόπε-
δα συγκέντρωσης».

Από την Κίνηση για Απεργιακή 8 Μάρτη,
η Α. Ερωτοκρίτου, μέλος ΔΣ του σωματείου
εργαζόμενων στο νοσοκομείο Γεννηματάς,
τόνισε: «Η Κίνηση για την Απεργιακή 8
Μάρτη έχουμε έναν παραπάνω λόγο να κα-
λούμε εδώ σήμερα. Με τις αλλαγές του
ποινικού κώδικα το άλλο μεγάλο που προ-
σπαθούν να κάνουν είναι να ρίξουν τους
βιαστές στα μαλακά. Είναι μια μεγάλη επί-
θεση απέναντι στις γυναίκες και το εργατι-

κό κίνημα συνολικά. Έχουμε αποφάσεις
σωματείων που καταδικάζουν τις τροποποι-
ήσεις σχετικά με το βιασμό. Θεωρούμε ότι
τα δύο μέτωπα, το αντιφασιστικό κίνημα και
η μάχη ενάντια στην καταπίεση των γυναι-
κών, τροφοδοτούν το ένα το άλλο. Μπο-
ρούμε να πετύχουμε να μην πέσουν στα
μαλακά ούτε οι φασίστες, ούτε οι βιαστές».

Ο Α. Κοροβέσης, φοιτητής στο ΠΑΔΑ
συμπλήρωσε: «Το φοιτητικό κίνημα ήταν
εδώ πριν από 4 χρόνια στην έναρξη της δί-
κης. Θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο μέ-
σα και έξω από τα δικαστήρια αλλά και στο
δρόμο, μέχρι να βρεθούν στη φυλακή οι
δολοφόνοι του Σαχζάτ Λουκμάν και του
Παύλου Φύσσα».

Ο Κ. Τουλγαρίδης, υποψήφιος περιφε-
ρειάρχης Αττικής με την «Αντικαπιταλιστι-
κή Ανατροπή στην Αττική», τόνισε: «Το αν-
τιφασιστικό κίνημα είναι οι εργαζόμενοι και
οι αγωνιστές σε κάθε χώρο, όπως δείξαμε
πρόσφατα ενάντια στην προσπάθεια της
ΧΑ να οργανώσει κεντρική εκδήλωση στο
Κορωπί. Με τη δράση των εκπαιδευτικών
σωματείων, της τοπικής ΑΝΤΑΡΣΥΑ και άλ-
λων φορέων υποχρεώσαμε το Δήμο να πά-
ρει πίσω την παραχώρηση του δημαρχείου
στη ΧΑ».

Τέλος, ο Π. Κωνσταντίνου, συντονιστής
της ΚΕΕΡΦΑ και υποψήφιος δήμαρχος
Αθήνας με την «Ανταρσία στις γειτονιές
της Αθήνας» κάλεσε στα επόμενα μεγάλα
βήματα του κινήματος: «Χρειάζεται πλήρης
απομόνωση των φασιστών. Στο δημοτικό
συμβούλιο της Αθήνας πήραμε απόφαση
που λέει ότι η Αθήνα είναι και θα παραμεί-
νει πόλη αντιφασιστική. Καλούμε τη Βουλή
να ακούσει αυτό που λέει η ΠΟΣΠΕΡΤ που
ζητάει να διευρύνει την απόφαση για μη
χρηματοδότηση της ΧΑ και στον τηλεοπτι-
κό χρόνο. Χρήμα είναι ο τηλεοπτικός χρό-
νος. Θα είμαστε μπροστά με τα συνδικάτα
για να επιβάλουμε ότι θα υλοποιηθούν αυ-
τές τις αποφάσεις.

Στις 6 Μάη, την ημέρα που θα βγει η
απόφαση του εφετείου των δολοφόνων του
Σαχζάτ Λουκμάν θα είμαστε όλοι εκεί για να
εξασφαλίσουμε ότι η εισαγγελική πρόταση
για την καταδίκη τους σε ισόβια με την ανα-
γνώριση του ρατσιστικού κινήτρου θα είναι
και η απόφαση του δικαστηρίου».

Αφροδίτη Φράγκου

Τέσσερα χρόνια συμπληρώθηκαν από την
έναρξη της δίκης της Χρυσής Αυγής και το
αντιφασιστικό κίνημα έδωσε ξεκάθαρο μήνυ-

μα ότι η εργατική τάξη συνεχίζει να έχει τα μάτια
στραμμένα σε αυτή τη δίκη. Στη διαδήλωση συμμε-
τείχαν με τα πανό τους η ΚΕΕΡΦΑ, η ΑΔΕΔΥ, τα
σωματεία των νοσοκομείων Άγιος Σάββας και Γεν-
νηματάς καθώς και το Συντονιστικό Νοσοκομείων,
δημοτικά σχήματα, φοιτητές/φοιτήτριες, εργαζόμε-
νοι/ες στο Δήμο Αθήνας, εργαζόμενοι/ες ΥΠΠΟ, το
ΣΕΚ και η ΟΡΜΑ.

«Σε μια εποχή που σιγοντάρουν το φασισμό λέμε
καθαρά ‘ποτέ ξανά’. Μέχρι πριν κάποια χρόνια εί-
χαν πάρει θάρρος αλλά η αντίδραση του κόσμου,
πολλές φορές αυθόρμητη, τους έχει κάνει να μα-
ζευτούν. Με κάθε συγκέντρωση και μάχη, βλέπου-
με ότι υποχωρούν αυτές οι δυνάμεις», δήλωσε ο
Βασίλης, εργαζόμενος στο ΥΠΠΟ.

«Έχουμε χάσει τους μισούς συγγενείς της μητέ-
ρας μου στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και όλη
της τη ζωή ταλαιπωρείται από ψυχολογικά τραύμα-
τα. Ακόμα και σήμερα το 2019 υπάρχει ψόγος απέ-
ναντι στους Εβραίους. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα
ναζιστικό κόμμα που πρέπει να βάλουμε στη φυλα-
κή και συγχαίρω τον Καμπαγιάννη και τον Ζώτο για
την παρουσία τους σε αυτή τη μάχη», δήλωσε στην
ΕΑ η Π.Κ. από την τοπική ΣΥΡΙΖΑ Μαρουσιού.

«Η Ένωση για τις γυναίκες της Δ/νσης Καθαριό-
τητας του Δ. Αθηναίων δε λησμονούμε τους Αιγύ-
πτιους ψαράδες, τον Λουκμάν, τον Φύσσα. Δηλώ-
νουμε ενάντιες/οι στην τροποποίηση, ως προς το
ευνοϊκότερο του ποινικού κώδικα που ρίχνει στους
εγκληματίες στα “μαλακά”.

Παλεύουμε για μια Αθήνα που θα καλοδέχεται
τους πρόσφυγες, για μια πόλη ανοικτή στους μετα-
νάστες. Πρωτοστατούμε μαζί με συλλόγους  γονέ-
ων και εκπαιδευτικών για να έχουν όλα τα προσφυ-
γόπουλα πρόσβαση στα σχολεία του Δήμου μας
καθώς και στους βρεφονηπιακούς σταθμούς με
δωρεάν σίτιση.

Ζητάμε να εγκατασταθούν, μέχρι εξεύρεσης ορι-
στικής λύσης, στις περίπου 100.000 κλειστές κατοι-
κίες που υπάρχουν στο κέντρο της Αθήνας» δήλω-
σε η Μαρία, εργαζόμενη στο Δήμο Αθήνας.

«Ο φασισμός και ο ρατσισμός θέλουν να διαιρέ-
σουν την εργατική τάξη για να την αποδυναμώ-
σουν. Είναι εχθρός όλων και δίνουμε τη μάχη παν-
τού. Στα νοσοκομεία δίνουμε τις πολιτικές μάχες,
υπάρχουν δυστυχώς και ανάμεσα σε γιατρούς οι
ιδέες που μας διαιρούν. Θα μας βρουν μπροστά
τους και θα τους σταματήσουμε με πρωτοβουλίες,
αγώνα, ενημέρωση, κινητοποιήσεις, επιχειρήματα,
ανθρωπιά, αλληλεγγύη», δήλωσε ο Μούσα, γιατρός
στο ΓΟΝΚ «Άγιοι Ανάργυροι».

«Ο κόσμος των νοσοκομείων έχει δώσει μεγάλες
μάχες ενάντια στους φασίστες. Τα σωματεία έχουν
καταδικάσει τις εγκληματικές ενέργειές τους. Αυ-
τός είναι ο λόγος που κατεβαίνουμε σήμερα με τα
πανό μας σε αυτό το μεγάλο συλλαλητήριο», δήλω-
σε ο Βασίλης, γιατρός στον Ερυθρό.

18 Απρίλη, Αντιφασιστική πορεία στο Εφετείο

18 Απρίλη, Συγκέντρωση στο Εφετείο

Ώρα να καταδικαστούν οι νεοναζί
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290άνθρωποι σκοτώθηκαν και εκατον-
τάδες περισσότεροι τραυματίστη-

καν από την αλυσίδα εννιά επιθέσεων σε εκ-
κλησίες και ξενοδοχεία την περασμένη βδομά-
δα στη Σρι Λάνκα. Τα τραγικά αυτά γεγονότα
δεν αποτελούν εξαίρεση αλλά τον κανόνα σε
μια χώρα που  -από το 1948 που κέρδισε την
ανεξαρτησία της- δεν βγήκε ποτέ από τον κύ-
κλο της βίας.

Η μαζική κρατική βία έχει κοστίσει τη ζωή σε
δεκάδες χιλιάδες αθώους όλα αυτά τα χρόνια.
Μόλις πριν από 10 χρόνια τελείωσε επισήμως
ο “εμφύλιος πόλεμος”, στην τελική φάση του
οποίου ο ΟΗΕ εκτιμά πως δολοφονήθηκαν 40
χιλιάδες άμαχοι από τις δυνάμεις του κρά-
τους. Οι ρίζες του διχασμού και της βαναυσό-
τητας βρίσκονται στην αποικιοκρατία. Οι σημε-
ρινοί ανταγωνισμοί μεταξύ Κίνας, Ινδίας και
ΗΠΑ προκαλούν νέες κρίσεις και αναζωπυρώ-
νουν τις εντάσεις.

Η Σρι Λάνκα πέρασε διαδοχικά από πορτο-
γαλική, ολλανδική και τελικά βρετανική αποι-
κιοκρατία. Μετά από 300 χρόνια αντίστασης
στους αποικιοκράτες, οι Βρετανοί κατάφεραν
στις αρχές του 19ου αιώνα να ενοποιήσουν το
νησί (Κεϋλάνη τότε) κατακτώντας και τις ορει-
νές περιοχές που παρέμεναν ανεξάρτητες. Εκ-
μεταλλεύονταν τον τόπο μέσα από φυτείες για
εξαγωγή. Δίπλα στην κανέλα, οι Βρετανοί λίγο
αργότερα εισήγαγαν το τσάι και μετά το καου-
τσούκ. Επειδή δεν εμπιστεύονταν τους ντόπι-
ους χωρικούς από τους οποίους είχαν κλέψει
τη γη, οι Βρετανοί φέρνουν όλο και περισσότε-
ρους εργάτες και εργάτριες από την νότια Ιν-
δία για να δουλέψουν. Η πλειοψηφία των ντό-
πιων μιλούσε σινχαλέζικα και ήταν βουδιστές
και οι νεοφερμένοι μιλούσαν Ταμίλ. Στο νησί

υπήρχε ήδη μεγάλη μειονότητα ντόπιων Ταμίλ
από αιώνες. Στην πλειοψηφία τους ηταν Ιν-
δουϊστές. Στη Σρι Λάνκα υπάρχουν σημαντικές
μειονότητες μουσουλμάνων και χριστιανών, Οι
Βρετανοί χρησιμοποίησαν την τακτική του “δι-
αίρει και βασίλευε” στο έπακρο, δίνοντας δια-
φορετικά προνόμια και περισσότερες δουλειές
στους Ταμίλ, προσπαθώντας να στρέψουν την
πλειοψηφία ενάντια στη μειονότητα αντί ενάν-
τια στα αφεντικά και την αποικιοκρατία.

Ανεξαρτησία
Μετά τον αγώνα της ινδικής ανεξαρτησίας

οι Βρετανοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν
και τη Σρι Λάνκα. Όμως το Ενωμένο Εθνικό
Κόμμα που ανέλαβε την κυβέρνηση (και κυ-
βερνάει και σήμερα) ήταν γεμάτο από πρώην
συνεργάτες της αποικιοκρατίας. 

Αν και το νέο καθεστώς προσπαθούσε να
ενσωματώνει τις μειονότητες, ο σινχαλέζικος
εθνικισμός έγινε κεντρική ιδεολογία του κρά-
τους της Σρι Λάνκα. Σε κάθε ευκαιρία εκφρα-
ζόταν το μίσος και η περιθωριοποίηση των Τα-
μίλ. Εκατοντάδες χιλιάδες Ταμίλ εργάτες που
προέρχονταν από την Ινδία έχασαν τα πολιτικά
τους δικαιώματα. Εκτός των άλλων οι σινχαλέ-
ζοι εθνικιστές φοβούνταν τι εκλογικά αποτελέ-
σματα θα είχε η μεγάλη διείσδυση της Αριστε-
ράς σε αυτούς τους πληθυσμούς. Τελικά τη
δεκαετία του 60 σχεδόν μισό εκατομμύριο Τα-
μίλ στάλθηκαν με το ζόρι στην Ινδία όπου κα-

τέληξαν σε καταυλισμούς προσφύγων. Ο
διωγμός δεν έβαλε τέλος στον ρατσισμό. Επί-
σημες και ημιεπίσημες συμμορίες δολοφονού-
σαν και εξευτέλιζαν τους Ταμίλ. Το 1981 έκα-
ψαν μια βιβλιοθήκη με 90 χιλιάδες βιβλία, κά-
ποια ιστορικής αξίας για την κοινότητα των
Ταμίλ. 

Ήδη πολλοί ριζοσπαστικοποιημένοι νέοι
έβλεπαν σαν μόνη λύση την ένοπλη αντίσταση
και δυνάμωσαν οργανώσεις όπως οι Τίγρεις
των Ταμίλ. Το 1983 ξέσπασε και επίσημα ο πό-
λεμος. Ο στρατός προχώρησε αρχικά σε ένα
πογκρόμ με χιλιάδες θύματα. Η κλιμάκωση της
βαρβαρότητας από πλευράς του κράτους
έσπρωξε και το αντάρτικο σε αντίστοιχες τακτι-
κές. Στην τελική φάση του πολέμου το 2009 η
αεροπορία της Σρι Λάνκα δεν τηρούσε πλέον
κανέναν περιορισμό. Βομβάρδιζαν αυτοσχέδια
νοσοκομεία δολοφονώντας όλους τους τραυ-
ματίες που περιθάλπονταν. Χημικές βόμβες,
σαρωτικοί βομβαρδισμοί και τελικά μαζικά
στρατόπεδα συγκέντρωσης και υποχρεωτικής
μετακίνησης. Το σινχαλέζικο κράτος χρησιμο-
ποίησε όλων των ειδών τα όπλα, για να κηρύξει
την “ειρήνη” το 2009 όταν διέλυσε τους Τίγρεις
και δολοφόνησε όλη την ηγεσία τους.

Σε κάθε επεισόδιο πολιτικής ή οικονομικής
κρίσης το κράτος της Σρι Λάνκα έπαιζε το
χαρτί του διχασμού. Το 2004 το τσουνάμι που
χτύπησε το νησί προκάλεσε 30 χιλιάδες νε-
κρούς και ακολούθησε ένα διεθνές κύμα αλλη-

λεγγύης, αλλά η κυβέρνηση το αξιοποίησε για
να φουντώσει ο ανταγωνισμός γύρω από το
ποιες περιοχές και ποιες εθνότητες θα έβγαι-
ναν ωφελημένες. Ο ρατσισμός στρεφόταν
πάντα και εναντια στη μουσουλμανική και τη
χριστιανική μειονότητα. 

Σήμερα οι ανταγωνισμοί μεταξύ Κίνας και
ΗΠΑ απειλούν να μετατρέψουν την Σρι Λάνκα
ξανά σε μήλο της έριδος. Η κατάσταση ήρθε
στο διεθνές προσκήνιο στα τέλη του 2017,
όταν έγινε γνωστό πως η Σρι Λάνκα αναγκά-
στηκε να χαρίσει το ολοκαίνουργιο λιμάνι Χαμ-
παντότα στην Κίνα, καθώς η Σρι Λάνκα δεν
μπορούσε πλέον να αποπληρώσει τα χρέη της
προς την κινέζικη κυβέρνηση. Η οικονομική
στενότητα προκάλεσε πολιτική κρίση, με τον
πρόεδρο της χώρας να διορίζει ξαφνικά και-
νούργιο πρωθυπουργό, χωρίς όμως ο προ-
ηγούμενος να έχει δηλώσει παραίτηση. Πίσω
από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις, ήταν ολο-
φάνερος ο διχασμός για τον εξωτερικό προ-
σανατολισμό της χώρας. Προς την Κίνα κοιτά-
ζει ο πρόεδρος Σιρισένα και ο ολιγοήμερος
“πρωθυπουργός” Ρατζαπάκσα, προς την Ινδία
και τη Δύση κοιτάζει ο Βικρεμεσίνγκε. Την ώρα
που η Κίνα αγοράζει και εκβιάζει τη Σρι Λάνκα
με τα δάνειά της, η Δύση προσπαθεί να διατη-
ρήσει το στάτους κβο, πουλώντας όπλα, αδια-
φορώντας φυσικά για το ότι ο σινχαλέζικος
στρατός ειδικεύεται να στρέφει αυτά τα όπλα
κατά του ίδιου του άμαχου πληθυσμού.

Ας μην μας πουλάνε υποκρισία λοιπόν οι ιμ-
περιαλιστές που θυμήθηκαν να συλλυπηθούν
τα θύματα των επιθέσεων της περασμένης
βδομάδας. Έχουν το βασικό μερίδιο ευθύνης
και γι’ αυτό το έγκλημα.

Νίκος Λούντος

ΑΘΗΝΑ
“Έφαγε πόρτα και απειλεί ο

υπόδικος Κασιδιάρης” τονίζει
σε δήλωσή του ο δημοτικός
σύμβουλος Αθήνας Πέτρος
Κωνσταντίνου. 

Όπως αναφέρει: “Στη συνε-
δρίαση της επιτροπής του Δή-
μου Αθήνας για την κατανομή
των χώρων για εκλογικά περί-
πτερα αποκλείστηκε ο Κασι-
διάρης. Στο δημοτικό συμβού-
λιο της Δευτέρας 22/4 απείλη-
σε τους δημοτικούς συμβού-
λους με αυτόφωρο αν ψηφί-
σουν να μην πάρουν οι νεονα-
ζί χώρους και περίπτερα για
τις εκλογές. 26 ψήφισαν να
μην πάρουν, ο Κασιδιάρης μό-
νος να πάρουν, ο Καπερνάρος
αποχή. Βαφειάδης και Αβραμί-
δης (ΝΔ) βγήκαν εκτός αιθού-
σης. Την πρόταση σχετικής
απόφασης είχα καταθέσει στο
περασμένο δημοτικό συμβού-
λιο. Οι απειλές του υπόδικου
Κασιδιάρη για διώξεις και φυ-
λακίσεις (!) των υπευθύνων
του Δήμου Αθήνας που υλο-
ποιούν, ως οφείλουν άλλωστε,
αυτήν την ιστορική απόφαση,
δεν θα περάσουν”. 

Όχι περίπτερα-ορμητήρια στους υπόδικους νεοναζί

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει για τα “γεγονότα της Πέμπτης

18/4/19” εξέδωσε η Ανταρσία στο Λιμάνι: 

“Παρέμβαση στο γραφείο του δημάρχου κ. Μώραλη πραγματοποίησαν
το πρωί της Πέμπτης εκπρόσωποι των κινήσεων πολιτών και των φορέων
που καλούσαν στη συγκέντρωση της Παρασκευής 19/4 στην πλατεία Κο-
ραή, ενάντια στα σχέδια επέκτασης της Cosco. Ο λόγος, ότι ο δήμαρχος
ουσιαστικά απαγόρευσε τη συγκέντρωση, αρνούμενος να παραχωρήσει
χώρο και ρεύμα. Η απάντηση της γραμματέας του δημάρχου ήταν «Δεν
μπορείτε να μιλάτε εσείς για αντιδημοκρατική συμπεριφορά, από τη στιγμή
που δεν δέχεστε την παρουσία της Χρυσής Αυγής στη διαπαραταξιακή επι-
τροπή για τις εκλογές» .

Αμέσως μετά ακολουθεί Διαπαραταξιακή επιτροπή. Στην αίθουσα του Δη-
μοτικού Συμβουλίου βρίσκεται και ομάδα τραμπούκων νεοναζί, σε κλασικό
στυλ νυχτερινών μπράβων. Κάποιοι από αυτούς, όπως ο επικεφαλής τους,
γνωστοί για τις επιθέσεις τους ενάντια σε αντιφασίστες στον Πειραιά. 

Ο επικεφαλής της Ανταρσίας στο λιμάνι Θανάσης Διαβολάκης παίρνει το

λόγο πριν τη διαδικασία, διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι προσκλήθηκε η
εγκληματική συμμορία και επισημαίνει το προφανές: «Δεν υπάρχει περίπτω-
ση να γίνει συζήτηση για καμία – έστω και κατ’ επίφαση – δημοκρατική διαδι-
κασία παρουσία υπόδικων χρυσαυγιτών. Κανένας δημόσιος χώρος σε δολο-
φόνους ναζιστές, καμιά διευκόλυνση εκ μέρους του Δήμου. Ήδη το Δημοτι-
κό Συμβούλιο της Αθήνας με απόφασή του αρνήθηκε να παραχωρήσει οποι-
οδήποτε χώρο στην εγκληματική οργάνωση της Χ.Α. Σας καλούμε να απομα-
κρύνετε τους τραμπούκους, εχθρούς της δημοκρατίας από το χώρο». 

Ο εκπρόσωπος του Δημάρχου ψελλίζει κάτι για «το νόμο, ο οποίος προ-
βλέπει…» Οι ναζί προκλητικοί, βρίζουν, φωνάζουν, τραμπουκίζουν. Η αντι-
προσωπεία της Ανταρσίας στο Λιμάνι αποχωρεί με συνθήματα «Έξω οι φα-
σίστες από τον Πειραιά». Η εκπρόσωπος του ΚΚΕ κα. Παντελάκη εξηγεί
την αντίθεσή της, ζητάει να έλθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και απο-
χωρεί επίσης. Το ίδιο κάνουν και οι εκπρόσωποι της Κίνησης Πολιτών Όχι
λιμάνι στην Πειραϊκή. Αργότερα μάθαμε ότι αποχώρησαν και οι εκπρόσω-
ποι του ΣΥΡΙΖΑ και της δημοτικής του κίνησης.

Το πρωινό της Πέμπτης ήταν ιδιαίτερα διαφωτιστικό για τους δύο κό-
σμους που συγκρούονται στον Πειραιά – και στην αρένα των δημοτικών
εκλογών”.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
“Ενόψει των δημοτικών εκλογών, δεν θα αφή-

σουμε τους νεοναζί να παριστάνουν το νόμιμο
κόμμα. Καμιά διαπαραταξιακή επιτροπή δεν νο-
μιμοποιείται να δώσει στους υπόδικους εγκλη-
ματίες της Χρυσής Αυγής χώρους για συγκεν-
τρώσεις, εκλογικά περίπτερα και τηλεοπτικό
χρόνο” αναφέρει σε ανακοίνωσή της η δημοτι-
κή κίνηση «Ανταρσία στη Θεσσαλονίκη για την
ανατροπή». Στις 22/4 και το δημοτικό συμβού-
λιο του δήμου Θεσσαλονίκης αποφάσισε τον
αποκλεισμό της παράταξης «Ελληνική Αυγή»
από τα δημοτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

18 Απρίλη, Αντιφασιστική συγκέντρωση στην Πάτρα

ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ Στην αποικιοκρατία 
οι ρίζες της βαναυσότητας
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“Αυτή η απεργία, μέσα
στην κορύφωση της προ-
εκλογικής περιόδου,

πρέπει να πετύχει”, αναφέρεται
στην προκήρυξη -ανακοίνωση που
εξέδωσε το Συντονιστικό των Νο-
σοκομείων που ξεκίνησε από τώρα
να οργανώνει τη μεγάλη 24ωρη πα-
νελλαδική απεργία που προκήρυξε
η ΠΟΕΔΗΝ για τις 16 Μάρτη, δέκα
μόλις μέρες πριν τις εκλογές.

Η Εργατική Αλληλεγγύη μίλησε
με τον Χρίστο Αργύρη, γιατρό στο
Γεννηματάς της Αθήνας και μέλος
του Συντονιστικού Νοσοκομείων
για την σημασία της απεργίας.

“Η 24ωρη απεργία της ΠΟΕΔΗΝ
στις 16 Μάη είναι η πιο σημαντική
εξέλιξη που θα μπορούσαμε να
έχουμε μέσα στο κίνημα των υγει-
ονομικών που παλεύει τα τελευταία
χρόνια για προσλήψεις, αυξήσεις,
μονιμοποίηση των συμβασιούχων,
ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά.
Είναι μια απεργία η οποία έρχεται
σε συνέχεια όλων των προηγούμε-
νων μεγάλων απεργιών που έχουμε
κάνει στην Υγεία.

Το σημαντικό στοιχείο με αυτή την
απεργία είναι ότι προέκυψε μέσα
από την πίεση των συμβασιούχων
στα νοσοκομεία. Ήταν αυτή η πίεση
που έγινε ορατή στις 28 Μάρτη όταν
δεκάδες συμβασιούχοι εμφανίστηκαν
στη συνέλευση του Συντονιστικού
των Νοσοκομείων που έγινε στον Αγ.
Σάββα λέγοντας ότι χρειάζεται από
τώρα να οργανώσουμε την αντίστα-
ση απέναντι στις απολύσεις. 

Και είναι λογικό όταν ακούς το
πρόγραμμα της ΝΔ, ότι αν γίνουν
κυβέρνηση θα απολύσουν τους
ΟΑΕΔ και θα μεταφέρουν τα Κέν-
τρα Υγείας από τις Υγειονομικές
Περιφέρειες στους Δήμους, όλοι
αυτοί οι χιλιάδες συμβασιούχοι να
ετοιμάζονται από τώρα για σύγ-
κρουση. Ταυτόχρονα, είναι κοροϊ-
δία να μιλάει η κυβέρνηση για προ-
κήρυξη 1.500 θέσεων μέσω ΟΑΕΔ

όταν σήμερα μέσα στο ΕΣΥ εργά-
ζονται 4.500 συμβασιούχοι εργαζό-
μενοι με προγράμματα ΟΑΕΔ. 

Μέσα από τις μάχες των τελευταί-
ων ετών, με τα Πρωτοβάθμια Σωμα-
τεία και το Συντονιστικό των Νοσοκο-
μείων στην πρώτη γραμμή, είναι χι-
λιάδες οι συνάδελφοι που έχουν κα-
ταλάβει ότι τελικά δεν πρόκειται να
κερδίσουν τίποτα αν δεν αγωνιστούν
με απεργίες. Μέσα από αυτή την πίε-
ση βγήκε η απόφαση της ΠΟΕΔΗΝ
ότι στις 16 Μάη πάμε για απεργία.

Σε όλο το δημόσιο
Αυτή η απεργία δεν πρέπει να

μείνει μονάχα στην ΠΟΕΔΗΝ. Όσον
αφορά την Υγεία η απεργία αυτή
χρειάζεται να απλωθεί και στο ιατρι-
κό προσωπικό. Σαν Συντονιστικό
Νοσοκομείων θα δώσουμε μάχη για
να μπουν στην απεργία και οι για-
τροί μέσω της ΕΙΝΑΠ και των υπό-
λοιπων τοπικών ενώσεων πανελλα-
δικά, και σίγουρα μέσω της ΟΕΝΓΕ.
Δεν μπορεί σε αυτή την απεργία να
μην συμμετέχει η ΟΕΝΓΕ γιατί ξέ-
ρουμε ότι υπάρχουν 3.000 επικουρι-
κοί γιατροί στα νοσοκομεία που τα
έχουν κρατήσει όρθια. Χιλιάδες
συμβασιούχοι γιατροί που και αυτοί
με τη σειρά τους, αργά ή γρήγορα
βαδίζουν προς την απόλυση. Γιατί

λοιπόν να υπάρχει αυτή η διάσπαση
μεταξύ ιατρικού και μη ιατρικού
προσωπικού; 

Πέρα όμως από τα νοσοκομεία
αυτή η απεργία πρέπει να απλωθεί
σε όλο το δημόσιο. Δεν υπάρχει
κομμάτι του δημόσιου τομέα που να
μην έχει στηριχθεί στους συμβασι-
ούχους. Άρα αυτό που θα προσπα-
θήσουμε είναι η 16 Μάη να αποκτή-
σει πανδημοσιοϋπαλληλικά χαρα-
κτηριστικά.

Γι'αυτό καλούμε όλες τις ομο-
σπονδίες και τα σωματεία του δη-
μόσιου τομέα να καλέσουν απεργία
στις 16 Μάη. Για παράδειγμα, εκεί-
νες τις μέρες θα ξεκινάει η τελική
ευθεία πριν κλείσουν τα σχολεία για
καλοκαίρι. Θα βγουν οι νέοι πίνακες
για τους καθηγητές τους ωρομίσθι-
ους και τους αναπληρωτές. Μετά
τα νομοσχέδια του Γαβρόγλου κά-
ποιες χιλιάδες εκπαιδευτικοί θα πε-
ταχτούν έξω από τα σχολεία τη νέα
χρονιά. Τι θα κάνουν λοιπόν η ΟΛ-
ΜΕ και η ΔΟΕ; Δεν πρέπει να συμ-
μετέχουν στην απεργία;

Δεν πρέπει να περιμένουμε τα
αποτελέσματα των εκλογών. Οργα-
νώνουμε προεκλογικά και προετοιμά-
ζουμε το έδαφος για να συνεχίσουμε
ακόμα πιο δυνατά τον αγώνα μας.”

ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Οι “νέοι” υπάλληλοι του Υπ.Οικ .
διεκδικούν την Προσωπική Διαφορά

Τον προηγούμενο μήνα νέοι υπάλληλοι του Υπ.Οικ. (νεοδιόριστοι ή από
μετατάξεις)  προχωρήσαμε στη δημιουργία Συντονιστικής Επιτροπής για
την Διεκδίκηση της Προσωπικής Διαφοράς. Ο λόγος ήταν ότι ο τελευταίος
σχετικός νόμος που ψηφίστηκε τον προηγούμενο Οκτώβρη εμπεριείχε την
απαράδεκτη διάταξη κατά την οποία η προσωπική διαφορά θα δινόταν
στους μέχρι εκείνη την στιγμή διορισμένους υπαλλήλους του Υπ. Οικονομι-
κών και αρκετών άλλων υπηρεσιών, αλλά όχι στους επόμενους. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι με την ψήφιση του τελευταίου νόμου δημιουργή-
θηκαν περιπτώσεις όπου ακόμα και συνάδελφοι διορισμένοι με τον ίδιο δια-
γωνισμό του ΑΣΕΠ πήραν ή δεν πήραν την προσωπική διαφορά επειδή έτυ-
χε να αναλάβουν καθήκοντα λίγο πριν και λίγο μετά την 11/10/2018. Η συγ-
κεκριμένη τακτική δημιουργίας μισθωτών “πολλών ταχυτήτων” έχει στόχο
να παγιωθεί η νέα μετα-μνημονιακή μισθολογική πραγματικότητα με μι-
σθούς της τάξης των 700 ευρώ. Ταυτόχρονα τέτοιες πολιτικές διάσπασης
δημιουργούν γόνιμο έδαφος στα σενάρια αξιολόγησης στο δημόσιο και
σύνδεσης των μισθολογικών απολαβών του κάθε υπαλλήλου με την επίτευ-
ξη προσωπικών στόχων. 

Από την πλευρά μας, η δημιουργία κοινού συντονιστικού στα πλαίσια του
Υπ.Οικ., εντός και εκτός ΑΑΔΕ, απαντάει σε μια ανάγκη ενιαίας αντιμετώπι-
σης και ενωτικής δράσης. Όπως αναγράφει και η ανοικτή επιστολή που εκ-
δώσαμε ως Επιτροπή: “Διεκδικούμε από τους Συλλόγους και τις Ομοσπον-
δίες μας να προχωρήσουν συντονισμένα μαζί μας σε αγωνιστικά βήματα
προκειμένου να υλοποιηθεί το δίκαιο αίτημά μας. Θέλουμε σε αυτή τη μάχη
τους παλαιότερους συναδέλφους στο πλευρό μας, επειδή πιστεύουμε ότι
όλοι βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά, και κάθε κατάκτηση για κάποιους, εγκυ-
μονεί μια μελλοντική κατάκτηση για όλους.” 

Ήδη έχουμε προχωρήσει σε συνάντηση με την ΟΣΥΟ, χαιρετήσαμε το Γε-
νικό Συμβούλιο της ΠΟΕ – ΔΟΥ και ετοιμάζουμε τα επόμενα βήματα. 

Νίκος Τουρνάς,, Πληροφορικός στην Ανώτατη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
(e-mail Συντονιστικής Επιτροπής synt.pros.diaf@gmail.com)

ΟΤΑ 
Συνεχίζεται η μάχη των συμβασιούχων

Σταμάτησαν την απεργία πείνας και την κατασκήνωση στην πλ. Κλαυθμώ-
νος που είχαν ξεκινήσει στις 16 Απρίλη οι συμβασιούχοι-παρατασιούχοι των
ΟΤΑ που έμειναν έξω από την περίφημη προκήρυξη 3Κ. Οι παρατασιούχοι
των δήμων συνέχισαν για πάνω από 5 μέρες τις κινητοποιήσεις τους ζητών-
τας συνάντηση με τον υπουργό Εσωτερικών Χαρίτση με κεντρικό αίτημα την
επαναπρόσληψή τους και την μονιμοποίησή τους. 

“Καταφέραμε και αναγκάσαμε τον Χαρίτση να μας δεχτεί και να μας ακού-
σει. Μας είπε αυτό που ήδη ξέραμε, ότι  ακόμα δεν έχουν βγει τα αποτελέ-
σματα της 3Κ και χρειάζεται να κάνουμε υπομονή μέχρι να ανακοινωθούν οι
τελικοί κατάλογοι. Μας υποσχέθηκε πως αφού βγουν τα αποτελέσματα θα
υπάρξουν διορθωτικές κινήσεις, όμως ξέρουμε καλά πως το μόνο που θέλη-
σε να κάνει είναι να κερδίσει χρόνο. Εμείς ξεκαθαρίσαμε ότι αν δεν υπάρ-
ξουν εξελίξεις αμέσως μετά το Πάσχα ετοιμαζόμαστε για δυναμικές κινητο-
ποιήσεις. Θα μας βρουν μπροστά ακόμα και μέσα στην προεκλογική περίο-
δο”, ανέφερε ο Πάνος Μποβός, συμβασιούχος-παρατασιούχος από το Δήμο
Ν. Ιωνίας.

Αγ. Παρασκευή
Οργισμένη ήταν η αντίδραση εργαζόμενων στο Δήμο Αγ. Παρασκευής με

τις μεθοδεύσεις της δημοτικής αρχής που προσπαθεί να διασπάσει τους ερ-
γαζόμενους και να ελέγξει τα ωράρια, αλλά και τη συνδικαλιστική τους δρά-
ση μέσα από την λειτουργία ηλεκτρονικών καρτών εργασίας. Οι εργαζόμε-
νοι την Παρασκευή 19/4 κατέθεσαν στο σωματείο τις κάρτες εργασίας τους
ζητώντας προστασία απέναντι στις αυθαιρεσίες της διοίκησης.

“Στο δήμο εργάζονται εργαζόμενοι πολλών και διαφορετικών ταχυτήτων.
Άλλοι βαράνε κάρτα άλλοι όχι, άλλοι παίρνουν υπερωρίες άλλοι όχι. Όλη
αυτή η κατάσταση με υπερεντατικοποίηση της εργασίας για κάποια κομμά-
τια εργαζόμενων οδήγησε στην οργισμένη αντίδραση αρκετών που κατέθε-
σαν τις κάρτες εργασίας τους. Το σωματείο παρέλαβε τις κάρτες και πλέον
υπογράφουμε χειρόγραφα. Όλο αυτό ήταν μια μεθόδευση της δημοτικής
αρχής για να μπορεί να ελέγχει τα ωράρια των συναδέλφων, ειδικά αυτών
που είναι πιο μαχητικοί και συμμετέχουν σε στάσεις εργασίας και απεργίες”,
ανέφερε στην ΕΑ ο Κώστας Μεγαγιάννης, μέλος του ΔΣ του σωματείου.

Όλοι στην απεργία

Ηκοροϊδία της κυβέρνησης και του υπουργού Πολάκη προς τους εργα-
ζόμενους στην καθαριότητα των νοσοκομείων είναι άλλη μια απόδειξη

της αντεργατικής κυβερνητικής αναλγησίας. Όπως αποδείχτηκε και κατά
τη διάρκεια της στάσης εργασίας και της παράστασης διαμαρτυρίας  που
πραγματοποίησε στο υπουργείο Υγείας το ΔΣ του σωματείου του Αγ. Σάβ-
βα την Πέμπτη 18 Απρίλη, η κυβέρνηση δεν έχει καμιά διάθεση να ακούσει
τις εργαζόμενες/ους στην καθαριότητα των νοσοκομείων όλης της χώρας
και ετοιμάζεται να τους πετάξει κατά χιλιάδες στο δρόμο.

“Ο υπουργός απουσίαζε επιδεικτικά, η κυβέρνηση αντιμετωπίζει της κα-
θαρίστριες σαν εργαζόμενες τρίτης κατηγορίας”, δήλωσε στην ΕΑ ο Κώ-
στας Καταραχιάς, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στον Αγ. Σάββα.
“Μας είπαν ότι οι περιορισμοί της τρόικας δεν τους επιτρέπουν να κάνουν
μόνιμες προσλήψεις καθαριστριών. Προτιμούν, λένε, να πάρουν γιατρούς
και νοσηλευτές παρά καθαριότητα γιατί έχουν περιορισμούς από την Τρόι-
κα. Εμείς δεν αποδεχόμαστε τη διάσπαση των εργαζόμενων σε κατηγο-
ρίες και παλεύουμε για μαζικές προσλήψεις για όλο το προσωπικό”.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
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Φωνάζοντας συνθήματα και
κλείνοντας τη Σταδίου για
ώρες, εργαζόμενοι στα Ναυ-
πηγεία Ελευσίνας συγκεντρώ-
θηκαν από νωρίς το πρωί της
Πέμπτης 18/4 έξω από το
υπουργείο Εργασίας στην
Σταδίου, ενώ στη συνέχεια
έκαναν πορεία μέχρι τη Βουλή
για να επιδώσουν ψήφισμα
σχετικά με τη βιωσιμότητα του
ναυπηγείου και την κατοχύρω-
ση των εργασιακών τους δι-
καιωμάτων.

Εκατοντάδες εργάτες στα
Ναυπηγεία της Ελευσίνας που
βλέπουν μέρα τη μέρα τα
Ναυπηγεία να ρημάζουν βρέ-
θηκαν στο δρόμο ζητώντας να
βρεθεί λύση για την επαναλει-
τουργία των ναυπηγείων αλλά
και την άμεση καταβολή επι-
δομάτων αφού η μεγάλη πλει-
οψηφία των εργαζόμενων πα-
ραμένουν απλήρωτοι για μή-
νες.

Η αντιπροσωπεία των Διοι-
κητικών Συμβουλίων του Σω-
ματείου Εργαζομένων Ναυπη-
γείων Ελευσίνας και της Πα-
νελλήνιας Ομοσπονδίας Εργα-
τοϋπαλλήλων Μετάλλου που
μπήκαν στη Βουλή προκειμέ-
νου να επιδώσουν το ψήφισμα
ζωγράφισαν με τα χειρότερα
χρώματα την κατάντια των
ναυπηγείων επισημαίνοντας
πως οι εργαζόμενοι δεν έχουν
πλέον ούτε λεωφορεία να
τους μεταφέρουν στα Ναυπη-
γεία, αφού η εταιρεία από την
οποία νοίκιαζαν διέκοψε τη
συνεργασία με τα Ναυπηγεία
Ελευσίνας, λόγω χρεών.

Η πίεση που έβαλαν οι ερ-
γαζόμενοι ανάγκασε την κυ-
βέρνηση να ασχοληθεί με το
θέμα των ναυπηγείων. Η
πραγματικότητα, όμως, είναι
πως οι συζητήσεις και οι συ-
ναντήσεις των πολιτικών είναι
προσχηματικές. Μόνο οι αγώ-
νες των εργαζόμενων μπο-
ρούν πραγματικά να βάλουν
την πίεση για να βρεθεί λύση
για μια από τις μεγαλύτερες
ναυπηγικές βιομηχανίες της
χώρας. Οι εκατοντάδες εργα-
ζόμενοι στα Ναυπηγεία της
Ελευσίνας χρειάζεται την επό-
μενη περίοδο να κλιμακώσουν
τις κινητοποιήσεις τους απαι-
τώντας ξανά κρατικοποίηση
χωρίς αποζημίωση για τους
“επενδυτές” που ρήμαξαν τα
ναυπηγεία.

Κ.Μ.

“Στις 9 του Μάη πρέπει να
βουλιάξει η Αθήνα”, αυτό
είναι το σύνθημα με το

οποίο η Επιτροπή Αγώνα που συ-
στάθηκε μετά την τεράστια Γενική
Συνέλευση στις 11 Απρίλη, οργανώ-
νει το μεγάλο συλλαλητήριο της
Αθήνας και τα δεκάδες μικρότερα
που θα πραγματοποιηθούν σε όλη
τη χώρα. 

Από τη Θεσσαλονίκη, τη Βέροια,
τη Ξάνθη, την Καβάλα και την Κατε-
ρίνη, μέχρι το Βόλο, τα Τρίκαλα, την
Καρδίτσα, την Χαλκίδα, την Πάτρα,
τον Πύργο, το Αργοστόλι, το Ναύ-
πλιο, την Καλαμάτα αλλά και τα Χα-
νιά, το Ρέθυμνο, τη Σητεία, τη Ρόδο,
τη Χίο, χιλιάδες συνταξιούχοι της
ΕΤΕ αναμένεται να βγουν στο δρόμο
για να στείλουν ένα ξεκάθαρο μήνυ-
μα ότι δεν πρόκειται να αποδεχτούν
οποιαδήποτε λύση καταστρέφει το
ΛΕΠΕΤΕ και διαλύει το ΤΥΠΕΤ.

“Ήδη ο υφυπουργός Πετρόπου-
λοις ανακοίνωσε πως στις 13 Μάη
ετοιμάζεται να καταθέσει μέσα στο
νομοσχέδιο για τις συντάξεις χηρεί-
ας, νομοθετική ρύθμιση που θα μας
πετάει στο ΕΤΕΑΕΠ. Πρόκειται για
ωμή καταπάτηση των δικαιωμάτων
μας κατ' εντολή των θεσμών. Η κυ-
βέρνηση που μέχρι πριν λίγο καιρό
διατεινόταν πως δεν μπορεί να ανα-
κατευτεί στο θέμα του ΛΕΠΕΤΕ γιατί
είναι διμερές ζήτημα μεταξύ των
συνταξιούχων και της τράπεζας, σή-
μερα έρχεται αυθαίρετα και χωρίς
καμιά διαβούλευση μαζί μας να νο-
μοθετήσει ενάντια στην θέληση της
τεράστιας πλειοψηφίας των συνα-
δέλφων όπως αυτή εκφράστηκε και
στην συνέλευση της 11ης Απρίλη”,
αναφέρει η Ιωάννα Παυλοπούλου
συνταξιούχος της Εθνικής, μέλος

του Συντονιστικού Δράσεων για το
ΛΕΠΕΤΕ και το ΤΥΠΕΤ και της Επι-
τροπής αγώνα που προέκυψε από
τη συνέλευση της 11ης Απρίλη. 

“Το συλλαλητήριο στις 9 Μάη έρ-
χεται την κατάλληλη στιγμή. Μέσα
στην προεκλογική περίοδο βάζουμε
την πίεση και στέλνουμε το μήνυμα
πως όλες αυτές οι μεθοδεύσεις δεν
θα γίνουν αποδεκτές. Παρά τις τρι-
κλοποδιές που προσπάθησε να βά-
λει το καινούριο ΔΣ του ΣΣΕΤΕ για
να μην πραγματοποιηθεί η κινητο-
ποίηση στις 9 Μάη, τελικά η πίεση
της βάσης τους ανάγκασε να το δε-
χτούν και να καλέσουν. Φυσικά και
δεν πρόκειται να οργανώσουν τίπο-
τα, όμως πλέον το κομμάτι των συ-
ναδέλφων που αντιστέκεται έχει
φτιάξει τα δικά του δίκτυα ικανά να
οργανώσουν την κινητοποίηση. Ακό-

μα και μέσα στο Πάσχα καλούμε
τους συναδέλφους να βρεθούν σε
κινητοποιήσεις όπως ο αποκλεισμός
του κεντρικού καταστήματος της
Σταδίου στην Αθήνα που πραγματο-
ποιήσαμε την Τρίτη 23/4, για να
στείλουμε μήνυμα πως δεν αναστέλ-
λουμε τον αγώνα μας ούτε μέσα
στις γιορτές

Το επόμενο μεγάλο ραντεβού μας
είναι η Πρωτομαγιά που θέλουμε να
γίνει βήμα συσπείρωσης για να κλι-
μακώσουμε με την κινητοποίηση
στις 9 Μάη.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους
να προστατεύσουν τις αποφάσεις
της συνέλευσης και να στηρίξουν την
Επιτροπή Αγώνα. Ξέρουν πολύ καλά
πως οι χιλιάδες συνάδελφοι μας έδω-
σαν την έγκριση μέσα από την  Γενι-
κή Συνέλευση.  Εμείς καλούμε το ΔΣ

του ΣΣΕΤΕ  να οργανώσει τη μεγάλη
κινητοποίηση στις 9 Μάη”.

“Το αποτέλεσμα της 11ης Απρίλη
είναι ξεκάθαρο. Οι συνταξιούχοι της
Εθνικής δεν έχουν καμιά εμπιστοσύ-
νη στο απερχόμενο ΔΣ του ΣΣΕΤΕ
και ζητάνε εδώ και τώρα εκλογές.
Μπορεί αυτοί μετά την παραίτηση
του παλιού προεδρείου να βρήκαν
άλλες φόρμουλες και πλειοψηφίες
για να ξαναμπούν σε διαπραγματεύ-
σεις με την τράπεζα και την κυβέρ-
νηση, όμως η πλειοψηφία του κό-
σμου δεν τους θέλει να διαχειρι-
στούν το θέμα του ΛΕΠΕΤΕ”, ανέφε-
ρε στην ΕΑ η Μαρία Μποζώνα μέλος
της επιτροπής αγώνα που προέκυψε
από τη συνέλευση της 11ης Απρίλη.

“Ήδη χιλιάδες συνάδελφοι πανελ-
λαδικά μαζεύουν υπογραφές ζητών-
τας νέα Έκτακτη Γενική Συνέλευση
με μοναδικό θέμα τις εκλογές. Ζητά-
με εδώ και τώρα να τηρήσουν το κα-
ταστατικό μας δικαίωμα και να οδη-
γήσουν το σύλλογο σε εκλογές.
Ήδη δεκάδες συνάδελφοι έχουν
νιώσει αυτοπεποίθηση από τις τε-
λευταίες εξελίξεις και αρχίζουν να
κινητοποιούνται μαζί μας. Την επό-
μενη περίοδο οργανώνουμε τις κινη-
τοποιήσεις μας με κεντρική αυτή
στις 9 Μάη και με τη μαζική μας πα-
ρουσία θα επιβάλουμε πως θα μας
ακούσουν και πως θα οδηγήσουν
τον ΣΣΕΤΕ σε εκλογές για να μιλή-
σει ο απλός κόσμος”.

Κυριάκος Μπάνος

Εκατοντάδες εκπαιδευτικοί, φοιτητές,
μαθητές και γονείς συμμετείχαν στην κι-
νητοποίηση που κάλεσε η ΟΛΜΕ το από-
γευμα της Δευτέρας 22/4, την ώρα που ο
υπουργός Παιδείας Γαβρόγλου και η κυ-
βέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ψήφιζε στη βουλή
το αντι-εκπαιδευτικό νομοσχέδιο για το
“νέο” Λύκειο.

Στη διαδήλωση που ξεκίνησε από τα
Προπύλαια συμμετείχαν σύλλογοι και
ενώσεις καθηγητών και δασκάλων, φοι-
τητικοί σύλλογοι από το Πολυτεχνείο, οι μαθητές
Anticapitalista και οι φοιτητές του ΣΕΚ στις σχο-
λές καθώς και εργαζόμενοι και νεολαία που συ-
σπειρώνεται στις δυνάμεις του ΠΑΜΕ.

Το παρών στην κινητοποίηση έδωσε και κλιμά-
κιο της Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας με
επικεφαλής τον υποψήφιο δήμαρχο Αθήνας Πέ-
τρο Κωνσταντίνου.

“Πρόκειται για ένα αντι-εκπαιδευτικό έκτρωμα
που εντατικοποιεί τις εξετάσεις στους μαθητές,
βάζει ταξικούς φραγμούς για την πρόσβαση στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση πετώντας χιλιάδες φτω-
χούς μαθητές έξω από τη δυνατότητά τους να συ-
νεχίσουν τις σπουδές τους, ενώ απλώνει τις συγ-
χωνεύσεις των ΤΕΙ πανελλαδικά με τη διάλυση δε-

κάδων τμημάτων. Τώρα είναι η ώρα οι ΕΛΜΕ και
οι σύλλογοι δασκάλων μαζί με τους φοιτητές και
τους μαθητές να απλώσουν το πανεκπαιδευτικό
μέτωπο με απεργίες και καταλήψεις και να στεί-
λουν το νόμο Γραβρόγλου στα σκουπίδια”, ανέφε-
ρε στην ΕΑ ο Π. Κωνσταντίνου.

“Θα μείνει στα χαρτιά”
“Τσίπρα - Γαβρόγλου ακούστε το καλά αυτό το

νομοσχέδιο θα μείνει στα χαρτιά”, ήταν το βασικό
σύνθημα της κινητοποίησης που κατέληξε στο
Σύνταγμα όπου είχε στηθεί εξέδρα με συναυλία
και ομιλίες.

“Την ώρα που ο Γαβρόγλου πανηγυρίζει ότι για
πρώτη φορά οι μαθητές θα συμπληρώσουν μηχανο-
γραφικό που θα έχει μόνο πανεπιστημιακά τμήματα

η πραγματική εικόνα είναι ότι η κυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ ψηφίζει άλλο ένα αντιεκπαιδευτικό νομο-
σχέδιο μέσα στη βδομάδα του Πάσχα με κλει-
στά σχολεία και σχολές”, τόνισε στην ΕΑ ο
Αλέξανδρος Κοροβέσης φοιτητής στο Πανεπι-
στήμιο Δυτ. Αττικής. “Αυτή η πανεκπαιδευτική
επίθεση έχει και πανεκπαιδευτική απάντηση.
Τη Δευτέρα 22/4 διαδηλώσαμε μαθητές, φοιτη-
τές και εκπαιδευτικοί. Οι φοιτητές δώσαμε για
άλλη μία φορά τη μάχη ενάντια σε αυτό που
πλασάρεται ως προοδευτική μεταρύθμιση, δη-
λαδή την κατάργηση των ΤΕΙ πανελλαδικά με

το πρόσχημα της ανωτατοποίησης που σημαίνει
απολύσεις, ιδιωτικοποιήσεις, περικοπές και τσάκι-
σμα των εργασιακών μας δικαιωμάτων. 

Το νομοσχέδιο φέρνει τη συνένωση του Π.Τ.Δ.Ε.
Πάτρας με το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ
Δυτικής Ελλάδας πάνω σε αυτή τη λογική. Από τη
μεριά του φοιτητικού κινήματος παλεύουμε για
κλιμάκωση και άπλωμα αυτών των αγώνων για να
παρθούν πίσω όλα τα αντιεκπαιδευτικά μέτρα. 

Την επόμενη περίοδο χρειάζεται να δούμε πώς
θα απλώσουμε την αντίσταση σε όλες τις βαθμί-
δες της εκπαίδευσης μαζί εκπαιδευτικοί, μαθητές,
φοιτητές και γονείς.  Όλοι μαζί μπορούμε να στα-
ματήσουμε τις επιθέσεις τους”.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Στους δρόμους στις 9 Μάη

Πανεκπαιδευτικό ΟΧΙ στον Γαβρόγλου

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

22/4, Διαδήλωση ενάντια στο ν. Γαβρόγλου



Άραγε όταν η Γεροβα-
σίλη και οι λοιποί της
κυβέρνησης κοιτάνε

καθρέφτη, εμφανίζεται ο
Δένδιας; 

Γιατί τη δικιά του περίοδο
ως υπουργού Προ.Πο θυμί-
ζει η ατζέντα που έχει επι-
στρέψει το τελευταίο διά-
στημα. Με τις επιχειρήσεις
σκούπα, τις εκκενώσεις κα-
ταλήψεων στέγης προσφύ-
γων, το πέταγμα των προ-
σωπικών αντικειμένων τους
στο δρόμο ή ακόμα και στα
σκουπίδια, το ξεσπίτωμα
ολόκληρων οικογενειών, μα-
νάδων και μικρών παιδιών,
οδηγώντας τους ακόμα και
σε σκηνές στο Σύνταγμα.
Όλη την περασμένη βδομά-
δα πάνοπλοι μπάτσοι μπού-
καραν σε σπίτια προσφύγων
στα Εξάρχεια στοχεύοντας
θύματα πολέμου και το βρά-
δυ τα δελτία ειδήσεων εξα-
σφάλιζαν “αποκλειστικές ει-
κόνες από τα σπίτια του
τρόμου”, που συνήθως έδει-
χναν κρεβάτια με κουβέρτες
και κανά αρκουδάκι κάποιου
προσφυγόπουλου. Μια καμ-
πάνια που έρχεται να προστεθεί στην
απόφαση για ξεσπίτωμα των προσφύγων
που φιλοξενούνται σε σπίτια και για την
οποία απήργησαν οι εργαζόμενοι στις
ΜΚΟ την περασμένη βδομάδα, αλλά και
σε όλη τη ρατσιστική πολιτική των κλει-
στών συνόρων, των στρατοπέδων συγ-
κέντρωσης, των απελάσεων.

Η απεργιακή διαδήλωση της Πρωτο-
μαγιάς θα δώσει οργανωμένη εργατική
απάντηση και σε αυτή την αναζωπύρω-
ση της ρατσιστικής πολιτικής. Η ΚΕΕΡ-
ΦΑ καλεί στην απεργιακή διαδήλωση
της Πρωτομαγιάς, στις 10:30πμ στο
Υπ. Εργασίας της Σταδίου και ήδη έχει
ξεκινήσει εξορμήσεις σε στρατόπεδα
προσφύγων.

“Παλεύουμε ενάντια στις ρατσιστι-
κές πολιτικές της ΕΕ-φρούριο που ευ-
θύνονται για χιλιάδες θανάτους και
πνιγμούς προσφύγων” υπογραμμίζει
σε προκήρυξή της. “Τα κλειστά σύνο-
ρα κι οι συμφωνίες της ΕΕ με την
Τουρκία τους αφήνουν έρμαιο των δια-
κινητών. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επιμένει
σε αυτή την πολιτική. Συνεχίζει τον ρα-
τσιστικό αποκλεισμό των προσφύγων
σε στρατόπεδα γκέτο ενώ έχει ξεκινή-
σει τις εξώσεις οικογενειών προσφύ-
γων που έχουν πάρει άσυλο χωρίς να
μεριμνήσει για τα στοιχειώδη για να ζή-
σουν τις οικογένειες τους. Συμμετέχει
στο αντιδραστικό παιχνίδι «νόμου και
τάξης» στα Εξάρχεια και μπουκάρουν

στην πολυκατοικία στη
Μπουμπουλίνας όπου δια-
μένουν μετανάστες και
πρόσφυγες με τα παιδιά
τους. 

Αν ψάχνουν για εγκλημα-
τικές ενέργειες, να ψάξουν
στα γραφεία-ορμητήρια
της Χρυσής Αυγής. Να
ανοίξουν οι πόλεις για τους
πρόσφυγες, να δοθεί άσυ-
λο και στέγη, με ελεύθερη
πρόσβαση στη δημόσια
Υγεία και Παιδεία. 

Να νομιμοποιηθούν όλοι
οι μετανάστες, να σταματή-
σουν τα ρατσιστικά εγκλή-
ματα φασιστών, αφεντικών
και αστυνομίας. Η δολοφο-
νία του Εμπουκά, του Νιγη-
ριανού εργάτη που βγήκε
νεκρός από το Α.Τ. Ομόνοι-
ας είναι μόνο η κορυφή του
παγόβουνου. Αποτελούν
ένα μεγάλο κομμάτι της ερ-
γατικής τάξης και τους θέ-
λουν τσακισμένους για να
μην αντιδρούν. Νικηφόρες
απεργίες και αγώνες μετα-
ναστών εργατών έγιναν πα-
ράδειγμα για όλη την εργα-
τική τάξη. 52 χρόνια από τη

Χούντα δεν ξεχνάμε τις απεργίες που
έδιναν από τότε Πακιστανοί μαζί με
ντόπιους εργάτες σε εργοστάσια όπως
η Νάσιοναλ Καν κόντρα στο καθεστώς
της δικτατορίας. 

Να ολοκληρωθεί η δίκη της Χρυσής
Αυγής και να μπουν φυλακή ισόβια οι
δολοφόνοι νεοναζί. Να μην περάσει η
σκανδαλώδης αλλαγή του Ποινικού
Κώδικα που μειώνει τις ποινές για
τους ηγέτες εγκληματικής οργάνω-
σης, διάταξη που φωτογραφίζει τον
Μιχαλαλολιάκο και τους άλλους υπό-
δικους της ναζιστικής συμμορίας. Δεν
θα τους αφήσουμε προεκλογικά να
παριστάνουν ότι είναι νόμιμο κόμ-
μα...”. 

Νο 1371, 24 Απρίλη 2019

Η εργατική τάξη έχει τη δική της εναλλακτική

σελ.12-13 εργατικη αλληλεγγυη Πρωτομαγιά 2019

Στην απεργία της Πρωτομαγιάς καλεί ο Συντονισμός
Ενάντια στα Μνημόνια με προσυγκέντρωση στις
10:30πμ στο Υπ. Εργασίας, όπως αποφάσισε σε σύ-

σκεψη που πραγματοποίησε το απόγευμα της Δευτέρας
22/4. 

Στη σύσκεψη συμμετείχαν εργαζόμενες κι εργαζόμενοι
από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, όπως τα νοσοκομεία
Αγ.Σάββας, Αγλ.Κυριακού, Αγ.Όλγα και ΓΝΑ Γεννηματάς,
το Μετρό, τους εργολαβικούς της ΔΕΣΦΑ, την Ιδιωτική
Υγεία, τις ταχυμεταφορές, την Ιντρακόμ.

“Η κρίση της ΓΣΕΕ δεν πρέπει να γίνει κρίση του εργατι-
κού κινήματος. Όλο το τελευταίο διάστημα έχουμε δει
σπουδαίους εργατικούς αγώνες όπως αυτούς στην Co-
sco, στη ΔΕΣΦΑ, στις ΜΚΟ, στη δημόσια και ιδιωτική
Υγεία, στην Τράπεζα Πειραιώς, στους ντελιβεράδες, στην
εκπαίδευση. Η απεργία της Πρωτομαγιάς μπορεί να ενώ-
σει αυτές τις μάχες και να παίξει ρόλο για το συντονισμό
τους και την κλιμάκωσή τους” τόνισε στο άνοιγμά του ο
Τάσος Αναστασιάδης, υπεύθυνος του Συντονισμού Ενάν-
τια στα Μνημόνια και συνέχισε ο Βασίλης Συλαϊδής, μέλος
του Δ.Σ του ΕΚΑ, ενημερώνοντας για την κατάσταση σε
ΓΣΕΕ και ΕΚΑ (βλ. δίπλα). Την εικόνα από την απεργία των
ντελιβεράδων, έφερε μεταξύ άλλων ο Χρήστος Βαρβέρης,
εργαζόμενος κούριερ, ενώ σημαντική ήταν η παρέμβαση
της Μαρίας Κοτρώνη, προέδρου του σωματείου των εργο-
λαβικών της ΔΕΣΦΑ (ΠΣΕΦΑ), που έκανε έναν απολογισμό
των μέχρι τώρα κινητοποιήσεων, τονίζοντας ότι οι αγώνες
μπορούν να ανοίγουν δρόμους και να ενθαρρύνουν κι άλ-
λους κλάδους εργαζομένων να βγαίνουν σε κινητοποι-
ήσεις. Ο Μιχάλης Βερβέρης από το νοσοκομείο Αγ.Όλγα
υπερθεμάτισε για την ανάγκη η Πρωτομαγιά να έχει αντι-
σεξιστικό κι αντιφασιστικό χαρακτήρα, αποτελώντας συνέ-
χεια των κινητοποιήσεων της 8ης και 16ης του Μάρτη,
αναφερόμενος και στην περίπτωση των δολοφονημένων
μεταναστριών στην Κύπρο. 

“Ο Συντονισμός πρέπει να πάρει στην πλάτη του την ορ-
γάνωση της Πρωτομαγιάς, είτε είμαστε σε μεγαλύτερους
είτε σε μικρότερους χώρους” τόνισε ο Γιάννης Αγγελό-
πουλος. “Είναι ευκαιρία να συγκροτηθεί ο κόσμος της βά-
σης και να συναντηθούν όλες οι αντιστάσεις. Θέλουμε να
δείξουμε τη δύναμη του εργατικού κινήματος εκείνη την
ημέρα κι όχι απλά μια εθιμοτυπική ιστορία. Γι' αυτό από
αύριο κιόλας με προκήρυξη κι αφίσα θα πρέπει να το δου-
λέψουμε σε όλους τους χώρους δουλειάς” συνέχισε.

Ηαπεργία της Πρωτομαγιάς είναι συνέχεια των αγώ-
νων που δώσαμε όλο αυτό το διάστημα ενάντια στα

μνημόνια, την καταπίεση, τη λιτότητα, τις απολύσεις. 

Οι καθαρίστριες του Αγ.Σάββα μαζί με το σωματείο
μας έχουμε δώσει μεγάλη μάχη ενάντια στις απολύσεις
μας. Μάλιστα είχαμε πάρει υπόσχεση από το Υπουργείο
ότι δεν θα προχωρήσει η διαδικασία που μας διώχνει.
Αλλά ο Πολάκης μας πούλησε. Αντί για παράταση είδαμε
την ανάρτηση της προκήρυξης του ΑΣΕΠ που ουσιαστι-
κά μας απολύει και μάλιστα στην τελευταία συνάντηση
άνθρωπος του Υπουργείου μας είπε ότι δεν μπορούμε
να κάνουμε τίποτα “λόγω μνημονίων” κι ότι “δεν μας
αφήνει η τρόικα”. Παρότι από πέρυσι λένε ότι τα μνημό-
νια έχουν τελειώσει. 

Εμείς έχουμε πρόσφατη την εμπειρία των απεργιακών
μας κινητοποιήσεων με αίτημα να μην απολυθεί καμιά
μας. Η Πρωτομαγιά είναι συνέχεια αυτών των κινητοποι-
ήσεων. Δεν είναι μέρα αργίας αλλά απεργίας. Και γι' αυ-
τό θα πρέπει να είμαστε όλες και όλοι στο δρόμο για να
πάρουμε πίσω όσα μας έκλεψαν. Είναι ένας σταθμός εν'
όψει της πανυγειονομικής απεργίας στις 16 Μάη, αλλά κι
εν όψει των εκλογών. Είναι μια ευκαιρία για την εργατική
τάξη να δείξει τα δόντια της.

Φιλιώ Φραγκάκου
καθαρίστρια νοσοκομείο Αγ.Σάββας

Την Πρωτομαγιά θα
βρεθούμε όλοι στους
δρόμους και τις απερ-

γιακές συγκεντρώσεις για να
στείλουμε το μήνυμα σε κυ-
βέρνηση και αφεντικά, ότι το
εργατικό κίνημα συνεχίζει
την μάχη για να τα πάρουμε
όλα πίσω, αλλά και για να
μην αφήσουμε την ακροδε-
ξιά να σπείρει μέσα στην
προεκλογική περίοδο το ρα-
τσιστικό της δηλητήριο.  

Η φετινή πρωτομαγιά δεν
είναι ούτε εθιμοτυπική, ούτε
προεκλογική φιέστα. Είναι η
συνέχεια όλων των αγώνων
που δώσαμε. Φέρνει μαζί της
τις μάχες που δίνουν οι εργα-
ζόμενοι της Cosco, για συλ-
λογικές συμβάσεις ενάντια
στην εργοδοτική τρομοκρα-
τία. Την μάχη των εργολαβι-
κών της ΔΕΣΦΑ και των ΕΛ-
ΠΕ για συμβάσεις και μονιμο-
ποίηση. Τον αγώνα  των ανα-
πληρωτών εκπαιδευτικών για
μόνιμους μαζικούς διορι-
σμούς στα σχολεία. Τις μά-
χες στα νοσοκομεία για να
μην απολυθεί κανένας συμ-
βασιούχος. Τις μάχες σε δε-
κάδες μικρούς και μεγάλους χώρους από
τους ντελιβεράδες, μέχρι τους τραπεζοϋ-
πάλληλους και τους εργαζόμενους του
ΟΤΕ. Είναι η συνέχεια της απεργιακής 8
Μάρτη.

Αλλά ταυτόχρονα, θα είναι και ένα ση-
μαντικό βήμα για τους αγώνες που ακο-
λουθούν. Γιατί το εργατικό κίνημα μέσα
στην προεκλογική περίοδο δεν υποστέλλει
τις σημαίες της σύγκρουσης. Τα νοσοκο-
μεία προχωράνε σε πανελλαδική απεργία
στις 16 Μάη. Ενάντια στις απολύσεις των
συμβασιούχων διεκδικούν μονιμοποίηση
όλων και μαζικές προσλήψεις στην Υγεία.
Οι συνταξιούχοι της Εθνικής προχωράνε
σε πανελλαδική κινητοποίηση στις 9 Μάη. 

Από κάθε εργατικό χώρο έρχεται το μή-
νυμα ότι  οι εργαζόμενοι δεν αποδέχονται
την συνέχιση των μνημονιακών περιορι-
σμών που υλοποιεί η κυβέρνηση. Δεν
αποδέχονται τις πολιτικές των «υπερπλεο-
νασμάτων» διεκδικώντας ανατροπή της λι-
τότητας και της μνημονιακής λεηλασίας.
Παλεύουμε για να σπάσουμε την  «κανονι-
κότητα» που διακηρύσσει η κυβέρνηση
την κανονικότητα δηλαδή της φτωχοποί-
ησης. Γιατί αυτή η πολιτική αφήνει τα πε-
ριθώρια στα αφεντικά και στη Νέα Δημο-
κρατία να φιλοδοξούν ότι θα συνεχίσουν
και θα κλιμακώσουν την επίθεση από εκεί
που την έφτασε η διαχείριση του Τσίπρα.

Την Πρωτομαγιά απεργούμε και διαδη-

λώνουμε άντρες και γυναίκες για
να βάλουμε φρένο στις διακρίσεις
σε βάρος των γυναικών. Για να
σταματήσουμε την ανισότητα μέ-
σα στους χώρους δουλειάς, την
κατάρρευση των νοσοκομείων, τη
διάλυση των γηροκομείων, των
βρεφονηπιακών σταθμών, της
Παιδείας, που έχουν σημάνει πε-
ρισσότερα βάρη στις πλάτες των
γυναικών.  

Την Πρωτομαγιά απεργούμε
και διαδηλώνουμε για να μην
αφήσουμε τα περιθώρια στην
ακροδεξιά που καραδοκεί να ση-
κώσει κεφάλι στην Ελλάδα και
σε όλη την Ευρώπη. Παλεύουμε
ενάντια στις ρατσιστικές πολιτι-
κές της ΕΕ-φρούριο που ευθύ-
νονται για χιλιάδες θανάτους και
πνιγμούς προσφύγων. Παλεύου-
με μαζί με τα ταξικά μας αδέρ-
φια τους πρόσφυγες για ανοιχτά
σύνορα, ενάντια στην ισλαμοφο-
βία. Παλεύουμε για να ολοκλη-
ρωθεί η δίκη της Χρυσής Αυγής
και να μπουν φυλακή ισόβια οι
δολοφόνοι νεοναζί. Να μην πε-
ράσει η σκανδαλώδης αλλαγή
του Ποινικού Κώδικα που μειώνει
τις ποινές για τους ηγέτες εγ-
κληματικής οργάνωσης. 

Απέναντι στα ψέματα της κυ-
βέρνησης ότι δεν υπάρχει άλλη διέξοδος,
οι εργαζόμενοι να προβάλουμε το δικό
μας δρόμο, τη διαγραφή του χρέους. Να
πάψουμε να αποπληρώνουμε δις ευρώ
κάθε χρόνο για να γεμίζουν τα σεντούκια
των τραπεζιτών ντόπιων και Ευρωπαίων.
Να συγκρουστούμε με το Ευρώ και την
Ε.Ε. Να πάρουμε από τους εργοδότες τα
εκατομμύρια που χρωστάνε και δεν έχουν
αποδώσει στα ασφαλιστικά ταμεία. Να
κρατικοποιηθούν οι τράπεζες και οι μεγά-
λες επιχειρήσεις κάτω από τον έλεγχο
των εργαζόμενων. 

� Από την προκήρυξη του 
Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια

ΗΠρωτομαγιά είναι μια ευ-
καιρία για να διαδηλώ-

σουμε όλοι οι χώροι του δη-
μόσιου και ιδιωτικού τομέα και να συναντηθούν όλοι οι κλάδοι
που είχαν βρεθεί στο δρόμο την προηγούμενη περίοδο.

Το σωματείο μας έκανε σύσκεψη το απόγευμα της Τρίτης 23/4
κι αποφάσισε τη συμμετοχή του στην απεργία. Ως παράταξη θα
κάνουμε την προσπάθεια να έχουμε όσο πιο μαζική παρουσία
στη συγκέντρωση του Συντονισμού και κατόπιν των συνδικάτων,
για να επικοινωνήσουμε με εργαζόμενους από χώρους του κλά-
δου όπως από το Ντυνάν, το Ιατρικό Αθηνών, το Ωνάσειο που
βρέθηκαν σε κινητοποιήσεις το τελευταίο διάστημα. Ακόμα δεν
έχουν ικανοποιηθεί τα αιτήματα του κλάδου μας και συνεχίζουμε
να διεκδικούμε υπογραφή ΣΣΕ με αυξήσεις και διασφάλιση όλων
των θέσεων εργασίας. Την περασμένη βδομάδα, στις 17/4, η
ομοσπονδία μας (ΟΣΝΙΕ) είχε ανακοινώσει συνάντηση με τους
κλινικάρχες, αλλά παρότι έβαζε ένα αναβαθμισμένο πλαίσιο διεκ-
δίκησης, δεν έβαζε κι αντίστοιχο πρόγραμμα κινητοποιήσεων για

να το επιβάλει. Εμείς προτεί-
ναμε απεργία για τη συγκε-
κριμένη μέρα στο Δ.Σ του

κλαδικού σωματείου αλλά αρνήθηκε. Αποτέλεσμα ήταν ότι οι κλι-
νικάρχες στη συνάντηση απλά τους είπαν ότι “δεν είμαστε έτοι-
μοι να συζητήσουμε και θα τα πούμε σε κανα μήνα”. Χωρίς απερ-
γιακές κινητοποιήσεις δίνεται η πρωτοβουλία των κινήσεων
στους εργοδότες. Και σε γενικότερο επίπεδο, η κρίση της συνδι-
καλιστικής γραφειοκρατίας έχει σαν αποτέλεσμα το να μην βγαί-
νουν αγωνιστικές κινητοποιήσεις, ζημιώνοντας συνολικά το εργα-
τικό κίνημα και τις διεκδικήσεις του. Από την κρίση αυτή χαρού-
μενοι βγαίνουν οι εργοδότες. 

Με αγωνιστικές πρωτοβουλίες κι οργάνωση από τα κάτω είναι
που ξεπερνάς την κρίση της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας. Η
Πρωτομαγιά είναι μια απεργία που, απέναντι στην παράλυση στην
οποία θέλουν να οδηγήσουν το εργατικό κίνημα μέσα από την κρί-
ση της ΓΣΕΕ, θα λειτουργήσει σαν βήμα απεργιακής κλιμάκωσης.

Κώστας Πολύδωρος, μέλος Δ.Σ Σωματείου Ιδ.Κλινικών Αθήνας

Πρωτομαγιά. Η μοναδική απεργία που γίνεται την ίδια
μέρα σε όλο  τον κόσμο εδώ και 131 χρόνια.

Η εργατική Πρωτομαγιά ορίστηκε σαν μέρα Διεθνούς
Εργατικής γιορτής από το συνέδριο της Σοσιαλιστικής
Διεθνούς του Παρισιού το 1889. Είναι απεργία και μάλι-
στα αιματοβαμένη. Τα δίκαια αιτήματα των εργατών
στο Σικάγο για 8 ώρες εργασίας/ 8 ώρες ύπνου/ 8 ώρες
ελεύθερες για μόρφωση οδήγησαν στην πρώτη διαδή-
λωση στο κέντρο της πόλης που πνίγηκε στο αίμα. Τα
απεργιακά συλλαλητήρια και οι εργατικές καταλήψεις
και οι απεργίες  προκαλούν πάντα τεράστιες κρίσεις
στις κυβερνήσεις.

Εμείς, οι εργαζόμενες/οι της Διεύθυνσης Καθαριότη-
τας του Δήμου Αθηναίων, που συμμετείχαμε στην πρω-

τοβουλία για την 8 Μάρτη και στο Αντιρατσιστικό και
Αντιφασιστικό Συλλαλητήριο στις 16 Μάρτη τιμάμε την
Πρωτομαγιά και συμμετέχουμε στην απεργιακή κινητο-
ποίηση των συνδικάτων. Είμαστε αντίθετες/οι στις καπι-
ταλιστικές πρακτικές και στα μνημόνια και θεωρούμε
ότι είναι υποχρέωση όλων μας να απεργήσουμε μαζικά.
Για να φανεί η δύναμη της εργατικής τάξης, από τα κά-
τω, ενάντια στις πολιτικές των μνημονιακών κυβερνήσε-
ων, οι οποίες υπόσχονται οικονομική σταθεροποίηση
και πλεονασματική πολιτική. Προχωράμε μαζικά να τα
πάρουμε όλα πίσω με ΑΠΕΡΓΙΑ και όχι με γιορτή των
λουλουδιών.

Μαρία Αμπελιώτη, εργαζόμενη δήμου Αθήνας

Με τις γυναίκες μπροστά

Τα όρια του ΠΑΜΕ
Στις 17/4, συνεδρίασε το Δ.Σ του ΕΚΑ. Ένα από τα θέματα

ήταν και η απεργία της Πρωτομαγιάς κι αποφασίστηκε ότι
δεδομένης και της κρίσης της ΓΣΕΕ, το Εργατικό Κέντρο πρέ-
πει να κηρύξει απεργία.

Η κρίση της ΓΣΕΕ ήταν το άλλο ζήτημα που απασχόλησε
τη συνεδρίαση. Ενημερωτικά, μετά τις αποτυχημένες προ-
σπάθειες για να γίνει το συνέδριο της ΓΣΕΕ σε Καλαμάτα και
Ρόδο, υπήρξε μια κίνηση από 61 συνδικάτα που ελέγχουν οι
ΠΑΣΚΕ – ΔΑΚΕ, έκαναν προσφυγή δικαστική, για να οριστεί
διοίκηση της ΓΣΕΕ, εξαιρώντας το ΠΑΜΕ ως υπεύθυνο για
το ότι δεν έγινε το συνέδριο. Το ΠΑΜΕ με τη σειρά του έκανε
τη δική του προσφυγή με τα Εργατικά Κέντρα και τις Ομο-
σπονδίες που ελέγχει, ζητώντας να διοριστεί διοίκηση, εξαι-
ρώντας από αυτή δύο πρόσωπα που συγκαταλέγονται σε μια
λίστα 53 ατόμων που παρουσιάζονταν σαν αντιπρόσωποι στο
συνέδριο της ΓΣΕΕ και οι οποίοι είτε έχουν εκλεγεί παράτυ-
πα, είτε έχουν εργοδοτική ιδιότητα, καθώς και οι 3 επικεφα-
λής των παρατάξεων του προεδρείου (ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ-ΕΑΚ).
Το δικαστήριο από την άλλη διόρισε στις 17/4 προσωρινά
ίδια  διοίκηση με την προηγούμενη και αναμένεται πιθανότα-
τα το ίδιο να αποφασίσει στην κύρια εκδίκαση στις 6/5. 

Το ποια είναι η γραφειοκρατική ηγεσία της ΓΣΕΕ είναι γνω-
στό. Οι ευθύνες της για τις παρατυπίες και νοθείες στη συγ-
κρότηση των οργάνων είναι διαχρονικές, ακόμη βαρύτερη είναι
η ευθύνη της για την αδράνειά της ή και την αρνητική στάση
της σε κρίσιμες για εργαζόμενους και λαό καμπές τα τελευταία
χρόνια. Έφτασε να προσπαθεί να στήσει την διαβόητη «κοινω-
νική συμμαχία» με εργοδοτικές οργανώσεις – που οι εργαζόμε-
νοι βέβαια δεν «τσίμπησαν» και δεν περπάτησε. 

Εκφυλιστική
Αλλά και η στάση του ΠΑΜΕ είναι αντιφατική. Αποφάσισε

αυτή τη στιγμή να κάνει μια πολυπροβεβλημένη δυναμική πα-
ρέμβαση – που δεν έκανε σε άλλα συνέδρια παρότι ίσχυαν
τα ίδια ζητήματα. Μετά από τις παρεμβάσεις αυτές σε Καλα-
μάτα και Ρόδο που οδήγησαν στη ματαίωση του συνεδρίου,
μπήκε σε μια διαπραγμάτευση για το ποιοι και πόσοι θα εξαι-
ρεθούν από τη νέα διοίκηση – και θα αντικατασταθούν από
άλλα πρόσωπα των ίδιων παρατάξεων - δεχόμενο τη λογική
του διορισμού διοίκησης, μια απαράδεκτη εκφυλιστική εξέλι-
ξη για το συνδικαλιστικό κίνημα. Αντιφατικό είναι άλλωστε
και το γεγονός δεν έχουν την ίδια στάση σε όλα τα σωμα-
τεία, απέναντι σε εργοδοτικές παρατάξεις. Π.χ σε αυτό της
ΙΝΤΡΑΚΟΜ έχουν συμφωνήσει με την φιλοεργοδοτική παρά-
ταξη για το σπάσιμο του σωματείου (βέβαια με διαφορετικό
σκεπτικό). 

Είναι φανερό ότι η φετινή εκλογική συγκυρία καθορίζει σε
μεγάλο βαθμό και τη στάση του ΠΑΜΕ. Δεν είναι τυχαίο ότι
ανακοίνωση του ΚΚΕ για το ματαιωμένο συνέδριο της Καλα-
μάτας καταλήγει ότι «Οι εργαζόμενοι βγάζουν τα συμπερά-
σματά τους, μπορούν και πρέπει να τους τιμωρήσουν στις
επερχόμενες εκλογές», δείχνοντας τις προεκλογικές σκοπιμό-
τητες που εξυπηρετεί η τακτική ΠΑΜΕ στη ΓΣΕΕ.

Στο Δ.Σ. του ΕΚΑ από τη μεριά μας σαν ΑΤΕ ΕΚΑ είπαμε ότι
το πρόβλημα δεν θα λυθεί με διορισμούς ηγεσιών από τα δι-
καστήρια, αλλά με την κίνηση των εργαζομένων μέσα στους
χώρους δουλειάς. Με γενικές συνελεύσεις να απαιτήσουν την
εκκαθάριση των μητρώων για να μη βγαίνουν νόθοι αντιπρό-
σωποι και να γίνει εκ νέου κανονικά η διαδικασία εκλογής αντι-
προσώπων και διενέργειας συνεδρίου. 

Και πάνω απ' όλα η ουσία βρίσκεται στο πως θα οργανω-
θούν οι αγώνες των εργαζόμενων που δουλεύουν μέσα σε
σκληρές συνθήκες στον ιδιωτικό τομέα – η απεργία των ντε-
λιβεράδων είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα – και μέσα από
αυτούς τους αγώνες να εξασφαλίσουν ότι τα συνδικάτα θα
λειτουργούν σαν όργανα διεκδίκησης των δικών τους συμφε-
ρόντων. Με οργάνωση, αλληλεγγύη και συντονισμό των αγώ-
νων από τα κάτω κερδίζονται νίκες και ανοίγει ο δρόμος για
να αποκατασταθεί η εργατική δημοκρατία κι η ανόθευτη εκ-
προσώπηση στα συνδικάτα.

Βασίλης Συλαϊδής, μέλος Δ.Σ ΕΚΑ (από ΑΤΕ-ΕΚΑ)

Κόντρα στην παράλυση

Αγώνας με συνέχεια
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Τις θέσεις και τα πρώτα 25 ονόματα του
ψηφοδελτίου της παρουσίασε η νέα
δημοτική κίνηση “Ανταρσία στην Ξάν-

θη” στην κεντρική της εκδήλωση την Πέμπτη
18/4 στις 7μμ στο Εργατικό Κέντρo. 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν δεκάδες
εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι, εργάτες Ναυ-
πηγείων (που εργάζονται στο Βέλγιο, τη
Γερμανία και τη Γαλλία), μέλη του αναπηρι-
κού κινήματος, συνταξιούχοι, αντιφασίστες-
τριες της πόλης της Ξάνθης. Την εκδήλωση
άνοιξε ο επικεφαλής της κίνησης και εκπαι-
δευτικός Τζεμαλή Μηλιαζήμ και ακολούθη-
σαν οι ομιλίες των υποψήφιων δημοτικών
συμβούλων Γιάννη Πατζανακίδη, δικηγόρου
και Παντελή Αποστολίδη, άνεργου μάγειρα.

“Είναι η πρώτη φορά που στις εκλογές για
το Δήμο της Ξάνθης συμμετέχει ένα σχήμα
της αντικαπιταλιστικής αριστεράς. Στόχος
μας να εκφράσουμε τον κόσμο που πάλεψε
ενάντια στα μνημόνια, προδόθηκε από την
ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ αλλά εξακολουθεί να δί-
νει τις μάχες σε όλα τα επίπεδα” τόνισε ξεκι-
νώντας την ομιλία του ο Τζεμαλή Μηλιαζήμ.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο γεγονός ότι
οι δυνάμεις της αντικαπιταλιστικής αριστε-
ράς στήριξαν όλους τους εργατικούς αγώνες
που άνοιξαν στην περιοχή της Ξάνθης, από
την μάχη για να μην ξεπουληθεί η ΣΕΚΑΠ μέ-
χρι τον αγώνα για να μην περικοπούν οι μι-
σθοί στους εργαζόμενους της “Ροδόπης” αλ-
λά και τις απεργίες των εκπαιδευτικών.

“Την πρώτη φορά τους κλείσαμε τα γρα-
φεία και την δεύτερη φορά που επιχείρη-
σαν, με ένα μεγάλο συλλαλητήριο που είχε
την στήριξη της πλειοψηφίας των σωματεί-
ων τους εμποδίσαμε” τόνισε μιλώντας για
τις αποτυχημένες απόπειρες της Χ.Α να
ανοίξει γραφεία και να χύσει το διασπαστι-
κό ρατσιστικό και εθνικιστικό της δηλητήριο
στην πόλη της Ξάνθης. 

Ακολούθως θύμισε τις αντιρατσιστικές
μάχες που δόθηκαν με πρωτοβουλία της
ΚΕΕΡΦΑ, όπως το 2015 όταν “φέραμε τους
πρόσφυγες από το Χαλκερό στα δημοτικά
συμβούλια της Ξάνθης και της Καβάλας και
διεκδικήσαμε ανοιχτές πόλεις για τους πρό-
σφυγες αλλά και πρόσφατα διαδηλώνοντας
στον Έβρο μαζί με τους αντιρατσιστές από
την Τουρκία απαιτώντας να σταματήσουν οι
επαναπροωθήσεις και να ανοίξουν τα σύνο-
ρα για τους κατατρεγμένους. Αναφέρθηκε
τέλος σε όλες εκείνες τις μάχες που αφο-
ρούν τη μειονότητα, όπως τον αγώνα για να
μην κλείσουν μειονοτικά σχολεία, τον αγώ-
να ενάντια στην απαγόρευση σε μειονοτι-
κούς δασκάλους να διδάσκουν ελληνικά σε
μειονοτικά σχολεία.  

Ο Γιάννης Πατζανακίδης άνοιξε το ζήτη-
μα του ρατσισμού εναντίον των Ρομά στο
Δροσερό, αναφέροντας χαρακτηριστικά τα
προβλήματα που τους δημιουργεί το γεγο-
νός ότι είναι εκτός σχεδίου πόλης ενώ για
400 περίπου μαθητές δεν υπάρχει κτίριο και
τα παιδιά στεγάζονται σε κοντέινερ, 30-35
παιδιά ανά τμήμα. Ανέλυσε επίσης την από-
πειρα που γίνεται να πέσει στα μαλακά η
υπόδικη ηγεσία της Χ.Α αλλά και οι βιαστές
μέσα από τις αλλαγές που προτείνει στον
ποινικό κώδικα η κυβέρνηση. 

Ο Παντελής Αποστολίδης θύμισε τα πε-
πραγμένα όχι μόνο της τελευταίας αλλά
όλων των προηγούμενων δημοτικών αρχών
της ΝΔ και το πως εφάρμοσαν μια πολιτική
περικοπών και εργολαβιών σε ένα “δήμο
πρότυπο στην εξυπηρέτηση των επιχειρη-
ματικών συμφερόντων και στην αδιαφορία
για τις ανάγκες του εργατόκοσμου της Ξάν-
θης”. Η Βάσω Αλεξοπούλου, συνταξιούχος
εκπαιδευτικός αναφέρθηκε στην πρόσφατη
πρωτοβουλία για μια απεργιακή 8 Μάρτη
στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυ-
ναικών.

Τα πρώτα ονόματα
υποψηφίων

Στην εκδήλωση ανακοινώθηκαν τα
πρώτα ονόματα του συμμετέχουν στο
ψηφοδέλτιο της Ανταρσίας στην Ξάν-
θη: Επικεφαλής: Τζεμαλή Μηλιαζήμ,
εκπαιδευτικός 

Αλεξοπούλου Βάσω, συνταξιούχος
καθηγήτρια, Αποστολίδης Παντελής,
άνεργος μάγειρας, Αποστολίδου Ελέ-
νη, δασκάλα ειδικής αγωγής, Αποστο-
λίδου Καλλιόπη, ιδιωτικός υπάλληλος,
Βελή Τζελάλ, εργάτης, Γκοβεντάρ Χιλ-
μιέ, άνεργη, Ιχτιάρ Μπιλάλ, εργάτης,
Κοζάρ Αλή, εργάτης, Κυρλίντ Σιμπέλ,
άνεργη δικηγόρος, Μαλκότς Σεμρά,
νηπιαγωγός, Μηλιαζήμ Μεχμέτ, συν-
ταξιούχος, Μηλιαζήμ Γιουσούφ, ιδιωτι-
κός υπάλληλος, Μουσοπούλου Μαρία,
αδιόριστη καθηγήτρια, Μπαρέ Μου-
σταφά, εργάτης, Μποασί Χουσεΐν,
αδιόριστος δάσκαλος, Ντισλί Αμ-
πντουλάχ, εργάτης, Ξενιτίδης Αλέξαν-
δρος (Diek), στιχουργός, φυσιοθερα-
πευτής, Πατζανακίδης Ιωάννης, δικη-
γόρος, Πίττα Τατιάνα, ηθοποιός, Προ-
δρομίδης Νίκος, άνεργος, χημικός μη-
χανικός, Σταμέλου Βικτώρια, άνεργη,
Φερίτ Ογλού Μουράτ, άνεργος, Χου-
σεϊνκο Αλκιβιάδης, συνταξιούχος ναυ-
τικός, Χουσεϊνκο Άντεμ, φοιτητής, Χα-
τζή Ογλού Φατίχ, μουσικός. 

ΚΟΚΚΙΝΗ ΡΩΓΜΗ αγώνας, ρήξη 
και ανατροπή στο Ν. Ηράκλειο

Τα πρώτα ονόματα του Ψηφοδελτίου
Αδαμίδη Άννα, φοιτήτρια ΦΛΣ, Αθανασοπούλου Έλενα, εργαζόμενη στον επισιτισμό, Βακαλάκης Γιώρ-
γος, φοιτητής, Βούλγαρης Θανάσης, συνταξιούχος, πρώην πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου
Κηφισιάς, Δουρής Χρήστος, σπουδαστής, Ζαρίδας Παναγιώτης, διοικητικός υπάλληλος στη Σιβιτανεί-
διο Σχολή, Ζευγαρίδου Αγγέλα, αναπληρώτρια εκπαιδευτικός, Θανάσουλα Φωτεινή, μηχανικός, εργα-
ζόμενη σε Τεχνικό Γραφείο, Θεοχάρης Γιάννης, μέλος ΔΣ Σωματείου Εργαζομένων στην Ιντρακόμ,
Κοντομήτρου Νάντια, νοσηλεύτρια, Κουτρουμάνος Μιχάλης, φυσικός, εργαζόμενος σε φροντιστήριο,
Λιναρδάκη Δήμητρα, δικηγόρος, μέλος Εναλλακτικής Κίνησης Δικηγόρων, Μαυριδόπουλος Βαγγέλης,
καθηγητής ΜΕ, Μαυρομιχάλης Κώστας, εργαζόμενος στον ΟΣΕ, Μίνη Χαρίτα, συγγραφέας, ακτιβί-
στρια του ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος, Μπαζέρ Νατζιγιέ, μετανάστρια από την Τουρκία, Μπέτης Δημήτρης, οι-
κονομολόγος, Ντάσιου Μαρία, γιατρός στο Σωτηρία, μέλος σε δομές κοινωνικής αλληλεγγύης, Παπα-
βασιλείου Έλενα, παιδίατρος στο Κέντρο Υγείας Βάρης, Παπάζογλου Ανδρομάχη, άνεργη, Παπαγεωρ-
γίου Αλέξανδρος, σπουδαστής, Πετράκη Κωνσταντίνα, δημόσιος υπάλληλος, Πετράκης Νικόλαος, κα-
θηγητής ΜΕ, Πόλκας Νίκος, άνεργος, Σακελλαρίου Γιάννα, μέλος ΔΣ της ΕΠΗΕΑ, Τόλη Ευαγγελία, ερ-
γαζόμενη στη ΠΟΕΣΥ, Τσακίρη Ουρανία, συνταξιούχος, Φειδοπιάστη Ελίνα, φοιτήτρια στο Πανεπιστή-
μιο Δυτ. Αττικής, Χούλης Γιώργος, οικονομολόγος. 

Με συμμετοχή πάνω από 50 αγωνιστριών
και αγωνιστών από εργατικό, φοιτητικό
και μαθητικό κίνημα και από συλλογικό-

τητες της αριστεράς έγινε την Δευτέρα 22 Απρί-
λη, στο Πολύκεντρο, η εκδήλωση παρουσίασης
της εκλογικής διακήρυξης και του ψηφοδελτίου
της "Κόκκινη Ρωγμή - Αγώνας, Ρήξη, Ανατροπή
στο Ηράκλειο" με συντονίστρια την Κωνσταντίνα
Πετράκη και ομιλητές τον Βαγγέλη Μαυριδόπου-
λο και τον Γιώργο Ράγκο.

Ο Βαγγέλης Μαυριδόπουλος στην ομιλία του
αναφέρθηκε στους λόγους της δημιουργίας
της "Κόκκινη Ρωγμή". Διδασκόμενοι από τις θε-
τικές εμπειρίες αλλά και από τις αδυναμίες της
προηγούμενης δημοτικής κίνησης που συμμε-
τείχαμε, κοιτάμε μπροστά με ενότητα και αισιο-
δοξία για να παρέμβουμε στις εκλογές και να
δώσουμε μάχες μέσα και έξω από το δημοτικό
συμβούλιο αναδεικνύοντας τα προβλήματα της
πόλης και αναζητώντας λύσεις μαζί με τα τοπι-
κά κινήματα. 

Ο Γιώργος Ράγκος παρουσίασε την εκλογική
διακήρυξη τονίζοντας την κρισιμότητα των δη-
μοτικών εκλογών σαν μία σημαντική πολιτική
μάχη από την οποία θα πρέπει να δυναμώσει η
αριστερά της αντίστασης, της ρήξης και της
ανατροπής. Με κέντρο την εργατική τάξη, τη
νεολαία και τα φτωχά λαϊκά στρώματα μπορού-
με να δημιουργήσουμε κίνημα αντίστασης και
διεκδίκησης απέναντι στις πολιτικές κυβέρνη-
σης και δημοτικής αρχής βάζοντας μπροστά τις
ανάγκες μας για μία αξιοβίωτη ζωή στη πόλη.
Δεν υπάρχει ο διαχωρισμός τοπικών και κεντρι-
κών θεμάτων. Δεν μπορείς να διεκδικήσεις οτι-
δήποτε αν δεν έρθεις σε ρήξη με την πολιτική
των ισοσκελισμένων προϋπολογισμών που σαν
αποτέλεσμα της κάθετης μείωσης της κρατικής

χρηματοδότησης των δήμων οδηγεί σε αύξηση
της δημοτικής φορολογίας, σε ιδιωτικοποι-
ήσεις, μαράζωμα των κοινωνικών υπηρεσιών
και ελαστικές σχέσεις εργασίας. Θύμισε τους
αγώνες που δώσαμε για ένα Ηράκλειο - πόλη
αντιφασιστική και αντιρατσιστική και έκανε ιδι-
αίτερη αναφορά στη νεολαία που αντιστέκεται
στην αντιεκπαιδευτική μεταρύθμιση του Γαβρό-
γλου. 

Στη συνέχεια το λόγο πήραν οι Κώστας Παπα-
δάκης, από την Πολιτική Αγωγή στη δίκη της
Χ.Α., που τόνισε την ανάγκη να υπάρχει ένα τέ-
τοιο σχήμα στο Ηράκλειο θυμίζοντας τις μεγά-
λες αντιφασιστικές διαδηλώσεις στη γειτονιά
μας που οδήγησαν στο κλείσιμο των γραφείων
των υπόδικων νεοναζί. Η Μαρία Ντάσιου που μέ-
σα από την ενασχόληση της στις δομές αλλη-
λεγγύης τόνισε την ανάγκη για δωρεάν δημοτικά
ιατρεία για όλες και όλους που έχουν ανάγκη,
βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς για όλα τα
παιδιά με κατάργηση των τροφείων και τέλος
αναφέρθηκε στις προσωπικές απειλές που δέχε-
ται εξαιτίας της δράσης της από φασίστες. 

Ο Θάνάσης Βούλγαρης ζήτησε από όλες και
όλους να βγούμε μπροστά με αισιοδοξία και δύ-
ναμη γιατί έχουμε και δίκιο και δύναμη για να πε-
τύχουμε τους στόχους μας. Ιδιαίτερα συγκινητι-
κή ήταν η τοποθέτηση του κυρίου Γιώργου, συν-
ταξιούχου δημοτικού υπαλλήλου που τόνισε ότι
ποτέ κανένας δήμαρχος δεν κοίταξε τα συμφέ-
ροντα του απλού κόσμου και ευχήθηκε καλή επι-
τυχία στον αγώνα μας. Τέλος, εκ μέρους της Αν-
τικαπιταλιστικής Ανατροπής στην Αττική, χαιρετι-
σμό έκανε η Αλεξάνδρα Μαρτίνη υποψήφια με
το ψηφοδέλτιο της ΑΑΑ.   

Μαρία Ντάσιου

Ανταρσία στην Ξάνθη 

Επικεφαλής: 
Γιώργος Ράγκος, ιδιωτικός υπάλληλος. 



Με μεγάλη έμπνευση και μαζικότητα
πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση πα-
ρουσίασης της διακήρυξης και του

ψηφοδελτίου της «Αντίσταση και Ανατροπή»,
την Πέμπτη 18/4 στο Πνευματικό Κέντρο του
Δήμου Βριλησσίων.

Την παρουσίαση έκαναν ο Νίκος Κοκκινά-
κης, φοιτητής ΕΜΠ, ο Δημήτρης Κυριαζής,
φοιτητής Χημικού ΕΚΠΑ και ο Ορέστης Ηλίας,
επικεφαλής της Κίνησης. “Eίμαστε περήφανοι
για την προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει
αγωνιστές-τριες από όλες τις μάχες που δώ-
σαμε μαζί τα προηγούμενα χρόνια” τόνισε ο

Νίκος Κοκκινάκης. “Θυμάμαι από μαθητής να
δίνουμε μάχες στα σχολεία για να φτιαχτεί 3ο
ΓΕΛ, και άλλες μάχες στη γειτονιά, και συνεχί-
ζουμε σήμερα ενάντια στην καταπίεση και το
ασφυκτικό πλαίσιο της ανεργίας” ανέφερε ο
Δημήτρης Κυριαζής.

Στη συνέχεια ακολούθησε ανοιχτή και πλού-
σια συζήτηση με τον κόσμο να παίρνει τον λό-
γο μιλώντας για τους αγώνες που δώσαμε το
προηγούμενο διάστημα, τις μάχες του τοπικού
κινήματος στη γειτονιά, τα σχολεία και τους
εργατικούς μας χώρους, αλλά και τους αγώ-
νες που έχουμε να παλέψουμε στο άμεσο μέλ-

λον, μαζικά και ενωτικά!
Κάλεσαν σε στήριξη της δημοτικής κί-

νησης: Ήρα Διαμάντη, καθηγήτρια, Σω-
τήρης Καλιαμπάκος, γιατρός ΔΣ Ι.Σ.Α,
Χρίστος Γεωργαλάς, γιατρός, Κώστας
Φοινινής, εργαζόμενος Δήμου Βριλησ-
σίων, Κώστας Μπανιάς, οικοδόμος,
Αθηνά Κρικέλα, εργαζόμενη ΜΟΔ, Νε-
φέλη Ζυγουράκη, μουσικός, Θόδωρος
Καλμούκης, δικηγόρος, Μαριάντζελα
Γρίβα, αναπληρώτρια εκπαιδευτικός,
Σταύρος Κουβαράς, φιλόλογος. 

“Είμαι γιατρός και κάτοικος στα Βριλήσσια
και σας στηρίζω γιατί είναι μια κίνηση που
ασχολείται με τα πραγματικά και ουσιαστικά
ζητήματα της γειτονιάς αλλά ταυτόχρονα έχει
σαφή πολιτική τοποθέτηση για τα μεγάλα
όπως για παράδειγμα ενάντια στον εθνικισμό”

ανέφερε ο Σωτήρης Καλιαμπάκος.
“Δεν είμαστε άλλο ένα, αλλά ένα άλλο δημο-

τικό κατέβασμα καθώς δεν προτείνουμε τους
εαυτούς μας ως σωτήρες των δημοτών της πό-
λης που θα ξεχάσουν όσα τάζουν μετά τις 26
Μάη. Πιστεύουμε ότι με τους αγώνες που θα
δώσουμε μαζί με τους κατοίκους μπορούμε να
ζήσουμε καλύτερα” τόνισε ο Δημήτρης Πανα-
γόπουλος, φοιτητής Φιλοσοφικής ΕΚΠΑ, ενώ
χαιρετισμό απηύθυναν και οι Μαρία Μπούγου
και Αλεξάνδρα Μαρτίνη, υποψήφιες με την Αν-
τικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική.

Στο τέλος παρουσιάστηκε το αγωνιστικό ψη-
φοδέλτιο με όλους και όλες που δίνουν τις μά-
χες ενάντια στις περικοπές και τη λιτότητα,
στη καταστροφή του περιβάλλοντος, στο φα-
σισμό και το ρατσισμό, μέσα στους εργατι-
κούς χώρους, στη νεολαία και στις γειτονιές
των Βριλησσίων. Για να μπουν οι ανάγκες των
πολλών, πάνω από τα κέρδη των λίγων!

Ο.Η.

Πραγματοποιήθηκε η κεντρική εκδή-
λωση παρουσίασης των θέσεων και
των 42 πρώτων υποψήφιων δημοτι-

κών συμβούλων της δημοτικής κίνησης
"Ανταρσία στα Χανιά", την Τετάρτη 17
Απριλίου, στο 2ο ΚΑΠΗ της Νέας Χώρας.
Μίλησαν οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβου-
λοι της κίνησης Αλί Μουσταφάογλου, από
την Επιτροπή Αναπληρωτών ΣΕΠΕ Χανίων,
ο Θανάσης Σταυρίδης, από το ΔΣ της
Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ Χανίων και ο υποψή-
φιος δήμαρχος, Σεραφείμ Ρίζος, πρόεδρος
του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ Χανίων.
Ακολούθησε συζήτηση που συντόνισε η
επίσης υποψήφια δημοτική σύμβουλος
Μαρία Καλιτσουνάκη, ιδιωτική υπάλληλος.

«Ζητάμε πρόσβαση όλων των παιδιών
στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς
και στέγη για όλους, να αξιοποιηθούν τα
άδεια κτίρια» τόνισε ο Αλί, ανοίγοντας τα
ζητήματα της εκπαίδευσης και καλώντας
σε ενίσχυση της "Ανταρσία στα Χανιά"
ενώ ο Θανάσης υπενθύμισε τις μάχες των
υγειονομικών ενάντια στη Χρυσή Αυγή και
στις ελαστικές σχέσεις εργασίας. Η "Αν-
ταρσία στα Χανιά", τόνισε, «απευθύνεται
στον κόσμο που θέλει να συγκροτήσει αυ-
τό το κίνημα και να δώσει τις μάχες». 

Ο Σεραφείμ ανέδειξε το διακύβευμα των
εκλογών -αν η οργή ενάντια στη διαχείρι-

ση του ΣΥΡΙΖΑ βρει διέξοδο προς τα δεξιά
ή αν θα πάει αριστερότερα- τονίζοντας
πως υπάρχει η δυνατότητα για το δεύτερο
και θυμίζοντας ότι τα Χανιά είναι μια πόλη
της αντίστασης, που πέτυχε να διώξει από
το κέντρο τη Χρυσή Αυγή. H "Ανταρσία
στα Χανιά" θα συνεχίσει να δίνει το στίγμα
που ενώνει τους αγώνες και ταυτόχρονα
αναδεικνύει την προοπτική. Που δεν επι-
χειρεί να διαχειριστεί τη φτώχεια αλλά
βρίσκεται απέναντι στην δημοτική αρχή
και σε δημοτικές παρατάξεις «που έχουν
μετατραπεί σε εργολάβους... των εργολά-
βων».

Παρεμβάσεις
Ακολούθησαν παρεμβάσεις από υποψή-

φιους δημοτικούς σύμβουλους. Η Δώρα
Κιντή, καθηγήτρια, πρώην γενική γραμμα-
τέας της ΕΛΜΕ Χανίων αναφέρθηκε στη
συμμετοχή της στο συμβούλιο του ΔΟ-
ΚΟΙΠΠ, της κοινωνικής υπηρεσίας του Δή-
μου Χανίων. Εκεί η "Ανταρσία στα Χανιά"
εναντιώθηκε τόσο στο ζήτημα των ΕΣΠΑ,
που μεταξύ άλλων υπερψήφισε κι η δημο-
τική παράταξη "Πρωτοβουλία Πολιτών"
(ΣΥΡΙΖΑ), όσο και στις πολιτικές επιλογές

της παρούσας δημοτικής αρχής που έχει
περιορίσει την υπηρεσία σε ένα τελείως
διαχειριστικό ρόλο. 

Επίσης, υπήρξε χαιρετισμός στήριξης
της "Ανταρσία στα Χανιά" από την Δανάη
Δετοράκη, φοιτήτρια, μέλος ΛΟΑΤΚΙ συλ-
λογικοτήτων, που ανέδειξε την ελλειπή
εκπροσώπηση της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας
στην συζήτηση για τις δημοτικές εκλογές,
ενώ ο Ειρηναίος Μαράκης, ΑμεΑ, μέλος
της ΚΕΕΡΦΑ, αναφέρθηκε στο ότι μια νέα
"επίθεση" ευαισθησίας βρίσκεται σε εξέλι-
ξη σχετικά και με τα δικαιώματα των ατό-
μων με αναπηρία από υποψήφιους δη-
μάρχους και υποψήφιους ευρωβουλευ-
τές, οι οποίοι διεκδικούν να υφαρπάξουν
την ψήφων των αναπήρων, επιστρατεύον-
τας ακόμα και διάσημα ΑμεΑ. Την ίδια
ώρα που κόβονται ή/και δεν δίνονται ανα-
πηρικά επιδόματα, που έχει καταργηθεί η
δημόσια, δωρεάν φαρμακευτική αγώγη,
που αυξάνονται τα προβλήματα γραφει-
οκρατείας, ορατότητας και προσβασιμό-
τητας κ.α. Στο τέλος της συζήτησης, ακο-
λούθησε η παρουσίαση των 42 πρώτων
υποψήφιων δημοτικών συμβούλων.

Ε.Μ.
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Οι πρώτοι 42 υποψήφιοι
Σεραφείμ Ρίζος, υποψήφιος δήμαρχος Χανίων. 

Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι:
Ευτύχης Παλλήκαρης, εικαστικός, Αλέξανδρος Μπικου-
βαράκης, υπάλληλος φαρμακείου, Ελλ. ερυθρός σταυ-
ρός, πρόεδρος 15μελούς εσπερινού ΕΠΑΛ, Γιάννης Πα-
ραδάς, ελεύθερος επαγγελματίας, Βάσω Πανδή, ΕΛΜΕ
Χανίων γυμνάστρια ειδικής αγωγής, Παϊζάκη Μαρία, αι-
σθητικός μέλος του φιλοζωϊκού συλλόγου, Καλιτσουνά-
κη Μαρία ιδιωτική υπάλληλος, Βάιος Χειμώνας, τεχνικός
ΕΡΑ Χανίων, Χρήστος Κιούπης, γυμναστής, Μανώλης
Φιωτάκης ελ. επαγγελματίας, Ειρηναίος Μαράκης, μέλος
ΚΕΕΡΦΑ, ΑμεΑ, Δώρα Κιντή, πρώην γ. γραμματέας ΕΛ-
ΜΕ Χανίων, Ελένη Tσουρουνάκη, ξενοδοχοϋπάλληλος,
Κυριακή Γονάκη, συμβασιούχος εργαζόμενη στο γηρο-
κομείο Χανίων, Μαρία Βισταγιαννάκη, συνταξιούχος ΕΛ-
ΤΑ, Μαργαρίτα Παπαμηνά, δασκάλα, μέλος της ΚΕΕΡ-
ΦΑ, μέλος ΣΕΠΕ Χανίων, Δανάη Κωλέτη, εργαζόμενη σε
ιδιωτικό παιδικό σταθμό, Μαρία Νικήτα, επιχειρηματίας,
Μαρία Σταματάκη νοσηλεύτρια, Κώστας Κουρκουτάκης,
εφοριακός υπάλληλος, Νίκος Φιωτάκης, φοιτητής, Δα-
νάη Δετοράκη, φοιτήτρια μέλος ΛΟΑΤΚΙ συλλογικοτή-
των, Άννα Μαματσή, ιδ. υπάλληλος, Θανάσης Σταυρί-
δης, γιατρός, νευρολόγος, μέλος ΔΣ ΕΓΕΣΥΧ Νοσοκο-
μείο Χανίων, Γκεϊκαλί Μουσταφάογλου, αναπληρωτής
δάσκαλος, μέλος της επιτροπής αναπληρωτών ΣΕΠΕ
Χανίων, Όλγα Θεοφανοπούλου, δασκάλα χορού, Τίνα
Κατσανεβάκη, μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Νίκος Κετσε-
τζής, μέλος συλλογικοτήτων ΑΜΕΑ, Μάνος Μαυρεδά-
κης, φοιτητής, Δήμητρα Κατσαρού, φυσικοθεραπεύτρια,
Κώστας Καλύβας, δάσκαλος μέλος ΣΕΠΕ Χανίων, Γιώρ-
γος Λαμπάκης, ιδ. Υπάλληλος, Γουϊλιαμ Πράις , φοιτητής
ΠΚ, Άννα Μαράκη, ιδ. Υπάλληλος, Τσίγκου Μαρία-Μάγια,
κοινωνική λειτουργός, Γιάννης Θάνος, δάσκαλος μέλος
ΣΕΠΕ Χανίων, Χρήστος Λαμπρακόπουλος, δάσκαλος μέ-
λος ΣΕΠΕ Χανίων, Μαρία Καψαλάκη, ελ. επαγγελματίας,
Ψωίνου Ιωάννα, οικιακά, Ρούλα Μουργελάκη, σερβιτό-
ρος, Κατερίνα Σκαρδάση, ιδ. υπάλληλος, Γιώργος Καλι-
τσουνάκης, ιδ. Υπάλληλος, μέλος θεατρικής ομάδας
«Σκηνοπλόκοι», Σταματάκης Μανώλης, ιδ. υπάλληλος.

Οι πρώτοι 34 υποψήφιοι 
Υποψήφιος Δήμαρχος:
Ηλίας Ορέστης, εικαστικός και δημοτικός σύμβουλος

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι: Αγάθωνος Λυδία, ασκούμενη δικηγό-
ρος, Αχείμαστος Ζώης, φοιτητής Φιλοσοφική ΕΚΠΑ, Βύνιας Θανάσης,
κοινωνιολόγος, Γεωργάκα Μαρία, φοιτήτρια Ωδείο Αθηνών, Γεωργάκας
Ανέστης, εργαζόμενος, Γρίβα Έλενα, φοιτήτρια Πολιτικό ΕΚΠΑ, Δημη-
τρίου Ευαγγελία, συνταξιούχος, Ζαχαροπούλου Ιλεάννα, καθηγήτρια,
Καλατζή Δήμητρα, γιατρός, Κοκκινάκης Νίκος, φοιτητής Τμήμα Μηχα-
νικών Περιβάλλοντος – Πολυτεχνείο Κρήτης, Κυριαζής Δημήτρης, φοι-
τητής Χημικό ΕΚΠΑ, Λιανός Βασίλης, φοιτητής LSE, Λιώκη Αγγελική,
συνταξιούχος, Λυκογιαννάκης Θοδωρής, μηχανολόγος μηχανικός,

Μαρκάτος Ιάσονας, φοιτητής τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Μεγα-
γιάννης Κώστας, εργαζόμενος, Μινωτάκης Αλέξανδρος, υποψήφιος δι-
δάκτορας ΕΚΠΑ, Παναγόπουλος Δημήτρης, φοιτητής Φιλοσοφικής,
Παπαϊωάνου Αλέξανδρος, εργαζόμενος, Σακαλή Ιωάννα, μεταπτυχιακή
– Συγκριτική Δημόσια Πολιτική – Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου, Σκούρτης
Αργύρης, φοιτητής Πανεπιστήμιο Δυτ. Αττικής, Σούμπασης Γιώργος,
άνεργος, Σπυριδοπούλου Ελπίδα, εργαζόμενη, Σταθογιάννης Ευθύμης,
σπουδαστής, Τατάκης Σωτήρης, σπουδαστής, Τόδουλος Κώστας, τρα-
πεζοϋπάλληλος, Τσεκούρας Λυκούργος, εργαζόμενος, Φρύσσα Ρία,
εργαζόμενη, Φώσκολος Αντώνης, εργαζόμενος Υπ. Πο., Φώσκολου Μα-
ρία, άνεργη, Φώσκολου Ράνια, εργαζόμενη, Χαρλαύτη Βασίλεια, φοιτή-
τρια Πανεπιστήμιο Δυτ. Αττικής, Χασούρου Δάφνη, μεταπτυχιακή φοι-
τήτρια Πολιτικής Επιστήμης, εργαζόμενη.

AΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
Με τη νεολαία στην πρώτη γραμμή!

ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ 
“Κόντρα στους 
εργολάβους 
των εργολάβων”
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Δυνατή ακούστηκε το απόγευμα της
Παρασκευής, στην πλατεία Κοραή
και στην πορεία που ακολούθησε

μέχρι το Πασαλιμάνι, η φωνή των κατοί-
κων που αντιδρούν στα σχέδια της κινέζι-
κης πολυεθνικής, της κυβέρνησης ΣΥΡΙ-
ΖΑ, της δεξιάς αντιπολίτευσης και των
υποψηφίων δημάρχων τους. Και μάλιστα,
παρά την προσπάθεια του δημάρχου κ.
Μώραλη να την απαγορεύσει ή να την δια-
κόψει κόβοντας το ρεύμα ενώ η συγκέν-
τρωση ήταν σε εξέλιξη. 

Μίλησαν εκπρόσωποι των κινήσεων πο-
λιτών, των εργατικών σωματείων και του
Εργατικού Κέντρου Πειραιά. Κατέδειξαν
τις καταστροφικές συνέπειες που θα έχει
το μάστερ πλαν στη ζωή και την υγεία των
κατοίκων ολόκληρης της περιοχής του
Πειραιά, στο περιβάλλον και στην ιστορική
κληρονομιά της πόλης, στις εργασιακές
σχέσεις και στην οικονομία. Ζήτησαν να
μη γίνει λιμάνι στην Πειραϊκή, κέντρο logi-
stics στο Κερατσίνι, καζάνια στο Πέραμα.
Απαίτησαν λιμάνι δημόσιο, ανοιχτό στην
πόλη, για τις ανάγκες των εργαζόμενων
και του λαού.

Μαζική και δυναμική ήταν η παρουσία
της Ανταρσίας στο Λιμάνι. Ο επικεφαλής
της Θανάσης Διαβολάκης μίλησε εκ μέ-
ρους του Συλλόγου Ιδιωτικών Εκπαιδευτι-
κών:

“Ο Πειραιάς τα τελευταία χρόνια έχει
μπει στο στόχαστρο των μεγάλων επιχει-

ρηματικών συμφερόντων. Αυτό εκφράζει
τόσο η κατάληψη του Δήμου από τον επι-
χειρηματικό όμιλο Μαρινάκη, όσο και το
ξεπούλημα του ΟΛΠ στην Cosco για το
οποίο ευθύνεται η σημερινή κυβέρνηση
αλλά και οι προηγούμενες. Η ανάπτυξη
για την οποία μιλάνε σημαίνει κέρδη για
το μεγάλο κεφάλαιο. Για εμάς τους υπό-
λοιπους σημαίνει φτώχεια, ανεργία, υπο-
βάθμιση της ζωής μας. 

Δεν πρέπει να αφήσουμε να μετατραπεί
όλο το παραλιακό μέτωπο του Πειραιά σε
μια Ειδική Οικονομική Ζώνη άγριας εκμε-

τάλλευσης, όπως αυτή που ήδη υφίσταν-
ται οι λιμενεργάτες που δουλεύουν για
την Cosco. Πρέπει να διεκδικήσουμε την
επανακρατικοποίηση του ΟΛΠ. Χρειαζόμα-
στε λιμάνι δημόσιο, να λειτουργεί με ερ-
γατικό και λαϊκό έλεγχο, να εξυπηρετεί τις
ανάγκες μας. Με ένα πλατύ, ενωτικό, απο-
φασιστικό κίνημα μπορούμε να τους στα-
ματήσουμε. Μπορούμε να πάρουμε την
πόλη και τις ζωές μας στα χέρια μας. Θα
συνεχίσουμε στους δρόμους και τις πλα-
τείες, θα στείλουμε το ίδιο μήνυμα και με
την ψήφο μας στις δημοτικές εκλογές”. 

“Λόγω τον μνημο-
νίων ο Καλλικράτης
και ο Κλεισθένης
έχουν περιορίσει την χρηματοδότηση των
δήμων. 

Εμείς ζητάμε παιδικούς σταθμούς, μο-
νιμοποίηση των συμβασιούχων, μαζικές
προσλήψεις. Τα λεφτά μπορούν να βρε-
θούν απαιτώντας τη διαγραφή του χρέ-
ους και την φορολόγηση των μεγάλων κε-
φαλαίων” τόνισε ο Γιάννης Κούτρας, υπο-
ψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης σε συ-
νέντευξή του στο Ράδιο Θεσσαλονίκη.
“Απέναντι στην αποτυχία του ΣΥΡΙΖΑ να
καταργήσει τα μνημόνια, αυτό που έχει
να πει η Ανταρσία είναι ότι υπάρχει εναλ-
λακτική. Είναι η διαγραφή του χρέους, η

κρατικοποίηση των
τραπεζών, το αντικα-
πιταλιστικό πρόγραμ-

μα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Με τους αγώνες μας
μπορούμε να τα πάρουμε όλα πίσω”.

Μιλώντας για την συμφωνία των Πρε-
σπών τόνισε ότι «είμαστε ενάντια στη
συμφωνία όχι από πατριωτική σκοπιά αλ-
λά από διεθνιστική σκοπιά. Να ονομα-
στούν όπως θέλουνε. Αυτό είναι η διεθνι-
στική απάντηση στο τι θα γίνει με το ζή-
τημα και όχι αυτό που ισχυρίζεται ο Τσί-
πρας ο οποίος είναι στην πράξη με τα
συμφέροντα του ελληνικού καπιταλι-
σμού, που είναι να κάνει οικονομικό και
στρατιωτικό προτεκτοράτο, την γείτονα
χώρα».

Γι’ αυτό…. 
Ανταρσία 
στη Κοκκινιά
Από τη μία μεριά βρίσκεται η εναλλακτική πρόταση

της αντικαπιταλιστικής αριστεράς για την αυτοδι-
οίκηση και από την άλλη, κοντράστ μια “πεθαμένη”
πόλη.

Νεκρή εμπορικά και πολιτιστικά με ανύπαρκτη εσωτε-
ρική συγκοινωνία, φευγάτες υπηρεσίες υγείας, ΙΚΑ,
ΟΑΕΕ, εφορία, τεχνικές υπηρεσίες ΔΕΗ, χωρίς χώρους
νεολαίας, άθλησης και ψυχαγωγίας. Ανύπαρκτους βρε-
φονηπιακούς σταθμούς, σαραβαλιασμένες υποδομές,
υποστελεχωμένες υπηρεσίες. Αδιανόητη ανεργία, δυ-
σβάστακτα και άδικα δημοτικά τέλη με κλεμμένη την
κοινωνική ανταπόδοση. Όλα αυτά εν μέσω μιας γενι-
κευμένης φτώχειας.

Τα σπόρια από το καρπούζι του ΕΣΠΑ, οι “ισοσκελι-
σμένοι προϋπολογισμοί”, η μνημονιακή ομπρέλα νόμων
είναι τα εργαλεία της σημερινής διοίκησης του Δήμου
μας. Όλα τα παραπάνω, μαζί με ένα Φασισμό να καρα-
δοκεί και μια ναζιστική συμμορία πάντα έτοιμη να ξανα-
σηκώσει κεφάλι αν αδρανήσουμε.

Αυτοδιοικητικές εκλογές λοιπόν και ιδού ο καθρέ-
φτης ενός μικρόκοσμου, πιστό αντίγραφο της κεντρι-
κής πολιτικής σκηνής. Δεσπόζει η δημοτική παράταξη
Ιωακειμίδη η οποία εξελίχτηκε σε μια συνάθροιση ετε-
ρόκλητων αλλά συστημικών δυνάμεων του παλιού και
φθαρμένου πολιτικού συστήματος με το ΣΥΡΙΖΑ τελευ-
ταίο αλλά εκλεκτό μέλος του. Μια “σαλαμοποίηση” αν-
θρώπων και συμφερόντων, με μόνο σκοπό τη διαιώνιση
της ίδιας διαχείρισης που αδυνατεί όμως να δώσει λύ-
ση στα προβλήματα της πόλης. 

Συνένοχοι
Συνένοχοι στο έγκλημα είναι και όσοι μέσα από πολ-

λές τετραετίες δημοτικής αρχής, ποτέ δεν εμπιστεύτη-
καν και ποτέ δεν οργάνωσαν τον κόσμο της εργασίας,
τη νεολαία, τον άνεργο, τον μετανάστη, ώστε να υπερα-
σπιστεί τη ζωή του. Δεν μπόρεσαν ποτέ να κάνουν τον
εργαζόμενο στο Ρέντη και την Κοκκινιά να αισθανθεί
πως η διοίκηση του δήμου είναι δική του υπόθεση και
όχι κάποιας φωτισμένης ηγεσίας.

Για όλα τα αυτά, οι δημοτικές εκλογές που έρχονται
θα πρέπει να σηματοδοτήσουν τη συνέχιση και την ενί-
σχυση...

1) Του αγώνα κατά του φασισμού και της εγκληματι-
κής συμμορίας της Χρυσής Αυγής.

2) Του αγώνα να ξαναβρεί η πόλη που ζούμε και αγα-
πάμε την ταυτότητά της, όπως την διαμόρφωσε η ιστο-
ρία με τη βαριά μικρασιάτικη κληρονομιά, την Εθνική
Αντίσταση, τους ταξικούς αγώνες, τους αγώνες για Δη-
μοκρατία. Nα ζωντανέψουμε τις γειτονιές μας, να
υπάρχουν αθλητικοί χώροι για να έχουν όλα τα παιδιά
μας πρόσβαση σ' αυτούς, να ανοίξουν τα μαγαζιά για
να έχουν οι άνθρωποι δουλειά.

3) Της μάχης για την έξοδο από την κρίση, με το δυ-
νάμωμα του ταξικού εργατικού κινήματος και της νεο-
λαίας, ένα κίνημα που πρέπει να χτιστεί στις γειτονιές
και στους χώρους δουλειάς και που θα μπορεί να νική-
σει…"

Θοδωρής  Στρίγκος* 

* Γεννήθηκα από Μικρασιάτες γονείς και ζω στη Νίκαια.
Είμαι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και εργάζομαι στον ΑΔ-
ΜΗΕ. Ενταγμένος στην Αριστερά από τα φοιτητικά μου
χρόνια στο νεολαιίστικο, αντιφασιστικό και ταξικό εργα-
τικό κίνημα. Με παρουσία στους κοινωνικούς χώρους,
στο κίνημα γονέων αλλά και στον Αθλητισμό. Παντρε-
μένος με τη Μαρία Ντεβενζή, εκπαιδευτικό στη Νίκαια,
με την οποία έχουμε δυο παιδιά.

ΑΘΗΝΑ
Και ο φωτορεπόρτερ Αλέξανδρος

Σταματίου δήλωσε υποψήφιος δημοτι-
κός σύμβουλος με την "Ανταρσία στις
γειτονιές της Αθήνας. 

Ο Αλέξανδρος Σταματίου γεννήθη-
κε στα Εξάρχεια και εργάζεται εδώ
και πολλά χρόνια ως φωτορεπόρτερ
και είναι μέλος της Ένωσης Φωτορε-
πόρτερ Ελλάδος. Πρόσφατα δέχθηκε
φασιστική επίθεση στη γειτονιά του
την ίδια περίοδο που τα ΜΑΤ της Γε-
ροβασίλη προχωρούσαν σε επιχειρή-
σεις σκούπα με πρόσχημα την διακί-
νηση ναρκωτικών υποκύπτοντας στις
πιέσεις της ατζέντας "νόμου και τά-
ξης" των Μπακογιάννηδων. Δηλώνει
τα εξής:

"Το μήνυμα είναι απλό, κατεβαίνου-
με με ένα κίνημα το οποίο στηρίζει την
ελευθερία του Τύπου και των ανθρώ-
πων που δουλεύουν τόσα χρόνια δί-
χως να φοβούνται αυτούς που θέλουν
να την φιμώσουν. Η Αθήνα είναι η γε-
νέτειρά μας πόλη. Δεν είναι δυνατόν
να χτυπάνε ανθρώπους του Τύπου μέ-
σα στην καρδιά της Αθήνας μας, αυ-
τούς που προσπαθούν στον δρόμο να
κάνουν την δουλειά τους, όπως κά-
νουν 33χρονια τώρα. Το απόστημα
του φασισμού πρέπει επιτέλους να θε-
ραπευτεί... Πάμε μπροστά χωρίς φό-
βο! Πάμε με την Ανταρσία στις γειτο-
νιές της Αθήνας!

Με την συμμετοχή πλήθος κόσμου πραγμα-
τοποιήθηκε το Σάββατο 20 Απρίλη στην Πε-
τρούπολη κινητοποίηση ενάντια στον Περιφε-

ρειακό σχεδιασμό για τα σκουπίδια. Μια σειρά από φορείς και συλλογικότητες της
γειτονιάς, ανάμεσά τους και η Ανυπότακτη Πετρούπολη, υπογράψαμε το κάλεσμα
ενάντια στην νέα επέκταση του ΧΥΤΑ Φυλής και την χρήση του Λατομείου Μουσαμά
που βρίσκεται στο πολύπαθο Ποικίλο Όρος και τη γειτονιά μας. 

Οι κάτοικοι της Δυτικής Αθήνας υπομένουμε για πάνω από 60 χρόνια το έγκλημα
του ΧΥΤΑ. Η Δούρου στις γειτονιές μας πήρε χιλιάδες ψήφους το 2014 με υποσχέ-
σεις ότι θα κλείσει την Χωματερή και τώρα υπογράφει την επέκτασή της κάνοντας
τα χατήρια στους μεγαλοεργολάβους και το κεφάλαιο που θυσαυριζουν από το
σκουπίδι! Οπως βροντοφωνάξαμε και στην διαδήλωση: "Η Δούρου δεν θα κλείσει
καμιά Χωματερή, μόνοι θα την κλείσουμε μ' αγώνα διαρκή!" 

Kατερίνα Πατρικίου, δημοτική σύμβουλος Πετρούπολης

ΠΕΙΡΑΙΑΣ Όχι στα σχέδια της Cosco

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

19/4, Διαδήλωση ενάντια στα σχέδια της Cosco στον Πειραιά



Ερ: Πόσο πραγματικά «μεταμνημονιακή» εί-
ναι η περίοδος που διανύουμε; Ποιες είναι οι
οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις σε διε-
θνές και τοπικό επίπεδο και πώς καθορίζουν
το αφήγημα της κυβέρνησης περί εξόδου
από την κρίση;

Παρά τις μεγαλοστομίες περί εξόδου από το
μνημόνιο, η Ελλάδα παραμένει υπό ευρωπαϊκή
και διεθνή επιτήρηση, η οποία είναι ακόμη πιο
αυστηρή και από αυτήν του «χρυσού ζουρλο-
μανδύα» του Συμφώνου Σταθερότητας.

Ακόμη και οι πιο στοιχειώδεις παροχές, πρέ-
πει να εγκριθούν από τους δανειστές, τους
«θεσμούς» και  γίνονται αντικείμενο παζαριού
στα Eurogroup.

Τα πλεονάσματα για τα οποία επαίρεται ο
Τσίπρας έχουν βγει με το αίμα και τον ιδρώτα
του απλού κόσμου. Μπορεί θεωρητικά να βγή-
καμε από τα μνημόνια, και να κάναμε επιτυχή
έξοδο στις αγορές αλλά αυτό δεν αλλάζει
πολλά για τα δεδομένα της ανεργίας και το αί-
σθημα της οικονομικής ασφάλειας. Σύμφωνα
με το «δείκτη μιζέριας» που δημοσίευσε το
πρακτορείο Bloomberg πριν από μερικές ημέ-
ρες, η Ελλάδα φιγουράρει στις πρώτες θέσεις
της κατάταξης με τις πιο «δυστυχείς» οικονο-
μίες του κόσμου.

Τα ματωμένα υπερπλεονάσματα του Τσίπρα
πάνε στις τσέπες της «διεθνούς των ραντιέρη-
δων», της χρηματοπιστωτικής αριστοκρατίας
που παίζει καθημερινά με ομόλογα, μετοχές
και τις ζωές των απλών ανθρώπων.

Όλοι μας ζούμε καθημερινά από πρώτο χέρι
την κατάρρευση των δημόσιων υπηρεσιών και
του ανεπαρκούς και πριν την κρίση «κράτους
πρόνοιας», της δημόσιας Υγείας και Παιδείας.

Εννιά χρόνια μετά την κρίση η κοινωνία έχει
ισοπεδωθεί. Οι μισθοί έχουν μειωθεί κατά
40%, στον ιδιωτικό τομέα επικρατεί εργασιακή
ζούγκλα, οι συντάξεις έχουν πετσοκοπεί, οι νέ-
οι επιστήμονες φεύγουν στο εξωτερικό ελπί-
ζοντας σε καλύτερη τύχη.

Ως αντιστάθμισμα σε όλα αυτά ο Τσίπρας
μοιράζει αύξηση του κατώτατου μισθού -πόσοι
άραγε θα την τηρήσουν;- και μερικά ακόμη ψί-
χουλα, όταν έχει δώσει «γην και ύδωρ» στο
διεθνές κεφάλαιο.

Σε διεθνές επίπεδο οι πολιτικές και οικονομι-
κές εξελίξεις παραμένουν ανησυχητικές. Το
ΔΝΤ και η ΕΚΤ κτυπούν συνεχώς καμπανάκι
για επικείμενη ύφεση. Πρόσφατα το γερμανικό
υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε πως η
γερμανική οικονομία, η ατμομηχανή της Ευρώ-
πης, θα παρουσιάσει ανάπτυξη μόλις 0,5% φέ-

τος, ποσοστό το οποίο είναι το χειρότερο από
το 2013. Πριν από ένα χρόνο προέβλεπε ανά-
πτυξη 2,1%.

Οι κεντρικές τράπεζες έχουν εξαντλήσει το
όπλο των μηδενικών επιτοκίων και του φθηνού
χρήματος μέσω της λεγόμενης ποσοτικής χα-
λάρωσης. Λεφτά τα οποία ούτως ή άλλως δεν
πήγαιναν στην κοινωνία αλλά στις τράπεζες
και τα χρηματιστήρια.

Ενδεικτική του αδιεξόδου είναι η κόντρα του
Τραμπ με τη FED, την οποία πιέζει να μειώσει
τα επιτόκια.

Σε πολιτικό επίπεδο οι περιφερειακοί αντα-
γωνισμοί έχουν γίνει εντονότεροι: ΗΠΑ εναν-
τίον ΕΕ, Ρωσίας και Κίνας, τουρκικός μεγαλοϊ-
δεατισμός με επίκεντρο τη Συρία, ανταγωνι-
σμός Ισραήλ, Σαουδικής Αραβίας και Ιράν για
τον έλεγχο στην ευρύτερη περιοχή.

Όχι τυχαία στα ίδια τα συστημικά ΜΜΕ η πε-
ρίοδος που διανύουμε συγκρίνεται με αυτήν
πριν το ξέσπασμα της μεγάλης σφαγής του Α’
Παγκοσμίου Πολέμου και τον ανταγωνισμό
των μεγάλων δυνάμεων.

Ήταν και τότε μία εποχή ραγδαίας τεχνολο-
γικής προόδου, παγκοσμιοποίησης του εμπο-
ρίου και των συναλλαγών.

Ερ: Σε μια σειρά από χώρες της ΕΕ βλέπουμε
την ακροδεξιά να ανεβαίνει. Τι τροφοδοτεί
αυτήν την εξέλιξη και πως πιστεύεις ότι μπο-
ρούμε να τη σταματήσουμε και διεθνώς και
στη Ελλάδα;

Δυστυχώς. Είναι ένα ανησυχητικό φαινόμε-

νος ενόψει μάλιστα και των επικείμενων ευ-
ρωεκλογών, όπου τα ακροδεξιά κόμματα ανα-
μένεται να καταγράψουν επιτυχίες, εκμεταλ-
λευόμενα τη δυσαρέσκεια του κόσμου, απέ-
ναντι σε αυτό το οποίο εκλαμβάνουν ως δήθεν
«Ενωμένη Ευρώπη».

Τα κόμματα της ακροδεξιάς εκμεταλλεύον-
ται την απουσία μιας δυναμικής αντικαπιταλι-
στικής αριστεράς που θα βάζει το δάκτυλο επί
των τύπων των ήλων, υποσχόμενα περασμένα
εθνικά μεγαλεία, δήθεν αντισυστημικό λόγο,
διανθισμένο με παραδοσιακό αντισημιτισμό
και συνομωσιολογία, εκτοξεύοντας το ρατσι-
στικό δηλητήριο, κατά των χιλιάδων απόκλη-
ρων από την Αφρική και την Ασία, που αναζη-
τούν μια καλύτερη ζωή στον «ευρωπαϊκό πα-
ράδεισο».

Για να σταματήσει η άνοδος της ακροδεξιάς
χρειάζεται ένα μαχητικό αντιφασιστικό-αντιρα-
τσιστικό κίνημα και ένας ξεκάθαρος κατανοη-
τός αριστερός λόγος. Η αντικαπιταλιστική αρι-
στερά πρέπει να συνδεθεί ξανά με τους κατα-
φρονεμένους, την εργατική τάξη, τους μετα-
νάστες, τους πρόσφυγες και να ξαναφέρει
στην ημερήσια διάταξη τις μεγάλες αντιφασι-
στικές παραδόσεις.

Όχι δήθεν «προοδευτικές συμμαχίες» με τα
ρετάλια της εγχώριας και ευρωπαϊκής σοσιαλ-
δημοκρατίας, όταν μάλιστα μέχρι πριν λίγο
καιρό ο ΣΥΡΙΖΑ συνεργαζόταν σε κυβερνητικό
επίπεδο με τον ακροδεξιό, εθνικιστή Πάνο
Καμμένο, νομιμοποιώντας τις πολιτικές του
μπαρούφες και συνομοσιωλογίες.

Ερ: Δίπλα στις επιθέσεις υπάρχουν και οι αν-
τιστάσεις. Τα Κίτρινα Γιλέκα στη Γαλλία λένε
όχι στον Μακρόν, ενάντια στη λιτότητα, στο
«νόμο και στην τάξη. Στη Γερμανία, την Ιτα-
λία και άλλες χώρες έχει αναδυθεί ένα μαζι-
κό κίνημα που λέει όχι στους φασίστες.
Μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα από
τα κάτω; 

Βεβαίως και μπορούμε. Πλάι στα κινήματα
που αναφέρατε θα έβαζα και τις πολύ σημαντι-
κές εξελίξεις στις ΗΠΑ και τη συζήτηση περί
σοσιαλισμού που έχει προκαλέσει το από τα

αριστερά ρήγμα στο Δημοκρατικό Κόμμα, αλ-
λά και τις πρόσφατες εξεγέρσεις σε Αλγερία
και Σουδάν, που δείχνει ότι το πνεύμα της
«αραβικής άνοιξης» παραμένει ζωντανό, παρά
τα όσα συμβαίνουν στη Συρία και τη Λιβύη.

Όλα αυτά είναι σημαντικές αντιστάσεις στις
μητροπόλεις του καπιταλισμού, οι οποίες έρ-
χονται να διαψεύσουν την «TINA (there is no
alternative)- δεν υπάρχει άλλη λύση από την
υποταγή στα μνημόνια, την καπιταλιστική και
ιμπεριαλιστική κυριαρχία.

Βεβαίως δεν αρκεί η μηχανιστική ταύτιση με
κινήματα όπως τα κίτρινα γιλέκα. Χρειάζεται η
προσπάθεια σύνδεσης με όλες αυτές τις
εστίες αντίστασης, παρά τις επί μέρους διαφο-
ρές. Στο κάτω-κάτω όλοι στο ίδιο καζάνι βρά-
ζουμε: Από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Λονδίνο, το
Παρίσι και όπου αλλού ο κόσμος εξεγείρεται
αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον.

Ερ: Βρισκόμαστε μπροστά σε πολλαπλές
εκλογές και έχεις δηλώσει ότι θα στηρίξεις
την Ανταρσία στις Γειτονιές της Αθήνας και
τον Πέτρο Κωνσταντίνου. Τι νόημα έχει η
ενίσχυση των ψηφοδελτίων της αντικαπιτα-
λιστικής αριστεράς σήμερα; Πόσο επίκαιρα
είναι σήμερα τα συνθήματα που βάζαμε 18
χρόνια πριν πηγαίνοντας στη Γένοβα;  

Η ενίσχυση των ψηφοδελτίων της αντικαπι-
ταλιστικής αριστεράς και ιδιαίτερα της Ανταρ-
σίας στις γειτονιές της Αθήνας έχει κατά τη
γνώμη μου διπλή σημασία:

Πρώτον την ενίσχυση των προσπαθειών των
συντρόφων και συναγωνιστών, καθημερινών αν-
θρώπων, εργαζόμενων και όχι πολιτικών καριέ-
ρας, που όλα αυτά τα χρόνια με δυσκολίες και
αδυναμίες δίνουν μάχες στις γειτονιές της Αθή-
νας, συμπαραστέκονται σε πρόσφυγες και με-
τανάστες και συγκρούονται με τη Χρυσή Αυγή.

Δεύτερον η ενίσχυση των ψηφοδελτίων αυ-
τών δείχνει ότι τα οράματα της αριστεράς δεν
έχουν πεθάνει, παρά το ξεπούλημα της κυβέρ-
νησης Τσίπρα και την ενσωμάτωση άξιων αγω-
νιστών του ΣΥΡΙΖΑ στο σύστημα το οποίο κά-
ποτε μαχητικά πολεμούσαν.

Ο ΣΥΡΙΖΑ εκτός των άλλων προκάλεσε απα-
ξίωση των οραμάτων της αριστεράς, και οδή-
γησε τον κόσμο να πιστέψει πως «όλοι ίδιοι εί-
ναι», στρέφοντας κόσμο στην απογοήτευση
και την ιδιώτευση.

Αυτός είναι λοιπόν ένας ακόμη λόγος για να
ενισχύσουμε την Ανταρσία στις γειτονιές της
Αθήνας. Για να δείξουμε πως ο αγώνας για
άμεσες καθημερινές αλλαγές στη ζωή μας δεν
σταματά.

Όσο για τα συνθήματα της Γένοβας, που συμ-
πυκνώνονταν στο «Οι άνθρωποι πάνω από τα
κέρδη» και «Ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός»,
παραμένουν όσο ποτέ άλλοτε επίκαιρα. Οι ανι-
σότητες έχουν διευρυνθεί όχι μόνο ανάμεσα
στο Βορρά (τις αναπτυγμένες καπιταλιστικές
χώρες) και το Νότο (τον τρίτο κόσμο), αλλά και
μέσα στις ίδιες τις καπιταλιστικές μητροπόλεις.

Οι πολλαπλασιαζόμενοι πόλεμοι με τους χι-
λιάδες πρόσφυγες, ο εργασιακός μεσαίωνας
και η τεράστια οικολογική καταστροφή που
συντελείται (βλέπε κλιματική αλλαγή), όχι μό-
νο κάνουν επίκαιρα τα συνθήματα της Γένο-
βας, αλλά ξαναφέρνουν στο νου την ιστορική
ρήση της Ρόζας Λούξεμπουργκ: Σοσιαλισμός
ή Βαρβαρότητα. Ή θα παλέψουμε για κοινωνι-
κές αλλαγές προς όφελος των πολλών ή θα
συνεχίσουμε να βλέπουμε τη βαρβαρότητα να
εξαπλώνεται και να απειλεί τη ζωή τη δική μας,
των παιδιών μας και των μελλοντικών γενεών.
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Ο Μωυσής Λίτσης 
είναι δημοσιογράφος και θα είναι
ομιλητής στο Μαρξισμό 2019.
Μίλησε στον Γιώργο Πίττα

Τα συνθήματα 
της Γένοβα
παραμένουν 
επίκαιρα

Με την παρουσία δεκάδων συντροφισσών και συντρόφων, αγωνιστριών και αγωνιστών
της Καλλιθέας, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16 Απρίλη στην αίθουσα του Δημοτικού

Συμβουλίου η παρουσίαση της Αριστερής Ανατρεπτικής Δημοτικής Κίνησης “Μία Πόλη στο
Δρόμο’’ καθώς επίσης και των πολιτικών θέσεων και των στόχων της. 

Την παρουσίαση έκαναν ο επικεφαλής Χρήστος Ιωαννίδης και τα μέλη της συλλογικής
μας εκπροσώπησης Λεωνίδας Αναγνώστου, Δήμητρα Γκεμιτζόγλου και Ραφαήλ Καστρί-
τσης. Τη συζήτηση συντόνισε η Ιλιρίντα Μουσαράι.

Από την πλευρά του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος στην Καλλιθέα τονίσαμε ότι η
συγκρότηση της δημοτικής κίνησης και η εκλογική μας κάθοδος έχει ως στόχο να δυναμώ-
σει η φωνή του κόσμου και οι διεκδικήσεις των κινημάτων στην πόλη αλλά και στο δημοτικό
συμβούλιο. Αντλούμε έμπνευση από τις απεργιακές μάχες των συμβασιούχων του Δήμου
και των εκπαιδευτικών στην Καλλιθέα για μόνιμη και σταθερή δουλειά. 

Συνεχίζουμε αντιρατσιστικά και αντιφασιστικά απέναντι στην προσπάθεια της Χρυσής Αυ-
γής να εκλέξει δημοτικό σύμβουλο στην Καλλιθέα. Θέλουμε να αποτελέσουμε το στήριγμα
για όλο τον κόσμο που θέλει να βρει διέξοδο και εναλλακτική απέναντι στη χρεοκοπημένη
διαχείριση των προηγούμενων  χρόνων, για να μπορέσουν να νικήσουν οι αγώνες μας.  

Βαγγέλης Παπακωνσταντίνου

ΚΑΛΛΙΘΕΑ Μια πόλη στο δρόμο
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ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/4 καφέ Σταθμός 8μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη

ΜΑΡΟΥΣΙ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 24/4 καφέ Βαβέλ 8μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου
• ΠΕΜΠΤΗ 2/5 καφέ Βαβέλ 8μμ
Γυναίκες και η άνοιξη του Σουδάν
Ομιλήτρια: Δήμητρα Τζάκου

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
• ΠΕΜΠΤΗ 2/5 στέκι Εκτός Σχεδίου
6.30μμ
Γυναίκες και η άνοιξη του Σουδάν
Ομιλήτρια: Άννα Αδαμίδη

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 24/4 Goody’s 8μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
• ΠΕΜΠΤΗ 2/5  Goody’s 8μμ
Η κρίση του 2008
Ομιλητής: Σωτήρης Τατάκης

ΙΛΙΟΝ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 24/4 
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης
• ΠΕΜΠΤΗ 2/5 
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί
Ομιλητής: Γιάννης Μανωλάτος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 24/4 στέκι Αριστερής Κίνησης
(Ιάσωνος και Ακροπόλεως) 7.30μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/5 στέκι Αριστερής Κίνησης
(Ιάσωνος και Ακροπόλεως) 7.30μμ
Οι εργατικές μάχες για να ξηλώσουμε τη
λεηλασία των μνημονίων
Ομιλητής: Κώστας Πολύδωρος

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 24/4 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 59 8μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου
• ΠΕΜΠΤΗ 2/5 

Μεγάλου Αλεξάνδρου 59 8μμ
Η πάλη των γυναικών και οι δημοτικές
εκλογές
Ομιλήτρια: Γωγώ Τάκη

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/4 
καφέ Spirit (πλατεία Βυζαντίου) 7μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Βαγγέλης Χατζηνικολάου

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 24/4 Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/5 Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Ο Λένιν είχε δίκιο
Ομιλητής: Χάρης Παπαδόπουλος

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/4 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 24/4 καφέ Πολυμήχανο 8μμ
Χιλή 1973
Ομιλητής: Αλέξανδρος Κοροβέσης
• ΠΕΜΠΤΗ 2/5 καφέ Πολυμήχανο 8μμ
Ο Λένιν στον 21ο αιώνα
Ομιλήτρια: Βάσια Τσώνη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 24/4 καφέ Ποέτα 8μμ
Το Πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/5 καφέ Ποέτα 8μμ
Τότε και σήμερα – 52 χρόνια από τις 21
Απρίλη 1967
Ομιλητής: Νίκος Κοκκίνης

ΠΑΤΡΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 24/4 
καφέ Γέφυρες (Πατρέως 86) 7μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ
• ΠΕΜΠΤΗ 2/5 καφέ Γέφυρες (Πατρέως
86) 7μμ
Ανταγωνισμοί ΗΠΑ - Κίνα
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 24/4 
καφέ Μικρές Γεύσεις (πλ.Τερψιθέας) 7μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Παναγιώτης Σιμιτσόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 2/5 καφέ Μικρές Γεύσεις
(πλ.Τερψιθέας) 7μμ
Τότε και σήμερα – 52 χρόνια από τις 21
Απρίλη 1967
Ομιλήτρια: Αντώνης Αλφιέρης

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/4 καφέ Αλντεμπαράν 8μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/4 καφέ Λα Ροζέ 7μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΚΥΨΕΛΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 24/4 καφέ Deja 7.30μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Σοφία Σισμάνη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/5 καφέ Deja 7.30μμ
Τότε και σήμερα – 52 χρόνια από τις 21
Απρίλη 1967
Ομιλητής: Νίκος Αλεξανδράτος

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/4 
καφέ Μυρτίλο (Πάρκο Καπαψ) 7.30μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Αντώνης Φώσκολος

ΓΚΥΖΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 24/4
στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγκαβή 69) 7.30μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη
• ΠΕΜΠΤΗ 2/5 
στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγκαβή 69) 7.30μμ
Τότε και σήμερα – 52 χρόνια από τις 21
Απρίλη 1967
Ομιλήτρια: Θένια Ασλανίδη 

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/4 καφε Περιμπανού 7.30μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/4 καφέ Κρίκος 7μμ
Κορέα – ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ- ΘΗΣΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/4 καφέ «6» 7μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/4 καφέ 1968 7.30μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Λευτέρης Βαγγέλης 

ΝΙΚΑΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 24/4 δημαρχείο 6μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου
• ΠΕΜΠΤΗ 2/5 δημαρχείο 6μμ
Τότε και σήμερα – 52 χρόνια από τις 21
Απρίλη 1967
Ομιλήτρια: Μίτση Μπαμπάκου

ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΙΛΙΣΙΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 25/4 καφέ Sweet Home 7μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Ζαννέτα Λυσικάτου

• ΠΕΜΠΤΗ 2/5 καφέ Sweet Home 7μμ
Κορέα-ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί
Ομιλητής: Πάνος Γαρατζιώτης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 1/5 
στοά Σαρκά, Α’κτίριο, β’ όρ. 7μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΕΜΠΤΗ 2/5 Δημαρχείο Κερατσινίου 7μμ
Τότε και σήμερα – 52 χρόνια από τις 21
Απρίλη 1967
Ομιλητής: Παναγιώτης Ζουγανέλης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
ΠΕΜΠΤΗ 2/5 Πολύκεντρο Νεολαίας 7μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Λεωνίδας Μαρουλάσοβ

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕΜΠΤΗ 2/5 στέκι (Ρήγα Φερραίου) 8μμ
Οι εργατικές μάχες για να ξηλώσουμε τη
λεηλασία των μνημονίων
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 2/5 
καφέ Βεσπάκι (Ζίννη 30) 8μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕΜΠΤΗ 2/5 
ΕRΤOPEN 7.30μμ
Οι γυναίκες και η “άνοιξη” του Σουδάν
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

TO ΣΕΚ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ
Εκδηλώσεις
Θέμα: ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ, θεωρία για να κατα-
λάβουμε και για να αλλάξουμε τον κόσμο 

ΠαΔΑ1, ΣΓΤΚΣ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ)
Δευτέρα 13 Μάη 2μμ
Αίθουσα προβολών 

Φιλοσοφική Αθήνας 
Τετάρτη 15 Μάη 2μμ
Αίθριο

ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τετάρτη 15 Μάη

ΦΥΣΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Πέμπτη 16 Μάη

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Ιατρική
Πέμπτη 16 Μάη

ΒΟΛΟΣ
Παρασκευή 17 Μάη 3μμ
Θόλος, αίθουσα φοιτητικών συλλόγων

ΠΑΝΤΕΙΟ
Τρίτη 21 Μάη

Μαρξιστικά Φόρουμ
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ΣOΣIA ΛI ΣMO μέ σα από την 
ανε ξάρ τη τη δρά ση της εργα τι κής τά -
ξης
Oι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον πλού -
το μέ σα στον καπι τα λι σμό. Mια νέα κοι -
νω νία απαλ λαγ μέ νη από την εκμε τάλ -
λευ ση, ο σοσια λι σμός, μπο ρεί να δημι-
ουρ 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 πο-
λι 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 κό-
σμο χωρίς δια κρί σεις εθνι κό τη τας γλώσ -
σας, θρη σκεί ας, φύλου, φυλής ή σε-
ξουα λι κής προ τί μη σης. 
Yπο στη ρί ζου με όλα τα εθνι κο α πε λευ θε -
ρω τι κά κινή μα τα που αντι στέ κο νται στην
ιμπε ρια λι στι κή κατα πί ε ση. H δύνα μη
που θα τσα κί σει τελειω τι κά τον ιμπε ρια -
λι σμό εί ναι η ενό τη τα της εργα τι κής τά -
ξης σε διε θνή κλί μα κα από τη Nέα Yόρ -
κη ως τη Σε ούλ και από το Λον δί νο ως
το Σάο Πά ο λο. 
Aντι πα λεύ ου με κά θε μορ φή σοβι νι σμού,
ρατσι σμού ή σεξι στι κών δια κρί σε ων που
απει λεί να δια σπά σει τους εργά τες. 
Aπέ να ντι στην αντι τουρ κι κή πολε μο κα -
πη λεία της “δι κής μας” άρ χου σας τά ξης
υπο στη ρί ζου με το σύν θη μα Eλ λη νες και
Tούρ κοι εργά τες ενω μέ νοι. 

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

EΠA NA ΣTA TI KO KOM MA
της εργα τι κής πρω το πο ρί ας
H εργα τι κή τά ξη μπο ρεί να απε λευ θε ρώ -
σει τον εαυ τό της και όλους τους κατα -
πιε σμέ νους μέ σα από τη δι κή της δρά -
ση. Για να κερ δη θούν όλα τα κομ μά τια
της τά ξης σε αυ τή την πά λη εί ναι απα -
ραί τη το να οργα νω θούν τα πιο ξεκά θα -
ρα και μαχη τι κά τμή μα τα σε ένα επα να -
στα τι κό σοσι α  λι στι κό εργα τι κό κόμ μα.
Eνα τέτοιο κόμ μα μπο ρεί να πεί θει τους
εργά τες για την επα να στα τι κή προ ο πτι -
κή παρεμ βαί νο ντας στους μαζι κούς
αγώ νες. Eί μα στε αντί θε τοι σε κά θε αντί -
λη ψη υπο κα τά στα σης της τά ξης, απ'
όπου και αν προέρ χε ται. 

Πα λεύ ου με για
ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/4
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 12μ

ΠΕΜΠΤΗ 25/4
ΙΛΙΣΙΑ Λαϊκή 12μ

ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 6.30μμ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
“Τζάντε” Πετρουπόλεως 6.30μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
πεζόδρομος (έναντι Μουσείου 
ΕΑΜικής Αντίστασης) 6.30μμ

ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 6.30μμ

ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
Σκλαβενίτης Πλατεία Πλαστήρα 7μμ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 6μμ

ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 6μμ

ΤΡΙΤΗ 30/4
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Λαϊκή 2μμ

ΒΥΡΩΝΑΣ Πλ. Αγίου Λαζάρου 7μμ

ΠΑΓΚΡΑΤΙ Λαϊκή 2μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 4/5
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 11.30πμ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
“Τζάντε” Πετρουπόλεως 11.30πμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος
(έναντι Μουσείου ΕΑΜικής Αντίστα-
σης) 11.30πμ 

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 
Super Market Βασιλόπουλος 11.30πμ

ΠΑΓΚΡΑΤΙ Σκλαβενίτης 
Πλατεία Πλαστήρα 11.30πμ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 11.30πμ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ Market In 11.30πμ

ΒΥΡΩΝΑΣ Χόντος 11.30πμ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 
Πλατεία Πατριάρχου 12μ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ κεντρική πλατεία 12 μ

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 12μ

ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 12μ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 12μ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ Πλ. Κύπρου 11.30πμ

Εξορμήσεις με
την εργατικη
αλληλεγγυη



Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας
Τετάρτη 24/4 
Άνω Πατήσια, πλ. Αγίου Ανδρέα, 6μμ
Πέμπτη 25/4 
Μετρό Αμπελόκηποι, 7.30πμ
Πλατεία Εξαρχείων, 6.30μμ
Πλατεία Κυψέλης, 7μμ
ΗΣΑΠ Πετράλωνα, 7.30πμ
Παρασκευή 3/5 
ΗΣΑΠ Πετράλωνα 7μμ
Πλατεία Άνω Πετράλωνα 12μ
Σάββατο 4/5
Πανόρμου Λαϊκή Λαρίσης, 11.30πμ
Πλατεία Γκύζη, 11.30πμ
Λαϊκή Εξαρχείων 11πμ
Λαϊκή Γκράβας 11.30πμ
Πλατεία Κυψέλης  11.30μμ
Σκλαβενίτης Κ. Πετράλωνα12μ
Σεπόλια 11πμ
Μάρκετ Ιν Νηλέως  Θησείο 12μ
Λαϊκή  Ν. Κόσμος 12μ
Πόρτα πόρτα Τριών Ιεραρχών 6μμ
Κυριακή 5/5 
Πόρτα πόρτα Ηούς 6μμ

Ανταρσία στο Λιμάνι
Τρίτη 30/4, Πασαλιμάνι  6.30μμ
Σάββατο 4/5, Καραΐσκου και Σωτήρος 11.30πμ

Ανταρσία στην Κοκκινιά
Τετάρτη 24/4 
Ρέντης Κεντρική Πλατεία 7.30μμ
Σάββατο 26/4  
Λαϊκή  Περιβολάκι Παναγίτσα 12μ
Σάββατο 4/5, Λαϊκή Νεάπολης 12μ
Κυριακή 5/5, Άνω Νεάπολη 10πμ

Αντίσταση και Ανατροπή 
στα Βριλήσσια
Τετάρτη 24/4 
Δουκίσης Πλακεντίας 7πμ
Παρασκευή 3/5, Λαϊκή 12μ
Σάββατο 4/5, πλατεία Ανάληψης 12μ

Κόκκινη Ρωγμή 
στο Ν. Ηράκλειο
Τετάρτη 24/4, ΗΣΑΠ 6.30μμ
Σάββατο 4/5, ΗΣΑΠ 12μ

Ανταρσία 
στην Θεσσαλονίκη
Πέμπτη 25/4, Άγαλμα Λαμπράκη 7μμ
Παρασκευή 3/5 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ  Πεζόδρομος Κομνηνών
6.30μμ
Σάββατο 4/5 
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ Άγαλμα Λαμπράκη  11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή 11.30πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ 
Παπαναστασίου και Μαρτίου 11.30πμ
ΚΑΜΑΡΑ  Τσιμισκή και Ναυαρίνου 11.30πμ

Ανταρσία στα Χανιά
Σάββατο 26/4, Πλατεία Αγοράς 11.30πμ
Σάββατο 4/5, Πλατεία Αγοράς 11.30πμ

Ανταρσία στην  Πάτρα
Σάββατο 26/4, Κολοκοτρώνη  και Ρήγα Φε-
ραίου 11πμ
Σάββατο 4/5, Κολοκοτρώνη  και Ρήγα Φε-
ραίου 11πμ

Aνταρσία στην Ξάνθη
Πέμπτη 25/4, 
Περιοδεία στον Ασά Μαχαλά, 7μμ
Παρασκευή 26/4,
Εξόρμηση στην παλιά πόλη 5μμ
Σάββατο 27/4, 
Εξόρμηση στην πλατεία και το παζάρι 11.30πμ
Τρίτη 30/4, 
Περιοδεία στον οικισμό Σαμακόβ 5μμ
Εργατική Πρωτομαγιά 
10πμ Εργατικό Κέντρο
Πέμπτη 2/5, περιοδεία στους 
οικισμούς Παλιάς και Νέας Χρύσας 5μμ
Παρασκευή 3/5, 
εξόρμηση στο Τζαμί Κιμερίων 1.30μμ
Παρασκευή 3/5, 
εξόρμηση στις γειτονιές Κιμερίων 5μμ
Σάββατο 4/5, 
εξόρμηση Πλατεία και παζάρι 11.30πμ
Κυριακή 5/5, 
εξόρμηση στον οικισμό Εύμοιρο 5μμ
Δευτέρα 6/5, 
εξόρμηση εργατικές κατοικίες Καλλιθέας 5μμ
Τρίτη 7/5, 
εξόρμηση στη Γειτονιά Κυψέλης 5.30μμ
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ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
Ήδη σε μια σειρά από δήμους συνε-
δριάζουν οι διαπαραταξιακές επιτρο-
πές σχετικά με την παραχώρηση των
χώρων για τα εκλογικά περίπτερα. Μέ-
χρι στιγμής έχουν κλείσει οι χώροι για
τα εξής αντικαπιταλιστικά σχήματα:
Ανυπότακτη Πετρούπολη: 25ης Μαρτί-
ου και Εθνικής Αντίστασης στην κάθοδο 
Ανταρσία στην Κοκκινιά: Περιβολάκι
Βριλήσσια: Πλατεία Ανάληψης
Αριστερή Παρέμβαση στα Γιάννενα:
Περιφέρεια, έναντι κεντρικής πλατείας

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ Φέτος 
δεν πάμε Eurovision

“Φέτος δεν πάμε Eurovision, στηρί-
ζουμε Παλαιστίνη” είναι ο τίτλος της
συναυλίας που θα γίνει στο Γκαγκά-
ριν στις 5 Μάη. 

Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές
“οι Παλαιστίνιοι έχουν απευθύνει έκ-
κληση προς τα μέλη της Ευρωπαϊκής
Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU), τα
συμμετέχοντα κράτη, τους συμμετέ-
χοντες καλλιτέχνες και το ευρύτερο
κοινό να μποϊκοτάρουν τον διαγωνι-
σμό τραγουδιού της Eurovision 2019. 

Ανάμεσα στα ονόματα που μέχρι
στιγμής έχουν δηλώσει συμμετοχή
είναι οι: Σπύρος Γραμμένος, Χριστό-
φορος Ζαραλίκος, Γιάννης Μπιλίρης
& Πλαν Μπι, Ζωρζ Πιλαλί, Τσολιάς
εν δε Τσόλια μπάντ (Ελληνοφρέ-
νεια), Lost bodies, Beggars, Mc Yin-
ka, DJ set: ST. BANGERZ”.

Εξορμήσεις και περιοδείες δημοτικών σχημάτων 
Σε εργατικούς χώρους Σε γειτονιές

Ανταρσία στις
γειτονιές της Αθήνας
1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΥΠΑΝ, Πέμπτη 25/4 12
μεσ.
Επισιτισμός Πλατεία Εξαρ-
χείων, Πέμπτη 25/4, 6.30μμ 
ΕΛΤΑ Κοτζιά,
Παρασκευή 3/5, 7.30πμ
2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
Ευαγγελισμός, 
Πέμπτη 2/5 9πμ
3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
Περιφέρεια, 
Τετάρτη 24/4, 9πμ
Εφορία Αναξαγόρα, 
Τετάρτη 24/4, 10πμ
ΔΕΗ ΡΟΥΦ, 
Τετάρτη 24/4, 6.30πμ
ΥΠ.ΠΟ. Ακρόπολη, 
Πέμπτη 25/4, 11πμ
ΡΑΔΙΟ 984,
Πέμπτη 25/4, 10.30πμ
ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΤΖΙΑ, 
Πέμπτη 2/5, 7πμ
9ο ΓΕΛ, Τρίτη 7/5, 7.45πμ
ΚΕΠ Πετράλωνα, 
Παρασκευή 3/5, 8.30 πμ
ΕΛΤΑ Πετράλωνα,
Παρασκευή 3/5, 9.30 πμ
ΙΚΑ Πετράλωνα,
Παρασκευή 3/5, 10.30 πμ
Χειροτέχνες, 
Κυριακή 5/5, 10.30πμ
4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
Γκαράζ Δ Αθήνας,
Τετάρτη 24/4, 10.30πμ
5ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΕΛΤΑ Α. Πατήσια,
Πέμπτη 25/4, 7.30πμ
Δ. Γαλατσίου, 
Πέμπτη 25/4, 8.30πμ
Δήμος Λιοσίων, 
Τρίτη 30/4, 10πμ
6ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΙΚΑ Κυψέλης, 
Πέμπτη 25/4, 9.30πμ
Εφορία Κυψέλης, 
Πέμπτη 25/4, 11πμ
Δικαστήρια Ευελπίδων,
Πέμπτη 25/4,12.30μμ
Δημοτικά Ιατρεία Κυψέλης,
Τρίτη 30/4 12μ
39ο ΓΕΛ, Τρίτη7/5 8πμ
46ο ΓΕΛ, Τρίτη 7/5 8πμ
7ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
Ερυθρός, Πέμπτη 25/4,
12μ
Αλεξάνδρας, 
Πέμπτη 25/4 9,30πμ
Ελπίς, Πέμπτη 2/5 8πμ

Ανταρσία στο Λιμάνι
Γκαράζ Δήμου,
Παρασκευή 3/5, 6πμ 
Τζάννειο,
Τρίτη 22/4, 10.30πμ
Μεταξά, Πέμπτη 24/4 8πμ

Μετροπόλιταν,
Δευτέρα 6/5, 6.30πμ
ΟΛΠ Τεχνικοί,
Tρίτη 7/5, 6πμ
COSCO, Τετάρτη 23/4,
6πμ
9ο ΓΕΛ, Τρίτη 7/5, 7.45πμ

Ανταρσία στην
Κοκκινιά
Δημαρχείο Νίκαιας, 
Πέμπτη 25/4 11πμ
Κρατικό Νικαιας,
Τρίτη 30/4, 12 μεσ

Αντίσταση και
Ανατροπή στα
Βριλήσσια
Δημαρχείο, 
Τετάρτη 24/4, 10πμ
ΟΤΑ Υδρευση, 
Τετάρτη 24/4, 11πμ
ΟΤΑ ΚΕΠ,
Τετάρτη 24/4, 12μεσ.
Σισμανόγλειο, Τετάρτη
24/4
Παίδων Πεντέλης, 
Πέμπτη 25/4, 10πμ
ΟΤΑ Παιδικοί σταθμοί, 
Τρίτη 30/4, 11πμ

Κόκκινη Ρωγμή στο 
Ν. Ηράκλειο
Δημαρχείο,
Τετάρτη 24/4, 8πμ
Γκαράζ, Τρίτη 30/4, 6πμ
ΔΕΗ, Πέμπτη 2/5, 8πμ

Ανταρσία στην
Θεσσαλονίκη
ΨΝΘ, Πέμπτη 25/4 10πμ
Αμαξοστάσιο Δήμου Θεσ.,
Τρίτη 30/4, 6πμ
ΕΥΑΘ, Παρασκευή 3/5
10πμ

Ανταρσία στην  Πάτρα
Δημαρχείο, 
Τετάρτη 24/4, 10πμ
ΕΛΤΑ, Τετάρτη 24/4, 11πμ
Νοσοκομείο Ρίο, 
Πέμπτη 25/4, 10πμ
ΙΤΥ, Πέμπτη 25/4, 1μμ
ΕΘΝΙΚΗ Γούναρη, 
Παρασκευή 26/4, 11πμ
ΟΤΕ,
Παρασκευή 26/4, 12 μεσ
Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέ-
ας, Τρίτη 30/4, 10πμ

Aνταρσία στην Ξάνθη
Νοσοκομείο, 
Πέμπτη 25/4, 12 μεσ.
Εφορία, Τρίτη 30/4, 10πμ
Δήμος, Τρίτη 30/4 10πμ
Νομαρχία, 
Τρίτη 30/4, 12 μεσ.
ΔΕΗ, Τρίτη 30/4, 12 μεσ.
Πύλες ΣΕΚΑΠ, 
Πέμπτη 2/5, 1.30μμ
Evalue, Πέμπτη 2/5, 2.30μμ

Κυριακή 12 Μάη, 5μμ  
Πολυχώρος Βαβέλ,
Βασ. Σοφίας 87  Μα-
ρούσι
Αγία Παρασκευή 
Στηρίζουμε το 
Φυσάει Κόντρα στην
Αγ.Παρασεκυή
Τετάρτη 8 Μάη,
6.30μμ 
Δημαρχείο Αγίας Πα-
ρασκευής

Χαλάνδρι 
Στηρίζουμε την Πρω-
τοβουλία Πολιτών
“Χαλάνδρι Ενάντια”
Σάββατο 11/5,
6.30μμ

Ζωγράφου
Στηρίζουμε το 
"Κίνημα στην Πόλη" 
Τρίτη 7 Μαη 7μμ 
Καφέ Κικιρίκου 
(Γαλήνης 23) 

Βύρωνας
Στηρίζουμε την 
"Αριστερή Παρέμβαση
Πολιτών" 
Τετάρτη 8 Μάη 6.30μμ 
Καφέ Spirit (πλατεία
Βυζαντίου) 

Μαρούσι
Στηρίζουμε την 
Αριστερή Ριζοσπαστι-
κή Δημοτική Κίνηση
“Εκτός των Τειχών “

Εκδηλώσεις 
για τις δημοτικές εκλογές 

To βιβλίο θα παρουσιάσουν: Η Αλεξάνδρα
Ιωαννίδου, πανεπιστημιακός ΕΚΠΑ, το
@ypopto_mousi, παραγωγός omniatv, o
Θανάσης Καμπαγιάννης από την πολιτική
αγωγή στη δίκη της Χ.Α και ο Γιώργος Πίττας
(επιμέλεια έκδοσης).



Από τη Μάνδρα στο Μάτι κάθε χρόνο αν-
θρώπινες ζωές, περιβάλλον και κατοικίες
απειλούνται με καταστροφή. Που βρίσκεται
το πρόβλημα και τι μπορεί να γίνει; 

Η συχνότητα και ο ακραίος καταστροφικός
χαρακτήρας των πυρκαγιών διεθνώς και στη
χώρα μας παραπέμπουν άμεσα στο μείζον θέ-
μα της κλιματικής αλλαγής. Στη Διεθνή Διά-
σκεψη για την κλιματική αλλαγή στο Παρίσι το
2015 οι ΗΠΑ υπέγραψαν την κοινή απόφαση
λήψης μέτρων για τη συγκράτηση της αύξη-
σης της θερμοκρασίας κάτω από 2 βαθμούς,
αλλά ο πρόεδρος Τραμπ απέσυρε την υπο-
γραφή της χώρας του. Η Κίνα δεν προσήλθε
στη διάσκεψη αν και έχει τεράστια συμμετοχή
στην υπερθέρμανση του πλανήτη.                                                

Τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής
είναι ήδη ορατά με δραματικές επιπτώσεις: δε-
κάδες εκατομμύρια πρόσφυγες λόγω ξηρα-
σίας και πλημμυρών, τεράστιες καταστροφές
δασών, ακραία πλημμυρικά φαινόμενα, ασυνή-
θιστα υψηλές θερμοκρασίες. Τα ανθρώπινα
θύματα συνεχώς πολλαπλασιάζονται, ενώ ζώα
και πουλιά εξοντώνονται μαζικά από τις πυρ-
καγιές.  

Σύμφωνα με τη διεθνή ερευνήτρια και πανε-
πιστημιακό Νατάσσα Ρωμανού «λόγω της κλι-
ματικής αλλαγής τα τελευταία χρόνια στην Ευ-
ρώπη έχουν τετραπλασιαστεί οι πλημμύρες
και έχουν διπλασιαστεί οι καύσωνες, οι ξηρα-
σίες, οι πυρκαγιές και οι καταιγίδες ενώ στην
Αττική, την περισσότερο πυρόπληκτη περιφέ-
ρεια της χώρας, έχει καεί το 40% του δασικού
πλούτου της. Η θερμοκρασία στην Ευρώπη
αυξήθηκε κατά 1,3 βαθμούς σε σχέση με 50
χρόνια πριν ενώ τα πιο θερμά χρόνια ήταν από
το 2011 και μετά».                                           

Η διεθνής διάσταση της κλιματικής αλλαγής
και η απουσία επαρκών παγκόσμιων συμφω-
νιών για την αντιμετώπισή της δεν απαλλάσσει
τα εθνικά κράτη. Η Ελλάδα κωφεύει στα επίδι-
κα γενικά και ειδικά μέτρα. Από την εποχή των
μνημονίων, όχι μόνο δεν υπάρχουν πολιτικές
πρόληψης από τις πυρκαγιές και  θετικών ανα-
σχετικών πολιτικών, αλλά προστίθενται συνε-
χώς νέοι «αναπτυξιακοί» νόμοι και «επενδύ-
σεις» που επιβαρύνουν ιλιγγιωδώς τις ήδη επι-
κίνδυνες συνθήκες εκδήλωσης ακραίων φαινο-
μένων.

Οι σημερινές κυβερνητικές πολιτικές που
αφορούν στις εξορύξεις υδρογονανθράκων,
στη διαχείριση των απορριμμάτων, στην προ-
νομιακή μεταχείριση ελλήνων και ξένων επεν-
δυτών στους τομείς του τουρισμού, των ανε-
μογεννητριών, της μεταλλευτικής δραστηριό-
τητας, των ορυκτών καυσίμων αλλά και στην
αποδοχή της μικρής και μικρομεσαίας αυθαι-
ρεσίας, αντιστρατεύονται την αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής, συνεργώντας στην
επιδείνωση των παραγόντων που την προκα-
λούν.  

Η αυθαίρετη δόμηση στη σύγχρονη Ελλάδα
αποτελεί μια διαχρονική νοσηρή πραγματικό-
τητα όσον αφορά  στη δεύτερη κατοικία, η
οποία με την ανοχή ή/και την ενθάρρυνση του
κράτους δημιούργησε ένα ακλόνητο σύστημα
αλληλεξάρτησης μεταξύ των μεταπολεμικών
κυβερνήσεων και μεγάλων κατηγοριών του
πληθυσμού. Η κατάσταση παροξύνθηκε με την
εφαρμογή των μνημονίων και καθόλου δεν
ανακόπηκε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα
«οι αστικές πυκνώσεις», που συμπληρώνουν
τις διαδικασίες εκπόνησης δασικών χαρτών,
υπενθυμίζουν στην εκλογική πελατεία ότι και η
μικρομεσαία αυθαιρεσία θα προστατευτεί, κα-

θώς οι αυθαίρετες «πυκνώσεις» δεν θα κατε-
δαφιστούν. Ευτυχώς το ΣτΕ ανέτρεψε με από-
φασή του τα σχέδια του αν. υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας Σ. Φάμελλου όσον
αφορά τη νομιμοποίηση αυθαίρετων οικισμών
εντός δασών που χαρακτήρισε «αστικές πυ-
κνώσεις». 

Αυτό που πρέπει να γίνει σήμερα είναι μια
πλήρης ανατροπή της σημερινής πολιτικής
όπως ασκείται από τα Υπουργεία Οικονομίας
και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας.

Τι συμβαίνει με τους ελεύθερους χώρους
της Αθήνας και της Αττικής από το Ελληνικό
μέχρι το πάρκο Γουδή; Ποιος ο ρόλος των
«επενδυτών» που, κυβέρνηση και αντιπολί-
τευση υποστηρίζουν σαν τη μόνη λύση -
από τους ελεύθερους χώρους μέχρι τη δια-
χείριση των απορριμμάτων;    

Θέλω να θυμίσω ότι το κίνημα για την προ-
στασία των ελεύθερων πράσινων, αδόμητων
χώρων όπως και σημαντικών ιστορικών κτιρίων
είναι μαζικό και συνεχές στην Αθήνα μέχρι και
σήμερα. Στο πλαίσιο αυτών έχουν σωθεί πολ-
λοί χώροι όπως: πάρκο Φιξ, πάρκο Κύπρου και
Πατησίων, κτήμα Δρακόπουλου, δημοτική αγο-
ρά Κυψέλης, προσφυγικά λεωφόρου Αλεξάν-
δρας, πάρκο Ναυαρίνου, ΚΑΠΑΨ, πάρκο
Ευαγγελισμού, κλπ. Το μητροπολιτικό πάρκο
Γουδή-Ιλισίων, 5000 στρ., αποτελεί κατάκτηση
του κινήματος που αναπτύχθηκε στους πέριξ
δήμους Αθήνας, Ζωγράφου, Χολαργού - Πα-
πάγου. Το μητροπολιτικό πάρκο στον Ελαιώνα
δεν υλοποιήθηκε, όμως δεν προχώρησαν τα
τεράστια έργα Βωβού σε σύμπραξη με τον δή-
μο Αθηναίων. Το μητροπολιτικό πάρκο Ελληνι-
κού ακυρώθηκε και το ακίνητο δόθηκε μέσω
του ΤΑΙΠΕΔ στη Lamda Development. Παρα-

ταύτα ο αγώνας για την ανατροπή των φαραω-
νικών σχεδίων συνεχίζεται με παρεμβάσεις
ενός πολυσυλλεκτικού κοινωνικού κινήματος.
Όπως δήλωσε πρόσφατα ο αρμόδιος υφυ-
πουργός Σ. Πιτσιόρλας για να ξεμπλέξει το κα-
ζίνο θα χρειαστούν  2-3 χρόνια.  

Σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων
η ευθύνη για την κατάσταση στην Αττική ανή-
κει εξ ολοκλήρου στον υπεύθυνο αν. υπουργό
Σ. Φάμελλο και την περιφερειάρχη Αττικής  Ρ.
Δούρου. Όχι μόνο αδράνησαν για μια πενταε-
τία, τη στιγμή που αρκετοί δήμοι είχαν ενστερ-
νιστεί και υλοποιούσαν την επανάχρηση - ανα-
κύκλωση, αλλά διαιώνισαν τις φερόμενες ως
λύσεις του ΧΥΤΑ της Φυλής και της καύσης,
φορτώνοντας όλη τη ρύπανση και τα σημαντι-
κά προβλήματα υγείας στους κατοίκους της
Δυτικής Αττικής. Σήμερα σχεδιάζεται να προ-
στεθούν νέος ΧΥΤΑ στη Φυλή, επέκταση του
ΕΜΑΚ (καύση) και νέοι χώροι ταφής πάλι στη
Δυτική Αττική. 

Μόνη λύση είναι η σχεδιασμένη πολιτική
επανάχρησης ανακύκλωσης στηριγμένη στους
δήμους και τις θετικές προσπάθειες μεγάλου
αριθμού κατοίκων που σέβονται τη δημόσια
υγεία και το περιβάλλον. 

Τι έχει σημάνει για τους κατοίκους της Αθή-
νας το μπουμ του τουρισμού και του rbnb;

Αρχικά το airbnb αντιμετωπίστηκε ως ένας
τρόπος ενεργοποίησης της λιμνάζουσας αγο-
ράς ακινήτων λόγω των μνημονιακών πολιτι-
κών. Στη συνέχεια όμως αποδείχθηκε - και λό-
γω ανυπαρξίας ελέγχων και ασυδοσίας - ότι
οδήγησε σε ραγδαία άνοδο της αξίας των ακι-
νήτων με αποτέλεσμα οι ενοικιαστές και γενικά
οι απροστάτευτοι στεγαστικά να βρεθούν σε
εξαιρετικά δυσμενή θέση όσον αφορά το
ύψος των ενοικίων και τις τιμές της κατοικίας.
Επιπλέον ολόκληρες γειτονιές αλλάζουν ριζικά
χαρακτήρα.  

Από την εμπειρία σου σαν δημοτική σύμβου-
λος Αθήνας ποια είναι τα περιθώρια δράσης
μέσα στο δημοτικό συμβούλιο; Ποιος ο ρό-
λος που έχουν παίξει και μπορούν να παί-
ξουν τα κινήματα πόλης; 

Οι  δημοτικές αρχές αποτελούν μια μορφή
αποκεντρωμένης αντιπροσωπευτικής δημο-
κρατίας. Η «συντριβή του σημερινού κράτους»
δεν σημαίνει κατάργηση των θεσμών της αντι-
προσωπευτικής δημοκρατίας αλλά ριζικό εκ-
δημοκρατισμό τους, όπως το εκφράζει ο Νίκος
Πουλαντζάς : «Όταν λέμε ότι πρέπει να υπάρ-
χει συνάρθρωση ανάμεσα σε μορφές αντιπρο-
σωπευτικής δημοκρατίας και σε μορφές άμε-
σης δημοκρατίας, αυτό σημαίνει προφανώς
ότι δεν θέλουμε να ανανεώσουμε αλλά να ξε-
περάσουμε το υπάρχον δημοκρατικό σύστη-
μα, ότι θέλουμε να ξεπεράσουμε τον ολοκλη-
ρωτικό διαχωρισμό που υπάρχει ανάμεσα σε
μια κάστα επαγγελματιών της πολιτικής και
στον υπόλοιπο πληθυσμό». 

Γνωρίζουμε, άλλωστε, ότι «για να ενδιαφερ-
θούν οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν την εν-
τύπωση ότι επηρεάζουν τις αποφάσεις που
τους αφορούν και για να επηρεάζουν αυτές
τις αποφάσεις θα πρέπει να σχηματίσουν μια
συλλογική οντότητα, να συζητούν από κοινού,
να μπορούν να πιέζουν κ.λπ. Το απομονωμένο
άτομο, το άτομο έτσι όπως το αντιλαμβάνεται
η αστική τάξη μπροστά στην πολιτική μηχανή,
αποσύρεται στη σφαίρα της ιδιωτικής ζωής
του».

Η λαϊκή αυτοοργάνωση - κοινωνικά κινήματα
και βουλευόμενα κοινωνικά σώματα, αυτόνομα
από το κράτος και τα κόμματα - δηλαδή η άμε-
ση δημοκρατία, αποτελεί εγγύηση ότι η αντι-
προσώπευση δεν θα εκφυλιστεί σε ανάθεση
και ότι ακόμα και τα πολιτικά κόμματα που εκ-
φράζουν γνήσια τις λαϊκές τάξεις δεν θα κατα-
λήξουν σε κρατικά μορφώματα, διαιωνίζοντας
την κυριαρχία του κράτους που θα πρέπει να
καταστρέψουν (κατασταλτικοί μηχανισμοί) ή
να εκδημοκρατίσουν ριζικά (διασφάλιση της
αντιπροσώπευσης, ουσιαστικοποίηση των τυ-
πικών ελευθεριών, κ.λπ.). 

Αν στο επίπεδο του κεντρικού κράτους το
αντιπροσωπευτικό σύστημα δεν διεμβολίζεται
σήμερα εύκολα από λαϊκά αιτήματα, στο επί-
πεδο των τοπικών κοινοβουλίων τα πράγματα
είναι διαφορετικά, όπως δείχνει η πολύ θετική
εμπειρία που αποκόμισα από την οκτάχρονη
συμμετοχή μου ταυτόχρονα στο δημοτικό
συμβούλιο της Αθήνας και τα κοινωνικά κινή-
ματα. 

Βρισκόμαστε μπροστά σε πολλαπλές εκλο-
γές και έχεις δηλώσει ότι θα στηρίξεις την
Ανταρσία στις Γειτονιές της Αθήνας και τον
Πέτρο Κωνσταντίνου. Πώς βλέπεις συνολι-
κά την εκλογική μάχη στην Αθήνα και ποιο
είναι το νόημα αυτής της στήριξης;  

Με την ΚΕΕΡΦΑ, τον Πέτρο Κωνσταντίνου
και τους τρεις συνηγόρους της πολιτικής αγω-
γής στη μεγάλη δίκη της Χρυσής Αυγής: Δη-
μήτρη Ζώτο, Θανάση Καμπαγιάννη και Κώστα
Παπαδάκη με συνδέει ο διαρκής και ανυποχώ-
ρητος αγώνας τους ενάντια στο φασισμό, το
ρατσισμό και την εγκληματική νεοναζιστική
οργάνωση. Το ελάχιστο που μπορούσα να κά-
νω, γνωρίζοντας από κοντά αυτή τη στάση, εί-
ναι η στήριξη του ψηφοδελτίου στο δήμο της
Αθήνας, στον οποίο δόθηκε και δίνεται μια με-
γάλη μάχη ενάντια στο χρυσαυγίτικο παρα-
κράτος. Ο Πέτρος Κωνσταντίνου βρίσκεται
πάντα εκεί που συμβαίνουν τα μεγάλα εγκλή-
ματα κατά των μεταναστών - από τα Πετράλω-
να που δολοφονήθηκε ο Σαχζάτ Λουκμάν μέ-
χρι τα φραουλοχώραφα. Ξέρουμε ότι θα συνε-
χίσει με την ίδια αφοσίωση αυτόν τον αγώνα.  
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“Η λαϊκή αυτο-οργάνωση
αποτελεί εγγύηση”

H Ελένη Πορτάλιου 
είναι πανεπιστημιακός και θα είναι

ομιλήτρια στο Μαρξισμό 2019.
Μίλησε στον Γιώργο Πίττα



Είμαι σίγουρος ότι πολύς κό-
σμος νιώθει πως οι διαδηλώ-
σεις της XR (Extinction Rebel-

lion - Εξέγερση λόγω Αφανισμού)
στο Λονδίνο στη διάρκεια της Μεγά-
λης Βδομάδας αποτελούν σημείο
καμπής. Πρώτο όσον αφορά την κλί-
μακά τους. Έχουν υπάρξει κι άλλα
σημαντικά κινήματα άμεσης δράσης
στο παρελθόν. Ίσως το μεγαλύτερο
ήταν η καμπάνια της “Επιτροπής των
100” ενάντια στα πυρηνικά όπλα το
1961-2.

Γράφει 
ο Άλεξ Καλλίνικος

Όμως δεν μπορώ να σκεφτώ πα-
ράδειγμα που να είχε τόση μεγάλη
διάρκεια όσο το σημερινό. Χιλιάδες
άνθρωποι σε μια βδομάδα μέχρι
στιγμής να προχωράνε σε κινητοποι-
ήσεις που προκαλούν ιδιαίτερη ανα-
στάτωση στο κεντρικό Λονδίνο. Χω-
ρίς αμφιβολία, το βρετανικό κράτος,
υπό την ηγεσία μιας αδύναμης, δι-
χασμένης και απασχολημένης με άλ-
λα ζητήματα κυβέρνησης βρίσκεται
σε θέση άμυνας. Όμως αυτό που
πέτυχε η XR είναι αξιοσημείωτο.

Δεύτερον, είναι η σημασία του ίδι-
ου του ζητήματος. Όλοι εκτός από
τον Ντόναλντ Τραμπ αναγνωρίζουν
πως η κλιματική αλλαγή είναι μια
πραγματικότητα και προκαλείται
από την ανθρώπινη δραστηριότητα.
Σχεδόν όλοι αναγνωρίζουν πως το
κατεστημένο ούτε καν έχει αρχίσει
να κάνει αυτό που χρειάζεται για να
σταματήσει την καταστροφική αύξη-
ση της παγκόσμιας θερμοκρασίας.

Όμως, όλο και περισσότεροι πι-
στεύουν πως έχουμε λίγο ή και κα-
θόλου χρόνο στη διάθεσή μας. Μια
δημοσίευση του Τζεμ Μπέντελ από
το πανεπιστήμιο της Κάμπρια διαβά-
στηκε ευρέως και υποστηρίζει πως
τα επιστημονικά στοιχεία δείχνουν

πως “είναι πλέον πολύ αργά για να
αποτρέψουμε μια περιβαλλοντική
καταστροφή στη διάρκεια της ζωής
ανθρώπων που ζουν σήμερα.”

Στην κλιματική αλλαγή εμπλέκον-
ται μια σειρά διαδικασίες οι οποίες
μπορεί να βρίσκονται στο σημείο
όπου θα αρχίσουν να αλληλοενι-
σχύονται. Για παράδειγμα, η Αρκτική
λιώνει με γρήγορους ρυθμούς. Αυτό
μπορεί να οδηγήσει στην απελευθέ-
ρωση μεθάνιου στην ατμόσφαιρα.
Το μεθάνιο είναι ένα αέριο του θερ-
μοκηπίου ακόμη πιο ισχυρό από το
διοξείδιο του άνθρακα, και προς το
παρόν βρίσκεται παγιδευμένο στο
περμαφρόστ (μόνιμο στρώμα πάγου
κυρίως στους πόλους). Ο Μπέντελ
αναφέρει “μια μελέτη που προειδο-
ποιούσε για τον τρόπο με τον οποίο
η θέρμανση της Αρκτικής μπορεί να
οδηγήσει σε ταχεία και μεγάλης κλί-
μακας απελευθέρωση μεθανίου που

μπορεί να είναι καταστροφική για τη
ζωή μιας και θα αύξανε τη θερμο-
κρασία της ατμόσφαιρας κατά πε-
ρισσότερους από πέντε βαθμούς μέ-
σα σε λίγα μόλις χρόνια από τη στιγ-
μή της απελευθέρωσης”.

Το συμπέρασμά του είναι δυσοί-
ωνο: “βαδίζουμε προς διαταρακτικά
και ανεξέλεγκτα επίπεδα κλιματικής
αλλαγής που θα φέρουν λιμό, κατα-
στροφή, μετανάστευση, ασθένειες
και πόλεμο… και εννοώ στη διάρκεια
της ζωής σου. Χωρίς ενέργεια, γρή-
γορα θα έμενες χωρίς νερό στη
βρύση. Θα εξαρτιέσαι από τους γεί-
τονες για φαγητό και λίγη θέρμαν-
ση. Θα καταλήξεις υποσιτισμένος.
Δεν θα ξέρεις αν πρέπει να μείνεις ή
να φύγεις. Θα φοβάσαι ότι θα σε
σκοτώσουν προτού λιμοκτονήσεις.”

Στην κλιματική αλλαγή εμπλέκον-
ται μη-γραμμικές διαδικασίες, κατά
τις οποίες μικρές αλλαγές μπορούν

να πυροδοτήσουν έναν ποιοτικό με-
τασχηματισμό ολόκληρου του συ-
στήματος. Είναι λοιπόν δύσκολο να
πούμε αν ο Μπέντελ έχει δίκιο ότι η
“πολιτισμική κατάρρευση” είναι ανα-
πόφευκτη στο κοντινό μέλλον.
Όμως όλοι και περισσότεροι φο-
βούνται πως έχει δίκιο. Είναι αυτή η
σκέψη που έσπρωξε τόσο πολλούς
ανθρώπους πίσω από το πανό της
XR και έβαλε σε κίνηση τις αποχές
των μαθητών.

Είναι μια πρόκληση για την Αρι-
στερά. Υπάρχουν πολλές σημαντι-
κές μαρξιστικές μελέτες που δεί-
χνουν πως η κλιματική αλλαγή και η
ευρύτερη διαδικασία της περιβαλ-
λοντικής καταστροφής είναι συνέ-
πεια της επιμονής για συσσώρευση
κεφαλαίου που θριάμβευσε με την
πρώτη Βιομηχανική Επανάσταση
πριν από δύο αιώνες. Το εξαιρετικό
μπλογκ του Ίαν Άνγκους “Κλίμα και

Καπιταλισμός” δεν σταματάει να
μας μεταδίδει αυτό το μήνυμα.

Όμως αυτές οι διορατικές θεωρη-
τικές παρατηρήσεις έχουν ανάγκη
να μεταφραστούν σε πολιτική πρα-
κτική. Όπως συνέβη και στα μεγάλα
κόμματα, και η Αριστερά της Βρετα-
νίας έχει πάθει εμμονή και διχάστη-
κε σε σχέση με την κρίση του Μπρέ-
ξιτ. Στο μεταξύ, η οργανωμένη Αρι-
στερά λείπει σε μεγάλο βαθμό από
τις διαδηλώσεις της XR.

Είναι εύκολο να βρεις αδυναμίες
στη στρατηγική της XR. Από τη μια
μεριά, το περιοδικό Ecologist λέει
πως: “Η Εξέγερση του Αφανισμού
σφυρηλατεί ένα δίκτυο διεθνούς αλ-
ληλεγγύης για να τα βάλει με τον
καπιταλισμό.” Από την άλλη, μια εν-
διαφέρουσα σκιαγράφηση της XR
στους Φαϊνάνσιαλ Τάιμς περιγράφει
έναν από τους ηγέτες της, τον Γκέιλ
Μπράντμπρουκ “να τρέχει μεταξύ
συζητήσεων για συγκέντρωση χρη-
μάτων με έναν Λονδρέζο ιδιοκτήτη
εταιρείας hedge fund (κερδοσκοπι-
κών επενδυτικών κεφαλαίων)και συ-
ναντήσεων για να μπουν σε κίνηση
εθελοντές της XR”. Ιδιοκτήτη εται-
ρείας hedge fund; Μια μελέτη της
φιλανθρωπικής οργάνωσης “War on
Want” το 2016 έδειξε πως το 2016 οι
εταιρείες που συμμετέχουν στο χρη-
ματιστήριο του Λονδίνου μόνο στην
Αφρική ελέγχουν άνθρακα αξίας 216
δισεκατομμυρίων δολαρίων και
έχουν γεωτρήσεις για πετρέλαιο σε
27 αφρικανικές χώρες.

Θα ήταν καταστροφικό να χρησι-
μοποιήσουμε αυτές τις αντιφάσεις
σαν δικαιολογία για να μην πάρουμε
μέρος στα νέα κινήματα για το κλί-
μα. Κάθε νέος αγώνας τραβάει τις
γραμμές του πολύ κόσμο που κου-
βαλάει ένα μείγμα ιδεών που κάποι-
ες φορές αντιφάσκουν μεταξύ τους.
Το πρόβλημα μέχρι τώρα ήταν ότι η
ίδια η τεράστια κλίμακα της απειλής
για την κλιματική καταστροφή έτεινε
να προκαλεί παθητικότητα και από-
γνωση. Τώρα αυτό αλλάζει. Καλώς
αλλάζει, πρέπει να συμμετέχουμε.
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Η στρατιωτική κυβέρνηση του Σουδάν κάνει τα πάντα για
να ελέγξει την κατάσταση αλλά ο κόσμος συνεχίζει να
εξεγείρεται στους δρόμους. Μετά την ανατροπή, στις

11 Απρίλη, του Ομάρ Μπασίρ που κυβερνούσε τη χώρα σχεδόν
30 χρόνια, και την γρήγορη παραίτηση του αντιστράτηγου Ιμπν
Αούφ στις 12 Απρίλη, το καθεστώς προσπαθεί να ανασυγκρο-
τηθεί γύρω από τον αντιστράτηγο Μπουρχάν. Ο Μπασίρ και
αρκετοί από τους κολλητούς του βρίσκονται στη φυλακή και η
κυβέρνηση προσπαθεί να πείσει ότι η επανάσταση έχει ολοκλη-
ρωθεί γι’αυτό και ο κόσμος πρέπει να γυρίσει στα σπίτια του.

Όμως, η μεγάλη κατάληψη δρόμου κοντά στο αρχηγείο του
στρατού συνεχίζεται και μεγαλώνει. Η κυβέρνηση λέει ότι ο
στρατός πρέπει να μείνει δύο χρόνια στο τιμόνι της χώρας για
να οργανώσει ομαλή μετάβαση. Ο κόσμος ζητάει όχι μόνο μη
στρατιωτική κυβέρνηση εδώ και τώρα, αλλά το αίτημα μπαίνει
σαν προϋπόθεση για να ξηλωθεί ολόκληρο το σύστημα γύρω
από τον Μπασίρ. Αυτή η απαίτηση φτάνει μέχρι τις κορυφές
της στρατιωτικής ιεραρχίας. Οι αρχικές επαφές και ο διάλογος
μεταξύ του κινήματος και των στρατηγών διακόπηκαν πριν από
λίγες μέρες από τη μεριά των διαδηλωτών.

Αυτό που συμβαίνει στους δρόμους του Χαρτούμ αλλά και σε
ολόκληρη τη χώρα δεν χωράει στο καλούπι που θέλουν οι
στρατηγοί. Ο κόσμος αυτοοργανώνεται και αμφισβητεί τα πάν-
τα. Η διαμαρτυρία στο Χαρτούμ φέρνει στο προσκήνιο όλους
τους καταπιεσμένους, τις γυναίκες, τους φτωχούς, τις μειονό-
τητες, που αγωνίζονται για να αλλάξουν οι ζωές τους, όχι μόνο
τα πρόσωπα στην κυβέρνηση. Την περασμένη Τετάρτη οργα-
νώθηκαν μαζικές διαδηλώσεις από δημοσιογράφους, γιατρούς
και άλλους εργαζόμενους στην Υγεία “υπέρ της σουδανικής
επανάστασης”. Την Τρίτη εκπαιδευτικοί από το Πανεπιστήμιο
του Χαρτούμ έκαναν πορεία από το Πανεπιστήμιο μέχρι την αυ-
τοοργανωμένη κατάληψη.

Παράλληλα γίνονταν διαδηλώσεις ενάντια στο στρατό από το
Πορτ Σουδάν στα ανατολικά μέχρι το κεντρικό Νταρφούρ στα
νοτιοδυτικό άκρο της χώρας. Στο Νταρφούρ πρόκειται για κό-
σμο που ζει για χρόνια σε καταυλισμούς προσφύγων, από τους

αλλεπάλληλους πολέμους στους οποίους κέρδισαν το “κύρος”
τους οι στρατηγοί που τώρα έχουν αρπάξει την κυβέρνηση.

Η Σαουδική Αραβία και τα Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι δίνουν
στο καινούργιο καθεστώς βοήθεια 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Οι αντεπαναστατικές δυνάμεις του Κόλπου θέλουν να επαναλά-
βουν το σενάριο της Αιγύπτου, όπου μετά την ανατροπή του
Μουμπάρακ, στήριξαν τον Σίσι για να μακελέψει την επανάστα-
ση και να επιστρέψει η ησυχία, τάξη και ασφάλεια. Η εξέγερση
στο Χαρτούμ τούς έχει πανικοβάλει. Και ο κόσμος του Σουδάν
όμως, έχει μάθει από αυτές τις εμπειρίες και καταγγέλλει τους
στρατηγούς για τη βοήθεια που δέχθηκαν. Ο Μπουρχάν πιθα-
νώς να επιχειρήσει να περάσει στην αντεπίθεση εξαπολύοντας
επίθεση στους δρόμους που έχει καταλάβει το κίνημα. Το άπλω-
μα της εξέγερσης με απεργίες στα οικονομικά κέντρα της χώ-
ρας είναι η δύναμη που μπορεί να διαλύσει τους στρατηγούς.

Ν.Λ.

ΣΟΥΔΑΝ Το κίνημα δεν γυρίζει σπίτι του

ΛΟΝΔΙΝΟ “Eξέγερση λόγω αφανισμού”
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Με όπλο 
τον Μαρξισμό

Σήμερα, 21η Απρίλη, είναι η επέτειος από την άνοδο της
χούντας. Συμπληρώνονται 52 χρόνια από τότε που η κυ-
ρίαρχη τάξη προχώρησε σε στρατιωτικό πραξικόπημα.

Δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Ήταν σημείο καμπής. 

Ένα τεράστιο κομμάτι της αριστεράς τότε, από το τέλος
του '50 και στις αρχές του '60, μαζικά υποστήριξε την ΕΔΑ
στις εκλογές. Ο Τσίπρας ωχριά μπροστά σε ό,τι κατάφερε η
ΕΔΑ τότε, να πάρει 25%, σε συνθήκες πολύ δυσκολότερες με-
τά το τέλος του εμφυλίου. Ήταν όμως μια αριστερά που είχε
ακριβώς την ίδια εκλογικίστικη αντίληψη. Ότι η εργατική τάξη
είναι το αντικείμενο, όχι το υποκείμενο της ιστορίας. Ότι το
κράτος είναι ένα ουδέτερο όργανο που μπορεί τελικά να το
ελέγξει, διότι θα έχει μια σχετική πλειοψηφία, θα έχει βουλευ-
τές. Οι εξελίξεις έμοιαζαν ότι δικαίωναν αυτή την αντίληψη.
Και για την πλειοψηφία του κόσμου που ήταν προς τα αριστε-
ρά έμοιαζε -όπως καλή ώρα και σήμερα- ότι τα πράγματα
μπορεί και να αλλάξουν με τις εκλογές, με την υπομονή, με τα
ψηφοδέλτια, με τις κυβερνήσεις και τις συνεργασίες.

Έτσι εξελίχτηκε η ιστορία τη δεκαετία του '60. Ένας κό-
σμος που γέμιζε τα πεζοδρόμια το '65 όταν άρχισαν τα πραξι-
κοπήματα από την κυρίαρχη τάξη και τους θεσμούς, είχε ταυ-
τόχρονα αυταπάτες ότι αυτά θα λυθούν από εκλογές και συμ-
μαχίες, από τα αριστερά κόμματα. Έτσι έφτανε από την μία
να δίνει τις μάχες και από την άλλη να ψηφίζει αυτά τα κόμμα-
τα. Το '67 πια, όταν έγινε το πραξικόπημα, ενώ όλοι προέβλε-
παν νέες εκλογές, με καλούς, δημοκρατικούς, προοδευτικούς
συσχετισμούς, άναψαν φωτιές: άνοιξε η συζήτηση μέσα στον
κόσμο, τι έγινε μέχρι τώρα, τι πιστεύαμε, τι είναι το κράτος,
πώς φτάσαμε ως εδώ, τι μπορούμε να κάνουμε, ποιο το υπο-
κείμενο που μπορεί να απαντήσει.

Επαναστατικός
Έτσι διαμορφώθηκε στην Ελλάδα ξανά η μαρξιστική σκέψη,

αυτό που ονομάσαμε την πρώτη περίοδο ο επαναστατικός μαρ-
ξισμός. Έτσι την πιο μαύρη περίοδο, με πραξικόπημα, χούντα,
στρατόπεδα, φυλακές, βασανιστήρια, ένα τεράστιο κομμάτι κό-
σμου δεν πήγε πίσω. Γιατί δεν πήγε πίσω; Γιατί αυτός είναι το
υποκείμενο της ιστορίας. Γιατί είχε δώσει τις προηγούμενες
μάχες και αντιστάθηκε και άρχισε να ψάχνει τι έφταιξε.

Εκεί βρίσκονται οι ρίζες αυτού του κόμματος. Εκείνη η δύ-
σκολη, επώδυνη, μαύρη περίοδος που ένα ολόκληρο κομμάτι
της αριστεράς μπορούσε πια να διαβάζει Ρόζα και Τρότσκι
που μέχρι τότε ήταν απαγορευμένοι. Και ο στόχος ότι κάθε
χρόνο οργανώνουμε το τετραήμερο του Μαρξισμού, πατούσε
σε αυτή ακριβώς την ανάγκη των δεκάδων χιλιάδων ανθρώ-
πων που θέλουν να συζητήσουν, να καταλάβουν, να βάλουν
σε πράξη πώς αλλάζει η κοινωνία. Αυτό είναι ο Μαρξισμός. 

Φέτος ο Μαρξισμός είναι στο κέντρο πολύ μεγάλων γεγονό-
των. Όλα τα ζητήματα του τότε, είναι ανοιχτά σήμερα μέσα
σε καινούργιες συνθήκες. Τί μπορεί να κάνει μια κυβέρνηση
της αριστεράς; Πώς μπορεί να αλλάξει το κράτος;  Αν δεν
μπορέσανε αυτοί, τότε ποιος; Γιατί η κυρίαρχη τάξη συνεχίζει
να έχει το έλεγχο όχι μόνο του πλούτου, των μέσων παραγω-
γής, αλλά και του κράτους; Τι μπορούμε να κάνουμε;

Η κυβερνητική αριστερά ανοίγει το δρόμο για να επανέλθει
όλη η σάπια ελίτ. Αλλά δεν υπάρχει απογοήτευση. Υπάρχει συ-
ζήτηση, οργάνωση, προχώρημα. Γι' αυτό χρειάζεται η συζήτη-
ση για την εργατική τάξη ως το υποκείμενο της ιστορίας. Για τη
δράση και τη δύναμη της τάξης να τα παλέψει όλα αυτά, να τα
αλλάξει, να μην αφήσει πέτρα πάνω στην πέτρα. Για το “Κρά-
τος και Επανάσταση” του Λένιν, τη “18η Μπρυμέρ” του Μαρξ,
τις ιδέες του Ένγκελς, την επικαιρότητα της επανάστασης, τη
σύνδεση θεωρίας και πράξης,. Γι' αυτό δεν περιμένουμε. Δί-
νουμε τη μεγάλη πολιτική μάχη των εκλογών οργανώνοντας
παράλληλα το Μαρξισμό. Για να καταμετρηθεί ο κόσμος που
έχει πάει αριστερά και να εκφραστεί η δυναμική του. Αλλά και
για να δώσουμε όλες τις μάχες που θα χρειαστεί αμέσως μετά.

Μαρία Στύλλου

Η μάχη για την ενίσχυση της αντι-
καπιταλιστικής αριστεράς στις
εκλογικές αναμετρήσεις του

Μάη ήταν κεντρική στη συζήτηση. Ανά-
μεσα στους συντρόφους και τις συν-
τρόφισσες που την ανέδειξαν στις το-
ποθετήσεις τους ήταν και οι επικεφα-
λής αντικαπιταλιστικών δημοτικών σχη-
μάτων, Σεραφείμ Ρίζος από την Ανταρ-
σία στα Χανιά, Κατερίνα Θωίδου από
την Ανταρσία στη Κοκκινιά, Γιάννης
Κούτρας από την Ανταρσία στη Θεσσα-
λονίκη, Γιώργος Ράγκος από την Κόκκι-
νη Ρωγμή στο Νέο Ηράκλειο, Πέτρος
Κωνσταντίνου από την Ανταρσία στις
γειτονιές της Αθήνας, Δημήτρης Μπε-
λιάς από την Ανταρσία στην Πάτρα,
Ορέστης Ηλίας από την Αντίσταση και
Ανατροπή στα Βριλήσσια.

Στη ριζοσπαστικοποίηση της εργατι-
κής τάξης και της νεολαίας που δεν
έχει σταματήσει να εκφράζεται μέσα σε
όλες τις μάχες στάθηκαν πολλοί σύν-
τροφοι και συντρόφισσες.

“Δεν θα ήταν εφικτό να δίνουμε αυτή
τη στιγμή τη μάχη των δημοτικών εκλο-
γών στα Βόρεια με έξι εκλογικά κατε-
βάσματα, σε δύο εκ των οποίων με επι-
κεφαλής συντρόφους του κόμματος,
αν όλος ο κόσμος που κινήθηκε αριστε-
ρά τα προηγούμενα χρόνια, δεν συνέχι-
ζε να δίνει τις μάχες και να κινείται αρι-
στερά”, είπε η Αλεξάνδρα Μ., “Προφα-
νώς, οι πρωτοβουλίες μας έχουν παίξει
ρόλο σε αυτή τη διαδικασία και για να
έχουμε τώρα τόσα κατεβάσματα, τό-
σους υποψηφίους, τόσο επιτυχημένες
εκδηλώσεις. Η απεργιακή 8 Μάρτη και
η αντιρατσιστική-αντιφασιστική 16
Μάρτη, οι συζητήσεις και οι εξορμή-
σεις μας σε εργατικούς χώρους και γει-
τονιές, μας έχουν αναδείξει σαν τη δύ-
ναμη που οργανώνει τους αγώνες συ-

σπειρώνοντας όλο τον κόσμο που ψά-
χνει την προοπτική απέναντι στις υπο-
χωρήσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Ποτέ άλλοτε στα
Βριλήσσια, μια τόσο μικρή περιοχή, δεν
είχαμε οργανώσει εκδήλωση με τόσο
εντυπωσιακή συμμετοχή από συνταξι-
ούχους μέχρι 18άρηδες νεολαίους, με
φοβερή συζήτηση. Οι σύντροφοι/ισσες
του ΣΕΚ μπορούμε να στηρίξουμε πολι-
τικά όλα τα σχήματα, με εμπιστοσύνη
στον κόσμο, με κέντρο τις μάχες που
έχουμε το επόμενο διάστημα, με στόχο
να δυναμώσουμε το επαναστατικό κόμ-
μα”.

“Ο κόσμος της Πάτρας έχει την εμ-
πειρία μιας αριστερής διαχείρισης στο

δήμο”, είπε ο Νεκτάριος Χ., “Η άποψη
ότι αυτό μας δυσκολεύει δεν είναι
πραγματική. Πολλοί αγωνιστές εντά-
χτηκαν στο ψηφοδέλτιο της Ανταρσία
στην Πάτρα γιατί η ανάγκη της αντικα-
πιταλιστικής αριστεράς που οργανώνει
τις μάχες και έχει το πρόγραμμα και τις
ιδέες που ξεπερνούν τα όρια της αρι-
στερής διαχείρισης είναι μεγάλη. Προ-
φανώς αυτό απαιτεί πολιτική συζήτηση,
που φτάνει μέχρι την οργάνωση στο
επαναστατικό κόμμα. Έτσι εμπνέεται ο
κόσμος και μπαίνει στη μάχη. Η εκδή-
λωση του σχήματος έπαιξε αυτό το ρό-
λο. Η Εργατική Αλληλεγγύη είναι πολύ
καθοριστική για να φτάσουμε σε όλο το
αριστερόστροφο ακροατήριο. Η Πάτρα
είναι ενδεικτική για το πόσο μεγάλο εί-
ναι αυτό. Ένα μεγάλο κομμάτι κόσμου
κοιτάει προς τα εδώ”.

“Η Ανταρσία στην Ξάνθη είναι μια
καινούργια προσπάθεια με μεγάλη αν-
ταπόκριση”, είπε ο Παντελής Α., “Το
ψηφοδέλτιό μας συσπειρώνει κόσμο
από τη μειονότητα, εργατόκοσμο, κό-
σμο της τέχνης, κόσμο της αριστεράς
που αναζητά αριστερή εναλλακτική
στις προδοσίες του ΣΥΡΙΖΑ. Ο δήμος
βρίσκεται στα χέρια της δεξιάς, μιας
κλίκας που έχει κλείσει όλα τα εργο-
στάσια. Ζούμε στην πιο φτωχή πόλη
της Ελλάδας, χιλιάδες εργάτες απο-
λύονται τα τελευταία χρόνια. Επίσης
υπάρχει πολύ πιο έντονο το στοιχείο
των μηχανισμών του βαθέως κράτους,
το 4ο σώμα στρατού, η εκκλησία κι άλ-
λοι θεσμοί. Το δικό μας μήνυμα βρίσκε-
ται στην αφίσα, είναι η γυναίκα με τη
μαντήλα και υψωμένη γροθιά δίπλα
στην κόκκινη σημαία. Αυτό αγγίζει πολύ
κόσμο, είναι ένα διεθνιστικό μήνυμα και
ένα πολύ σημαντικό βήμα για την επα-
νασταστική αριστερά στην πόλη”.

Πανελλαδικό συμβούλιο,
με τη συμμετοχή αντι-

προσώπων από τους τοπικούς
πυρήνες όλης της χώρας,
πραγματοποίησε το Σοσιαλι-
στικό Εργατικό Κόμμα την
Κυριακή 21 Απρίλη. Το πρώ-
το θέμα, «Πολιτικές εξελίξεις
και εκλογές», άνοιξε ο Πάνος
Γκαργκάνας. Το δεύτερο,
«Μαρξισμός 2019, θεωρία και
πράξη, το σχολείο της επανά-
στασης», εισηγήθηκε η Μαρία
Στύλλου. Κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας, έγιναν πάνω
από τριανταπέντε τοποθετή-
σεις συντρόφων και συντρο-
φισσών. Σε αυτές τις σελίδες
δημοσιεύουμε τα βασικά ση-
μεία της εισήγησης για το
Μαρξισμό, καθώς και απο-
σπάσματα από τις παρεμβά-
σεις στις δύο συζητήσεις.

Η παρέμβαση των επαναστατών     
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Η συνέχεια 
όλων των μαχών

Η πολιτική σημασία του φεστιβάλ “Μαρξισμός 2019”,
για το οποίο έγινε ξεχωριστή συζήτηση, αναδείχτηκε
από πολλούς συντρόφους και συντρόφισσες.

“Οι φοιτητικές εκλογές στη σχολή μου, που είχε δεκαπέντε
μέρες κατάληψη τους προηγούμενους μήνες, κατέγραψαν
άνοδο της αριστεράς, της ΕΑΑΚ και του ΣΕΚ που δώσαμε
αυτή τη μάχη”, είπε ο Γιάννης Σ., “Αντίθετα, συνολικά στο
Βόλο όποια δύναμη έβαζε τα μίνιμουμ ή φοβόταν να μιλήσει
πολιτικά, έφαγε σφαλιάρα. Η συνέχεια είναι ο Μαρξισμός με
όλους όσους μας στήριξαν στις εκλογές, με τον κόσμο της
κατάληψης και όλων των σχολών. Οργανώνουμε παντού
εξορμήσεις, ανάρτηση πανό, αφισοκολλήσεις. Το πρόγραμ-
μα είναι χρήσιμο. Άλλοι ενδιαφέρονται για το σεξισμό, άλλοι
για την καθεστώτα στην ΕΣΣΔ, άλλοι για το περιβάλλον. Για
παράδειγμα, στο Βόλο είχαμε τη δεύτερη μεγάλη διαδήλωση
ενάντια στην ΑΓΕΤ που έχει ευαισθητοποιήσει πολύ κόσμο”.

“Ο Μαρξισμός είναι ένα μεγάλο πολιτικό γεγονός, μια μά-
χη όπως όλες οι μεγάλες καμπάνιες μας”, είπε ο Λεωνίδας
Μ. από το Ηράκλειο, “Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης είχαμε άνο-
δο της ΚΝΕ στις φοιτητικές εκλογές, δείγμα ότι η αριστερή
στροφή δεν έχει σταματήσει. Αυτός ο κόσμος μπορεί να πάει
αριστερότερα. Το βασικό για μας είναι η συνέπεια, να είμα-
στε εκεί, στους χώρους, στα σχολεία, στις σχολές, παντού.
Η τελευταία απεργία των εκπαιδευτικών σημαδεύτηκε από
μεγάλη διαδήλωση μαθητών. Έχουμε συντρόφους στα σχο-
λεία. Χρειάζεται συγκεκριμένη δουλειά μέχρι τότε, με την
εφημερίδα, το περιοδικό, το υλικό του φεστιβάλ. Δύναμή
μας είναι ότι όσα λέμε στη θεωρία τα κάνουμε πράξη”.

Ενισχυμένη αριστερά
“Οι πρωτοβουλίες μας αγκαλιάζονται από τον κόσμο στις

σχολές, όπως έδειξαν στη Φιλοσοφική Αθήνας η 8 και η 16
Μάρτη παρά τη μικρή χρονική διαφορά μεταξύ τους”, είπε ο
Άγγελος Δ., “Δεν έγινε αυτόματα, όπλα μας ήταν η εφημερί-
δα, το περιοδικό, το βιβλίο για τις γυναίκες, οι εκδηλώσεις.
Έτσι επηρεάζουμε και άλλα κομμάτια της αριστεράς. Οι φοι-
τητικές εκλογές ήταν μεγάλο στοίχημα για την επαναστατική
αριστερά κόντρα στην ηττοπάθεια και την εσωστρέφεια. Η
αριστερά βγήκε ενισχυμένη, στη γερμανική φιλολογία η
ΕΑΑΚ βγήκε πρώτη δύναμη με καθημερινή μας παρέμβαση
και πολιτική συζήτηση. Κερδίσαμε δύο νέες συντρόφισσες
στη ΦΛΣ, μία νέα στη Γεωπονική, έναν στη Καλών Τεχνών.
Κατεβάσαμε νέο σχήμα ΕΑΑΚ στο Τουρκικών. Στόχος μας
για το επόμενο διάστημα είναι πιο δυνατές ομάδες εκεί που
είμαστε και νέες ομάδες σε περισσότερες σχολές. Ο Μαρξι-
σμός είναι καθοριστικός για να το πετύχουμε”.

“Στα Γιάννενα καταφέραμε να κάνουμε συγκέντρωση και
στις 8 και στις 16 Μάρτη γιατί οργανώνουμε μαζί με άλλο κό-
σμο”, είπε η Αρετή Κ., “Συγκεκριμένα με νεολαίους ανέντα-
χτους στα ΕΑΑΚ που δώσαμε μαζί τους για παράδειγμα τη
μάχη για το αν θα γίνει απεργιακή ή απογευματινή διαδήλω-
ση στις 8 Μάρτη. Ο Μαρξισμός θα είναι μεγαλύτερο βήμα,
ακόμα πιο μεγάλη ευκαιρία στη συζήτηση για την αναγκαιό-
τητα του επαναστατικού κόμματος 100 χρόνια από την Τρίτη
Διεθνή. Έχουμε αποφασίσει εκδήλωση για το Μαρξισμό στα
πανεπιστήμια. Και παρέμβαση στις 11 Μάη στην πανελλαδι-
κή διαδήλωση ενάντια στις εξορύξεις στα Γιάννενα”.

“Ο Μαρξισμός είναι η συνέχεια όλων των μαχών”, είπε ο
Ευκλείδης Μ., από τη Θεσσαλονίκη, “Σε όλη την προεκλογική
καμπάνια θα μιλήσουμε με πιο διευρυμένο ακροατήριο από
άλλες περιόδους. Θα μιλήσουμε με συντρόφους νέους και
παλιούς, με κόσμο που μπαίνει στα ψηφοδέλτια, με κόσμο
που θα του ζητήσουμε να μας στηρίξει και που τώρα γνωρίζει
την επαναστατική αριστερά. Θα χρειαστεί να συνεχίσουμε
την πολιτική κουβέντα για το ίδιο το φεστιβάλ. Θα έχουμε μά-
χες μετά τις εκλογές, απεργιακές, αντιρατσιστικές, τη δίκη
της Χρυσής Αυγής και τις απολογίες των ναζί, τα Pride ενάν-
τια στην καταπίεση. Ο Μαρξισμός είναι αναγκαίος”.

Για τον τρόπο παρέμβασης των επαναστατών σε εργατι-
κούς χώρους, σχολές, σχολεία, γειτονιές, με κέντρο
όλες τις μάχες της περιόδου, εκλογικές και κινηματι-

κές, έγιναν οι πιο πολλές τοποθετήσεις.

“Ξεκινώντας την προεκλογική καμπάνια, φαινόταν ότι
υπάρχουν δύο αντιμαχόμενα μπλοκ στον Πειραιά, Μπελαβί-
λας απέναντι στο Μώραλη”, είπε η Τιάνα Α., “Το ότι μπήκαμε
στη μάχη νωρίς και ξεκάθαρα καθόρισε την πραγματική δια-
χωριστική γραμμή και τα αντίπαλα στρατόπεδα στις εκλογές.
Από τη μία είναι τα επιχειρηματικά συμφέροντα και όσοι τα
στηρίζουν είτε ανοιχτά είτε με αυταπάτες για επωφελείς
συμφωνίες και από την άλλη είναι η αντίσταση στην ιδιωτικο-
ποίηση του λιμανιού και στα σχέδια της COSCO. Η αντιφασι-
στική μάχη είναι μεγάλη. Ο δήμος δεν έδωσε άδεια για να γί-
νει στην πλατεία Κοραή η διαδήλωση της κίνησης πολιτών
ενάντια στα σχέδια επέκτασης του λιμανιού στην Πειραϊκή,
έδωσε όμως προεκλογικούς χώρους στη Χρυσή Αυγή. Ήμα-
σταν αυτοί που υποστηρίξαμε από την πρώτη στιγμή την
ανάγκη κινητοποίησης για την Πειραϊκή και καταφέραμε εκεί
να ενώσουμε όλη την αριστερά. Στο αντιφασιστικό ο ρόλος
μας είναι αναμφισβήτητος. Η εκδήλωση της Ανταρσία στο Λι-
μάνι ήταν πολύ πετυχημένη και ελπιδοφόρα. Χρειάζεται να
δώσουμε περισσότερη έμφαση σε εργατικούς χώρους όπως
ο ΟΛΠ, σε σχολεία γιατί για πρώτη φορά ψηφίζουν και οι μα-
θητές της Β' Λυκείου, και σε περιοδείες σε όλες τις γειτονιές
του Πειραιά”.

Εναλλακτική
“Τα εκλογικά κατεβάσματά μας είναι ευκαιρία και χρειάζε-

ται οι πυρήνες που συμμετέχουν σε ψηφοδέλτια αντικαταπι-
ταλιστικών σχημάτων, όπως στο Περιστέρι, να την αρπά-
ξουν”, τόνισε η Λίλιαν. Μ., “Δίνουμε σαν ΣΕΚ αυτή τη μάχη,
με δική μας προκήρυξη και εκδήλωση, για να συσπειρώσου-
με τον κόσμο της αριστεράς του Περιστεριού που έχουμε
σχέση από τις μάχες που έχουμε δώσει στο αντιφασιστικό
και όλα τα μέτωπα. Οι περιοδείες μας σε χώρους έχουν επι-
τυχία, οι εκδηλώσεις μας έχουν κέντρο τις μάχες και την
εναλλακτική της αντικαπιταλιστικής αριστεράς. Το πιο ση-
μαντικό είναι να δυναμώσουμε το επαναστατικό κόσμμα και
να έχουμε καλύτερες σχέσεις με όλη την αριστερά”.

“Το αντιφασιστικό είναι κεντρικό στη δράση μας και αυτό
έχει σημασία από τις γειτονιές του κέντρου της Αθήνας μέ-
χρι την Καλλιθέα”, είπε ο Δημήτρης Σ., “Παντού φαίνεται ότι
η αριστερά κυκλοφορεί ενώ οι χρυσαυγίτες χρειάζονται τα
ΜΑΤ. Στόχος μας είναι η αγανάκτηση του κόσμου για το ΣΥ-
ΡΙΖΑ να πάει αριστερότερα. Δεν είναι τυχαίο ότι στο μεγαλύ-
τερο σωματείο του δήμου της Αθήνας κάλεσαν εμάς και τον
Πέτρο Κωνσταντίνου για παρέμβαση. Μπαίνουμε σε όλες τις

γειτονιές, έχουμε δεν έχουμε παρέμβαση, όπως στα Σεπόλια
ή την Ακαδημία Πλάτωνα. Αξιοποιούμε τα πάντα, καφενεία,
πλατείες, εργατικούς χώρους, όπου μαζεύεται κόσμος μπαί-
νουμε σφήνα”.

“Το Φλεβάρη και το Μάρτη έγινε πανικός με τις καθαρί-
στριες του Αγιου Σάββα”, είπε η Αργυρή Ε., από τα νοσοκο-
μεία, “Ρίξαμε όλες μας τις δυνάμεις σε αυτή τη μάχη και εί-
χαμε στην κεφαλή της πορείας για τις 8 Μάρτη τις καθαρί-
στριες και τους καθαριστές. Αυτό έπαιξε ρόλο στην συνέχεια
για να έχουμε ένα φοβερό Συντονιστικό Νοσοκομείων με δε-
κάδες εργαζόμενους που αποφάσισαν ότι στις 16 Μάη έχου-
με απεργία στα νοσοκομεία και να αναγκάσουν την ΠΟΕΔΗΝ
να την υιοθετήσει. Δυστυχώς στο Γεννηματάς την προηγού-
μενη βδομάδα ένας συνάδελφος 47 χρονών διασωληνώθηκε
γιατί έκανε ψηλή πίεση και αιμορραγία στον εγκέφαλο. Ακο-
λούθησε πανικός στο νοσοκομείο. Πώς γίνεται ένας νέος άν-
θρωπος να καταλήγει εκεί, που είναι συνώνυμο με το θάνα-
το, σε ένα νοσοκομείο με τους καλύτερους καρδιολόγους,
αγγειοχειρουργούς και προσωπικό; Η εντατικοποήση των
ρυθμών εργασίας πυροδοτεί τεράστια συζήτηση, ότι θα πε-
θάνουμε εδώ μέσα. Έχουμε δύναμη στα νοσοκομεία και μπο-
ρούμε να ανοιχτούμε και σε άλλα, όπως στο Αλεξάνδρα, το
Μεταξά, το Κρατικό Νίκαιας όπου θέλουμε να κάνουμε εκδη-
λώσεις για το βιβλίο για τις γυναίκες”.

“Η 8 Μάρτη και το ότι βγάλαμε το γυναικείο μπροστά μας
ανέδειξε στα Χανιά”, είπε ο Ειρηναίος Μ., “Μπορούμε να
έχουμε αντίστοιχη παρέμβαση σε πολλά ζητήματα και χώ-
ρους. Για παράδειγμα πρόσφατα βγάλαμε κείμενο στήριξης
της Ανταρσία στα Χανιά με αγωνιστές ΑμεΑ. Όλοι, σε όλους
τους χώρους, συζητούν για τις ελλείψεις και τη λιτότητα και
απέναντι σε όσους προτείνουν εθελοντές και εργολάβους,
εμείς μιλάμε για μαζικούς μόνιμους διορισμούς. Χρειάζεται
να διερύνουμε τις εξορμήσεις μας, να εκμεταλλευτούμε κά-
θε ευκαιρία, στη τηλεόραση, τις εφημερίδες, γιατί με δύο
εξαιρέσεις υπάρχει σιωπή και πρέπει να επιμείνουμε για να
τη σπάσουμε”.

“Ο ρόλος του ΣΕΚ στο ψηφοδέλτιο της αντικαπιταλιστικής
αριστεράς στο Μαρούσι είναι μεγάλος”, είπε η Αφροδίτη Φ.,
“Συμμετείχαμε σαν Εκτός των Τειχών στις 8 Μάρτη, πρόσφα-
τα κάναμε παρέμβαση σε συνέλευση δασκάλων, έχουμε
μπροστά μας τη μάχη του καζίνο που πρέπει να το μεταφέ-
ρουμε στις γειτονιές για να το εμποδίσουμε. Το σχήμα μας
έχει δώσει το παρών στη μάχη για την καταδίκη της Χρυσής
Αυγής με παρουσία στο δικαστήριο και με κείμενα. Τελευ-
ταία ήταν η συμμετοχή μας στη συγκέντρωση για τα 4 χρό-
νια χρόνια της δίκης. Το ζήτημα των προσφύγων που ήταν
παραγκωνισμένο, μετά από παρεμβάσεις μας στα στρατόπε-
δα, τώρα έχει γίνει σημαία του σχήματος”.

Επιμέλεια: Λένα Βερδέ

     στη μάχη των εκλογών



ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ 2019 εργατικη αλληλεγγυη 

Για να ενώνουμε θεωρία και πράξη
Το τετραήμερο Μαρξισμός 2019 που θα γίνει από τις

27 μέχρι τις 30 Ιούνη στη Νομική της Αθήνας θα είναι
ένα «μαρξιστικό πανεπιστήμιο» που θα συνδυάζει τη

θεωρία και την πράξη, τις ιδέες του μαρξισμού και την
ιστορική εμπειρία της ταξικής πάλης με τους αγώνες του
σήμερα και την προοπτική τους. Σε αυτή την προσπάθεια
συμβάλλουν με τη συμμετοχή τους στα πάνελ των περίπου
50 συζητήσεων που θα γίνουν στο τετραήμερο μια σειρά
ομιλητές και ομιλήτριες.  Ανάμεσά τους θα είναι:

Ο Προκόπης Παπαστράτης ομότι-
μος καθηγητής Ιστορίας στο Πάντειο
Πανεπιστήμιο. Με την έρευνα και τα
βιβλία του, εδώ και δεκαετίες, έχει
συμβάλλει όσο λίγοι στην ανάδειξη
των πραγματικών γεγονότων της δε-
καετίας του ’40 σε πείσμα του επίση-
μου «αφηγήματος» της Δεξιάς που
προβάλλεται «ξαναζεσταμένο» στις μέ-
ρες μας, ότι η επέμβαση του αγγλικού

και αμερικάνικου ιμπεριαλισμού «έσωσαν» τη δημοκρατία
και την ελευθερία στην Ελλάδα. 

Μια σταθερά της έρευνάς του είναι το φώτισμα του ρό-
λου του αγγλικού ιμπεριαλισμού ήδη από το πρώτο του βι-
βλίο για την Βρετανική Πολιτική στην Ελλάδα στη διάρκεια
του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Και στις δικές του
προσπάθειες -μαζί με άλλους πανεπιστημιακούς και ερευ-
νητές- χρωστάμε το υλικό που συγκεντρώθηκε σε τρία συ-
νέδρια στο Πάντειο, το 2013, 2014 και το 2016 για όλες τις
όψεις της ιστορίας της περιόδου από τη δεκαετία του ’40
μέχρι και τη δεκαετία του ’60. Περίοδος που συμπεριλαμ-
βάνει τις μεγαλύτερες στιγμές της εργατικής τάξης και της
Αριστεράς. 

Ο Μιχάλης Λυμπεράτος, δόκτωρ
Ιστορίας που έχει προσφέρει κι αυ-
τός πολλά στην ιστορική έρευνα για
την Αντίσταση και την ιστορία της
Αριστεράς στην Ελλάδα. Χαρακτηρι-
στικά είναι τα βιβλία του Στα Πρόθυ-
ρα του Εμφυλίου (2006) και Από το
ΕΑΜ στην ΕΔΑ (2011). Έχει συμμε-
τέχει και αυτός στα συνέδρια της
Παντείου και έχει επιμεληθεί μαζί με τον Πρ. Παπαστράτη
την έκδοση των πρακτικών τους. 

Με την έρευνά του ρίχνει φως σε μια συγκλονιστική πε-
ρίοδο του κινήματος στην Ελλάδα: από το φτερούγισμα
της Αντίστασης στη συντριβή του Εμφυλίου και στο «θαύ-
μα» της αναγέννησης της Αριστεράς αμέσως μετά από
εκείνη την ήττα. Πρόσφατα κυκλοφόρησε και το βιβλίο που
έχει γράψει μαζί με τον Θ. Πρόφη και έχει τίτλο Ο Ένοπλος
Δωσιλογισμός και η «αναίμακτη» Απελευθέρωση. 

Η Χριστίνα Καρακιουλάφη επί-
κουρη καθηγήτρια στο τμήμα Κοι-
νωνιολογίας του Πανεπιστημίου
της Κρήτης και οι έρευνές της
αφορούν τις εργασιακές σχέσεις,
τον συνδικαλισμό, την κοινωνιο-
λογία της εργασίας. Ήταν ομιλή-
τρια στο περσινό τετραήμερο του
Μαρξισμού στη συζήτηση με θέ-
μα «υπάρχει σήμερα ο ‘ιστορικός νεκροθάφτης’;» και
μίλησε για τη δυνατότητα των συνδικάτων να οργανώ-
σουν τα κομμάτια της εργατικής τάξης που εργάζον-
ται με επισφαλείς εργασιακές σχέσεις. 

Όπως είπε: «Όμως, αυτό που μετράει είναι η ελπίδα
της αλλαγής που εμπνέει αυτές τις μορφές δράσης.
Σε αντίθεση με την κοινή λογική που λέει ότι η επισφά-
λεια καθιστά πειθήνιους τους εργαζόμενους μπορεί να
αντιτάξει αυτά τα παραδείγματα που προσπαθούν να
οργανώσουν τους εργαζόμενους σε δύσκολους χώ-
ρους στον ιδιωτικό τομέα. Το αν θα ενσωματωθούν οι
επισφαλείς και οι άνεργοι είναι θέμα «ατζέντας» και
απόφασης».

Η Μαρία Στύλλου ιδρυτικό μέ-
λος της ΟΣΕ (της οργάνωσης
από την οποία προήλθε το ΣΕΚ)
και υπεύθυνη έκδοσης του περιο-
δικού Σοσιαλισμός από τα Κάτω.
Εχει συμμετάσχει με κείμενά της
σε πολλές εκδόσεις του Μαρξι-
στικού Βιβλιοπωλείου όπως Ο Ελ-
ληνικός Καπιταλισμός η Παγκό-

σμια Οικονομία και η Κρίση, Κρίση στην ΕΕ και η αντι-
καπιταλιστική εναλλακτική. 

Το βιβλίο της Η Πάλη για την Απελευθέρωση των
Γυναικών έχει κάνει ήδη δυο εκδόσεις μέσα σε τέσσε-
ρις μήνες. Κυκλοφόρησε σε μια περίοδο που οι αγώ-
νες των γυναικών ενάντια στην πολιτική των μνημονίων
δυναμώνουν στην Ελλάδα και εμπνέονται από τους με-
γάλους αγώνες που ξεσπάνε ενάντια στις διακρίσεις
και την καταπίεση σε όλο τον κόσμο. 

Μέσα σε αυτό το διάστημα έγιναν δεκάδες εκδηλώ-
σεις παρουσίασής του σε εργατικούς χώρους και γει-
τονιές, σε έναν κύκλο συζητήσεων που δεν έχει ακόμα
τελειώσει. Η μαζική συμμετοχή και η αποκαλυπτική πο-
λιτική συζήτηση που έγινε παντού για τη μάχη ενάντια
στο σεξισμό και τη γυναικεία καταπίεση, έγιναν η βάση
για να μπει στο κέντρο του αγώνα το εργατικό κίνημα
με τα συνδικάτα του και να μετατραπεί η φετινή Παγ-
κόσμια Ημέρα Γυναικών στις 8 Μάρτη σε απεργιακή
κινητοποίηση.

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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Δηλώστε συμμετοχή


