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Τι σημαίνουν τα “μέτρα ελάφρυνσης” Τσίπρα
Η “εθνική οικονομία” (δηλαδή οι μεγά-

λες επιχειρήσεις) και τα δημόσια τα-
μεία θα είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι

από τα “θετικά μέτρα” που φέρνει αυτή την
εβδομάδα στη Βουλή η κυβέρνηση και όχι οι
“πολίτες που έχουν ανάγκη”, όπως υποστήρι-
ξε πριν από λίγες μέρες ο Ευκλείδης Τσακα-
λώτος. Τα θηριώδη υπερπλεονάσματα θα κα-
τευθυνθούν κύρια σε φοροαπαλλαγές και φο-
ροελαφρύνσεις -σε δράσεις που ενισχύουν
την ανάπτυξη, σύμφωνα με τα δόγματα του
νεοφιλελευθερισμού- και όχι στη στήριξη του
κοινωνικού κράτους ή των φτωχών και των
“ευάλωτων”. Όσο για τις περιβόητες “120 δό-
σεις” ο πραγματικός στόχος δεν είναι να
απαλλαγούν τα θύματα της κρίσης από τα
χρέη τους αλλά να αποκτήσουν ένα ακόμα κί-
νητρο για να προσπαθήσουν -με όποιο κό-
στος- να πληρώσουν τις παλιές τους οφειλές
που το κράτος είχε μέχρι τώρα ουσιαστικά ξε-
γράψει. 

Πλεονάσματα
Με βάση το Τρίτο Μνημόνιο που υπέγρα-

ψαν το καλοκαίρι του 2015 ο Τσίπρας και ο
Τσακαλώτος με τους “θεσμούς”, η Ελλάδα θα
ήταν υποχρεωμένη να διατηρεί για μια δεκαε-
τία σχεδόν κάθε χρόνο “πρωτογενή πλεονά-
σματα” ύψους 3,5% του ΑΕΠ. Τότε ακόμα και
δεξιοί οικονομολόγοι κατάγγελλαν αυτόν τον
υπερβολικό στόχο, που θυσίαζε τα πάντα -
απασχόληση, μισθούς, συντάξεις, κοινωνικό
κράτος- στο βωμό της αποπληρωμής του χρέ-
ους. Όπως είναι γνωστό η κυβέρνηση δεν
αποδέχτηκε απλά τον στόχο: τον υιοθέτησε.
Τα πλεονάσματα εκτοξεύθηκαν τα προηγού-
μενα χρόνια στα ουράνια, πολύ ψηλότερα από
το 3,5% του ΑΕΠ που απαιτούσαν οι δανει-
στές. Και η κυβέρνηση αντί να ντρέπεται για
αυτή την ευθυγράμμιση με την πιο σκληρή θα-
τσερική πολιτική κόμπαζε κιόλας για την “με-
γάλη της επιτυχία” που άνοιγε τον δρόμο για
την πολυπόθητη επιστροφή στην κανονικότη-
τα των αγορών.

Στο τελευταίο “Πρόγραμμα Σταθερότητας”
που υπέβαλε η Ελλάδα στην Κομισιόν (υπο-
βάλλουν κάθε χρόνο όλες οι χώρες της Ευρω-
ζώνης), η κυβέρνηση προβλέπει τη διατήρηση
αυτών των θηριωδών πλεονασμάτων για μια
τουλάχιστον τετραετία ακόμα. Σύμφωνα με το
πρόγραμμα το πρωτογενές πλεόνασμα θα
κλείσει στο 4,1% φέτος, θα υποχωρήσει στο
3,9% του χρόνου, θα επιστρέψει στο 4,1% το
2021 και θα απογειωθεί στο 4,6% του ΑΕΠ το
2022. Συνολικά η κυβέρνηση εκτιμάει ότι αυτή
η υπεραπόδοση θα αφήσει πίσω της έναν “δη-
μοσιονομικό χώρο” της τάξης των 5,5 δισεκα-
τομμυρίων μέσα στην επόμενη τετραετία. Η
Κομισιόν ουσιαστικά αποδέχτηκε αυτές τις
προβλέψεις. Και πρακτικά έχει δώσει ήδη
στην κυβέρνηση το πράσινο φως να τα “αξιο-
ποιήσει”. Το ερώτημα είναι ποιους πραγματι-
κά θα ωφελήσει αυτή η “αξιοποίηση”.

Το πακέτο των “θετικών μέτρων” δεν είχε
κατατεθεί ακόμα στη Βουλή την ώρα που γρα-
φόταν αυτό το κείμενο. Αλλά η γενική κατεύ-
θυνση είναι ήδη γνωστή. Το στίγμα το έδωσε
ο ίδιος ο Τσίπρας στη τηλεοπτική του συνέν-
τευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου όπου ανακοί-
νωσε την ακύρωση της μείωσης του αφορο-

λόγητου ορίου που είχε ήδη νομοθετήσει το
2017 η κυβέρνηση. Η ανακοίνωση προκάλεσε
ένα κύμα ανακούφισης στους φτωχούς -η μεί-
ωση του αφορολόγητου θα σήμαινε ότι θα κα-
λούνταν πλέον να πληρώνουν φόρο εισοδήμα-
τος ακόμα και αυτοί που κυριολεκτικά “δεν
έχουν να φάνε”: από τα 8.500 Ευρώ το χρόνο
το αφορολόγητο εισόδημα θα έπεφτε στα
6.250 Ευρώ το 2020, ένα ποσό που αντιστοι-
χεί σε 520 Ευρώ το μήνα. 

Στην πραγματικότητα, βέβαια, οι φτωχοί
δεν κέρδισαν τίποτα απολύτως: απλά, όπως
είχε γίνει και με τους συνταξιούχους λίγους
μήνες πρωτύτερα, δεν τους πήραν αυτά που
είχαν αναγγείλει ότι θα τους πάρουν. Το μέ-
τρο, άλλωστε, ήταν βέβαιο ότι θα απέδιδε
ελάχιστα μόνο στα δημόσια ταμεία: ένα μεγά-
λο κομμάτι των φτωχών απλά δεν θα πλήρωνε
τους φόρους του, όχι γιατί δεν θα ήθελε αλλά
γιατί δεν θα μπορούσε. Το μόνο που θα φού-
σκωνε θα ήταν ο ήδη παραφουσκωμένος λο-
γαριασμός των “ληξιπρόθεσμων οφειλών
προς το δημόσιο”. 

Στο μεταξύ, όμως, το μήνυμα είχε σταλεί: ο
“δημοσιονομικός χώρος” θα αξιοποιηθεί για
τη μείωση της φορολογίας: η κυβέρνηση ετοι-
μάζεται, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του
τύπου, να μειώσει τον ΕΝΦΙΑ, να μειώσει την
βασική κλίμακα του φόρου εισοδήματος από
το 22% στο 20%, να μειώσει την “ειδική ει-
σφορά αλληλεγγύης” (επιβαρύνει προοδευτι-
κά τα μεγαλύτερα εισοδήματα), να μειώσει
τον ΦΠΑ, να μειώσει, να μειώσει, να μειώσει...
Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι φοροελα-
φρύνσεις αυτές θα ωφελήσουν κύρια τα χα-
μηλότερα εισοδήματα, αυτούς που “δεν
έχουν”. Στην πραγματικότητα, όμως, ξέρει πο-
λύ καλά ότι ο αντίκτυπος θα είναι μικρός για

το μεγαλύτερο κομμάτι των εργαζομένων,
που έχει έτσι και αλλιώς πολύ μικρά εισοδή-
ματα. Ανάμεσα στα μέτρα που ετοιμάζεται να
καταθέσει η κυβέρνηση είναι και η επαναφο-
ρά της έκπτωσης του φόρου για αυτούς που
θα τον πληρώνουν εφάπαξ. Δηλαδή για αυ-
τούς “που έχουν”. Αν έχεις καταθέσεις στην
τράπεζα ώστε να πληρώνεις αμέσως τους φό-
ρους, τότε θα έχεις και έκπτωση 10% ή 15%
στο φόρο. Αν δεν έχεις, κρίμα, έχασες. 

Οι 120 δόσεις
Η ρύθμιση για την πληρωμή των παλιών

χρεών προς τα ταμεία, την εφορία και τους
δήμους σε δόσεις -ακόμα και 120 για τα χαμη-
λά εισοδήματα- προκάλεσε κύμα ανακούφι-
σης στους φτωχούς. Αλλά η ρύθμιση είναι
στην πραγματικότητα ένα “λούκι”. Η ρύθμιση
ακυρώνεται εάν ο “ασφαλισμένος” ή ο “φορο-
λογούμενος” δεν καταφέρει να πληρώσει τη
δόση του στην ώρα της για δυο φορές. Και
ακυρώνεται επίσης αν δεν καταφέρει να είναι
συνεπής στις νέες του υποχρεώσεις -δηλαδή
να πληρώνει στην ώρα του τους νέους φό-
ρους και τις νέες εισφορές του. Αυτό σημαίνει
ότι ένα μεγάλο κομμάτι θα βρεθεί, αφού θα
έχει κάνει ήδη μια τιτάνια προσπάθεια ξύνον-
τας κυριολεκτικά “τον πάτο του καζανιού” (με
δανεικά από φίλους και συγγενείς), ξανά
εκτός ρύθμισης. Και για αυτούς που δεν θα
ενταχθούν ή θα αποβληθούν από τη ρύθμιση
οι συνέπειες θα είναι δραματικές: αποστολή
των χρεών στο ΚΕΑΟ (Κέντρο Είσπραξης
Ασφαλιστικών Οφειλών) , άμεση επιβολή μέ-
τρων αναγκαστικής είσπραξης (δηλαδή κατά-
σχεση τραπεζικών λογαριασμών, πλειστηρια-
σμός ακινήτων κλπ). Σου δώσαμε μια δεύτερη
ευκαιρία και την κλότσησες. Είσαι άξιος της
μοίρας σου! 

Η κυβέρνηση ξέρει πολύ καλά ότι θα είναι
πάρα πολλοί αυτοί που δεν θα καταφέρουν να
είναι συνεπείς: η κρίση συνεχίζεται, η ανεργία
είναι ακόμα στα ύψη και οι περισσότερες νέες
θέσεις εργασίας είναι προσωρινές και κακο-
πληρωμένες. 

Σήμερα οι μισοί περίπου φορολογούμενοι
(περίπου τέσσερα εκατομμύρια φυσικά και νο-
μικά πρόσωπα) έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη
στην εφορία. Η πλειοψηφία, είναι αλήθεια,
χρωστάει λίγα: από τα 100 δισεκατομμύρια
των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο
(στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνονται οι προ-
σαυξήσεις) τα 90 δισεκατομμύρια τα χρωστά-
νε όλα και όλα 40 χιλιάδες φυσικά πρόσωπα
και εταιρίες με χρέη πάνω από 100 χιλιάδες ο
καθένας. Το 93% των οφειλετών χρωστάνε
κάτω από 10 χιλιάδες Ευρώ. Το 60% κάτω
από 500 Ευρώ. Η συντριπτική πλειοψηφία των
οφειλετών πληρώνει τους φόρους της -αλλά
δεν καταφέρνει να τους πληρώσει στην ώρα
τους. Και τα πράγματα θα γίνουν πολύ πιο δύ-
σκολα αν στους νέους φόρους προστεθούν
και οι δόσεις από τα χρέη. 

Η ίδια εικόνα ισχύει για τα χρέη προς τα τα-
μεία. Συνολικά οι ληξιπρόθεσμες οφειλές
προς τα ασφαλιστικά ταμεία (αυτοαπασχο-
λούμενοι και αγρότες) είναι σήμερα περίπου
35 δις. Από αυτά ένα μεγάλο κομμάτι (27 δις)
έχει δημιουργηθεί πριν ακόμα ξεσπάσει η κρί-
ση -πριν από το 2009. Άλλα 8 περίπου δισεκα-
τομμύρια προστέθηκαν την περίοδο 2009-
2017 και πολύ λιγότερα (350 εκατομμύρια) με-
τά την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου. Η
ρύθμιση, είναι αλήθεια, δίνει τη δυνατότητα
στους ασφαλισμένους να “κουρέψουν” τις
οφειλές τους -με αντίστοιχη μείωση και των
συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων. Αλλά και
πάλι η πιθανότητα να καταφέρει κάποιος να
πληρώνει και τις δόσεις και τις νέες εισφορές
στην ώρα τους θα είναι μικρή. Η κυβέρνηση,
στην ουσία, ελπίζει μέσα από τις “120 δόσεις”
να εισπράξει ένα κομμάτι από τα παλιά χρέη
που θεωρούνται μέχρι τώρα ξεγραμμένα. Και
να βρει μια καλή δικαιολογία στη συνέχεια για
την επιδρομή του ΚΕΑΟ.

Η κυβέρνηση έχει συμφωνήσει με την Κομι-
σιόν να εισπράξει μέσα στο 2019 τουλάχιστον
5,6 δις από τα παλιά ληξιπρόθεσμα χρέη. Ο
“θεσμός” για την υλοποίηση αυτού του υψη-
λού στόχου είναι η ρύθμιση για τις 120 δό-
σεις. 

Σύγκλιση
Η Νέα Δημοκρατία και τα φιλικά της Μέσα

Μαζικής Ενημέρωσης καταγγέλλουν ξανά και
ξανά σαν “προεκλογικά” και ψηφοθηρικά” τα
νέα μέτρα της κυβέρνησης. Στην πραγματικό-
τητα, όμως, οι προτάσεις της Νέας Δημοκρα-
τίας διαφέρουν σε ελάχιστα μόνο σημεία από
αυτά τα οποία ετοιμάζεται να νομοθετήσει αυ-
τές τις μέρες η κυβέρνηση. “Στη φορολογία
εισοδήματος φυσικών προσώπων”, γράφει η
Καθημερινή, “υπάρχει ταύτιση απόψεων ως
προς τη διατήρηση του αφορολογήτου και τη
μείωση του βασικού συντελεστή... Για τον ΕΝ-
ΦΙΑ υπάρχει συμφωνία των δυο κομμάτων ως
προς την αναγκαιότητα μείωσης μεσοσταθμι-
κά κατά 30%... Τα δυο κόμματα συμφωνούν
ως προς την αναγκαιότητα μείωσης των συν-
τελεστών φορολόγησης των νομικών προσώ-
πων... “.

Αυτά που ετοιμάζεται να νομοθετήσει αυτές
τις μέρες η κυβέρνηση διαφέρουν ελάχιστα
από τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Τα μέτρα είναι τόσο θετικά 
ώστε να συγκλίνουν σε αυτά 

και η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ
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Απεργίες και δυνατή αντικαπιταλιστική Αριστερά
Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗ

Σύμφωνα με στοιχεία της γερμανικής Στα-
τιστικής Υπηρεσίας που δημοσίευσε η
εφημερίδα Φαϊνάνσιαλ Τάιμς, το μέσο

κόστος του εργατικού ωρομίσθιου στον ιδιωτι-
κό τομέα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
βρίσκεται στα 26,60 ευρώ (συνυπολογίζοντας
και τις ασφαλιστικές εισφορές). Στην Ελλάδα
βρίσκεται περίπου στο μισό του μέσου όρου
της ΕΕ, ξεπερνώντας για λίγο τα επίπεδα της
Ουγγαρίας και της Βουλγαρίας που είναι οι χώ-
ρες-μέλη με το χαμηλότερο εργατικό κόστος.
Στη Γερμανία το κόστος είναι 35 ευρώ.

Αυτά είναι τα πραγματικά δεδομένα της “με-

ταμνημονιακής ανάπτυξης” που διαφημίζει ο
Τσίπρας και υπόσχεται να “επιταχύνει” ο Μη-
τσοτάκης. Τα Μνημόνια τσάκισαν το εργατικό
μεροκάματο προσφέροντας έτσι κίνητρα στις
επιχειρήσεις να ανεβάσουν τα κέρδη τους. Και
τώρα η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ συγκλίνουν στην άπο-
ψη ότι πρέπει να μειώσουν περισσότερο το κό-
στος για τις επιχειρήσεις προσφέροντας φορο-
απαλλαγές για τα κέρδη και τα μερίσματα. Και
έχουν το θράσος να βαφτίζουν αυτή την πολιτι-
κή “φιλολαϊκή” επειδή, λένε, όταν ανεβαίνουν
τα κέρδη τότε ανεβαίνουν και οι επενδύσεις και
τα πράγματα θα πάνε καλύτερα και για τους
εργαζόμενους.

Παραμύθι
Ξέρουμε πολύ καλά πόσο παραμύθι είναι αυ-

τή η “θεωρία”. Η ιστορία του ελληνικού καπιτα-
λισμού είναι γεμάτη από οικονομικά επεισόδια
όπου επιχειρήσεις και κρατικά ταμεία χρεοκο-
πούν, αλλά οι “επενδυτές” πάντα έχουν τον
τρόπο να φυλάνε τον πλούτο τους, παλιότερα

στην Ελβετία, τώρα σε “υπεράκτιες εταιρείες”
σε εξωτικά νησιά.

Το πραγματικό ζήτημα είναι πώς απαντάμε
σε αυτό το χιλιοπαιγμένο σκηνικό. Η απάντηση
έχει δυο σκέλη. Το πρώτο είναι οι άμεσες εργα-
τικές διεκδικήσεις για ελαφρύνσεις στη δική
μας μεριά και όχι από σπόντα μέσω κινήτρων
για τα αφεντικά. Απεργίες εδώ και τώρα που
απαιτούν προσλήψεις, μονιμοποιήσεις και όχι
απολύσεις, συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις
και σταθερή δουλειά κόντρα στην εργασιακή
“ευελιξία” και επισφάλεια. Τα πλεονάσματα του
προϋπολογισμού να πάνε για κοινωνικές δαπά-
νες για τη δημόσια Υγεία, Παιδεία, συντάξεις.

Αλλά υπάρχει και δεύτερο σκέλος. Χρόνια
τώρα, η προπαγάνδα υπέρ της ΕΟΚ παλιότερα
και της ΕΕ σήμερα, στηριζόταν στην υπόσχεση
ότι έτσι θα συγκλίνουμε, το βιωτικό επίπεδο θα
πλησιάσει σιγά-σιγά το μέσο ευρωπαϊκό. Η ζωή
και τα στοιχεία έχουν δείξει το αντίθετο. Οι μη-
χανισμοί της ΕΕ αναπαράγουν και διευρύνουν
τις ανισότητες ανάμεσα στους πλούσιους και
τους φτωχούς, ανάμεσα στο κεφάλαιο και
στους εργάτες. Η ρήξη με την ΕΕ και τους “θε-
σμούς” της είναι το απαραίτητο συμπλήρωμα
για να βελτιώσουμε τη θέση των εργατών. Αυ-
τό πρέπει να το θυμόμαστε πηγαίνοντας προς
τις ευρωεκλογές και όχι μόνο.

Η ενίσχυση της αντικαπιταλιστικής Αριστε-
ράς, αυτής που παλεύει για να βάλουμε χέρι
στον πλούτο των λίγων και να περάσει στον
έλεγχο αυτών που τον παράγουν, είναι ο δρό-
μος για να πάμε μπροστά. Ελάτε να δώσουμε
αυτή τη μάχη μαζί!

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Κινητοποίηση υπεράσπισης του ΛΕΠΕΤΕ τα περασμένα Χριστούγεννα

Νέο τευχος
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
Παρουσίαση στη σελίδα 20

www.socialismfrombelow.gr

Προχωράμε!
Στα 14.100 ευρώ ανέβηκε ο

δείκτης της οικονομικής
εξόρμησης της Εργατικής Αλλη-
λεγγύης με τα 5.300 ευρώ που
συγκεντρώθηκαν τις προηγού-
μενες μέρες.  

Ευχαριστούμε τις συντρόφισ-
σες και τους συντρόφους για
τις προσωπικές τους ενισχύ-
σεις: Φωτεινή Τ. 250 ευρώ, Κύ-
ρος Κ. 150 ευρώ, Μαρία Α. 90
ευρώ, από 70 ευρώ Κώστας Π.
και Λέανδρος Μ., από 50 ευρώ
Μυρτώ Μ., Μαρία Ντ., Σωτήρης
Κ., Φανή Α., Βασίλης Κ., Νίκη Ζ.,
Βαγγέλης Κ.,  από 40 ευρώ Δή-
μητρα Κ. και Βασίλης Σ., από 30
ευρώ Βαγγέλης Κ., Δημήτρης
Λ., Γιώτα Γ. και Γιάννης Μ., από
20 ευρώ Μήτσι Μπ., Δημήτρης
Τ., Μαρία Γ., Σωκράτης Τ., Αρ-
γυρώ Κ., Σάκης Κ., Χελάλ Α.,
Χρυσάνθη Μ., από 15 ευρώ Σπύ-
ρος Γ., Θάλεια Γ., Γιάννης Σ.,
Λευτέρης Μπ., από 10 ευρώ Νι-
κηφόρος Π., Τζέρι Μ., Γιάννης
Μ., Εύη Ε., Μάνος Β., Παναγιώ-
της Π. 5 ευρώ. 

Ευχαριστούμε επίσης τους
Μωυσή Λ., Γιώργο Α. και Μανώ-
λη Φ. που ανανέωσαν την συν-
δρομή τους στην Εργατική Αλ-
ληλεγγύη. 

Στόχος 50.000€



Απεργιακό λουκέτο έβαλε η Εργατι-
κή Πρωτομαγιά. Με 24ωρη απεργία
ακινητοποιήθηκαν οι συρμοί του

ΗΣΑΠ, του ΟΣΕ, τα λεωφορεία και τα τρό-
λεϋ, τα καράβια έμειναν δεμένα στα λιμά-
νια, ενώ το Μετρό λειτούργησε μετά τις 9
το πρωί για να κατέβουν οι απεργοί στις
διαδηλώσεις. Απεργιακή περιφρούρηση
πραγματοποίησαν από τα ξημερώματα οι
εργαζόμενοι της Cosco στο λιμάνι του
Πειραιά.

Επιχειρώντας έναν πρώτο απολογισμό με
ανακοίνωση που εξέδωσε λίγο μετά το τέ-
λος της διαδήλωσης, ο Συντονισμός Ενάν-
τια στα Μνημόνια διαπιστώνει την επιτυχία
της  πρωτομαγιάτικης απεργίας “κόντρα
στην προσπάθεια απαξίωσης της δύναμης
των αγώνων μας, και των συνδικάτων. Κυ-
βέρνηση και ΝΔ έκαναν κάθε προσπάθεια
για να καθοριστεί ο κόσμος της δουλειάς
από τις προεκλογικές προσδοκίες και την
κάλπη, από τις αντιπαραθέσεις για τα σκάν-
δαλα, και να ξεχάσει την δύναμη των δικών
του αγώνων. Και δεν τα κατάφεραν, παρά
την παραλυτική κρίση της συνδικαλιστικής
γραφειοκρατίας που αποδείχθηκε ανίκανη
να οργανώσει απεργιακό συλλαλητήριο. Οι
εργαζόμενοι τους αψήφησαν και χιλιάδες,
απέργησαν και διαδήλωσαν στους δρό-
μους της Αθήνας. Στείλαμε με αυτόν τον
τρόπο το μήνυμα σε κυβέρνηση και αφεντι-
κά, ότι το εργατικό κίνημα συνεχίζει την μά-
χη για να τα πάρει όλα πίσω, αλλά και για
να σταματήσει την ακροδεξιά, τους φασί-
στες και το ρατσισμό”. 

O Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια
ξεκίνησε με προσυγκέντρωση έξω από το
Υπουργείο Εργασίας, με κεντρικό σύνθη-
μα "Αυξήσεις, προσλήψεις, δουλειές - Να
τα πάρουμε όλα πίσω". 

Μαζί του βάδισαν με τα πανό τους ο
Σύλλογος Εργαζομένων του Αγ.Σάββα, το
Συντονιστικό Νοσοκομείων, το Σωματείο
του ΓΟΝΚ, η Ομοσπονδία Υπαλλήλων
ΟΑΕΔ, οι συνταξιούχοι της Εθνικής Τρά-
πεζας, εργαζόμενοι/ες από την Ιδ.Υγεία, η
ΚΕΕΡΦΑ, πρόσφυγες από τους Αγ.Θεό-
δωρους, το Σωματείο της Ιντρακόμ, η Ερ-
γατική Αλληλεγγύη και το Σοσιαλιστικό
Εργατικό Κόμμα, κάτοικοι της Πειραϊκής
που αντιστέκονται στα σχέδια της Cosco,
οι δημοτικές κινήσεις Ανταρσία στις γειτο-
νιές της Αθήνας, Ανταρσία στην Κοκκινιά
και Ανταρσία στο Λιμάνι αλλά και πλήθος
διαδηλωτών από μια σειρά εργατικούς
χώρους, σχολές και γειτονιές. 

“H Βενεζουέλα έδειξε ξανά πως νικάει η
εργατιά” ήταν το σύνθημα με το οποίο οι
διαδηλωτές έστειλαν μήνυμα αλληλεγ-
γύης, αλλά κι ενθουσιασμού για την ήττα
του πραξικοπήματος Γουαϊδό. “Διαγραφή
του χρέους οριστική είναι η απάντηση η
εργατική”, “Σύνορα ανοιχτά για την προ-
σφυγιά”, “Άγκυρα - Αθήνα - Λευκωσία, εχ-
θρός μας το κεφάλαιο και η στρατοκρα-
τία”, “Ούτε στην Αθήνα ούτε πουθενά -
τσακίστε τους φασίστες σε κάθε γειτο-

νιά”, ήταν μερικά ακόμα από τα συνθήμα-
τα που ακούστηκαν.

Από τη μικροφωνική του Συντονισμού μί-
λησαν ο Κ.Καταραχιάς, πρόεδρος του Συλ-
λόγου Εργαζομένων στο νοσοκομείο
Αγ.Σάββας, ο Β.Συλαϊδής, μέλος του Δ.Σ
του ΕΚΑ, η Μ.Αμπελιώτη, εργαζόμενη στο
δήμο Αθήνας, ο Κ.Πολύδωρος, μέλος του
Δ.Σ του Σωματείου Ιδ.Κλινικών Αθήνας, η
Φ.Φραγκάκου, εκ μέρους των καθαρι-
στριών του Αγ.Σάββα που παλεύουν ενάν-
τια στις απολύσεις, ο Χασάν, εκ μέρους
των προσφύγων από την Ηλιόχαρη των
Αγ.Θεοδώρων, η Ι.Παυλοπούλου, μέλος
της Επιτροπής Αγώνα για το ΛΕΠΕΤΕ, ο
Χ.Αργύρης από το Συντονιστικό Νοσοκο-
μείων, ο Π.Κωνσταντίνου, συντονιστής της
ΚΕΕΡΦΑ και υποψήφιος δήμαρχος Αθήνας
με την Ανταρσία στις γειτονιές της Αθή-
νας, η Κ.Θωίδου, υποψήφια δήμαρχος Νί-
καιας - Ρέντη, με την Ανταρσία στην Κοκκι-
νιά κι ο Θ.Διαβολάκης, υποψήφιος δήμαρ-
χος Πειραιά με την Ανταρσία στο Λιμάνι.

Αξιοπρέπεια
“Διαδηλώνουμε σήμερα όλοι μαζί γιατί

θέλουμε να ζούμε με αξιοπρέπεια. Θέλου-
με πρόσβαση σε Υγεία και Παιδεία, θέ-
λουμε να ζούμε μέσα στις πόλεις κι όχι
απομονωμένοι, θέλουμε χαρτιά και δι-
καιώματα” τόνισε στην Ε.Α ο Ανουάρ,
πρόσφυγας από το ξενοδοχείο Ηλιόχαρη
στους Αγ.Θεόδωρους.

“Είμαστε εδώ για να εκφράσουμε τη
διεθνιστική αλληλεγγύη των εργατών της
χώρας μας προς τους εργάτες και της ερ-
γάτριες της Ελλάδας, που παλεύουν
ενάντια στα μέτρα λιτότητας που της
έχουν επιβληθεί από την ΕΕ και ξέρουμε
ότι η κυβέρνησή μας έχει παίξει βασικό
ρόλο σε αυτό. Οι εργάτες και οι εργά-
τριες ενωμένοι μπορούμε να παλέψουμε
τις κυβερνήσεις μας και τα μέτρα τους”,
μας λέει ακτιβιστής από το Βερολίνο που
διαδήλωσε μαζί με τα μπλοκ του Συντονι-
σμού, κρατώντας τη σημαία της IG Metal,
του μεγάλου συνδικάτου μετάλλου της
Γερμανίας.

“Η επιτυχία της απεργίας της 1ης Μάη
είναι ένα σημαντικό βήμα για τους αγώ-
νες που ακολουθούν” σημειώνουν οι αγω-
νιστές και οι αγωνίστριες του Συντονι-
σμού Ενάντια στα Μνημόνια θυμίζοντας
τα επόμενα βήματα: “Τα νοσοκομεία προ-
χωράνε σε πανελλαδική απεργία στις 16
Μάη, ενάντια στις απολύσεις των συμβα-
σιούχων διεκδικούν μονιμοποίηση όλων
και μαζικές προσλήψεις στην Υγεία. Οι
συνταξιούχοι της Εθνικής προχωράνε σε
πανελλαδική κινητοποίηση στις 9 Μάη. Η
Πρωτομαγιά έδωσε ώθηση σε όλους αυ-
τούς τους αγώνες που είναι μπροστά μας.
Αυτήν την δυναμική στηρίζει και οργανώ-
νει ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια
και το Συντονιστικό των Νοσοκομείων,
απέναντι στην παράλυση της συνδικαλι-
στικής γραφειοκρατίας, οργανώνοντας
από τα κάτω και συντονίζοντας τους χώ-
ρους για να τα πάρουμε όλα πίσω”. 

Στέλιος Μιχαηλίδης
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Δύναμη για την εργατική συνέχεια
ΑΘΗΝΑ

Σε όλη τη χώρα απλώθηκαν οι απεργιακές δια-
δηλώσεις της Εργατικής Πρωτομαγιάς.

Μαζικές ήταν οι πρωτομαγιάτικες απεργιακές
συγκεντρώσεις στη Θεσσαλονίκη. “Οι συντρόφισ-
σες και οι σύντροφοι από το Συντονισμό Ενάντια
στα Μνημόνια και την ΚΕΕΡΦΑ ξεκίνησαν με προ-
συγκέντρωση στην αρχαία αγορά και κατευθύνθη-
καν προς τη συγκέντρωση του Εργατικού Κέν-
τρου. Εκεί, δυναμικό παρών έδωσαν οι εργολαβι-
κοί εργαζόμενοι στα ΕΛΠΕ όπου το προηγούμενο
διάστημα έδωσαν μεγάλη απεργιακή μάχη για τις
ΣΣΕ” τόνισε στην Ε.Α ο Σάββας Κκονέ. “Tο ΕΚΘ
δεν έκανε πορεία  ενώ ο Συντονισμός διαδήλωσε
στους κεντρικούς δρόμους της πόλης μαζί με τις
δυνάμεις που είχαν συγκέντρωση στην Καμάρα.
Τη στήριξη στην πρωτομαγιάτικη απεργία έδωσε
με την παρουσία της η δημοτική κίνηση Ανταρσία
στη Θεσσαλονίκη για την ανατροπή και η περιφε-
ρειακή κίνηση Ανταρσία στην κεντρική Μακεδονία”
συνέχισε. 

Στην Πάτρα “πάνω από 2000 εργαζόμενες, ερ-
γαζόμενοι και νεολαίοι συγκεντρώθηκαν μπροστά
από το Εργατικό Κέντρο σε μια από τις μεγαλύτε-
ρες απεργιακές συγκεντρώσεις του τελευταίου
διαστήματος. Στην πορεία συμμετείχαν με τα πανό
τους, εκτός από το Εργατικό Κέντρο, τα σωματεία
των οικοδομών, του επισιτισμού, το κλαδικό συνδι-
κάτο των ΟΤΑ Αχαΐας και πλήθος άλλων εργαζομέ-
νων από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Μαζί
τους βρέθηκε με το πανό της η «Ανταρσία στην
Πάτρα για την αντικαπιταλιστική ανατροπή» και μέ-
λη της κίνησης που άνοιξαν με τους απεργούς τη

συζήτηση για την απεργιακή κλιμάκωση και την αν-
τικαπιταλιστική προοπτική. Το μπλοκ της κίνησης
ήταν μαζικό και ηχηρό σε όλη την διάρκεια της πο-
ρείας. Η πορεία ήταν ενωτική. Όλη η αριστερά και
τα σωματεία ξεκίνησαν από το Εργατικό Κέντρο.
Ήταν μια πορεία που θύμισε ότι ο κόσμος της Πά-
τρας επιμένει αριστερά και αγωνιστικά” δήλωσε
στην Ε.Α ο Νεκτάριος Χάινταρ.

Εκατοντάδες διαδηλωτές συμμετείχαν στις πο-
ρείες στο Ηράκλειο της Κρήτης. “Τα μπλόκ αποτε-
λούνταν από μαθητές, φοιτητές κι εργαζόμενους,
με συνθήματα για τη δίκη της νεοναζιστικής  Χρυ-
σής Αυγής, τη μάχη για τις ανάγκες της εργατικής
τάξης, τα ανοιχτά σύνορα” μεταφέρει ο Λεωνίδας
Μαρουλάσοφ. “Συζήτηση άνοιξε με αφορμή την
απεργιακή 8 Μάρτη σχετικά με το πως συνεχίζου-
με να δίνουμε την κόντρα ενάντια στις σεξιστικές
διακρίσεις. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν πολύ
καλή και κατέληγε στο ότι χρειάζεται διαρκής πα-
ρουσία της επαναστατικής αριστεράς στους χώ-
ρους, η οποία θα ξεσηκώνει και θα οργανώνει τις
μάχες του επόμενου διαστήματος” συνέχισε.

Στα Χανιά “για μια πόλη ελεύθερη από μνημόνια
- σεξισμό - ρατσισμό - φασισμό - εθνικισμό διαδή-
λωσε η δημοτική κίνηση Ανταρσία στα Χανιά, στην
κινητοποίηση και πορεία της Εργατικής Πρωτομα-
γιάς στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς και στο Ενε-
τικό Λιμάνι των Χανίων. Στην διαδήλωση συμμετεί-
χε και η ΕΛΜΕ Χανίων με δικό της μπλοκ διεκδι-
κώντας "ξεσηκωμό τώρα για Ψωμί - Παιδεία -
Ελευθερία" και έξοδο από ΗΠΑ - ΕΕ - ΔΝΤ - ΝΑΤΟ"
ενώ επίσης συμμετείχαν σωματεία εργαζομένων κι
αγροτικοί σύλλογοι που συσπειρώνονται στο ΠΑ-
ΜΕ” μας είπε ο Ειρηναίος Μαράκης.

Μαζική ήταν η πρωτομαγιάτικη απεργιακή δια-
δήλωση και στα Γιάννενα, με τη συμ-
μετοχή εκατοντάδων διαδηλωτών και
απεργών στα πανό των σωματείων
και της αριστεράς, σύμφωνα με την
ανταπόκριση της Λουίζας Γκίκα: “Η
πορεία ξεκίνησε από το Εργατικό
Κέντρο και πέρασε απ'τους κεντρι-
κούς δρόμους της πόλης, με τη συμ-
μετοχή της ΑΔΕΔΥ, της ΔΟΕ, των
σωματείων του ιδιωτικού τομέα που
συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ, αλλά και
όλης της αριστεράς. Δεκάδες διαδή-
λωσαν με την αντικαπιταλιστική αρι-
στερά, κάνοντας το πανό της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ ένα από τα πιο μαζικά της
πορείας”. 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ

Αθήνα

Πάτρα
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Με έμπνευση από τη Γαλλία ως την Κύπρο
ΤΟΥΡΚΙΑ

Ηγαλλική κυβέρνηση αντιμετωπίζει
μια άνευ προηγουμένου πολιτική

κρίση και ένα εξεγερσιακό κίνημα. 
Μπορούμε να υπολογίσουμε ότι 200.000

άτομα διαδήλωσαν την Πρωτομαγιά σε
όλη τη Γαλλία. Στη μεγάλη πλειοψηφία
των πόλεων συναντήθηκαν οι συνδικαλι-
στικές οργανώσεις με τα Κίτρινα Γιλέκα.
Το ότι διαδήλωσαν μαζί με τα συνδικάτα
εκφράζει μια διάθεση να διευρύνουν το κί-
νημα συνδέοντας το με το εργατικό κίνη-
μα, και την ελπίδα να βγουν οικονομικές
απεργίες και για την υπεράσπιση των δη-
μόσιων υπηρεσιών. Ήδη έχει ξεκινήσει
απεργία στα σχολεία, μαζί με καταλήψεις
γονέων στις λαϊκές γειτονιές. 

Οι φασίστες πετάχτηκαν έξω από πολ-
λές διαδηλώσεις των Κίτρινων Γιλέκων, η
φασιστική απειλή όμως δεν έχει υποχω-
ρήσει, και το Εθνικό Μέτωπο θα μπορού-
σε να βρεθεί μπροστά στις Ευρωεκλογές. 

Περισσότερο από ποτέ, η μάχη ενάντια
στο ρατσισμό, για ανοιχτά σύνορα, για
την ελευθερία κίνησης και εγκατάστα-
σης, ενάντια στα ρατσιστικά εγκλήματα
της αστυνομίας, είναι βασικά μέσα στη

συγκυρία. Την Πρωτομαγιά, ανάμεσα
στους χιλιάδες διαδηλωτές, ήταν συλλο-
γικότητες των Sans Papiers και μετανα-
στών, και όπως πολλοί διαδηλωτές, φω-

νάζανε «Des papiers – pas des policiers”
(θέλουμε χαρτιά, όχι αστυνομία)

Γκαέλ Μπρεμπάν, ΝΡΑ, Παρίσι

ΓΑΛΛΙΑ

Τις πιο μαζικές διαδηλώσεις των τελευταίων χρόνων είχαμε
την Πρωτομαγιά στην Κύπρο, τόσο στη Λευκωσία που είχε

δικοινοτικό χαρακτήρα, όσο και στην Λεμεσό που χαρακτηρί-
στηκε από την μαζική παρουσία των μεταναστών και κυρίως
των  γυναικών από τις Φιλιππίνες.   

Στη Λευκωσία η πρωτομαγιάτικη πορεία κατέληξε στο γήπε-
δο της Τσετίν Καγιά στην νεκρή ζώνη, όπου ενώθηκε με την πο-
ρεία των τουρκοκυπριακών συνδικάτων σε ένα κοινό γιορτα-
σμό. Κάτι που έχει γίνει παράδοση τα τελευταία χρόνια.

Σε όλες τις εκδηλώσεις ήταν φανερός ο θυμός για την εγκλη-
ματική αδιαφορία της αστυνομίας και του κράτους για την διε-
ρεύνηση της εξαφάνισης γυναικών και τη δολοφονία τους από
τον Νίκο Μεταξά, ίλαρχο της Εθνικής Φρουράς.

Είχαν προηγηθεί δυο άλλες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας γι αυ-
τό το θέμα με μεγάλη συμμετοχή. Η μια την Κυριακή 21/4 και η
άλλη έξω από το Προεδρικό τη νύχτα του Επιταφίου με πάνω
από χίλια άτομα που έκλεισαν τον δρόμο και απαιτούσαν την
παραίτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης και του Αρχηγού Αστυ-
νομίας.

Η ίδια εκδήλωση επαναλήφθηκε έξω από το προεδρικό και
την περασμένη Παρασκευή, ενώ την Κυριακή οργανώθηκε πο-
ρεία στη Λεμεσό. Και οι δυο εκδηλώσεις ήταν μαζικές, παρά το
ότι είχαν ήδη ανακοινωθεί οι παραιτήσεις του Υπουργού Δικαιο-
σύνης και του Αρχηγού Αστυνομίας. Η μικρή αυτή νίκη δεν είναι
αρκετή για τον κόσμο που ζητά συνολικότερες αλλαγές στην
αντιμετώπιση των μεταναστών και μέτρα βελτίωσης των συνθη-
κών εργασίας και διαβίωσης τους.

Κατά συρροή ρατσισμός
Αυτό που έχει εξοργίσει τον κόσμο είναι η προσπάθεια της

αστυνομίας και της κυβέρνησης να αποσείσουν από πάνω τους
την ευθύνη. Ενώ είχαν τις καταγγελίες των συγγενών και φίλων
των θυμάτων από την αρχή στα χέρια τους, που έδειχναν ότι
δεν επρόκειτο για απλές υποθέσεις εξαφάνισης, δεν έκαναν τί-
ποτα αφήνοντας ένα ρατσιστή να σκοτώσει τουλάχιστον 5 γυ-
ναίκες και δύο κοριτσάκια 6 και 8 χρόνων.

Είναι η ίδια η κυβέρνηση που αφήνει ατιμώρητους τους
αστυνομικούς που κακοποιούν μετανάστες και υπογράφει συμ-

φωνίες για να στηθούν φράκτες σε ξηρά και θάλασσα που οδη-
γούν στον πνιγμό εκατοντάδες και χιλιάδες πρόσφυγες. 

Η δεξιά και η ακροδεξιά που αντιπροσωπεύει η κυβερνητική
παράταξη βαρύνεται και με μια άλλη παράδοση. Εκατοντάδες
τουρκοκύπριοι δολοφονήθηκαν και ρίχτηκαν στα πηγάδια την
περίοδο ’63 – ’64. Πολλά από αυτά τα θύματα ήταν γυναικόπαι-
δα που το μόνο τους έγκλημα ήταν ότι ανήκαν σε άλλη εθνότη-
τα. Το ’74 αυτό το φαινόμενο πήρε μαζικές διαστάσεις με εκα-
τοντάδες αθώα θύματα και από τις δύο πλευρές. Τα πηγάδια
στην Κύπρο έχουν γίνει κόκκινα και φαρμακερά εδώ και χρόνια.
Είναι γνωστοί οι ακροδεξιοί που ευθύνονται γι’ αυτά τα εγκλή-
ματα και όχι μόνο δεν τιμωρήθηκαν αλλά τιμώνται και σαν
ήρωες, ενώ τα έργα τους παρουσιάζονται σαν ανδραγαθήματα
από τους εθνικιστές και στις δυό πλευρές. Αυτής της φρικιαστι-
κής παράδοσης φαίνεται να κρατάει το νήμα ο στυγερός δολο-
φόνος των πηγαδιών του Μιτσερού.

Πρέπει να κόψουμε αυτό το νήμα. Πρέπει να πούμε αυτά τα
εγκλήματα με το όνομα τους. Πρέπει να καταγγείλουμε τη ρα-
τσιστική συμπεριφορά του κράτους και των θεσμών του. Οι μα-
ζικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έδειξαν ότι η κοινωνία αντι-
δρά. Πάνω σε αυτό πρέπει να κτίσουμε τη συνέχεια για να συγ-
κροτήσουμε ένα μαζικό αντιρατσιστικό, αντιφασιστικό κίνημα.

Ντίνος Αγιομαμίτης, Εργατική Δημοκρατία, Κύπρος

Μαζικές αντιρατσιστικές διαδηλώσεις

Δεκάδες χιλιάδες συμμετείχαν στη διαδήλωση της
1ης Μαΐου στην Ιστανμπούλ. Αυτό συνέβη στον

απόηχο της ήττας του κυβερνώντος συνασπισμού του
AKP-MHP στις τοπικές εκλογές ένα μήνα νωρίτερα. 

Ο σκληροπυρηνικός εθνικιστικός λόγος του AKP-MHP
σε συνδυασμό με την μαζική κρατική καταστολή και μια
σοβαρή οικονομική κρίση παίζουν ρόλο στο σχηματισμό
αυτής της εικόνας. Άνοιξε μια ελπίδα σε όλες τις δυνά-
μεις της αντιπολίτευσης. Ωστόσο, έχουμε σοβαρά προ-
βλήματα σχετικά με το αριστερό και το εργατικό κίνημα
στο σύνολό του. 

Η άποψη ότι όλες οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης
(αριστερά ή δεξιά) πρέπει να ενωθούν εκλογικά για να
νικήσουν την κυβέρνηση είναι τώρα πολύ βαθιά ριζωμέ-
νη παντού. Επηρεάζει τους αριστερούς διανοούμενους,
τους ανεξάρτητους ακτιβιστές, τις σοσιαλιστικές οργα-
νώσεις και τα συνδικάτα.

Αυτό ήταν πολύ ορατό όταν ο Εκρέμ Ιμάμογλου, ο
οποίος κέρδισε το δήμο της Κωνσταντινούπολης για το
CHP, απευθυνόταν στους εργάτες στο συλλαλητήριο
της Εργατικής Πρωτομαγιάς. Πρόκειται για μια φιγούρα
με πρώην κεντροδεξιό υπόβαθρο. Διεξήγαγε μια επιτυ-
χημένη προεκλογική εκστρατεία που έπιανε τόσο τους
Κούρδους όσο και τους κοσμικούς εθνικιστές, προκειμέ-
νου να συγκεντρώσει όλες τις ψήφους. Τραγουδάει για
τους νεκρούς φασιστές ηγέτες Αλπαρσλάν Τουρκές και
Μουχσίν Γιατσιτζίογλου - ενώ από την άλλη επεφημεί
την πολιτική του φυλακισμένου Κούρδου πολιτικού ηγέ-
τη Σελαχατίν Ντεμιρτάς.

Παρ' όλη την πίεση να παραιτηθεί από την πολιτική
και οργανωτική ανεξαρτησία της, η αριστερά εξακολου-
θεί να έχει το έδαφος να συνεχίσει. Μεγάλα πλήθη συγ-
κεντρώθηκαν σε όλη την Τουρκία στα συλλαλητήρια της
Πρωτομαγιάς ενάντια στην προσπάθεια κλοπής των δι-
καιωμάτων που έχει κατακτήσει η εργατική τάξη.

Το αγωνιζόμενο εργατικό κίνημα πρέπει να προσελκύ-
σει τους εργαζόμενους που βρίσκονται στη βάση του
ΑΚΡ - περίπου 2,5 εκατομμύρια από τους οποίους απο-
μακρύνθηκαν από τον Ερντογάν και δεν πήγαν στην
κάλπη οδηγώντας στην ήττα του. Αυτή η τεράστια δύνα-
μη δεν επιλέγει να υποστηρίξει τον συνασπισμό CHP-
Καλού Κόμματος. Χρειαζόμαστε μια πολιτική εναλλακτι-
κή λύση για να παλέψουμε για τις διεκδικήσεις αυτών
των εργαζομένων, να εδραιώσουμε την ενότητα των κο-
σμικών και των θρησκευόμενων εργαζομένων και να αν-
τιταχθούμε στην κυβέρνηση σε διεθνιστική βάση - υπε-
ρασπιζόμενοι Σύριους μετανάστες, Κούρδους, Αρμένι-
ους. 

Οζάν Τεκίν
Επαναστατικό Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα 

(DSiP) Τουρκία

Παρίσι

Ιστανμπούλ
Λευκωσία

1η Μάη Xτίζοντας την αριστερή 
αντιπολίτευση στην Τουρκία

ΚΥΠΡΟΣ



Οι πανελλαδικές κινητοποιήσεις των
16.500 συνταξιούχων της Εθνικής Τρά-
πεζας την Πέμπτη 9 Μάη είναι καθορι-

στικές για την συνέχεια της μάχης ενάντια
στην διακοπή της χρηματοδότησης του Λογα-
ριασμού Επικούρησης (ΛΕΠΕΤΕ) που επέβαλε
παράνομα η διοίκηση της ΕΤΕ  το Νοέμβρη
του 2017. 

Η συγκέντρωση της Αθήνας είναι προγραμ-
ματισμένη για τις 10πμ στην πλατεία Εθνικής
Αντίστασης μπροστά στο κεντρικό κατάστημα
της Εθνικής Τράπεζας. Στη Θεσσαλονίκη
μπροστά στο κεντρικό κατάστημα της Ερμού
28 στις 10πμ. Αλλά και σε δεκάδες πόλεις στη
Βέροια, τη Ξάνθη, την Καβάλα και την Κατερί-
νη, μέχρι το Βόλο, τα Τρίκαλα, την Καρδίτσα,
την Χαλκίδα, την Πάτρα, τον Πύργο, τα Γιάννε-
να, το Αργοστόλι, το Ναύπλιο, την Καλαμάτα
αλλά και τα Χανιά, το Ρέθυμνο, τη Σητεία, τη
Ρόδο, τη Χίο, σε όλη την Ελλάδα χιλιάδες συν-
ταξιούχοι θα αποκλείσουν τα κεντρικά κατα-
στήματα της Εθνικής. 

Η μαζικότητα των κινητοποιήσεων στις 9
Μάη είναι κρίσιμη για έναν επιπλέον λόγο. Για-
τί η κυβέρνηση την ίδια μέρα έρχεται, αθετών-
τας για άλλη μια φορά τα όσα έλεγε και παίρ-
νοντας ανοιχτά πλέον το μέρος της διοίκησης
της τράπεζας , να νομοθετήσει για την υπαγω-
γή των ΛΕΠΕΤούχων στο ΕΤΕΑΕΠ. Πρόκειται
για μια ξεκάθαρη επίθεση στους χιλιάδες συν-
ταξιούχους της ΕΤΕ που εδώ και πάνω από
ενάμιση χρόνο έχουν ξεσηκωθεί. 

Η κινητοποίηση στις 9 Μάη  βγήκε μέσα από
την πίεση της βάσης. Στην τεράστια συνέλευ-
ση της 11 Απρίλη χιλιάδες συνταξιούχοι της
ΕΤΕ, αφού καταψήφισαν διοικητικό και οικονο-
μικό απολογισμό της προηγούμενης διοίκη-
σης, αποφάσισαν τη δημιουργία Επιτροπής
Αγώνα και την διοργάνωση μιας μεγάλης πα-
νελλαδικής κινητοποίησης στις 9 Μάη, εν μέ-
σω της προεκλογικής περιόδου. 

Η πλειοψηφία των συνταξιούχων της ΕΤΕ
έχει δείξει ξανά και ξανά την ανυποχώρητη
στάση της απέναντι σε οποιαδήποτε διαπραγ-
μάτευση θέτει το ΛΕΠΕΤΕ σε αμφισβήτηση.
Δεν είναι μόνο οι 11.000 αγωγές και προσφυ-
γές που έχουν κατατεθεί από την πλειοψηφία
των συνταξιούχων της ΕΤΕ, είναι κυρίως οι
εκατοντάδες μικρές και μεγάλες κινητοποι-
ήσεις, συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις, αποκλει-
σμοί τραπεζικών καταστημάτων, σε όλη την
Ελλάδα που έχουν αναγκάσει τις διοικήσεις
του ΣΣΕΤΕ να μην κάνουν πίσω από το αίτημα

για “Αδιαπραγμάτευτο ΛΕΠΕΤΕ”. 
Από την πρώτη στιγμή, με την ανακοίνωση

ακόμα της πρόθεσης της ΕΤΕ να περικόψει
την χρηματοδότηση του ΛΕΠΕΤΕ οι συνταξι-
ούχοι βγήκαν στο δρόμο. Ήταν 21/9/17 όταν

με 24ωρη απεργία από το σύλλογο των εν
ενεργεία υπαλλήλων της Εθνικής (ΣΥΕΤΕ) και
με χιλιάδες συνταξιούχους στο δρόμο πλημ-
μύρισε η πλατεία δημαρχείου στην Αθήνα
στέλνοντας μήνυμα αντίστασης στα επερχόμε-

να σχέδια. Το ίδιο επαναλήφθηκε σχεδόν ένα
μήνα μετά (13/10/17) με καινούρια 24ωρη
απεργία από το ΣΥΕΤΕ και ακόμα μεγαλύτερη
συγκέντρωση συνταξιούχων στην Αθήνα.

Η ανακοίνωση της περικοπής του ΛΕΠΕΤΕ
στα τέλη Νοέμβρη του 2017 βρήκε τους συν-
ταξιούχους στο δρόμο. Σχεδόν καθημερινές
ήταν οι συγκεντρώσεις και οι διαδηλώσεις έξω
από το κατάστημα της Αιόλου, ενώ δεκάδες
αποκλεισμοί καταστημάτων πραγματοποιούν-
ταν για εβδομάδες σε όλη την Ελλάδα. 

“Χριστούγεννα εδώ, Πρωτοχρονιά εδώ”, φώ-
ναζαν στην πλατεία του Δημαρχείου στολίζον-
τας χριστουγεννιάτικο δέντρο οι συνταξιούχοι
της ΕΤΕ που σιγά σιγά και σε αντίθεση με την
ηγεσία του ΣΣΕΤΕ άρχισαν να οργανώνονται
στη βάση. Φτιάχτηκε η Ανοιχτή Επιτροπή Αγώ-
να, στη συνέχεια δημιουργήθηκαν ομάδες και
επιτροπές σε όλη την Ελλάδα, ενώ λίγους μή-
νες μετά ξεπήδησε ο Συντονισμός Δράσεων
για το ΛΕΠΕΤΕ και το ΤΥΠΕΤ. Χιλιάδες συντα-
ξιούχοι της ΕΤΕ έφτιαξαν τα δικά τους ανε-
ξάρτητα δίκτυα αγώνα και έμπαιναν στη μάχη
για να σταματήσουν την διάλυση της επικού-
ρησης (ΛΕΠΕΤΕ) και της ασφάλισής τους (ΤΥ-
ΠΕΤ), πέρα από την αδράνεια του ΣΣΕΤΕ. 

Μέσα στο τελευταίο χρόνο οι κινητοποιήσεις
των συνταξιούχων δεν άφησαν σε χλωρό κλα-
ρί ούτε την διοίκηση της τράπεζας, ούτε τον
ΣΣΕΤΕ. ούτε την κυβέρνηση. Σε κάθε γιορτή,
μαραθώνιο, φιλανθρωπική εκδήλωση σε όλη
την Ελλάδα που η Εθνική Τράπεζα εμφανιζό-
ταν σαν χορηγός ομάδες συνταξιούχων συγ-
κροτημένα και οργανωμένα διαδήλωναν και
κρατούσαν τη σπίθα του αγώνα ζωντανή. 

Ήταν αυτή η σπίθα, η μαγιά των εκατοντά-
δων αγωνιστών που οργανώθηκαν από τα κάτω,
που οδήγησαν στην τεράστια ανατροπή της
11ης Απρίλη που έβαλε τη βάση για την αλλαγή
των συσχετισμών μέσα στο ΣΣΕΤΕ και επέβαλε
την Επιτροπή Αγώνα και την Πανελλαδική κινη-
τοποίηση στις 9 Μάη. Το 74% του ΟΧΙ στον δι-
οικητικό απολογισμό, αλλά ακόμα περισσότερο
το 62% ΟΧΙ στον οικονομικό απολογισμό απο-
δεικνύουν πως οι συνταξιούχοι της ΕΤΕ δεν
υποχωρούν σε πιέσεις για διαπραγμάτευση. Το
αίτημα για έκτακτες εκλογές στον ΣΣΕΤΕ είναι
πλέον αίτημα της τεράστιας πλειοψηφίας. Η 9
Μάη είναι καθοριστική για να σταλεί για άλλη
μια φορά το ανυποχώρητο μήνυμα: Κάτω τα χέ-
ρια από το ΛΕΠΕΤΕ και το ΤΥΠΕΤ, κάτω τα χέ-
ρια από τις συντάξεις και τις ζωές μας.

Κυριάκος Μπάνος
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Οι συνταξιούχοι της Εθνικής Τράπεζας στους δρόμους

Η κυβέρνηση που τόσο καιρό μας έριχνε στάχτη στα μάτια ότι δήθεν δεν μπορεί να
παρέμβει σε διμερές θέμα, έρχεται σήμερα να νομοθετήσει, χωρίς καμιά διαπραγ-
μάτευση, προς όφελος της τράπεζας. Είτε ψηφίσει είτε όχι αυτή την Πέμπτη 9/5

την παράνομη περικοπή του ΛΕΠΕΤΕ και την υπαγωγή μας στο ΕΤΕΑΕΠ, οι απλοί συνταξι-
ούχοι της ΕΤΕ δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. 

Όσο και αν προσπαθούν να μας πείσουν πως ο κόσμος είναι κουρασμένος, η εικόνα των
συναδέλφων είναι τελείως διαφορετική. Το έδειξε εξάλλου και η τεράστια συνέλευση στις
11 Απρίλη. Είναι αυτός ο κόσμος που επέβαλε την κινητοποίηση στις 9 Μάη.

Η Επιτροπή Αγώνα είναι ένα τεράστιο προχώρημα και αυτό το βλέπουμε αυτές τις μέ-
ρες. Η κινητοποίηση στις 9 Μάη δεν θα υπήρχε αν δεν οργανωνόταν από τα κάτω μέσα
από τα δίκτυα των συνταξιούχων της ΕΤΕ. Ακριβώς γιατί είναι όργανο που προέκυψε μέσα
από τη συνέλευση δεν μπορούν να την αποφύγουν και αναγκάζονται να υιοθετούν τις προ-
τάσεις μας. Παρόλα αυτά προσπαθούν με χίλιους τρόπους να μας βάλουν τρικλοποδιές. 

Με χίλιους τρόπους προσπαθούν να αποφύγουν τις εκλογές και, με τις πλάτες πλέον της
κυβέρνησης που πήρε θέση υπέρ της Τράπεζας, να δημιουργήσουν τετελεσμένα και να
μας στείλουν σπίτι μας. Δεν θα το επιτρέψουμε. Άλλωστε ο κόσμος είναι εξαγριωμένος και
αυτό θα φανεί για άλλη μια φορά στις 9 Μάη. 

Το νέο ΔΣ έρχεται σήμερα να ξαναμπεί στη λογική της διαπραγμάτευσης και μοιράζον-
τας ποσοστά προσπαθεί να πείσει τον κόσμο ότι αν είμαστε ρεαλιστές και λογικοί θα μπο-
ρέσουμε να σώσουμε ένα 60, 70 ή 80% από το παλιό μας ΛΕΠΕΤΕ. Η απάντησή μας είναι
ξεκάθαρη. Πληρώναμε μια ζωή και δεν δεχόμαστε καμιά περικοπή σε αυτά που έχουμε
πληρώσει. Δεν θέλουμε τίποτα λιγότερο. Θέλουμε το ΛΕΠΕΤΕ όπως το πληρώναμε μέχρι
τώρα. Τα θέλουμε όλα πίσω, όλα όσα μας έκλεψαν αυτά τα χρόνια, και θα τα πάρουμε με
τους αγώνες μας.

Ιωάννα Παυλοπούλου 
συνταξιούχος ΕΤΕ, μέλος της Επιτροπής Αγώνα και του Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια,

υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος με την Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας.

Στάση εργασίας την Τρίτη 7/5 (9πμ
με 12 μεσημέρι) και παρουσία στα
δικαστήρια στον Άρειο Πάγο

πραγματοποίησε ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων (ΣΕΚΑ) στο πλευρό των
19 απολυμένων αρχαιολόγων από το έργο του Μετρό της Θεσσαλονίκης.

Όπως καταγγέλλουν, “οι συνάδελφοί μας απολύθηκαν παρανόμως από την
Κοινοπραξία του Μετρό Θεσσαλονίκης το 2013 ενώ στη συνέχεια μηνύθηκαν
από την Κοινοπραξία. 

Καλούμε τα σωματεία και τις ομοσπονδίες καταρχάς στον τομέα του Πολιτι-
σμού να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους ενάντια στην επίθεση που δέχεται ο
κόσμος της εργασίας, στο πρόσωπο των 19 συναδέλφων μας”, αναφέρεται
στην καταγγελία που εξέδωσε ο ΣΕΚΑ.
• Το ΔΣ του Συλλόγου Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.) καλεί τα μέλη του σε

Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή, 12 Μάη, στις 11πμ, στην Αθήνα, στο
Κτήριο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων (Ερμού 134-136). 

Πέρασαν τέσσερα χρόνια από
τη μοιραία 8 Μάη του 2015
όταν 4 εργάτες δολοφονή-

θηκαν στη Μονάδα Καταλυτικής Αναμόρφωσης Νά-
φθας στα ΕΛΠΕ της Ελευσίνας όταν ξέσπασε η τερά-
στια πυρκαγιά.  Αυτή την Τετάρτη 8/5 όλα τα σωμα-
τεία των ΕΛΠΕ, μόνιμοι και συμβασιούχοι, κάνουν
στάση εργασίας από τις 9πμ μέχρι τις 1μμ συμμετέ-
χοντας στην ημέρα πένθους και μνήμης για τα θύμα-
τα, ενώ θα γίνει συγκέντρωση στην πύλη των ΕΛΠΕ
και κατάθεση στεφανιών στο μνημείο που έχει στηθεί
απέξω.

Μιλώντας στην ΕΑ ο Χρήστος Ζαρκινός πρόεδρος
του πανελλήνιου σωματείου των εργολαβικών εργα-
ζόμενων στα ΕΛΠΕ θύμισε πως τα 4 παιδιά που σκο-
τώθηκαν, τρεις μόνιμοι και ένας εργολαβικός, δού-

λευαν όλοι μαζί την περίοδο που το
εργοστάσιο είχε κάνει shut down
για να γίνουν επισκευές. “Από τότε

μέχρι τώρα δεν έχουμε δει καμιά αλλαγή. Η υπερεν-
τατικοποίηση συνεχίζεται. Οι εργολάβοι κάνουν πάρ-
τυ και η μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων στα ΕΛ-
ΠΕ είναι εργολαβικοί, ενώ στις συνθήκες υγιεινής και
ασφάλειας δεν έχει υπάρξει καμιά αλλαγή. Η διοίκη-
ση των ΕΛΠΕ που κάνει πως δεν βλέπει τις πάγιες και
διαρκείς ανάγκες που καλύπτουμε οι εξειδικευμένοι
συμβασιούχοι και εργολαβικοί εργαζόμενοι, εκμεταλ-
λεύτηκε τότε τις εξειδικευμένες γνώσεις μας για να
βάλει σε λειτουργία το εργοστάσιο. Τέσσερα χρόνια
μετά το θάνατο των συναδέλφων συγκεντρωνόμαστε
για να τους θυμηθούμε αλλά και για να συνεχίσουμε
να διεκδικούμε ανθρώπινες συνθήκες εργασίας”.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ ΕΛΠΕ

Κινητοποίηση συνταξιούχων της ΕΤΕ τα περασμένα Χριστούγεννα



Δέκα μέρες πριν τις εκλογές στις 16
Μάη, η ΠΟΕΔΗΝ καλεί σε Πανελλαδική
24ωρη απεργία και συγκέντρωση στις

9πμ μπροστά στην πυλη του νοσοκομείου Αλε-
ξάνδρα, με βασικά αιτήματα προσλήψεις, μονι-
μοποιήσεις των συμβασιούχων, προσλήψεις
μόνιμου προσωπικού για να καλυφθούν τα τε-
ράστια κενά, ένταξη στα ΒΑΕ για όλους τους
εργαζόμενους, αύξηση του προϋπολογισμού
για την δημόσια Υγεία. 

Ο Χρίστος Αργύρης, γιατρός στο νοσοκο-
μείο Γεννηματά της Αθήνας και υποψήφιος
Δημοτικός Σύμβουλος με την Ανταρσία στις
γειτονιές της Αθήνας μιλάει στην ΕΑ για την
σημασία της απεργίας.

Βρισκόμαστε στην κορύφωση της προεκλο-
γικής περιόδου. Στις 26 του Μάη έχουμε τρι-
πλές εκλογές και βλέπουμε όλους του συνδυα-
σμούς δημοτικών και περιφερειακών σχημά-
των, αλλά ακόμα και από τα διάφορα κόμματα
εν όψει ευρωεκλογών, να κάνουν συνεχείς επι-
σκέψεις στα νοσοκομεία όλης της χώρας.

Αυτό δεν γίνεται απλά γιατί είναι μεγάλοι και
μαζικοί εργασιακοί χώροι αλλά γιατί τα νοσο-
κομεία έχουν δυο βασικά χαρακτηριστικά. Το
πρώτο είναι προφανές. Μπαίνοντας μέσα σε
ένα νοσοκομείο καταλαβαίνεις τι σημαίνει λι-
τότητα, μνημόνια, περικοπές και ελάχιστο προ-
σωπικό. Το δεύτερο χαρακτηριστικό που όλοι
ξέρουν είναι ότι τα νοσοκομεία δεν έχουν στα-
ματήσει να απεργούν και να διαδηλώνουν σε
όλα τα χρόνια των μνημονίων.

Τα νοσοκομεία βρέθηκαν στην πρώτη γραμ-
μή σε όλες τις μάχες. Από το να πέσει η κυ-
βέρνηση της ΝΔ και του Άδωνη το 2015 αλλά
και στη συνέχεια. Αφού έπεσε η κυβέρνηση
της ΝΔ τα νοσοκομεία ήταν από τους πρώτους
κλάδους που μαζικά και με συστηματικό τρόπο
κατέβαιναν σε απεργίες ζητώντας προσλή-
ψεις, αυξήσεις, μονιμοποίηση των συμβασιού-
χων, ένταξη στα ΒΑΕ και να σταματήσει το αί-
σχος της περικοπής των προϋπολογισμών των
νοσοκομείων που έχουν διαλυθεί από τα μνη-
μόνια που συνεχίστηκαν και με κυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Και στη διάρκεια της κυβέρνησης ΣΥΡΙ-
ΖΑ έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλες απεργίες.
Για να λέμε την πραγματικότητα ήταν ο σημαν-
τικότερος κλάδος του δημόσιου τομέα σε κι-
νητοποιήσεις όλη αυτή την περίοδο. Ακριβώς
γιατί κάθε τρεις και λίγο βρισκόμαστε στο
δρόμο και κάνουμε κινητοποιήσεις, γι' αυτό
διαλέγουν όλοι προεκλογικά να έρχονται στα
νοσοκομεία, γιατί καταλαβαίνουν πως πρόκει-
ται για ένα κλάδο σε διαρκή κίνηση.

Αυτή η απεργιακή κίνηση δεν προέκυψε στο
κενό. Σημαντικό ρόλο έπαιξε ότι είχαμε φτιάξει

το Συντονιστικό των Νοσοκομείων, στην περίο-
δο ακόμα της κυβέρνησης Σαμαρά. Πρόκειται
για έναν οριζόντιο συντονισμό που δίνει το δι-
καίωμα σε εκλεγμένους και μη, σε απλούς ερ-
γαζόμενους και σε παλιούς ή καινούριους συν-
δικαλιστές, να μαζεύονται να ενημερώνονται,
να συνεννοούνται και να παίρνουν αγωνιστικές
αποφάσεις. 

35.000 κενά
Αυτό έδωσε τη δυνατότητα η οργή των συνα-

δέλφων απέναντι στη διάλυσή των νοσοκομείων
να μεταφραστεί σε μεγάλες απεργιακές κινητο-
ποιήσεις. Γιατί σε αντίθεση με τις “μεταμνημο-
νιακές” κορώνες της κυβέρνησης αυτή τη στιγ-
μή που μιλάμε οι συμβασιούχοι μέσα στα νοσο-
κομεία όχι μόνο δεν μειώθηκαν αλλά αυξήθη-
καν. Τα κενά παραμένουν στο εξωπραγματικό
νούμερο των 35.000 ενώ πάνω από 13.000 εί-
ναι οι συμβασιούχοι μέσα στα νοσοκομεία.

Αυτοί είναι οι λόγοι που αμέσως μετά τα πα-
νελλαδικά καραβάνια που οργάνωσε η ΠΟΕ-
ΔΗΝ, και το Συντονιστικό Νοσοκομείων στήριξε
με όλες του τις δυνάμεις, ξεκινήσαμε μια μεγά-
λη προσπάθεια μέσα από το Συντονιστικό των
Νοσοκομείων να απαντήσουμε με απεργίες. 

Μετά από πρόταση των του συντονιστικού
των νοσοκομείων βγήκε η απόφαση στις 29
Νοέμβρη του 2017 για παναττική στάση εργα-

σίας που τελικά την υιοθέτησε η ΠΟΕΔΗΝ και
στη συνέχεια η ΑΔΕΔΥ, αναγκάζοντας την κυ-
βέρνηση για πρώτη φορά να δώσει παράταση
στους εργαζόμενους με ΟΑΕΔ.

Μέσα στο 2018, η απεργία στις 25 Απρίλη
προέκυψε πάλι μετά από απόφαση του Συντονι-
στικού που την υιοθέτησε η ΠΟΕΔΗΝ και μετα-
τράπηκε σε πανελλαδική απεργία και διαδήλω-
ση χιλιάδων από την πλ. Μαβίλη μέχρι το κέν-
τρο. Ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι του 2018
που απολύονταν χιλιάδες επικουρικοί γιατροί
και επικουρικό προσωπικό βγάλαμε πάλι την
ΠΟΕΔΗΝ μαζί με την ΟΕΝΓΕ στο δρόμο. Το
ίδιο είδαμε το φθινόπωρο του 2018 πρώτα με
την μεγάλη κινητοποίηση πριν την ΔΕΘ και στη
συνέχεια με την εμβληματική απεργία που βγή-
κε από τα σπλάχνα του Συντονιστικού Νοσοκο-
μείων με χιλιάδες στο δρόμο στις 10 Οκτώβρη
2018. Και αμέσως μετά την αλλαγή του χρόνου
στις 3 Γενάρη δεν αφήσαμε σε ησυχία το
υπουργείο και την κυβέρνηση με κινητοποίηση
ενάντια στις απολύσεις επικουρικών που έδωσε
παράταση στη δουλειά σε χιλιάδες γιατρούς.

Εδώ φυσικά δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε την
τεράστιας σημασίας απεργία των καθαριστριών
του Αγ. Σάββα τον Μάρτη του 2019 που ξεσή-
κωσε την αλληλεγγύη και αποκάλυψε στην πρά-
ξη τα ψέμματα του Πολάκη που από τη μία έλε-
γε ότι διώχνει τους εργολάβους, που έπρεπε
πράγματι να πεταχτούν έξω από τα νοσοκομεία,
αλλά στην ουσία αυτό που έκανε ήταν να απο-
λύσει χιλιάδες εργαζόμενες/ους στην καθαριό-
τητα που δούλευαν δέκα και δεκαπέντε χρόνια. 

Το νοσοκομείο του Αγ. Σάββα έγινε το κέν-
τρο του Συντονιστικού Νοσοκομείων ακριβώς
γιατί οι δυνάμεις μας κατάφεραν μέσα από τις
μάχες να κερδίσουν την προεδρία του σωμα-
τείου μπαίνοντας στην πρωτοπορία να οργα-
νώσει όλους αυτούς τους αγώνες

Όλα αυτά έγιναν ακριβώς γιατί υπήρχε αυ-
τός ο οριζόντιος συντονισμός μόνιμων και συμ-
βασιούχων, νέων και παλιών εργαζόμενων, για-

τρών και μη γιατρών, γιατί αυτή είναι η φιλοσο-
φία του Συντονιστικού Νοσοκομείων. Βάζουμε
την πίεση στα συνδικαλιστικά μας όργανα.
Έτσι φτάσαμε στις 28 Μάρτη του 2019 στη συ-
νέλευση του Συντονιστικού Νοσοκομείων στον
Αγ. Σάββα να έρθουν μαζικά εργαζόμενοι
ΟΑΕΔ από νοσοκομεία όλης της Αθήνας και να
επιβάλουν πως χρειαζόμαστε νέα κινητοποίηση
ενάντια στις απολύσεις των συμβασιούχων
πριν τις εκλογές. Λίγες μέρες αργότερα η πρό-
τασή μας υιοθετήθηκε από την ΠΟΕΔΗΝ, που
έβγαλε πανελλαδική 24ωρη απεργία μέσα στην
προεκλογική περίοδο.

Αυτό που επιμένει το Συντονιστικό των Νο-
σοκομείων είναι η οργάνωση των αγώνων από
τα κάτω. Γι' αυτό έχουμε όλες αυτές τις επιτυ-
χίες μέσα στο υγειονομικό κίνημα. Ό,τι και αν
είναι η ηγεσία της ΠΟΕΔΗΝ, ό,τι και να είναι οι
ηγεσίες της ΟΕΝΓΕ ή της ΕΙΝΑΠ, εμείς συνεχί-
ζουμε νοσοκομείο το νοσοκομείο από τα κάτω
με υλικό, με επιτροπές αγώνα να οργανώνουμε
και να μαζικοποιούμε τις απεργίες. Δεν πρόκει-
ται να αφήσουμε τους δεξιούς να βγαίνουν και
να λένε ότι ο κόσμος δεν κάνει απεργία. Γιατί
εμείς βλέπουμε με την ίδια μας τη δουλειά πως
ο κόσμος βγαίνει και διεκδικεί. Το ίδιο βλέπου-
με τώρα και με την απεργία στις 16 Μάη μέσα
στην προεκλογική περίοδο.

Είναι υπόθεση της αριστεράς και μάλιστα
της επαναστατικής αριστεράς να οργανώσει
τις απεργίες και να συγκροτήσει επιτροπές
αγώνα σε κάθε χώρο δουλειάς. 

Και επειδή είμαστε επαναστατική αριστερά
που συγκροτούμε τα σωματεία  μας μπαίνου-
με και εμείς προεκλογικά με εκδηλώσεις από
τη μεριά της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και του ΣΕΚ, ετοιμά-
ζοντας εκδηλώσεις με κεντρικό τίτλο: Ψηφίστε
τους αγώνες σας σε όλες τις κάλπες. Αυτή η
απεργία είναι η δική μας μομφή στον Παύλο
Πολάκη, η μομφή των εργαζόμενων στα νοσο-
κομεία απέναντι στις πολιτικές λιτότητας και
στη διάλυση των νοσοκομείων. 

Σε απόφαση για την προκήρυξη απεργίας στις 11 Ιούνη προ-
χωρήσαμε στο τελευταίο ΔΣ του Σωματείου Ιδιωτικής Υγεί-
ας Αθήνας που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 6 Μαΐου. Η

απεργία καλύπτει όλους τους εργαζόμενους σε Αθήνα και Πει-
ραιά σε ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά κέντρα και γηροκομεία. 

Το Σωματείο Ιδιωτικής Υγείας Αθήνας οργανώνει ανοιχτή σύ-
σκεψη την Πέμπτη 16 Μάη στις 6 μμ στα γραφεία του στο ΕΚΑ
για την οργάνωση της απεργίας και καλεί πρωτοβάθμια σωμα-
τεία και συνδικαλιστές του κλάδου. Η σύσκεψη αντανακλά τον
προσανατολισμό να υιοθετηθεί η απόφαση για απεργία και από
άλλα σωματεία και από την ΟΣΝΙΕ και να οργανωθεί από τα κά-
τω. Η απεργία είναι ενδεικτική ότι τον τόνο εν μέσω προεκλογι-
κής περιόδου συνεχίζει να δίνει το εργατικό κίνημα. 

Ο κλάδος της ιδιωτικής υγείας είναι
ένας από τους πιο κερδοφόρους τους
ελληνικού καπιταλισμού. Μεγάλες ιδιω-

τικές κλινικές κατόρθωσαν να γιγαντώσουν την κερδοφορία
τους πατώντας πάνω στην υποβάθμιση και την υποχρηματοδό-
τηση της δημόσιας Υγείας στα χρόνια των μνημονίων, αλλά και
στις πλάτες των εργαζομένων στην ιδιωτική Υγεία. 

Η κοροϊδία της κυβέρνησης και της Αχτσιόγλου για την επα-
ναφορά των συλλογικών συμβάσεων δεν μπορεί να κρύψει την
πραγματικότητα στους χώρους εργασίας μας. Οι μισθοί μας με
τις πολιτικές των μνημονίων έπεσαν 30-40%, καταργήθηκαν επι-
δόματα, χρονοεπιδόματα ειδικά ωράρια και άδειες επικίνδυνης
εργασίας ενώ σε πολλούς χώρους ανθεί η εντατικοποίηση της
εργασίας και η έλλειψη προσωπικού. Στο κλάδο μας την τελευ-
ταία περίοδο δόθηκαν απεργιακές μάχες για τις ΣΣΕ όπως στο
Ωνάσειο και για την διασφάλιση των θέσεων εργασίας ενάντια

στις απολύσεις όπως στο Ιατρικό Αθηνών. Εξάλλου σε κινητο-
ποιήσεις προχώρησαν οι εργαζόμενοι στο Ερρίκος Ντυνάν κα-
θώς και στην Euromedica που συνεχίζουν τον αγώνα για την
αποπληρωμή των δεδουλευμένων. Η απεργία της 11ης Ιούνη
είναι η καλύτερη αφορμή για να ενώσουμε όλα τα ρυάκια της
αντίστασης και να βάλουμε μπροστά τα δικά μας αιτήματα για
την υπογραφή ΣΣΕ με αυξήσεις και να ανοίξουμε τον δρόμο για
την κρατικοποίηση των ιδιωτικών κλινικών χωρίς αποζημίωση.
Πραγματική λύση είναι η δημόσια, ποιοτική και δωρεάν υγεία
και φαρμακευτική αγωγή για όλες και όλους, για να μπουν οι
ανάγκες μας πάνω από τα κέρδη των καπιταλιστών.

Κώστας Πολύδωρος
Μέλος ΔΣ Σωματείο Ιδιωτικής Υγείας Αθήνας 

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με την Αριστερή Κίνηση 
Περιστερίου 
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Όλοι στην απεργία 16 Mάη!

Απεργία στην ιδιωτική Υγεία 11/6

Άγιος Σάββας
14/5, 1μμ,
Αμφιθέατρο

Αλεξάνδρα 
14/5 
12μεσ Περιοδεία

Αγία Όλγα
14/5
Περιοδεία 12.30μμ  
Εκδήλωση 2μμ
Αμφιθέατρο

Ερυθρός 
15/5 2μμ
Αμφιθέατρο

Γεννηματάς-
Σωτηρία 
17/5, 1.30μμ 
Αμφιθέατρο ΚΟΦΚΑ

ΓΟΝΚ 
17/5, 1.30μμ
Αμφιθέατρο 

Αγλαΐα 
Κυριακού
21/5, 1μμ
Αμφιθέατρο 
Ακτινολογικού

Εκδηλώσεις Στη μάχη της απεργίας και των εκλογών



Η μείωση της ποινής των χρυσαυγιτών δολοφόνων
δίκαια προκάλεσε αντιδράσεις στην ασφυκτικά γε-
μάτη αίθουσα του Εφετείου. Στο ακροατήριο έδω-

σαν το παρών αντιφασιστικές οργανώσεις και πρωτοβου-
λίες, μεταναστευτικές κοινότητες, αντιφασίστριες και αντι-
φασίστες από τα Πετράλωνα και άλλες γειτονιές, φοιτητές
και φοιτήτριες. Δημοσιογράφοι και ερευνητές που έχουν
συμβάλει στη δημοσιότητα των αντιφασιστικών δράσεων
και της πάλης για να μπει στη φυλακή η Χρυσή Αυγή, κα-
θώς και θύματα της ναζιστικής οργάνωσης όπως ο Α. Λά-
ζαρης και η Μ. Φύσσα βρίσκονταν εκεί την ώρα που η
έδρα ανακοίνωσε ότι η ποινή των δυο δολοφόνων μειώνε-
ται.

Η οργή ξέσπασε αμέσως μετά τη λύση της συνεδρίασης
και τα ΜΑΤ που είχαν ήδη παραταχθεί στην αίθουσα δια-
τάχθηκαν να συλλάβουν δυο αντιφασίστες. Το δρόμο τους
έκοψαν όμως δεκάδες άλλοι, με μπροστά την ίδια τη Μά-
γδα Φύσσα η οποία απαίτησε να φύγουν τα ΜΑΤ χωρίς να

ακουμπήσουν κανέναν. Η προσπάθεια των μπάτσων συνε-
χίστηκε και έφτασαν μέχρι το σημείο να χτυπάνε αντιφασί-
στες με τις ασπίδες τους, ανάμεσά τους και τον Αλέξη Λά-
ζαρη, που έχει υπάρξει θύμα άγριου ξυλοδαρμού έξω από
τα «γραφεία» της ΧΑ. Αυτό προκάλεσε ακόμα μεγαλύτερη
οργή στο κοινό, το οποίο κατήγγειλε την αστυνομία ότι βά-
ζει τη σφραγίδα του κράτους στις φασιστικές επιθέσεις. Ο
κόσμος απαίτησε ξανά να φύγουν όλες οι δυνάμεις κατα-
στολής από τον χώρο χωρίς να αγγίξουν ή να ακολουθή-
σουν κανέναν, όπως και έγινε.

Οι δεκάδες αντιφασίστριες και αντιφασίστες έφυγαν
από το κτίριο του Εφετείου φωνάζοντας συνθήματα όπως
«δίκη-καταδίκη της Χρυσής Αυγής, αυτής της συμμορίας
της ναζιστικής». Το αντιφασιστικό κίνημα επιστρέφει στις
γειτονιές, τις σχολές και τους χώρους με την αυτοπεποί-
θηση ότι μπορεί να καθορίσει τα πράγματα και να σταμα-
τήσει την τρομοκρατία των δυνάμεων καταστολής που
πάντα τρέχουν να συνδράμουν τους φασίστες. Η οργή για
το σπάσιμο των ισοβίων δεν θα γίνει απελπισία, αλλά απο-
φασιστικότητα για ένα μεγάλο καθήκον που είναι πιο κον-
τά από ποτέ, να μπει βαθιά στη φυλακή η Χρυσή Αυγή.
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Όχι ελαφρυντικά 
για τους χρυσαυγίτες

Ήθελα να παραμείνουν τα ισόβια που σπάσανε. Αλλά παρα-
μείνανε δυο βασικά στοιχεία: οι δολοφόνοι βγήκαν ξανά

ένοχοι και με ρατσιστικό κίνητρο. Γι’ αυτόν τον λόγο δεν έχω πρό-
βλημα με την απόφαση του δικαστηρίου.

Χαντίμ Χουσεΐν, πατέρας του Σαχζάτ Λουκμάν

Ζητήσαμε από το δικαστήριο εφτά θετικές ψήφους για τις εφτά
μαχαιριές στο σώμα του Λουκμάν. Και το δικαστήριο δέχτηκε
ομόφωνα ότι επρόκειτο για μια ρατσιστική δολοφονία με άμεσο
δόλο. Προχώρησε λίγο πιο μπροστά από την πρωτόδικη απόφα-
ση που δεχόταν ενδεχόμενο δόλο. Και αυτό σημαίνει ότι το δικα-
στήριο δέχτηκε τον άμεσο δόλο, δηλαδή ότι είχαν προετοιμάσει
τη συγκεκριμένη δολοφονία και δεν ήταν κάτι που έτυχε. Αυτό
ήταν το πρώτο σημαντικό.

Το δεύτερο: το ακροατήριο ήταν γεμάτο. Το δικαστήριο οδηγή-
θηκε σε αυτή την απόφαση επειδή ολόκληρη η ελληνική κοινωνία
είχε ήδη δεχτεί ότι επρόκειτο για μια ρατσιστική δολοφονία. 

Το τρίτο είναι τα ελαφρυντικά. Τα ελαφρυντικά δεν ήταν επαρ-
κώς αιτιολογημένα. Η οικογένεια και η πολιτική αγωγή συντάσσε-
ται με την πρόταση του εισαγγελέα που δεν είδε πουθενά κανένα
στοιχείο που να δικαιολογεί την αναγνώριση ελαφρυντικών περι-
στάσεων. Συνολικά όμως η απόφαση αυτή στέλνει ένα μήνυμα
που λέει ότι δεν ανέχεται η ελληνική κοινωνία τα ρατσιστικά εγ-
κλήματα.

Τάκης Ζώτος, Δικηγόρος Πολιτικής Αγωγής

Ηαπόφαση του δικαστηρίου επί της ενοχής των κατηγορουμέ-
νων δικαιώνει απόλυτα αυτό που η οικογένεια του Σαχζάτ

Λουκμάν, η πολιτική αγωγή, η Πακιστανική Κοινότητα και το αντι-
φασιστικό κίνημα λέγαμε από την πρώτη στιγμή: ο θάνατος του
Σαχζάτ ήταν αποτέλεσμα μια φριχτής ρατσιστικής δολοφονίας,
σχεδιασμένης από πριν, από μαχαιροβγάλτες που βγήκαν νύχτα
για να σκοτώσουν, και όχι βέβαια αποτέλεσμα ενός διαπληκτι-
σμού δι’ ασήμαντον αφορμή. Το πόρισμα αυτό είναι πλέον ομό-
φωνο και στο Εφετείο, όπως ήταν και στον πρώτο βαθμό. 14 δικα-
στές κλήθηκαν να αποφασίσουν για αυτή την υπόθεση σε δύο
βαθμούς. Και οι 14 ομοφώνησαν.

Η αναγνώριση ελαφρυντικών στέλνει λάθος μήνυμα και είναι
ανακόλουθη με το βασικό πόρισμα της αποδεικτικής διαδικασίας
που είναι ότι η δολοφονία ήταν προμελετημένη ρατσιστική ενέρ-
γεια.

Οριστική δικαιοσύνη θα αποδοθεί μόνον όταν οι ηγέτες της να-
ζιστικής εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή που έσπειρε το
ρατσιστικό δηλητήριο βρεθούν και αυτοί πίσω από τα κάγκελα
της φυλακής. Γι’ αυτό το λόγο ελπίζουμε το 2019 να είναι η χρο-
νιά ολοκλήρωσης της μεγάλης δίκης της Χρυσής Αυγής.

Θανάσης Καμπαγιάννης, Δικηγόρος Πολιτικής Αγωγής

Ηδολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν ήταν μια ηχηρή δολοφονία
το 2013. Με αυτή την καταδίκη πετύχαμε να απογυμνώσουμε

αυτό το μηχανισμό ασυλίας που υπήρχε για χρόνια ολόκληρα
από την αστυνομία και το κράτος και κάτω από τον οποίο δρού-
σαν τα τάγματα εφόδου. 

Όμως η αναγνώριση των ελαφρυντικών στέλνει ένα λάθος μήνυ-
μα. Εμείς θα επιμείνουμε. Η δικαίωση θα έρθει από την απόφαση
στη μεγάλη δίκη της Χρυσής Αυγής, στην οποία οι δύο καταδικα-
σθέντες είναι υπόδικοι. Είναι μονόδρομος οι δολοφόνοι, οι μαχαι-
ροβγάλτες και τα τάγματα εφόδου να βρεθούν όλοι στη φυλακή.

Πέτρος Κωνσταντίνου, Συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ

Από το 2009 εκατοντάδες φορές μας έχουν χτυπήσει. Η αστυ-
νομία έλεγε ότι λέμε ψέματα. Αλλά σήμερα αποδείχθηκε για

δεύτερη φορά ότι ο λόγος των εγκλημάτων ήταν ο ρατσισμός. 
Γι’ αυτό επιμένουμε ενάντια σε ρατσισμό και φασισμό. Χρειάζε-

ται ο νόμος να είναι ίδιος για όλους, με σεβασμό και χωρίς δια-
κρίσεις καταγωγής. Η απόφαση δείχνει δυο πράγματα, ότι ήταν
δολοφονία και είχε ρατσιστικό κίνητρο.

Τζαβέντ Ασλάμ, Πρόεδρος Πακιστανικής Κοινότητας

Αντιδράσεις

ΔΙΚΗ ΛΟΥΚΜΑΝ  Ένοχοι οι δολοφόνοι,
ρατσιστικό το κίνητρο

Ένοχους για ανθρωποκτονία
με άμεσο δόλο και με ρατσι-
στικό κίνητρο έκρινε ομόφω-

να το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Αθη-
νών τους χρυσαυγίτες δολοφόνους
του Σαχζάτ Λουκμάν, Δ. Λιακόπουλο
και Χ. Στεργιόπουλο. Απέρριψε υπε-
ρασπιστικούς ισχυρισμούς ανάμεσα
στους οποίους ότι ο Στεργιόπουλος
δεν συνέβαλε στην δολοφονία (ο δια-
βόητος ισχυρισμός για τις «γρατζου-
νιές» που εξόργισε το κοινό στην
προτελευταία δικάσιμο). Απέρριψε αι-
τήματα μετατροπής της κατηγορίας
σε ελαφρύτερη, ενώ απέρριψε τα
ελαφρυντικά του πρότερου έντιμου
βίου και της ειλικρινούς μεταμέλειας.
Αναγνώρισε ωστόσο το ελαφρυντικό
της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς,
με αποτέλεσμα η ποινή να μετατρα-
πεί από ισόβια σε κάθειρξη 21 ετών
και 5 μηνών. 

Η αναγνώριση του ρατσιστικού κι-
νήτρου της δολοφονίας του Πακιστα-
νού εργάτη και σε δεύτερο βαθμό εί-
ναι μια δικαίωση για το αντιφασιστικό
κίνημα. Το δικαστήριο αναγνωρίζει
ότι «η επιλογή του θύματος έγινε βά-
σει φυλετικών χαρακτηριστικών»,
αποδεχόμενο την εισαγγελική πρότα-
ση που έλεγε ότι οι δολοφόνοι εκείνο
το βράδυ βγήκαν με σκοπό να σκοτώ-
σουν οποιονδήποτε σκουρόχρωμο
μετανάστη έβρισκαν, για να δείξουν
ότι είναι ανεπιθύμητος λόγω καταγω-
γής. 

Δεν χωράει αμφιβολία ότι το αποτέ-
λεσμα αυτό ήρθε κάτω από την πίεση
των αντιφασιστών και αντιφασιστριών
που εδώ και 6 χρόνια έχουν δώσει τη
μάχη σε δικαστήρια και γειτονιές να
μην ξεχαστεί η δολοφονία, να μην δο-
θεί ούτε σπιθαμή χώρου στους φασί-
στες και να μην επικρατήσει η ρατσι-
στική ρητορική. Ήρθε επίσης χάρη
στην επιμονή και τη συστηματικότητα

με την οποία το κίνημα αναδείκνυε τις
ρατσιστικές επιθέσεις προκειμένου
να απαντηθούν άμεσα και μαζικά σε
κάθε γειτονιά. Χάρη σε αυτή τη δρά-
ση, ερευνητικοί φορείς βρήκαν υλικό
με το οποίο απέδειξαν ότι την περίο-
δο της δολοφονίας το ρατσιστικό έγ-
κλημα ήταν οργανωμένο, συνδεδεμέ-
νο με τη Χρυσή Αυγή και είχε την κά-
λυψη της αστυνομίας – όλα αυτά τα
δεδομένα αναδείχτηκαν και στο Εφε-
τείο των δολοφόνων του Λουκμάν.
Πρόκειται για μια ιστορική απόφαση
και ένα σημαντικό βήμα στο δρόμο
για την καταδίκη της ναζιστικής οργά-
νωσης της Χρυσής Αυγής συνολικά.

Πισωγύρισμα τα
“ελαφρυντικά”

Ωστόσο η αναγνώριση του ελα-
φρυντικού είναι ένα πισωγύρισμα που
δείχνει τη διπροσωπία της δικαιοσύ-
νης. Την ίδια στιγμή που με τον «άμε-
σο δόλο» αναγνωρίζει ότι οι δυο φο-
νιάδες σκέφτηκαν και σχεδίασαν τη
δολοφονία από πριν, την ίδια στιγμή
που αρνείται το ελαφρυντικό της με-
ταμέλειας και απορρίπτει τις υποκρι-

τικές προσπάθειες των δολοφόνων
να «αποζημιώσουν» την οικογένεια
του Λουκμάν, το δικαστήριο αναγνω-
ρίζει ότι μετά τη δολοφονία οι δρά-
στες ήταν ...καλά παιδιά και αποφάσι-
σε να σπάσει τα ισόβιά τους. 

Επιπλέον, η υπεράσπιση των δολο-
φόνων του Σαχζάτ Λουκμάν έδειξε
ακόμη μια φορά πόσο σημαντικό είναι
να σταματήσουμε την τροποποίηση
του ποινικού κώδικα: ζήτησε διακοπή
της δίκης μέχρι να ψηφιστούν οι αλ-
λαγές, προκειμένου η απόφαση να
βγει με τα νέα δεδομένα και ακόμα
ελαφρύτερες ποινές. Η μάχη για την
καταδίκη της Χρυσής Αυγής στη με-
γάλη δίκη συνεχίζεται και αποτελεί
συνέχεια της μάχης για τη δικαίωση
του Σαχζάτ Λουκμάν. Το αντιφασιστι-
κό κίνημα απαιτεί να μην περάσουν οι
αλλαγές που θα αφήνουν περιθώρια
να πέσει στα μαλακά η ηγεσία της να-
ζιστικής οργάνωσης και διεκδικεί ότι
ολόκληρη θα βρεθεί στη φυλακή. Και
θα το κερδίσει, όπως κέρδισε την
πρώτη καταδίκη με αναγνώριση του
ρατσιστικού κινήτρου.

Αφροδίτη Φράγκου

6/5, Συγκέντρωση μετά την ανακοίνωση της απόφασης στο Εφετείο
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ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ
Δεν θα σώσουν ούτε τον Μιχαλολιάκο

Καθόλου καλά για τη Χρυσή Αυγή δεν
ξεκίνησαν οι καταθέσεις των μαρτύρων
υπεράσπισης του αρχηγού της ναζιστι-

κής οργάνωσης στην 355η δικάσιμο (7/5). Οι
μάρτυρες του Μιχαλολιάκου, Α. Σπίνος και Α.
Κωνσταντίνου δυσκολεύτηκαν πολύ να υπο-
στηρίξουν τη γραμμή της οργάνωσης ότι δεν
υπάρχουν μέλη και καταστατικό, ενώ αποκά-
λυψαν ένα σωρό πράγματα που η οργάνωση
έχει προσπαθήσει σθεναρά να κρύψει.

Ο Α. Σπίνος δημοσιογράφος και «υποστηρι-
κτής» της Χρυσής Αυγής εδώ και πάνω από
25 χρόνια, υποψήφιος βουλευτής παλιότερα
και πλέον υποψήφιος περιφερειακός σύμβου-
λος, αποκάλυψε ότι έχει πάρει το καταστατι-
κό της Χρυσής Αυγής στο συνέδριο του 1992.
Όταν του επισημάνθηκε ότι η Χρυσή Αυγή
ισχυρίζεται ότι το μοναδικό καταστατικό της
κατατέθηκε στον Άρειο Πάγο το 2012, κατά-
πιε τα λόγια του, λέγοντας «δε θυμάμαι, μην
σας πω και λάθος ημερομηνία».

Κατέθεσε επίσης ότι ο ίδιος πληροφορήθη-
κε για την επίθεση στον Παύλο Φύσσα «δευ-
τερόλεπτα πριν» μαχαιρωθεί, γιατί, ως αστυ-
νομικός ρεπόρτερ έχει πρόσβαση στα σήμα-
τα της αστυνομίας! Παραδέχτηκε ότι εκείνη
τη νύχτα έγιναν καταιγιστικές κλήσεις και
sms μεταξύ μελών της τοπικής Νίκαιας για να
πάνε στο σημείο και ότι προφανώς αυτός που
τους οργάνωσε ήταν «ένα στέλεχος εκεί».
Ενώ συμπλήρωσε ότι και μεταξύ των ηγετι-
κών στελεχών έγιναν επικοινωνίες και μάλι-
στα τις ονόμασε χαρακτηριστικά «αλυσίδα».
Τις δικαιολόγησε ως προσπάθεια των ηγετών
της ΧΑ να μάθουν τι συμβαίνει, και ιδίως του
Μιχαλολιάκου ο οποίος έπαιρνε τηλέφωνο
τον ίδιο τον μάρτυρα όλο το βράδυ και μέχρι
τα ξημερώματα. Η παλιότερη γραμμή ότι η
ηγεσία έμαθε για τη δολοφονία την επόμενη
ημέρα έχει πάει περίπατο.

Επιπλέον, ομολόγησε ότι τάγματα εφόδου
υπάρχουν εδώ και 25 χρόνια. Υποστήριξε ότι
είναι ομάδες περιφρούρησης που αναγκαστι-
κά δημιουργήθηκαν για την άμυνα της οργά-
νωσης, και εξίσου αναγκαστικά φοράνε μαύ-
ρα, για να ξεχωρίζουν. «Αυτό το χρώμα επι-
λέχθηκε, θα μπορούσε να είναι και μωβ», τό-

νισε. Για τον ακραίο λόγο του Μιχαλολιάκου
σχολίασε: «απευθύνεται σε μυημένους». Αυτό
βέβαια δεν είναι και η καταλληλότερη υπερα-
σπιστική γραμμή, μια και ούτως ή άλλως μια
σειρά μάρτυρες κατηγορίας έχουν καταθέσει
αναλυτικά για τον διπλό λόγο του Μιχαλολιά-
κου, την τακτική δηλαδή να μιλάει αλλιώς
στους μυημένους κι αλλιώς στο πιο ευρύ κοι-
νό.

Το πιο μεγάλο πρόβλημα που δημιούργησε
όμως στην υπερασπιστική γραμμή ήταν σχε-
τικά με τα μέλη. Προσπάθησε ταυτόχρονα να
πει ότι η ιδιότητα του μέλους είναι σχεδόν με-
ταφυσική και ελάχιστοι την έχουν («πρέπει να
εντρυφήσεις […] Είναι μια εσωτερική διαδικα-
σία […] ένας πολύ βαθύς διάδρομος»), αλλά
και ότι η ΧΑ είναι τόσο αυστηρή ενάντια στη
βία που διαγράφει τα μέλη που δεν έχει. Είπε,
για παράδειγμα: «τις προάλλες στα επεισόδια
στην Καλλιθέα διαγράφηκαν 7 άτομα που αυ-
τοαποκαλούνταν μέλη αλλά δεν ήταν» (!).
«Απαντήσατε με έναν τρόπο που είχε νεφελώ-
ματα», σχολίασε ο Τ. Μιχαλόλιας, αδερφός
και συνήγορος υπεράσπισης του Μιχαλολιά-
κου, όταν ήρθε η σειρά του να εξετάσει.

Στη συνέχεια κατέθεσε ο Α. Κωνσταντίνου,
γιατρός και υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη
ΧΑ. Ο μάρτυρας, όπως είπε, ανήκει στη ΧΑ
από την ίδρυσή της στις αρχές της δεκαετίας
του ’80. Έπεσε κι αυτός σε τρομερές αντιφά-
σεις σε σχέση με το τι εστί μέλος και πώς αν-
τιμετωπίζει η οργάνωση όσους, σύμφωνα με
την υπερασπιστική γραμμή, «απλούς υποστη-
ρικτές» παρεκτρέπονται. 

Για παράδειγμα όταν ρωτήθηκε για τη δο-
λοφονία του Παύλου Φύσσα, είπε: «ο πρό-
εδρος της Τοπικής Οργάνωσης του κόμματος
στην περιοχή [της Νίκαιας] φέρεται να εμπλέ-
κεται. Ετέθη εκτός σε ελάχιστο χρόνο». Αλλά:
«διάβασα ότι εμπλέκεται και ο Λαγός. […]
προφανώς δόθηκαν εξηγήσεις και δεν βρέθη-
καν τεκμήρια» για να τεθεί και ο Λαγός εκτός
οργάνωσης. Στη συνέχεια ρωτήθηκε: «Δια-
γράφθηκε και ο Ρουπακιάς;» για να απαντή-
σει «από πού; Δεν ήταν μέλος. Ήταν θαμώ-
νας στα γραφεία και συμμετείχε σε δράσεις.
[…] Δεν είχε εγγραφεί για να διαγραφεί». «Ο
Πατέλης δηλαδή είχε εγγραφεί;» ρώτησε η
πρόεδρος και ο μάρτυρας απάντησε με πολ-
λές ασάφειες ότι ο Πατέλης είχε περισσότε-
ρα καθήκοντα.

Νωρίτερα την ίδια μέρα εξετάστηκε ο Ν.
Παπαδόπουλος, μάρτυρας υπεράσπισης του
Μιχάλαρου. Ο Μιχάλαρος, κατηγορούμενος
για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα έχει
αναγνωριστεί από τους φίλους του Φύσσα,
Μαντά και Ξυπόλητο. Ο μάρτυρας λοιπόν
προσπάθησε να παρουσιάσει ένα οικτρό άλ-
λοθι ότι ο κατηγορούμενος «του είπε» ότι
ήταν στο σπίτι του με την οικογένειά του την
ώρα του ποδοσφαιρικού αγώνα. Όμως ο μάρ-
τυρας έλειπε για δουλειές τις μέρες εκείνες,
μίλησε με τον Μιχάλαρο 5 μήνες μετά, ενώ
ισχυρίστηκε ότι ο κατηγορούμενος ήταν σε
άσχημη ψυχολογική κατάσταση και δεν ήθελε
να συζητήσει μαζί του λεπτομέρειες.

Αφροδίτη Φράγκου

Βιβλιοπαρουσίαση
Εκδήλωση-παρουσίαση του νέου βιβλίου

του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου «Η πάλη
για τη Δίκη-καταδίκη της Χρυσής Αυγής»
θα γίνει την Τετάρτη 8 Μάη στις 7μμ στο
Ρομάντζο (Αναξαγόρα 3-5). To βιβλίο θα
παρουσιάσουν η Αλεξάνδρα Ιωαννίδου,
πανεπιστημιακός ΕΚΠΑ, το @ypopto_mou-
si, παραγωγός omniatv, o Θανάσης Καμ-
παγιάννης από την Πολιτική Αγωγή στη δί-
κη της Χ.Α και ο Γιώργος Πίττας, δημοσιο-
γράφος στην Εργατική Αλληλεγγύη που
συμμετείχε στην επιμέλεια της έκδοσης.

Η Αλεξάνδρα Ιωαννίδου δήλωσε στην
Εργατική Αλληλεγγύη: «Το βιβλίο αυτό
αποτελεί μια πολυτιμότατη καταγραφή της
προσπάθειας επιβολής της φασιστικής
βίας τόσο σε θεσμικό όσο και σε εξωθε-
σμικό επίπεδο την τελευταία δεκαετία
στην Ελλάδα. Συγχρόνως αποτυπώνει τις
εξελίξεις γύρω από την αντίσταση των δη-
μοκρατών στους δρόμους, αλλά και στο
δικαστήριο, για την απομόνωση και την κα-
ταδίκη των νεοναζί ως εγκληματικής οργά-
νωσης. Πρόκειται για μια σημαντική συνει-
σφορά ενάντια στις προσπάθειες διαστρέ-
βλωσης της αλήθειας που επιχειρούνται
τόσο από την πλευρά των εγκληματιών αυ-
τών όσο και από αυτούς που κρυφά τους
υποστηρίζουν».

Πισώπλατη μαχαιριά και προσβολή στα δημοκρατικά και αντι-
φασιστικά αισθήματα της συντριπτικής πλειοψηφίας της Αθή-
νας αποτελεί η περίεργη απόφαση του συντονιστή της απο-

κεντρωμένης διοίκησης να παραχωρήσει χώρο για εκλογικό περίπτε-
ρο στην Χρυσή Αυγή, καταργώντας την απόφαση της πλειοψηφίας
του δημοτικού συμβουλίου της Αθήνας, το οποίο αρνήθηκε, ως όφει-
λε, να παραχωρήσει στην υπόδικη ναζιστική εγκληματική οργάνωση
της Χρυσής Αυγής χώρους για εκλογικά περίπτερα.

Είναι μια απαράδεκτη μεθόδευση της κυβέρνησης, μια επίθεση
απέναντι στο αντιφασιστικό κίνημα που έδωσε την μάχη κατά των δο-
λοφονικών επιθέσεων των ταγμάτων εφόδου, των ρατσιστικών συσσι-
τίων, των φεστιβάλ μίσους και των πογκρόμ στις γειτονιές της Αθή-

νας. Αν η κυβέρνηση αρέσκεται να ορκίζεται στο όνομα του αντιφασι-
στικού μετώπου, γιατί άραγε επιτρέπει αυτές τις άθλιες φιλοναζιστι-
κές αποφάσεις του διοικητικού μηχανισμού που ελέγχει;

Καλούμε τους εργαζομένους στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση να μην
εφαρμόσουν αυτές τις αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις που επαναφέ-
ρουν την ασυλία των ταγμάτων εφόδου στην καρδιά του κράτους,
την πολιτική που οδήγησε στις δολοφονίες του Σαχζάτ Λουκμάν και
του Παύλου Φύσσα. Καλούμε το δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας σε
έκτακτη συνεδρίαση για να ανατρέψουμε τις απαράδεκτες μεθοδεύ-
σεις με την στήριξη του εργατικού και του αντιφασιστικού κινήματος.

Πέτρος Κωνσταντίνου, δημοτικός σύμβουλος και υποψήφιος 
δήμαρχος με την Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας

Ποιος έδωσε εντολή για χώρο στη ΧΑ στο δήμο Αθήνας;
Συνεχίστηκε στις 6/5 η δίκη για την επίθεση

σε βάρος του ΕΚΧ Συνεργείο με κατηγορούμε-
νους τον Λαγό και τον Μίχο. Η έδρα πήρε δυο
σημαντικές αποφάσεις. Η μία είναι να διαβα-
στούν τα sms του Λαγού που αποτελούν μέρος
της δικογραφίας της μεγάλης δίκης της Χρυσής
Αυγής και που αποδεικνύουν τη συμμετοχή του
στην επίθεση. Η άλλη, να κλητευθεί ως μάρτυ-
ρας ο γιατρός που έβγαλε φωτογραφίες από
την επίθεση από τον πρώτο όροφο του κτιρίου
στο ισόγειο του οποίου βρισκόταν το Συνεργείο.
Η δίκη συνεχίζεται στις 10 Μάη.

Δίκη Συνεργείου

Στην 354η δικάσιμο (6/5), και ενώ οι συνήγοροι υπεράσπισης παρίσταναν για μια ακό-
μη φορά τους απροετοίμαστους, η πρόεδρος απάντησε στον εμπαιγμό ανακοινώνοντας
ότι οι απολογίες σε κάθε περίπτωση θα ξεκινήσουν στις 15 Μάη. Η υπεράσπιση είχε παί-
ξει όλα της τα χαρτιά προκειμένου να μην αρχίσει αυτή η διαδικασία πριν τις εκλογές.

Παράλληλα, η Χρυσή Αυγή έξω από το δικαστήριο αντιμετωπίζει ένα ακόμη κύμα απο-
χωρήσεων και αλληλοκαρφωμάτων, με τους ευρωβουλευτές Επιτήδειο και Φουντούλη να
αποχωρούν πετώντας μύδρους εναντίον του Μιχαλολιάκου. Η συμμορία έχει επιλέξει να
προωθήσει στο ευρωψηφοδέλτιο τον Λαγό. Οι αποκαλύψεις της δίκης και η δεινή θέση
της Χρυσής Αυγής γενικότερα με την απομόνωσή της στην προεκλογική περίοδο, αναγκά-
ζουν τον Μιχαλολιάκο να στραφεί ξανά προς τον σκληρό ηγετικό πυρήνα, τόσο για να δια-
χειριστεί την κρίση, όσο και για να διατηρήσει την απαραίτητη ομερτά. Φάνηκε άλλωστε τι
μπορεί να γίνει αν κάποιος την σπάσει, με τα μόλις 10 λεπτά που πήρε το λόγο ο νέος συ-
νήγορος του –επίσης διαφοροποιημένου- Μίχου και έσπειρε τον πανικό στους υπόλοι-
πους υπερασπιστές των ναζί.

Οι απολογίες πλησιάζουν

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



Νο 1372, 8 Μάη 2019 Τοπικές εκλογέςσελ.10 εργατικη αλληλεγγυη

YΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ

YΠΟΨΗΦΙΟΙ
Δημοτικό Συμβούλιο: Αλαμπάντλα Γιασίν,
Παλαιστινιακή Νεολαία Ελλάδας, Αλιφιέρη
Μαρία, μέλος Δ.Σ. σωματείου Παίδων
Αγλαΐα Κυριακού, Αργύρη Νίκη, ΠΣΟ ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ, φοιτητικό κίνημα καταλήψεων
αρθ.16, 2006-2007, Αργύρης Χρήστος, για-
τρός νοσοκ. Γεννηματάς, πρώην μέλος ΓΣ
ΑΔΕΔΥ, Ασλανίδη Παρθένα (Θένια), γιατρός,
νοσοκ. Ερυθρός Σταυρός, σύνεδρος ΟΕΝ-
ΓΕ, Ασλανίδης Μάνθος, εργαζόμενος ΣΕΠΕ,
Βερδέ Ελένη, δημοσιογράφος στην Εργατι-
κή Αλληλεγγύη, Γκαρανέ Κωνσταντίνα, κα-
θηγήτρια, μέλος Δ.Σ. Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας, Διο-
νυσακόπουλος Άγγελος, φοιτητής Φιλοσοφι-
κής Αθήνας, μέλος ΕΑΑΚ, Ερωτοκρίτου Αρ-
γυρή, γιατρός μέλος Δ.Σ. σωματείου νοσοκ.
Γεννηματά, Ζώτος Δημήτριος, δικηγόρος,
πολιτική αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυγής,
Hλιάδη Εύα, εκπαιδευτικός, εργαζόμενη σε
ΜΚΟ, Θωμά Λαμπρινή, δημοσιογράφος,
πρώην εργαζόμενη Αθήνα 9,84, Καλοφωλιά
Γεωργία, ΚΕΕΡΦΑ Κουκακίου-Νέου Κόσμου,
Καμπαγιάννης Αθανάσιος, δικηγόρος, πολι-
τική αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυγής,
Καμπά Λαμίνε, Κοινότητα Γουϊνέας, Κανελ-
λοπούλου Αικατερίνη, λογίστρια, Καταρα-
χιάς Κωνσταντίνος, γιατρός, πρόεδρος Δ.Σ.
σωματείου νοσοκ. Αγ. Σάββα, Κατσούλας
Θεοδόσιος, καθηγητής κοινωνιολόγος, Α’
ΕΛΜΕ Αθήνας, Κουνάδη Αιμιλία, κοινωνική
λειτουργός, Κατσανούλη Περσεφώνη, ηθο-
ποιός, μέλος ΣΕΗ, Κουράκης Νικόλαος, ανα-
πληρωτής δάσκαλος-εικαστικός, Λίτσα Πα-
ρασκευή, χειροτέχνης, Λούβρου Ιωάννα,
γραμματέας Παν.Συλλ.εργαστηριακού διδα-
κτικού προσωπικού, ΕΚΠΑ, Λυσικάτου Ζαν-
νέτα, μέλος Γ.Σ. ΟΕΝΓΕ, Μάραντος Χρή-
στος, συνταξιούχος δημοσιογράφος, Μαρ-
τζούκος Αλέξανδρος, ηθοποιός, Δ.Σ. ΣΕΗ,
Μασούρα Παναγιώτα, φοιτήτρια Πάντειο,
μέλος ΕΑΑΚ, Μαυρομάτη Μαρία, Κίνηση για
την απεργιακή 8 Μάρτη, Μιλούση Γεζέρτσα,
δικηγόρος, Μιχαηλίδης Στέλιος, δημοσιο-
γράφος, Μπαλατσούρα Χρυσούλα, ηθοποι-
ός, Μπαλί Μντ Τζακίρ Χουσαϊν, Σύλλογος ερ-
γαζομένων Μπαγκλαντές, Παπαδάκης Κων-
σταντίνος, δικηγόρος, πολιτική αγωγή δίκη
Χ.Α, Παυλοπούλου Ιωάννα, συνδικαλίστρια
ΛΕΠΕΤΕ, Πίττας Γεώργιος, δημοσιογράφος,
Πολίτη Τριανταφυλλιά, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ, Σε-
βαστάκη Μαρία, ζωγράφος, Σισμάνη Σοφία,
φοιτήτρια Παιδαγωγικό Αθήνας, μέλος
ΕΑΑΚ, Σκαρπέλης Αντώνιος, Δ.Σ. Σωματείο
Εκτάκτων ΥΠΠΟ, γονεϊκό κίνημα, Σμπαρού-
νης Νικόλαος, συγκοινωνιολόγος Αττικό Με-
τρό, Στάικος Σπυρίδων Ιωσήφ, μέλος Δ.Σ.
σωματείου Αττικού Νοσοκομείου, Σταματίου
Αλέξανδρος, φωτορεπόρτερ, μέλος ΕΦΕ,
Στραβελάκης Νικόλαος, οικονομολόγος ΕΚ-
ΠΑ, Συκιανάκης Εμμανουήλ, χειροτέχνης,
Τερζοπούλου Εμμανουέλα, περιβαλλοντικό
κίνημα υπεράσπισης ρεμάτων, Τσώλης Δη-

μήτριος, προγραμματιστής, Φαράντος Γεώρ-
γιος, συμβασιούχος ΔΕΣΦΑ, Φιοραβάντες
Σπυροβασίλειος, Καθηγητής Φιλοσοφίας της
Τέχνης και του Πολιτισμού,Παιδαγωγικό
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστή-
μιο Αιγαίου, Χατζηνικολάου Βαγγέλης, σκη-
νοθέτης, Proud Seniors, Ψυχογιοπούλου
Σταυρούλα, εργαζόμενη ΥΠΠΟ.
1η Δημοτική Κοινότητα: Αργύρης Ευάγγε-
λος, συνταξιούχος, Βαρελά Ευαγγελία, δικη-
γόρος, Βασιλείου Σπυρίδων, εργαζόμενος,
νοσοκ. Άγ.Σάββας, Γάτου Μαρία, απολυμένη
συμβασιούχος Δήμου Αθήνας, Καλπακίδη
Ελένη, εργαζόμενη σούπερ-μάρκετ, Κάσδα-
γλης Εμμανουήλ, φοιτητής πληροφορικής
και τηλεπικοινωνίας ΕΚΠΑ, Κορναράκης
Χρήστος, Λαγωνικού Φωτεινή, φιλόλογος,
Λάμπρου Δημήτριος, χημικός μηχανικός,
Μουραφέτη Κατερίνα, λογίστρια, Μπάνος
Λευτέριος, προγραμματιστής, Μπαχαρνίκου
Γιώτα, συμβασιούχος Δημοτικό Βρεφοκο-
μείο, Παππάς Παναγιώτης, σπουδαστής
ΑΣΠΑΙΤΕ, κοινωνική πολυκατοικία Μπουμ-
πουλίνας, Ταγκόπουλος Σωκράτης, ασκού-
μενος δικηγόρος, Χρονοπούλου Ιωάννα Μα-
ρία, αδιόριστη εκπαιδευτικός.
2η Δημοτική Κοινότητα: Αλεξίου Αμαλία, συν-
ταξιούχος εκπαιδευτικός, Αντύπας Αντώνης,
Αργύρη Μαγδαληνή, συνταξιούχος, Ασωνίτη
Θεοδώρα Ρουμπίνη, συνταξιούχος Ολυμπια-
κής, Βούλτσος Νικόλαος, ΚΕΕΡΦΑ Παγκρα-
τίου, Βριζάκη Τάνια, πρώην κοινοτική σύμ-
βουλος στη 2η κοινότητα, Ευαγγέλου Αφρο-
δίτη Παρασκευή, εργαζόμενη σε τηλεφωνικά
κέντρα, Κορίλη Σοφία, εργαζόμενη, Κουτσο-
μητόπουλος Δημήτριος, λογιστής, Λευθε-
ριώτης Βασίλειος, γιατρός Λαϊκό νοσοκο-
μείο, Παπαδόπουλος Θεοχάρης, ποιητής-
συγγραφέας, Παπαδοπούλου Ακριβή, χειρο-
τέχνης, Ραυτόπουλος Κοσμάς, συνταξιού-
χος, Ρέμπελου Φωτεινή, συγγραφέας, Σαα-
βέδρα Εμμανουήλ.
3η Δημοτική Κοινότητα: Γρυσπολάκη Πωλί-
να, αδιόριστη εκπαιδευτικός, Δαργάκης Νε-
κτάριος, δημοσιογράφος, Κεϊχόπουλος Κυ-
ριάκος, μηχανικός Η/Υ, Λιανοπούλου Ειρήνη,
συμβασιούχος βρεφονηπιοκόμος, Λυκούρ-
γος Απόστολος, Μαραβελάκης Ιωάννης, βι-
βλιοπώλης, Μυλωνάς Διονύσιος, συνταξιού-
χος βιβλιοπώλης, Σερέτη Μαρία, ιδιωτική
υπάλληλος, Τσώλη Ελένη Άννα, αδιόριστη
εκπαιδευτικός, Χατζηλουκά Αναστασία, Ψυ-
χογιόπουλος Γεώργιος, ιδιωτικός υπάλλη-
λος.
4η Δημοτική Κοινότητα: Αγωγιάτης Κώστας,
εργάτης – μαθητής ΕΠΑΛ, Κατέλη Πελαγία,
φοιτήτρια Τουρκικών σπουδών, ΕΚΠΑ, Κου-

σιάδη Ευγενία, εργαζόμενη στον επισιτισμό,
Κυργιάκης Ορέστης, μαθητής, Μπάνος Κυ-
ριάκος, δημοσιογράφος, Ερτοπεν "Η φωνή
της ΚΕΕΡΦΑ", Μπέκος Βασίλειος, Ρομά,
Μπούτσι Νικολέτα, ιδιωτική υπάλληλος, Να-
σιόπουλος Αθανάσιος, μέλος της Ενωσης
Γονέων 4ου διαμερίσματος, Παπανικολάου
Θωμάς, κινηματογραφιστής-οπερατέρ-φω-
τογράφος, Παϋσανίδου Ιωσηφίνα, συμβασι-
ούχος, Πουλτσιανάκης Λάμπρος, Σκλαβενί-
της Νικόλαος, καθηγητής ΠΑΔΑ, κεραμοποι-
ός, Στεφανάκης Δημήτριος, αρχιτέκτονας,
Στεφανοπούλου- Τόλη Διονυσία, Τσαπόγα
Δήμητρα.
5η Δημοτική Κοινότητα: Αλεξανδράτος Δη-
μήτριος, Ανδρειωμένου Καλλιόπη, αισθητι-
κός, Βάσαλος Κωνσταντίνος, τεχνίτης, Γιαν-
νίκας Φώτιος (Φώτης), συνταξιούχος, Γκού-
μα Βάια, εργαζόμενη στο ΥΠΕΧΩΔΕ, Δρίτσα
Ευριδίκη, συνταξιούχος ΔΕΗ, Ζουγανέλη
Ευαγγελία, νηπιαγωγός, Καρασαχινίδης
Αναστάσιος, Κατσούλη Αθανασία, καθηγή-
τρια Α’ ΕΛΜΕ Αθήνας, Μπαρδάνη Θάλεια,
αδιόριστη εκπαιδευτικός, Στυλιανού Σοφία,
αδιόριστη εκπαιδευτικός, Τζομπανάκης Στυ-
λιανός, ΚΕΕΡΦΑ Πατήσια-Κυψέλη, Τσάικου
Θεοδώρα, εργαζόμενη νοσοκ. Αγ.Σάββας,
Παππάς Νικόλαος, γιατρός, νοσοκ. Άγ. Σάβ-
βας, Χριστοδούλου Μαρία Κυριακή, φοιτή-
τρια, 
6η Δημοτική Κοινότητα: Αλεξανδράτος Νικό-
λαος, ΚΕΕΡΦΑ Πατήσια-Κυψέλη, Βασιλό-
πουλος Δημήτριος, ταξιτζής, Γεωργίου Νικό-
λαος, συνταξιούχος οικοδόμος, Κανέλλου
Βασιλική, συμβασιούχος νοσοκ. Γεννηματά,
Κολοβός Ηλίας, ιδιωτικός υπάλληλος, Κού-
βαρης Ιωάννης, γραφίστας, Μαρκοπούλου
Ειρηνούλα, εργαζόμενη στον επισιτισμό, Μα-
ρούλη Μαλβίνα, οικιακή βοηθός, Ντόκου
Ευαγγελία, φοιτήτρια, Πανίδου Σταυρούλα,
εκπαιδευτικός, Σισμάνης Βασίλειος, φοιτη-
τής Γεωλογικού Αθήνας, Σταματελάτου Σο-
φία, συνταξιούχος ΛΕΠΕΤΕ, Στόγια Ελένη,
συνταξιούχος ΕΛΤΑ, Φάρκωνα Αγγελική, κα-
θηγήτρια, Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας, Χριστοπούλου
Διοτίμα-Θεοδώρα, εργαζόμενη στον επισιτι-
σμό.
7η Δημοτική Κοινότητα: Καζολέα Ελένη, νο-
σηλεύτρια νοσοκ. Αγλ. Κυριακού, Κατσούλη
Θεοδώρα, διοικητικός νοσοκ. Αγλ. Κυριακού,
Καφήρα Θεοδώρα, φοιτήτρια, Κοτζαμπασά-
κη Αργυρώ, νοσηλεύτρια νοσοκ.Ιπποκρά-
τειο, Μάραντος Βασίλειος, προγραμματι-
στής, Μιλούση Άρτεμις, φιλόλογος αγγλι-
κής, Μιχαλούδη Θηρεσία, φοιτήτρια Φιλοσο-
φικής ΕΚΠΑ, μέλος ΕΑΑΚ, Παπαϊωάννου Θε-
μιστοκλής, εργαζόμενος Ιντρακόμ, Πεταλού-
δας Στυλιανός, γιατρός νοσοκ. Ερυθρός
Σταυρός, Σκλαβενίτη Ελένη, γονέας 102ου
δημοτικού Αθήνας, Στάμου Δήμητρα, συντα-
ξιούχος σιδηροδρομικός, Τσοβόλα Γεωργία,
νοσηλεύτρια, Χάινταρ Αχμάντ Χάελ, γιατρός,
Χαριτόπουλος Δημήτρης, ελεύθερος επαγ-
γελματίας, Χατζηευστρατίου Ευαγγελία, επι-
μελήτρια εκδόσεων.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Ηλίας Ορέστης, εικαστικός 
και δημοτικός σύμβουλος

YΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Αγάθωνος Λυδία, ασκούμενη δικηγόρος,
Αχείμαστος Ζώης, φοιτητής Φιλοσοφική ΕΚ-
ΠΑ, Βύνιας Θανάσης, κοινωνιολόγος, Γεωρ-
γάκα Μαρία, φοιτήτρια Δραματική Σχολή
Ωδείου Αθηνών, Γεωργάκας Ανέστης, εργα-
ζόμενος, Γρίβα Έλενα, φοιτήτρια Πολιτικό
ΕΚΠΑ, Δημητρίου Ευαγγελία, συνταξιούχος,
Ζαχαροπούλου Ιλεάννα, καθηγήτρια, Καλα-
τζή Δήμητρα, γιατρός, Κοκκινάκης Νίκος,
φοιτητής Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
– Πολυτεχνείο Κρήτης, Κυριαζής Δημήτρης,

φοιτητής Χημικό ΕΚΠΑ, Λιανός Βασίλης, φοι-
τητής LSE, Λιώκη Αγγελική, συνταξιούχος,
Λυκογιαννάκης Θοδωρής, μηχανολόγος μη-
χανικός, Μαρκάτος Ιάσονας, φοιτητής τμήμα
Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Μεγαγιάννης
Κώστας, εργαζόμενος, Μινωτάκης Αλέξαν-
δρος, υποψήφιος διδάκτορας ΕΚΠΑ, Πανα-
γόπουλος Δημήτρης, φοιτητής Φιλοσοφικής,

Παπαϊωάνου Αλέξανδρος, εργαζόμενος, Σα-
καλή Ιωάννα, μεταπτυχιακή – Συγκριτική Δη-
μόσια Πολιτική – Πανεπιστήμιο Εδιμβούρ-
γου, Σκούρτης Αργύρης, φοιτητής Πανεπι-
στήμιο Δυτ. Αττικής, Σούμπασης Γιώργος,
άνεργος, Σπυριδοπούλου Ελπίδα, εργαζόμε-
νη, Σταθογιάννης Ευθύμης, σπουδαστής,
Τατάκης Σωτήρης, σπουδαστής, Τόδουλος
Κώστας, τραπεζουπάλληλος, Τσεκούρας Λυ-
κούργος, εργαζόμενος, Φρύσσα Ρία, εργα-
ζόμενη, Φώσκολος Αντώνης, εργαζόμενος
Υπ. Πο., Φώσκολου Μαρία, άνεργη, Φώσκο-
λου Ράνια, εργαζόμενη, Χαρλαύτη Βασίλεια,
φοιτήτρια Πανεπιστήμιο Δυτ. Αττικής, Χα-
σούρου Δάφνη, μεταπτυχιακή φοιτήτρια Πο-
λιτικής Επιστήμης, εργαζόμενη.

YΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Γιάννης Κούτρας, Ιατρός στο Ιπ-
ποκράτειο νοσοκο-
μείο Θεσσαλονίκης.
Αντιπρόεδρος της
Ένωσης Νοσοκομειακών
Ιατρών Θεσσαλονίκης και
μέλος του ΔΣ του σωμα-
τείου εργαζομένων ΓΝΘ
Ιπποκράτειου, περιφερειακός Σύμ-
βουλος Κεντρικής Μακεδονίας την
περίοδο 2010 - 2014. 

YΠΟΨΗΦΙΟΙ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Για δημοτική ενότητα Θεσσαλονίκης:
Αβραμίδου Κατερίνα, νοσηλεύτρια
ΨΝΘ, μέλος του συντονιστικού νοσο-
κομείων Θεσσαλονίκης, μέλος της Κί-
νησης για μια απεργιακή 8 Μάρτη στη
Θεσσαλονίκη, Αλασκάρ Ιλάτ, Φοιτή-
τρια πληροφορικής ΑΠΘ, διερμηνέας
αραβικών σε ΜΚΟ, μετανάστρια δεύ-
τερη γενιάς από την Παλαιστίνη, Γιάν-
νοβιτς Σεβαστή, καθηγήτρια γαλλι-
κών, ΚΕΕΡΦΑ, Ευσταθοπούλου Ευδο-
ξία (Εύη), καθηγήτρια γερμανικών,
ΚΕΕΡΦΑ, Ζαφείρης Άρης, νοσοκομει-
ακός γιατρός, μέλος της κίνησης βά-
σης εργαζομένων στην Υγεία «Νυστέ-
ρι», Ζούρος Σπύρος, άνεργος εργά-
της, Ιωάννου Ιωάννα, πανεπιστημια-
κός, LGBTQ ακτιβίστρια, Καλκούνος
Γιώργος, εργαζόμενος στον επισιτι-
σμό, Καμνορόκα Μαρία, συμβασιού-
χος ΟΑΕΔ, ΚΥ Ευόσμου, Καραγιάννη
Δέσποινα, ιδιωτική υπάλληλος, Καρο-
λίδης Αντώνης, ελεύθερος επαγγελ-
ματίας, Κατλαμούση Ιωάννα, καθηγή-
τρια αγγλικών, ΚΕΕΡΦΑ, Καχριμανίδη
Δέσποινα, καθηγήτρια ιταλικών, Κε-
ρατίδης Γιάννης, ιδιωτικός υπάλλη-
λος, Κκονέ Σάββας, φοιτητής Χημικών
Μηχανικών ΑΠΘ, μέλος ΕΑΑΚ, τακτι-
κός συνεργάτης της εφημερίδας «Ερ-
γατική Αλληλεγγύη», Κοκκίνης Νίκος,
ψυχολόγος, ιδιωτικός υπάλληλος, Κο-
λότσιος Αθανάσιος (Σάκης), μηχανο-
λόγος μηχανικός, ελεύθερος επαγ-
γελματίας, μέλος αντιπροσωπείας
ΤΕΕ, επί σειρά ετών πρόεδρος του
Συλλόγου Ηλεκτρολόγων-Μηχανολό-
γων Βόρειας Ελλάδας, ηθοποιός,
Κουκούδη Ιωάννα, φοιτήτρια αγγλι-
κής φιλολογίας ΑΠΘ, μέλος ΔΣ φοιτη-
τικού συλλόγου με το σχήμα ΑΝΑΡΠΑ
ΕΑΑΚ, Κουρουνδής Χαράλαμπος
(Μπάμπης), δικηγόρος, μέλος ΔΣ Δι-
κηγορικού συλλόγου Θεσσαλονίκης
με την Εναλλακτική Πρωτοβουλία δι-
κηγόρων, Διδάσκων Ελληνικού Ανοι-
κτού Πανεπιστημίου, Κουτσίλας
Τριαντάφυλλος (Λάκης), υδραυλικός,
μέλος της επιτροπής κατάληψης του
«Ευκλείδη» το 1990-1991, Κυρλιτσιά
Ελένη, φοιτήτρια Χημικών Μηχανικών
ΑΠΘ, Κυρλιτσιά Μαρίνα, φοιτήτρια
Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ, Λυγίζος
Δημήτρης, προγραμματιστής Η/Υ,
ιδιωτικός υπάλληλος, Μακρόγλου Ευ-
κλείδης, δικηγόρος, μέλος Εναλλακτι-
κής Πρωτοβουλίας δικηγόρων, μέλος
ΠΣΟ ΑΝΤΑΡΣΥΑ, αρθρογράφος στο
περιοδικό «Σοσιαλισμός από τα κά-
τω», Μανουσαρίδης Μανώλης, ιδιωτι-
κός υπάλληλος, Μάντζαρη Ελισάβετ,
διδάκτορας Οικονομικών, πανεπιστη-
μιακός, Ματζάρης Χρήστος, χημικός,

ιδιωτικός υπάλληλος, μετανάστης
δεύτερης γενιάς από την Αλβανία,
Μήτζιας Γιάννης, τοπογράφος μηχα-
νικός, μέλος ΔΣ σωματείου εργαζόμε-
νων ΕΥΑΘ, ιδρυτικό μέλος της Πρω-
τοβουλίας Γένοβα 2001, Μουμουλί-
δης Παναγιώτης, ιδιωτικός υπάλλη-
λος, Μπάναμ Πωλ, καθηγητής αγγλι-
κών, ιδρυτικό μέλος της Συμμαχίας
σταματήστε τον πόλεμο, Νικολίτσα
Βάσω, ιδιωτική υπάλληλος, μέλος
ΚΕΕΡΦΑ, Παπαδοπούλου Αντιγόνη,
καθηγήτρια αγγλικών, Παπαδοπού-
λου Δέσποινα, άνεργη, Παπαδοπού-
λου Δήμητρα, οικονομολόγος, τελω-
νειακή υπάλληλος, Παπαθανασίου Νί-
κος, δικηγόρος, μέλος Εναλλακτικής
Πρωτοβουλίας δικηγόρων, μέλος της
επιτροπής Κτηματολογίου ΔΣΘ, Παρ-
σοπούλου Αναστασία, άνεργη, Πομό-
νης Πέτρος, εργαζόμενος ΕΡΤ 3, ερ-
γαζόμενος στην ΕΡΑ Ζακύνθου την
περίοδο του «μαύρου», Συντονισμός
ενάντια στα μνημόνια, Ριζοπούλου
Μαρία, ψυχολόγος, Σαλτίρης Φώτης,
συνταξιούχος οικοδόμος, συνδικαλι-
στής, μέλος του σωματείου συνταξι-
ούχων «Η Συσπείρωση», Σαρβανάκη
Χριστίνα, νοσηλεύτρια ΨΝΘ, μέλος
Συντονιστικού νοσοκομείων, Σιαφάκα
Αλεξάνδρα, δημοσιογράφος, φοιτή-
τρια σχολής Κινηματογράφου ΑΠΘ,
φοιτητικό κίνημα καταλήψεων 2006-7,
Σταματίου Κώστας, ελεύθερος επαγ-
γελματίας, ΚΕΕΡΦΑ, Στουγιάννης
Γιώργος, ιδιωτικός υπάλληλος, ΚΕΕΡ-
ΦΑ, Τέλιου Κατερίνα, οικονομολόγος,
ιδιωτική υπάλληλος, Τζένου Ευλαλία
(Εύα), καθηγήτρια, μέλος Αγωνιστι-
κής Παρέμβασης Ε  ΕΛΜΕ, διδάκτο-
ρας Φιλοσοφίας, Τορπουζίδης Κώ-
στας, δικηγόρος, μέλος Εναλλακτικής
Πρωτοβουλίας δικηγόρων, συγγρα-
φέας του βιβλίου «Ομοφυλοφυλία,
σεξουαλικότητα και η πάλη για την
απελευθέρωση», πρ. δημοσιογράφος
στην εφημερίδα «Εργατική Αλληλεγ-
γύη», Τουρνάς Νίκος, προγραμματι-
στής Η/Υ, υπάλληλος υπουργείου Οι-
κονομικών, πρ. συντονιστής της Επι-
τροπής Αλληλεγγύης σωματείων και
συνδικαλιστών Θεσσαλονίκης, Τσιγα-
ρίδας Βασίλης, δικηγόρος, μέλος
Εναλλακτικής Πρωτοβουλίας δικηγό-
ρων, πρώην μέλος ΔΣ ΔΣΘ, Τσίρμπα
Μαρία, χημικός, οινολόγος – διαιτο-
λόγος – διατροφολόγος, μέλος ΚΕΕΡ-
ΦΑ, Τσολάκη Μελπομένη (Μένη), νο-
σηλεύτρια ΨΝΘ, Χασάν Ραμπάπ, δια-
πολιτισμική διαμεσολαβήτρια με κα-
ταγωγή από το Αφγανιστάν. 

Για δημοτική ενότητα Τριανδρίας: 
Κομνιανού Δήμητρα, συγκοινωνιολό-
γος, εργαζόμενη στον Οργανισμό
Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονί-
κης, μέλος Σωματείου Μισθωτών Τε-
χνικών Μακεδονίας, συντονίστρια
ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης, Χατζηδημη-
τρίου Μηνάς, συνταξιούχος εκπαιδευ-
τικός, ιστορικό στέλεχος ΟΣΕ-ΣΕΚ.

Ανταρσίες
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YΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Σεραφείμ Ρίζος, πρόεδρος 
του Συλλόγου Εκπαιδευτικών 
Περιφερειακής Ενότητας Χανίων 

YΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Για τη Δημοτική Ενότητα Ακρωτηρίου:
Γιαννούλης Στέλιος, εκπαιδευτικός ανα-
πληρωτής, Κουρκουτάκης Κωνσταντίνος, εφοριακός υπάλληλος, Λαμπάκης Γιώργος, Ιδιωτι-
κός υπάλληλος, Μαρακάκη Μαρία, συνταξιούχος ακτινολόγος τεχνολόγος ΓΝ Χανίων, Παλ-
λήκαρης Ευτύχης, εικαστικός, Χασαπάκης Δημήτρης, υπάλληλος σ.μ. Σκλαβενίτη. 
Για τη Δημοτική Ενότητα Ελευθερίου Βενιζέλου: Γονάκη Κυριακή, συμβασιούχος υπάλληλος
γηροκομείου, Καλιτσουνάκη Αγγελική, οικιακά, Καλιτσουνάκης Γιώργος, ιδιωτικός υπάλλη-
λος θεατρική ομάδα«Σκηνοπλόκοι», Κατσαρού Δήμητρα, φυσικοθεραπεύτρια, Ψωίνου Γιαν-
νούλα, άνεργη, Πρινιωτάκη Μαρία, συνταξιούχος.
Για τη Δημοτική Ενότητα Θερίσου: Βισταγιαννάκη Μαρία, συνταξιούχος υπάλληλος ΕΛΤΑ,
Τσουρουνάκη Ελένη, ξενοδοχοϋπάλληλος, Σταματάκης Μανώλης, Ιδιωτικός υπάλληλος,
Φιωτάκης Μανώλης, ελεύθερος επαγγελματίας.
Για τη Δημοτική Ενότητα Κεραμειών: Φιωτάκης Νεκτάριος, ελεύθερος επαγγελματίας
Για τη Δημοτική Ενότητα Νέας Κυδωνίας: Δετοράκη Δανάη, φοιτήτρια, Κωλέτη Δανάη, εργαζό-
μενη σε παιδικό σταθμό, Πανδή Βάσω, καθηγήτρια φυσικής αγωγής ΕΛΜΕ Χανίων, Τσίγκου Μα-
ρία (Μάγια), κοινωνική λειτουργός, Λαμπρακόπουλος Χρήστος, δάσκαλος ΣΕΠΕ Χανίων. 
Για τη Δημοτική Ενότητα Σούδας: Καψαλάκη Μαρία, ελεύθερη επαγγελματίας, Μαράκη Άν-
να, ιδιωτική υπάλληλος, Μαυρεδάκης Μανώλης, ιδιωτικός υπάλληλος, Σταυρίδης Θανά-
σης, νευρολόγος μέλος ΔΣ ΕΓΕΣΥΧ ΓΝ Νοσοκομείο Χανίων.
Για τη Δημοτική ενότητα Χανίων: Βελιγράκης Αθανάσιος, συνταξιούχος ΕΛΤΑ, Θάνος Ιωάν-
νης, δάσκαλος ΣΕΠΕ Χανίων, Θεοφανοπούλου Όλγα, δασκάλα χορού, Καλιτσουνάκη Μα-
ρία, ιδιωτική υπάλληλος, Καλύβας Κώστας, δά-
σκαλος ΣΕΠΕ Χανίων, Κατσανεβάκη Χριστίνη (Τί-
να), μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Κετσεντζής Νίκος,
μέλος ΚΕΕΡΦΑ, Κιντή Θεοδώρα (Δώρα), καθηγή-
τρια πρώην γ.γ. ΕΛΜΕ Χανίων, Κιούπης Χρήστος,
γυμναστής, Μαματσή Άννα, ιδιωτική υπάλληλος,
Μαράκης Ειρηναίος, μέλος ΚΕΕΡΦΑ, Μουργελάκη
Αργυρώ (Ρούλα), σερβιτόρος, Μουσταφάογλου
Γκικαλή (Αλί), αναπληρωτής δάσκαλος ΣΕΠΕ Χα-
νίων, Μπικουβαράκης Αλέξανδρος, ιδ. υπαλ. πρό-
εδρος ΔΣ εσπ. ΕΠΑΛ, ΕΕΣ, Μπιχάκης Φώτης, κα-
θηγητής γ. γραμματέας ΕΛΜΕ Χανίων, Νικήτα Μα-
ρία, ξενοδόχος, Παϊζάκη Μαρία, αισθητικός φιλο-
ζωικός σύλλογος Χανίων, Παπαμηνά Μαργαρίτα,
δασκάλα ΣΕΠΕ Χανίων, Σκαρδάση Κατερίνα, ιδ.
Υπάλληλος, Τροχαλάκης Αντώνης, ξενοδόχος,
Φιωτάκης Νίκος, φοιτητής, William Price, φοιτη-
τής, Χειμώνας Βάιος, τεχνικός ΕΡΑ Χανίων, Ψαρά-
κης Μανώλης, τραυματιοφορέας ΔΣ εργαζομένων
Γ. Νοσοκομείου Χανίων.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Διαβολάκης Θανάσης, οικονομολόγος,
εκπαιδευτικός, ΔΣ ΟΙΕΛΕ

YΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Αλεξανδροπούλου Ελένη, φοιτήτρια Παν.
Δυτικής Αττικής, Αλεξανδροπούλου Εύη,
φοιτήτρια Παιδαγωγικού, Αλφιέρης Αντώνης, ιδ. Υπάλληλος, Αλ-
φιέρης Σταύρος, άνεργος, Αναστασιάδης Τάσος, Συντονισμός
ενάντια στα μνημόνια, Ανδρέου Μαρία, εκπαιδευτικός, ΕΛΜΕ Βοι-
ωτίας, Ανδρέου Τιάνα, αν. μέλος ΔΣ Συλλόγου εργαζόμενων Επι-
τροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλειάδης Στυλιανός, αρχιτέκτονας,
Βέρμπη Ειρήνη, εργαζόμενη στην Ιδιωτική Υγεία, Βρούσο Γκετιάνα
(Ευγενία), ιδιωτική υπάλληλος, Αλβανική Κοινότητα, Γαλάκου Πα-
γώνα (Πέγκυ), εργαζόμενη στον Επισιτισμό, Γιατράκου Δήμητρα,
εκπαιδευτικό ΕΛΜΕ Πειραιά, Γώγου Λαμπρινή, εργαζόμενη στον
Επισιτισμό, Διαβολάκη Κατερίνα, μέλος ΔΣ συλλόγου εργαζόμενων
Δήμου Κερατσινίου, Ζέκιο Μάριους, οικοδόμος, Αλβανική Κοινότη-
τα, Ζουγανέλη Ελπίδα, συνταξιούχος, Καλαφάτης Γιώργος, ελεύ-
θερος επαγγελματίας, Καμπουρούδης Θανάσης, ιδιωτικός υπάλλη-
λος, Καρακώστας Παναγιώτης, άνεργος, Κεσίνη Ξένη, Δικαστική
Επιμελήτρια, Κορογόνας Γιώργος, εργαζόμενος στον Επισιτισμό,
Κουγιτέα Ολγα, φοιτήτρια Παιδαγωγικού, Κουγιτέας Λεωνίδας,

φοιτητής Γεωπονικής, Λειβαδάρος Γιάν-
νης, μέλος ΔΣ συλλόγου εργαζόμενων
Δήμου Κερατσινίου, Λιαμπότη Αναστα-
σία, ιδιωτικός υπάλληλος, Λύτρας Κώ-
στας, τραπεζοϋπάλληλος, Μακρής Γε-
ράσιμος, ιδιωτικός υπάλληλος, Μαραβε-
λάκη Αφροδίτη, διδάκτορας Παιδαγωγι-

κής, Μαυρίδης Γιώργος, συνταξιούχος τραπεζοϋπάλληλος, Μυστα-
κίδου Μαριάνθη, εργαζόμενη στο Υπ. Παιδείας, Μωυσίδης Χαρά-
λαμπος, υπάλληλος ΟΤΑ, Ντόμπροβιτς Ιωάννα (Zάννα), κοινωνιο-
λόγος, εκπαιδευτικός, Οπάζο Κυπριανός, συνταξιούχος ναυτικός,
Παντελιός Σπύρος, συνταξιούχος, Παπαδημητρίου Ελισάβετ, φοι-
τήτρια Καλών Τεχνών, Παπαδόγιαννης Νεκτάριος, συμβασιούχος
ΟΑΕΔ στο νοσοκ. Άγιος Σάββας, Παπαδόγιαννη Εμμανουέλα Στρα-
τία, φοιτήτρια Φιλοσοφικής, Παπαποστόλου Αυγουστής, γυμνα-
στής, Παππάς Αντύπας Σοφοκλής, μηχανικός, Πρέκας Αρτέμης,
εργολαβικός εργαζόμενος ΗΣΑΠ, Σιμιτσόπουλος Παναγιώτης, ερ-
γαζόμενος στην Ιδιωτική Υγεία, Σταύρου Κατερίνα, συνταξιούχος
εκπαιδευτικός, Τσαλίμογου Γιάννης, Λιμενεργάτης ΟΛΠ, Τσάμη Ει-
ρήνη, νοσηλεύτρια, Τσιμπαριώτης Βασίλης, φοιτητής, Τσινίκα Αν-
να, μουσικός, εργαζόμενη στην ΕΡΤ, ΔΣ ΠΣΥΠ ΕΡΤ, Φωτόπουλος
Κωνσταντίνος, ιδιωτικός υπάλληλος, Φαφαλιός Γιάννης, άνεργος,
Χατζημαρινάκη Χριστίνα, φοιτήτρια γεωπονικής.

YΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Δημήτρης Μπελιάς,
τεχνολόγος πολιτικός μηχανικός 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Εκλογική Περιφέρεια Βραχναίικων: Καβ-
βούρα Βασιλική εκπαιδευτικός
Εκλογική Περιφέρεια Μεσσάτιδος: Δασκα-
λάκης Δημήτρης ιδ. υπάλληλος, Δουλαβέ-
ρη Αγγελική μεταφράστρια, Φλώτσιου Δή-
μητρα νοσηλεύτρια ΠΓΝΠ
Εκλογική Περιφέρεια Παραλίας: Αγγελό-
πουλος Χαράλαμπος εργοστασιακός εργά-
της, Λύκος Επαμεινώνδας εκπαιδευτικός
Εκλογική Περιφέρεια Ρίου: Αβούρης Νικό-
λαος αποκλειστικός νοσηλευτής, Ασλανί-
δης Μάριος Νικόλαος μεταπτυχιακός φοι-
τητής, Κοκκόλη Γεωργία συνταξιούχος,
Σταυρόπουλου Έλλη συνταξιούχος
Εκλογική Περιφέρεια Πατρέων: Αγγελό-
πουλος Ιωάννης μέλος ΠΣΟ ΑΝΤΑΡΣΥΑ,
ιδ. υπάλληλος, Αγγελοπούλου Νικολίτσα
ιδιωτική υπάλληλος, Αναστασίου Νίκος ερ-
γαζόμενος στην εστίαση, Βλασσόπουλος
Κωνσταντίνος ιστορικός, καθηγητής ΑΕΙ,

Δούκα Τρισεύγενη συνταξιούχος, Δρακο-
παναγιωτάκης Σπύρος νοσηλευτής ΠΓΝΠ,
Ζέζας Νίκος συντηρητής έργων τέχνης,
Ηλιάδη Σοφία εκπαιδευτικός, Θεοδωράτου
Μαρία αποκλειστική νοσηλεύτρια, Κάβου-
ρα Αγγελική νοσηλεύτρια ΠΓΝΠ, Κάραλη
Βασιλική εικαστικός, εκπαιδευτικός, Καρα-
τέγος Μιχάλης βιολόγος, ιδ. Υπάλληλος,
Κοκκόλης Λεωνίδας εκπαιδευτικός, Κόρα-
κα Αντωνία ελ. επαγγελματίας, Κωνσταντί-
νου Άγγελος δημοσιογράφος, Κωστόπου-
λος Χρήστος οικονομολόγος, Λαζανάς Δη-
μήτρης πρόεδρος εκπολιτιστικού συλλό-
γου εργατικών κατοικιών Εγλυκάδας, συν-
ταξιούχος, Λαχανιώτη Αντωνία υποψήφια
ευρωβουλευτής με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, πρ. πε-
ριφερειακός σύμβουλος Ιονίων, ξενοδο-
χοϋπαλληλος, Λεβέτσιου Κατερίνα εκπαι-

δευτικός, Λυσικάτου Φωτεινή χημικός, με-
ταπτυχιακή φοιτήτρια, Ματσινόπουλος Βα-
σίλης συνταξιούχος μεταλλεργάτης, Μαυ-
ροειδής Βασίλης οικονομολόγος, Μούζου
Ευθαλεία άνεργη, Μπάνος Νέστορας
ιδ.υπάλληλος, Παλουμπιώτης Βαγγέλης
φοιτητής Ιατρικής, Πανοπούλου Σοφία ιδ.
υπάλληλος, Παπαβασιλείου Κωνσταντίνα
συνταξιούχος, Πελεκούδας Γεώργιος
άνεργος, Ρηγόπουλος Σπύρος εργαζόμε-
νος ΙΤΥE ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, εκπρ. εργ. ΠΟΣΕΙ-
ΙΔ, Ριζόπουλος Παναγιώτης ιδ. υπάλληλος,
Σίκου Ελένη αποκλειστική νοσηλεύτρια, Σί-
μου Καλλιόπη Ιωά ννα φωτογράφος,
Στουρνάρας Βαγγέλης ειδικός Πολιτισμι-
κής Πληροφορικής, ιδ. Υπάλληλος, Τούρ-
κας Χρήστος άνεργος, Τριανταφυλλόπου-
λος Γεώργιος σπουδαστής-εργαζόμενος,
Τριχάς Εμμανουήλ πολιτικός μηχανικός,
Χάινταρ Αχμάντ Νεκτάριος Νέμερ φοιτη-
τής Ιατρικής, Χριστόπουλος Γιάννης εργα-
ζόμενος στο ΕΟΨΥ, Χρονοπούλου Ασημίνα
ιδ. υπάλληλος, Χρυσανθόπουλος Νίκος ιδ.
υπάλληλος, μουσικός bandamadara, Ψάρ-
ρης Μιχάλης νοσηλευτής ΠΓΝΠ. 

YΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Ράγκος Γεώργιος, χημικός,  ιδιωτικός υπάλληλος, 
μέλος της ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 

ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ/ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Αδαμίδη Άννα Μαύρα,
φοιτήτρια ΦΛΣ, μέλος των ΕΑΑΚ, Αθανασοπούλου Ελενα, εργαζόμε-
νη στο εμπόριο, Αρφάνη Δάφνη Ευγενία, εκπαιδευτικός, εργαζόμε-
νη σε φροντηστήρια, μέλος στο ΣΕΦΚ, Βούλγαρης Θανά-
σης, συνταξιούχος, πρώην πρόεδρος Συλλόγου
Εργαζομένων Δήμου Κηφισιάς, Δουρής
Χρήστος, σπουδαστής, Ευσταθιάδης Θε-
όφιλος, ιδιωτικός υπάλληλος, Ζαρίδας
Παναγιώτης, διοικητικός υπάλληλος
στη Σιβιτανείδιο Σχολή, Ζευγαρίδου
Αγγέλα, αναπληρώτρια καθηγήτρια
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Θα-

νάσουλα Φωτεινή, μηχανικός, εργαζόμενη σε Τεχνικό Γραφείο, μέ-
λος στο ΣΜΤ, Θεοχάρης Γιάννης, μέλος του ΔΣ του Σωματείου Ερ-
γαζομένων στην Ιντρακόμ, Κοντομήτρου Νάντια, νοσηλεύτρια στο
νοσoκομείο Σωτηρία, Κουτρομάνος Μιχάλης, εκπαιδευτικός, εργα-
ζόμενος σε φροντιστήριο, μέλος στο ΣΕΦΚ, Κυριακόπουλος Φώτιος,

εργαζόμενος στο ΕΤΕΑΕΠ, Λιναρδάκη Δήμητρα, δικηγόρος, μέ-
λος της Εναλλακτικης Παρέμβασης Δικηγόρων Αθήνας και
συνδικαλίστρια σε ΜΚΟ, Λιναρδάκη Ουρανία, συνταξιούχος,
Μαυριδόπουλος Βαγγέλης, καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκ-

παίδευσης, Μαυρομιχάλης Κώστας, εργαζόμενος στον
ΟΣΕ, Μπέτης Δημήτρης, οικονομολόγος, ιδιωτικός

υπάλληλος, Νάνος Διονύσης, μηχανικός πληρο-
φορικής, μέλος του Radical IT, Ντάσιου Μαρία,
γιατρός στο Σωτηρία και στη ΤΟ.Μ.Υ. Ηρακλεί-
ου, μέλος σε δομές κοινωνικής αλληλεγγύης,

μέλος στο Συντονιστικό της ΚΕΕΡΦΑ, Πα-
παγεωργίου - Καββάς Αλέξανδρος Δημή-
τριος, σπουδαστής, Παπαζαχαρία Χαρί-
κλεια (Μίνη Χαρίτα), συγγραφέας, ακτιβί-
στρια του ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος, Παπάζο-
γλου Ανδρομάχη Ευφραιμία, άνεργη, Παπα-
θεοδώρου Θεόδωρος, εργαζόμενος στο νο-
σοκομείο ΓΟΝΚ, Παπαθεοδώρου Ιάσωνας,
φοιτητής, Πετράκη Κωνσταντίνα, κοινωνιο-
λόγος, εργαζόμενη στο Δημόσιο, Πετράκης
Νικόλαος, καθηγητής δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης, Πόλκας Νίκος, άνεργος, Σακελ-
λαρίου Γιάννα, μέλος του ΔΣ της ΕΠΗΕΑ,
Τόλη Ευαγγελία, εργαζόμενη στη ΠΟΕΣΥ,
Τσαρδούλιας Αλέξανδρος, μαθητής Γ Λυ-
κείου, Φειδοπιάστη Ελίνα, φοιτήτρια στο
Πανεπιστήμιο Δυτ. Αττικής, μέλος των
ΕΑΑΚ, Χούλης Γιώργος, οικονομολόγος,
ιδιωτικός υπάλληλος.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Τζεμαλή Μηλιαζήμ, αναπληρωτής εκπαιδευτικός 

Εκλογική Περιφέρεια Ξάνθης: Αβραμίδης Ρίτσαρντ οικονομο-
λόγος, Αβτζή Ιρφάν, εργάτης στα ναυπηγεία της Γερμανίας, Αλε-
ξοπούλου Βασιλική, συνταξιούχος καθηγήτρια, Αποστολίδης
Παντελής άνεργος μάγειρας, Αποστολίδου Ελένη, δασκάλα ειδι-
κής αγωγής, Γκοβεντάρ Χιλμιέ, οικιακή βοηθός (φροντίδα ηλικιω-
μένων), Καρασίμος Γιάννης καθηγητής, Κατάκη Δημητρούλα, κα-
θηγήτρια, Κοτζά Φικριέ, Κοτσαλή Χουσεϊν, εργάτης στα
ναυπηγεία της Γερμανίας, Κυρλίντ Γκιουλσούμ ιδ.
Υπάλληλος, Κυρλίντ Σιμπέλ, άνεργη δικηγόρος,
Μαλκότς Σεμρά, νηπιαγωγός, Μηλιαζήμ Γιου-
σούφ, ιδιωτικός υπάλληλος, Μηλιαζήμ Μεχμέτ
συνταξιούχος εργάτης, Μηλιαζήμ Σαφιέ,
άνεργη, Μηλιαζήμ Φατμέ άνεργη, Μηλιαζήμ
Χουσεϊν, εργάτης στα ναυπηγεία της
Γερμανίας, Μουσόπουλος Αθανάσιος,

ποιητής, Μουσοπούλου Μαρία, αδιόριστη εκπαιδευτικός, Μπαν-
δάκ Χαληλαϊντήν βιομηχανικός εργάτης, Μποασί Χουσεϊν, αδιόρι-
στος εκπαιδευτικός, Ντισλή Απτουλά, εργάτης στα ναυπηγεία
της Γερμανίας, Ξενιτίδης Αλέξανδρος στιχουργός, φυσιοθεραευ-
τής, Πατζανακίδης Ιωάννης δικηγόρος, Προδρομίδης Νικόλαος,
άνεργος χημικός μηχανικός, Ρασήτ Ογλού Τζεϊχούν βιομηχανι-
κός Εργάτης, Ραχμάν Μεμέτ συνταξιούχος εργάτης, Σαϊπ Ογλού
Φικριέ, Σιουκρή Ογλού Χουσεϊν άνεργος, Σταθοπούλου Γερακί-

να, Σταμέλου Χριστίνα Βικτώρια, άνεργη, Τεφήκ Ογλού
Χιλμή άνεργος, Τζούφα Ελένη, καθαρίστρια, Φερίτ
Ογλού Μουράτ, εργάτης στα ναυπηγεία της Γερμα-
νίας, Φουρναράκη Στυλιανή, άνεργη, Φυλακτού Αθη-
νά, ζωγράφος, Χαλήλ Χασάν, εργάτης στα ναυπηγεία

της Γερμανίας, Χατζόγλου Φατίχ μουσικός, Χου-
σέινκο Αντέμ φοιτητής, Χουσεϊνκο Χασάν
Αλκιβιάδης συνταξιούχος ναύτης

Εκλογική Περιφέρεια Σταυρούπολης:
Πίττα Άννα, ηθοποιός

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Κατερίνα Θωίδου, δημοσιογράφος, 
συμβασιούχος ΟΑΕΔ στην Υγεία 

YΠΟΨΗΦΙΟΙ
Eκλογική Περιφέρεια Αγ.Ι.Ρέντη: Βολτέρα
Μαρία , τραπεζοϋπάλληλος, Ζουγανέλης
Παναγιώτης, μηχανικός, Μπέρτου Κατερί-
να, άνεργη, Πέππας Δημήτρης, συνταξι-
ούχος Ολυμπιακής, Πλιάτσικας Παναγιώτης, ιδιωτικός υπάλληλος, Σταθόπουλος Γιάννης,
δικηγόρος, Σταυριανού Μαρία, ξενοδοχοϋπάλληλος
Eκλογική Περιφέρεια Νίκαιας: Αλτίνου Αμαλία, κοινωνιολόγος, Αργυροκαστρίτης Δημήτρης,
λιθογράφος, Βαγιανός Σίμος, άνεργος, Βούλγαρης Μιχάλης, άνεργος, Γεωργιάδης Γιώρ-
γος, μαθηματικός, Γιαννημάρας Παναγιώτης, συνταξιούχος, Δημητριάδου Αναστασία, φι-
λόλογος, μέλος ΔΣ Συλλόγου Γονέων 12ου Δημοτικού Νίκαιας, Διαμαντή Ελένη, ιδ. υπάλ-
ληλος, Δρίτσας Βασίλης, εργαζόμενος στη διανομή, Ζορμπάς Σωτήρης, οδηγός ΤΑΞΙ, Θωί-
δου Μαρία, συνταξιούχος, τριμελής επιτροπή μελών 5ου ΚΑΠΗ Νίκαιας, Καμπίτσης Φώτης,
καθηγητής φυσικής αγωγής, Καπαγερίδης Γιάννης, δημοσιογράφος, Καπνίσης Αντρέας,
συμβασιούχος Υπ. Πολιτισμού, Καράμπελας Γιώργος, ιδ. υπάλληλος, Καρτέρης Μάνος,
μουσικός, αναπληρωτής εκπαιδευτικός, Καταραχιάς Βασίλης, ιδ. υπάλληλος, Κατιμερτζή
Δόμνα, λαϊκή ζωγράφος, χειροτέχνης, Κουγιτέας Χρήστος, εργαζόμενος στα ΜΜΕ, Κυρια-
κοπούλου Διαμάντω, εργαζόμενη στον επισιτισμό, Μάρκου Κυριακή, συνταξιούχος, τριμε-
λής επιτροπή μελών 5ου ΚΑΠΗ Νίκαιας, Μέξης Χρυσοβαλάντης, εργαζόμενος στη διανο-
μή, Μπαμπάκου Δήμητρα, ζωγράφος, συνταξιούχος εκπαιδευτικός, Μπλέτσου Λίτσα, συν-
ταξιούχος, Μπόμπος Γιάννης, εργαζόμενος στον επισιτισμό, Πέππας Μιχάλης, φοιτητής
Χημικού, Σεϊτανίδου Φιλιώ, φοιτήτρια Παν. Δυτικής Αττικής, Σίδερη Μαρία, ιδ. υπάλληλος,
Σταμπολή Εύη, λογίστρια, Στρίγκος Θοδωρής, ηλεκτρολόγος μηχανικός, εργαζόμενος στο
Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας ΑΔΜΗΕ, Τσούμος Ζαχαρίας, καλλιτέχνης Εθνικής Λυρικής Σκη-
νής, Φιλόπουλος Θανάσης, εργαζόμενος στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, Φούρλας Νίκος, ιδ.
υπάλληλος, Φραγκάκου Φιλιώ, καθαρίστρια νοσοκομείο Αγ. Σάββας, Φύτρου Ευαγγελία,
συνταξιούχος τραπεζοϋπάλληλος, Χονδροκούκη Αδαμαντία, σχεδιάστρια μόδας, Χρηστί-
δης Γιάννης, φοιτητής ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Ψαλτάκου Μαρίζα, γιατρός 

στους Δήμους



Πόσο «ρεαλιστική» πρέπει να
είναι η Αριστερά; Αυτό το
ερώτημα έμπαινε πιεστικά το

καλοκαίρι του 1989. Στις εκλογές της
18 Ιούνη εκείνης της χρονιάς, η ΝΔ
του Μητσοτάκη (του πατέρα) βγήκε
πρώτο κόμμα αλλά δεν κατάφερε να
πάρει την αυτοδυναμία στη βουλή.
Το ΠΑΣΟΚ του Α. Παπανδρέου κατά-
φερε να συγκρατήσει το 39.5% των
ψήφων παρά την κρίση που το είχε
βάλει -και- το σκάνδαλο Κοσκωτά. 

Η Αριστερά αναδείχτηκε σε «ρυθμι-
στικό παράγοντα». Κι όταν λέμε Αρι-
στερά, εννοούμε τον Συνασπισμό της
Αριστεράς που είχαν συγκροτήσει
επίσημα ένα χρόνο πριν το ΚΚΕ και η
ΕΑΡ (η μετεξέλιξη του ΚΚΕ Εσωτερι-
κού) και είχε πάρει το 13,1% στις
εκλογές. Κι η επιλογή εκείνου του
Συνασπισμού ήταν να συγκυβερνήσει
με τη ΝΔ. Έτσι στις 2 Ιούλη σχηματί-
στηκε η κυβέρνηση με πρωθυπουργό
τον Τζαννετάκη, έναν από τους «βα-
ρόνους» της ΝΔ.

Υποτίθεται ότι η αποστολή αυτής
της κυβέρνησης ήταν να εξασφαλίσει
την «κάθαρση». Αν δεν σχηματιζόταν,
ακουγόταν το επιχείρημα, τότε τα
σκάνδαλα θα παραγράφονταν και οι
υποθέσεις δεν θα πήγαιναν στο Ειδι-
κό Δικαστήριο. Όμως, πέντε μόνο μή-
νες μετά, τον Νοέμβρη του 1989
όταν οι εκλογές και πάλι δεν έβγαλαν

αυτοδυναμία, ο Συνασπισμός επέλε-
ξε να συγκυβερνήσει όχι μόνο με τη
ΝΔ αλλά και με το ΠΑΣΟΚ στην περι-
βόητη «Οικουμενική Κυβέρνηση» με
πρωθυπουργό τον Ξ. Ζολώτα, τον
παλιό διοικητή της Τράπεζας της Ελ-
λάδας. Και το ΠΑΣΟΚ που μιλούσε
για το «βρόμικο ‘89» δεν είχε βέβαια
πρόβλημα να μοιράζεται υπουργικές
καρέκλες με τον Μητσοτάκη. 

Αυτή η κυβέρνηση έδωσε τις πρώ-
τες άδειες για τα ιδιωτικά κανάλια
της τηλεόρασης στρώνοντας το κόκ-
κινο χαλί για τους σημερινούς Αλα-
φούζους και Μαρινάκηδες, έδωσε
την προμήθεια για τις ψηφιακές πα-
ροχές του ΟΤΕ στην κοινοπραξία της
Ζήμενς-Ιντρακομ, επιστράτευσε
απεργούς. Η «πιο μεγάλη στιγμή»
της Αριστεράς, όπως χαρακτηριζό-
ταν τότε, κατέληγε σε ένα φιάσκο. 

Όρια
Τον Γενάρη του 1989 η μηνιάτικη

τότε Εργατική Αλληλεγγύη κυκλοφο-
ρούσε με πρωτοσέλιδο μια γελοι-
ογραφία και μια φωτογραφία. Η γε-
λοιογραφία (του Στάθη, τότε στον Ρι-
ζοσπάστη) έδειχνε υπουργούς της
κυβέρνησης να έχουν «σκάσει» και
από μέσα τους να τρέχουν δεσμίδες
χαρτονομίσματα. Η φωτογραφία
ήταν από το διάβημα που έκαναν
στον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Χρ. Σαρτζετάκη οι αρχηγοί των κομ-
μάτων της αντιπολίτευσης. Δίπλα
στον Μητσοτάκη και τον Στεφανό-
πουλο (της πάλαι ποτέ ΔΗΑΝΑ) στέ-
κονταν χαμογελαστοί ο Φλωράκης
του ΚΚΕ και ο Κύρκος της ΕΑΡ. O τίτ-
λος της Εργατικής Αλληλεγγύης έλε-
γε: «Θέλουμε μια Αριστερά που πα-
λεύει για την ανατροπή όχι την ομα-

λοποίηση του συστήματος». 
Η εικόνα των υπουργών του ΠΑ-

ΣΟΚ να σκάνε από τις «μίζες» δεν
ήταν εφεύρημα της Δεξιάς. Όμως, η
εξήγηση γι’ αυτή την κατάντια δεν
ήταν ο «λαϊκισμός», ο «κρατισμός»,
τα «σοσιαλιστικά πειράματα»  αγαπη-
μένα μοτίβο της δεξιάς αντιπολίτευ-
σης τότε και σήμερα. Το ΠΑΣΟΚ είχε
ανέβει στην κυβέρνηση του 1981
υποσχόμενο ότι θα διαχειριστεί τον
ελληνικό καπιταλισμό με γνώμονα το
«εθνικό συμφέρον». Ωφελημένοι θα
έβγαιναν και οι καπιταλιστές και η ερ-
γατική τάξη. Δεν χρειάστηκε πολύ
για να φανούν τα όρια αυτής της σο-
σιαλδημοκρατικής πολιτικής. Οι πρώ-
τες επιθέσεις στην εργατική τάξη και
τα συνδικάτα -δηλαδή στην ίδια τη
βάση του- ξεκίνησαν από το 1982-83. 

Όμως, η μεγάλη στροφή ήρθε το
1985 με το «πρόγραμμα σταθεροποί-
ησης», δηλαδή λιτότητας. Το ΠΑΣΟΚ
προσαρμοζόταν στη νεοφιλελεύθερη
επέλαση που αποκτούσε ορμή διε-
θνώς με επικεφαλής τον Ρήγκαν και
τη Θάτσερ. Μαζί με το πάγωμα της
Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρ-
μογής (ΑΤΑ) στους μισθούς το ΠΑ-
ΣΟΚ ανακάλυπτε τις χάρες της
«ελεύθερης αγοράς», της «επιχειρη-
ματικότητας», με αιχμή το χρηματο-
πιστωτικό σύστημα. Ο Κοσκωτάς, φέ-
ρελπις τραπεζίτης που αγόρασε την
τράπεζα Κρήτης, εφημερίδες κλπ. εν-
σάρκωνε αυτές τις «ευκαιρίες». Η
διαδρομή που έφερε το ΠΑΣΟΚ στις
μνημονιακές κυβερνήσεις αγκαλιά με
τον Σαμαρά ξεκινάει από τότε. 

Ανταρσίες
Όμως, από τότε ξεκινάνε και οι αν-

ταρσίες από τα κάτω και από τα αρι-

στερά. Η δεκαετία του ’80 είναι γεμά-
τη από συγκλονιστικούς εργατικούς
αγώνες, ενάντια στη λιτότητα που εκ-
φράστηκαν και στο πολιτικό επίπεδο. 

Για δυο χρόνια, από τον Οκτώβρη
του ’85 που ανακοινώθηκε το πρό-
γραμμα λιτότητας, η οργή της εργα-
τικής τάξης εκφράστηκε με τερά-
στιες 24ωρες πανεργατικές απερ-
γίες. Τυπικά, η πλειοψηφία της ηγε-
σίας της ΓΣΕΕ ανήκε στο λεγόμενο
«κυβερνητικό συνδικαλισμό» της ΠΑ-
ΣΚΕ. 

Όμως, η ΠΑΣΚΕ διασπάστηκε όταν
ένα μεγάλο κομμάτι της ηγεσίας της
διαφώνησε με τα μέτρα λιτότητας. Η
κυβέρνηση διόρισε μέσω των δικα-
στηρίων μια διοίκηση στη ΓΣΕΕ
όμως, ο πραγματικός έλεγχος των
συνδικάτων, και των «βαριών ταξιαρ-
χιών» τους στις επιχειρήσεις κοινής
ωφέλειας και στις τράπεζες ήταν στα
χέρια των «ανταρτών» της ΠΑΣΚΕ
που συγκρότησαν την ΣΣΕΚ και των
συνδικαλιστών της Αριστεράς. 

Η κυβερνητική προπαγάνδα μιλού-
σε για τα «ρετιρέ» που υπεράσπιζαν
τα στενά τους «συντεχνιακά» προνό-
μια. Στο χώρο της Αριστεράς ήταν
της μόδας απόψεις που ξέγραφαν
ακριβώς αυτά τα τμήματα της οργα-
νωμένης εργατικής τάξης σαν χορτά-
τους «αριστοκράτες». Κι όμως, αυτά
τα τμήματα με την οργανωμένη τους
δύναμη έγιναν η αιχμή του δόρατος
των μαχών που έσπαγαν τη λιτότητα.  

Από την άνοιξη του 1987 αυτό το
κίνημα άρχισε να ξεχειλίζει σε απερ-
γίες διαρκείας. Δυναμικές απεργίες
με μαχητικές απεργιακές φρουρές
που έδιναν μάχες με τα ΜΑΤ ξέσπα-
σαν στους Δήμους, στους εκπαιδευ-
τικούς, στη ΔΕΗ, στις τράπεζες και

κατάφεραν να σπάσουν το πάγωμα
των μισθών παρά τους συμβιβα-
σμούς των ηγεσιών τους. Αυτές τις
αναγκαστικές υποχωρήσεις προσπα-
θούσε ο Α. Παπανδρέου να εμφανί-
σει σαν «απλοχεριά» της κυβέρνησής
του, βάζοντας στη θέση του Σημίτη
στο Υπουργείο Οικονομικών τον Τσο-
βόλα.

Εκλογικά η εργατική ανταρσία εκ-
φράστηκε με ενίσχυση της Αριστε-
ράς. Στις δημοτικές εκλογές του
1986 τα ψηφοδέλτια συνεργασίας
του ΚΚΕ με τους αντάρτες του ΠΑ-
ΣΟΚ σάρωσαν, δημιουργώντας «κόκ-
κινα στεφάνια» στις εργατογειτονιές
γύρω από την Αθήνα, τη Θεσσαλονί-
κη και τον Πειραιά.

«Γιουρούσια»
Σε τέτοιες συνθήκες μπροστά στην

Αριστερά έμπαινε η επιλογή αν θα
πατήσει γκάζι ή φρένο. Η επιλογή
ήταν το φρένο. 

Στις 1 Μάρτη του 1987, την ίδια
εποχή που οι επιστρατευμένοι απερ-
γοί των Δήμων έπαιζαν ξύλο με τα
ΜΑΤ στις χωματερές, ο Ριζοσπάστης
έγραφε: «Απέναντι σε μια κυβέρνηση
ελάχιστα διατεθειμένη να κάνει πίσω
στην εισοδηματική της πολιτική, θα
ήταν αφελής όποιος βασιζόταν μόνο
στα γιουρούσια της πρωτοπορίας».
Και ένα χρόνο αργότερα, στην απερ-
γία των εκπαιδευτικών το Μάη του
1988 επαναλάμβανε: «Μερικά γιου-
ρούσια την περίοδο των εξετάσεων
και μάλιστα με τη μορφή απεργίας
διαρκείας, θα οδηγούσαν τον αγώνα
των εκπαιδευτικών σε απομόνωση
και πολύ πιθανά σε άμεσο αδιέξοδο».

Αυτές δεν ήταν κάποιες εκτιμήσεις
τακτικής από πλευράς Ριζοσπάστη

για τις δυνατότητες της μιας ή της
άλλης απεργίας. Ήταν μια συστημα-
τική εκτίμηση για τη δυνατότητα της
εργατικής τάξης να προχωρήσει
τους αγώνες της μέχρι την σύγκρου-
ση με τον καπιταλισμό. 

Τον Σεπτέμβρη του 1985 ο Ν. Αν-
δρουλάκης, που τότε ήταν ηγετικό
στέλεχος του ΚΚΕ, έγραφε στον Ρι-
ζοσπάστη ένα άρθρο για να αποτιμή-
σει τα αποτελέσματα των βουλευτι-
κών εκλογών που είχαν προηγηθεί
και δεν ήταν καλά για το ΚΚΕ. Σ’ αυ-
τό μιλούσε για την ανάγκη το κόμμα
να ανακαλύψει τις «νέες μήτρες της
Αριστεράς» πέρα από τις «παραδο-
σιακές» του, στην εργατική τάξη. 

Δυο χρόνια μετά, έγινε το 12ο Συ-
νέδριο του ΚΚΕ και οι «νέες μήτρες»
έπαιρναν σάρκα και οστά. «Αλλαγή,
νέου τύπου ανάπτυξη με κατεύθυνση
τον σοσιαλισμό» ήταν το σύνθημα και
ο νέος προσανατολισμός.  Η Απόφα-
ση προειδοποιούσε τα μέλη του κόμ-
ματος να αποφύγουν «την ευκολία
στη λήψη αποφάσεων για απεργια-
κούς αγώνες» και «την προκήρυξη
βεβιασμένων κινητοποιήσεων». Αντί-
θετα, το εργατικό κίνημα έπρεπε να
βάλει πλάτη στη «νέου τύπου ανά-
πτυξη» που άνοιγε διάπλατα τις αγ-
καλιές της στις «νέες μήτρες» της
«επιχειρηματικότητας» και της αγο-
ράς, ακόμα και η εργατική τάξη
έπρεπε να κάνει θυσίες. 

Έγραφαν για παράδειγμα οι Θέ-
σεις της ΚΕ του κόμματος για το συ-
νέδριο:

«Η εργατική τάξη, όλοι οι εργαζό-
μενοι μπορούν να νιώσουν ότι για την
επιτυχία μιας τέτοιας ανάπτυξης, που
θα δίνει αποτελέσματα προς όφελος
τους, αξίζει να κάνουν ακόμη και θυ-

σίες».
Οσο για τις σχέσεις με την «αγο-

ρά»:
«Νέο πλαίσιο επιχειρηματικότητας

με διαφάνεια και καθορισμένες σχέ-
σεις με τα όργανα του δημοκρατικού
προγραμματισμού... η χρηματοδότη-
ση της νέας αυτής αναπτυξιακής
προσπάθειας θα προέλθει πρωταρχι-
κά από την αυτοχρηματοδότηση της
με τους  νέους πόρους που θα δημι-
ουργεί η  ίδια στην πορεία της».

Υποτίθεται ότι αυτό το πρόγραμμα
θα το υλοποιούσε μια κυβέρνηση
που θα έκφραζε τον «κοινωνικοπολι-
τικό συνασπισμό της Αριστεράς».
Μια φράση που ηχούσε ωραία αλλά
στην ουσία άνοιγε το δρόμο για τις
μεγαλύτερες υποχωρήσεις. Η Εργα-
τική Αλληλεγγύη υποδέχτηκε εκείνο
το συνέδριο και τις αποφάσεις του
με ένα μεγάλο άρθρο με τον τίτλο
«Ένα ‘τολμηρό άλμα’ προς τα δεξιά
και στο… κενό». Αποδείχτηκε προφη-
τική. 

Πορεία
Το επιστέγασμα της στροφής του

12ου Συνέδριου ήταν η πρόσκληση
στην ΕΑΡ του Λεωνίδα Κύρκου για
κοινή συνεργασία. Ο Κύρκος είχε
ήδη διασπάσει το ΚΚΕ εσωτερικού
για να συγκροτήσει το νέο κόμμα της
Ελληνικής Αριστεράς (ΕΑΡ) σε ακόμα
πιο δεξιές βάσεις. Η επιστολή-πρό-
σκληση του ΚΚΕ προς την ΕΑΡ τόνιζε

«Σχεδιασμός της ανάπτυξης με νέα
κριτήρια… Νέοι όροι λειτουργίας και
περιεχομένου της αγοράς με παρέμ-
βαση στο ρόλο και τη δράση των
υποκειμένων της. Νέα πλαίσια επιχει-
ρηματικής δράσης του ιδιωτικού κε-
φαλαίου που να ευνοούν τη νέα ανα-

πτυξιακή πολιτική…
Διαμόρφωση μιας νέας αμυντικής

πολιτικής με κριτήρια τη φύση και
την έκταση του εθνικού αμυντικού
προβλήματος και την αποτροπή μο-
νόπλευρών εξαρτήσεων στην προμή-
θεια εξοπλισμού».

Λίγο αργότερα, στη δεύτερη συ-
νάντηση Φλωράκη – Κύρκου τον
Οκτώβρη του 1988, ο Φλωράκης
απαντούσε στο ερώτημα τι σχέσεις
θα έχει η συνεργασία ΚΚΕ-ΕΑΡ με το
ΠΑΣΟΚ:

«Με την πτέρυγα που κυριαρχεί
σήμερα, εμείς χωριό δεν κάνουμε.
Τώρα, τι ανακατατάξεις θα γίνουν και
μάλιστα αν εφαρμοστεί η απλή ανα-
λογική, κανείς δεν μπορεί να προβλέ-
ψει. Εμείς πιστεύουμε ότι η χώρα
μας δεν θα μείνει χωρίς κυβέρνηση.
Κάποια κυβέρνηση θάχει. Εκεί ανάλο-
γα θα καθορίσουμε τη στάση μας».

Ήταν η πρώτη τοποθέτηση που
άνοιγε το δρόμο για τη συγκυβέρνη-
ση του καλοκαιριού του 1989. Λίγο
αργότερα, στις 9 Δεκέμβρη 1988, ο
Γρηγόρης Φαράκος, μέλος του Πολι-
τικού Γραφείου τότε, έγραφε στο Ρι-
ζοσπάστη:

«Για το γενικότερο ζήτημα, αν κά-
ποιο τμήμα της άρχουσας τάξης θε-
λήσει να στηριχτεί στις δυνάμεις της
Αριστεράς, είναι κάτι που δεν πρέπει
να αποκλειστεί ότι μπορεί να το επι-
διώξουν… Δεν πρέπει δηλαδή να
αποκλειστεί ότι μπορεί να προσπαθή-
σουν να κάνουν τέτοιους εκσυγχρονι-
σμούς και τέτοιες διορθώσεις στην
πολιτική της αστικής τάξης που να γί-
νονται, για ένα τουλάχιστον διάστη-
μα, ας μην πω αποδεκτές αλλά ανε-
χτές από την Αριστερά».

Όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια,

η άρχουσα τάξη δεν
χρειάστηκε να κάνει τε-
ράστιους εκσυγχρονι-
σμούς και διορθώσεις
στην πολιτική της για
να εξασφαλίσει την
ανοχή αυτής της Αρι-
στεράς. Μερικές θέ-
σεις στα υπουργεία,
στο προεδρείο της
Βουλής και στο Ειδικό
Δικαστήριο που θα ξε-
καθάριζε υποτίθεται τα
σκάνδαλα ήταν αρκε-
τές για τον Συνασπι-
σμό και το ΚΚΕ.

Κι αυτός ο «ρεαλι-
σμός» δεν άνοιξε δρό-
μους για την Αριστερά,
το αντίθετο, τη βύθισε
στην κρίση. Στις εκλο-
γές του Νοέμβρη του
1989 -οδήγησαν στην
Οικουμενική- ο ενιαίος
Συνασπισμός έχασε

120.000 ψηφοφόρους. Εντωμεταξύ η
μεγάλη πλειοψηφία των μελών της
ΚΝΕ είχαν πεί το ΟΧΙ τους σε αυτούς
τους συμβιβασμούς, αποχώρησαν ή
διαγράφτηκαν ομαδικά (από κει προ-
έρχεται το σημερινό ΝΑΡ).

Στις εκλογές του Απρίλη του 1990,
όταν ο Μητσοτάκης κατόρθωσε να
εξασφαλίσει την αναιμική αυτοδυνα-
μία του, το ποσοστό είχε πέσει στο
10%. Τρία χρόνια μετά, όταν ο ενι-
αίος Συνασπισμός και το ΚΚΕ είχαν
διασπαστεί, το άθροισμα των ποσο-
στών του ΚΚΕ και του ΣΥΝ είχε πέσει
στο μισό του Ιούνη 1989.

Αιτίες
Τρεις δεκαετίες μετά, η ηγεσία του

ΚΚΕ κάνει μια συγκρατημένη αυτο-
κριτική για τη συμμετοχή του κόμμα-
τος στην κυβέρνηση Τζανετάκη. Στη
Διακήρυξη για τα 100χρονα του κόμ-
ματος η ΚΕ αναφέρεται στην «λαθε-
μένη συμμετοχή του στο σχηματισμό
των αστικών κυβερνήσεων Τζαννετά-
κη (ΝΔ και Συνασπισμός) και Ζολώτα
(ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Συνασπισμός)». 

Κάνει ακόμα ένα βήμα συνδέοντας
αυτές τις επιλογές με το γενικότερο
στρατηγικό προσανατολισμό του
κόμματος από τη δεκαετία του ’30
«για τα στάδια και τις αντίστοιχες
συμμαχίες». Πράγματι, το φθινόπωρο
του 1989 η ΚΕ του ΚΚΕ κυκλοφορού-
σε ένα φυλλάδιο που απαντούσε στις
κριτικές από τα αριστερά και τους
«όψιμους επαναστάτες» προβάλλον-
τας σαν μοντέλο της συγκυβέρνησης
το Σύμφωνο Σοφούλη-Σκλάβαινα του
1936 (ανάμεσα στο ΚΚΕ του Ζαχα-
ριάδη και το Φιλελεύθερο Κόμμα) τη
ενσάρκωση δηλαδή της στρατηγικής

των Λαϊκών Μετώπων που ακολου-
θούσαν όλα τα ΚΚ εκείνη την περίο-
δο. 

Είναι επίσης σωστό, ότι σε σημαν-
τικό βαθμό οι επιλογές της ηγεσίας
του ΚΚΕ την περίοδο γύρω από το
1989 καθορίστηκαν από τις εξελίξεις
στην Ρωσία και στο ΚΚΣΕ. Ήταν η
εποχή που ο Γκορμπατσόφ βρισκό-
ταν στην ηγεσία και οι ιδέες της «Πε-
ρεστρόικα», δηλαδή του ανοίγματος
στην αγορά  ήταν κυρίαρχες και στο
ΚΚΕ. 

Όμως, στις εξηγήσεις που δίνει σή-
μερα η ηγεσία του ΚΚΕ υπάρχουν
σκόπιμα κενά. Για τις επιλογές του
’89 φταίει μόνο η «διαβρωτική υγρα-
σία του οπορτουνισμού» που παρέ-
μεινε στο κόμμα, όπως εκτιμούσε ένα
άλλο κείμενο στην Κομμουνιστική
Επιθεώρηση το 2013. Όμως, δεν
ήταν μόνο ο Ανδρουλάκης, που σή-
μερα είναι στα αζήτητα του ΠΑΣΟΚ,
ή ο Γ. Δραγασάκης τότε μέλος του
ΠΓ και σήμερα βασικός υπουργός
του ΣΥΡΙΖΑ, που «αποπλάνησαν» το
κόμμα. 

Και ο Φλωράκης, και η Παπαρήγα
και ο Κουτσούμπας μαζί με όλη την
σημερινή ηγετική ομάδα στήριξαν με
νύχια και με δόντια εκείνες τις επιλο-
γές.  Στην πραγματικότητα παρόλες
τις αυτοκριτικές και την «αποκατά-
σταση της επαναστατικής φυσιογνω-
μίας» το ΚΚΕ παραμένει και σήμερα
ένα κόμμα που ενδίδει στον ψεύτικο
ρεαλισμό του κοινοβουλευτικού δρό-
μου. Μιλάει για σοσιαλισμό, αλλά
στο μεταξύ κάθε χειροπιαστή ρήξη
με το σύστημα αναβάλλεται για το
μέλλον («θα ήταν καταστροφή η έξο-
δος από το ευρώ», όπως δήλωνε η
Παπαρήγα το 2015) και μέχρι τότε ο
μόνος στόχος για την εργατική τάξη
είναι να μάθει να ψηφίζει σωστά.

Σήμερα, η δεξιά κατάντια της κυ-
βέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να σκε-
πάζει -και με το πέρασμα του χρό-
νου- το φιάσκο της συγκυβέρνησης
του ’89. Όμως, η ρίζα και των δυο
εξελίξεων είναι κοινή. Ο κυβερνητι-
κός ΣΥΡΙΖΑ είναι η συνέχεια του συγ-
κυβερνητικού Συνασπισμού του
1989. Η εναλλακτική σε αυτούς τους
συμβιβασμούς είναι η ενίσχυση της
αριστεράς του αντικαπιταλισμού και
της επανάστασης. Αυτή την Αριστε-
ρά οικοδομεί το ΣΕΚ από τότε που η
ΟΣΕ (η οργάνωση από την οποία
προήλθε) μιλούσε για την «αντικαπι-
ταλιστική στρατηγική» που έχει ανάγ-
κη το κίνημα. Σήμερα, μπορούμε και
πρέπει να κάνουμε την επαναστατική
αριστερά πολλές φορές πιο ισχυρή
(και έμπειρη) από τότε. 

Λέανδρος Μπόλαρης
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Φέτος το καλοκαίρι κλεί-
νουν τριάντα χρόνια
από το μακρινό 1989,

όταν ο ενιαίος Συνασπισμός
του Φλωράκη και του Κύρκου
βρέθηκε να συμμετέχει σε συγ-
κυβερνήσεις πρώτα με τη ΝΔ
και ύστερα με ΝΔ και ΠΑΣΟΚ
μαζί. Ήταν μια επιλογή που
στηριζόταν στη συλλογιστική
ότι έτσι θα έρθει “κάθαρση”
από τα σκάνδαλα του ΠΑΣΟΚ
με τον Κοσκωτά. Αποδείχθηκε
ότι ήταν ένας ψεύτικος “ρεαλι-
σμός”, ένα τραγικό λάθος που
κόστισε ακριβά όχι μόνο στο
ΚΚΕ και στο πρώην ΚΚΕ εσω-
τερικού, αλλά σε όλη την Αρι-
στερά.

Σε αυτές τις σελίδες ο Λέαν-
δρος Μπόλαρης θυμίζει εκείνα
τα γεγονότα, εξηγεί τις αιτίες
που οδήγησαν προς τα εκεί αλ-
λά επίσης προβάλλει τις προει-
δοποιήσεις της επαναστατικής
αριστεράς που δεν εισακού-
στηκαν. Η Εργατική Αλληλεγ-
γύη ήταν η φωνή που έλεγε ότι
η “κάθαρση” δεν έρχεται με τέ-
τοιες συμμαχίες. Και σήμερα
επιμένουμε ότι η απάντηση
στον κατήφορο της “κυβερνώ-
σας αριστεράς” μπορεί να έρ-
θει μόνο διαλέγοντας τον επα-
ναστατικό δρόμο απέναντι
στους ψεύτικους “ρεαλι-
σμούς”.

Χρειαζόμαστε μια Αριστερά επαναστατική

(Από αριστερά) Κύρκος, Μητσοτάκης, Σαρτζετάκης, Φλωράκης, ΣτεφανόπουλοςΣκίτσο του Στάθη με τον Κουτσόγιωργα να “ξεχειλίζει” από βρώμικο χρήμαΕρ
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Eίμαι 33 χρόνια φωτορεπόρτερ, υπήρξα αν-
ταποκριτής της Ελευθεροτυπίας στα Βαλ-
κάνια, έχω καλύψει όλα τα γεγονότα από

το 1988. Πριν από 25 μέρες ακριβώς ήμουν μαζί
με τον συνάδελφό μου τον Άγγελο Παππά στο
καφενείο η Μουριά, στη συμβολή Καλλιδρομίου
και Χ. Τρικούπη. Εγώ μόλις είχα επιστρέψει από
τη Βόρεια Μακεδονία, έχοντας καλύψει όλα τα
γεγονότα για την ΕφΣυν μαζί με τον συνάδελφο
Νικόλα Ζηργάνο. 

Κατά τις 4 χαιρετηθήκαμε και φύγαμε ο καθέ-
νας για τον προορισμό του. Τον Άγγελο τον βρή-
καν στη Μαυρομιχάλη, ακριβώς πίσω από το 5ο
Αστυνομικό Τμήμα και τον χτύπησαν δύο άτομα.
Εμένα με βρήκανε στη Σμολένσκι και Ζωοδόχου
Πηγής και με χτύπησαν δύο από πίσω και ένας
από μπροστά με δαχτυλίδια στα χέρια που μου

έσπασε τη μύτη και με τραυμάτι-
σαν. Με μάζεψαν δύο παιδιά αιμό-
φυρτο και πεσμένο στην άσφαλτο.
Ήταν μια οργανωμένη επίθεση. 

Η στοχοποίησή μου έχει να κά-
νει με τη δραστηριότητά μου ως
φωτορεπόρτερ σε αυτήν την ευαί-
σθητη περιοχή, στη Βόρεια Μακε-
δονία. Εδώ να προσθέσω ότι απειλητικά μηνύμα-
τα έχουν δεχθεί και άλλοι συνάδελφοί μου κα-
θώς και να θυμίσω την επίθεση στον συνάδελφό
μου Κωστή Νταντάμη  που τον χτύπησαν στο
εθνικιστικό συλλαλητήριο το Γενάρη στο Σύν-
ταγμα.

Το απόστημα του φασισμού πρέπει επιτέλους να
θεραπευτεί. Σαν εξαρχιώτης, γεννημένος ακριβώς
απέναντι από εκεί που δολοφονήθηκε ο Αλέξης
Γρηγορόπουλος, έχω την εντύπωση ότι επιτέθηκαν

θέλοντας να κάνουν μια επίδειξη
ισχύος, ότι μπορούν να πηγαίνουν στα
Εξάρχεια στο υποτιθέμενο “άβατο” και
να κάνουν ό,τι θέλουν. Είναι μια ύπο-
πτη οργανωμένη κίνηση. Δεν θα τους
περάσει, δυστυχώς για αυτούς.  

Στις δημοτικές εκλογές θα είμαι
υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με
την Ανταρσία στις Γειτονιές της Αθή-
νας, καθώς ούτως ή άλλως ιδεολογι-
κά είμαι αριστερός άνθρωπος. Από

την πρώτη στιγμή μόλις με έφεραν από το ΙΚΑ
στην Αλεξάνδρας, ο Πέτρος Κωνσταντίνου ήρθε
μετά από μια ώρα στο σπίτι μου και μου έφτια-
χνε τα τραύματά μου. Κάθησε πέντε ώρες, την
επομένη ξανάρθε. Έζησα μια στήριξη πραγματι-
κή, ανθρωπινή, που τα τελευταία χρόνια την
έχουμε χάσει δυστυχώς. Και αυτός είναι ένας
ακόμη λόγος που δέχτηκα να είμαι υποψήφιος. 

Αλέξανδρος Σταματίου, 
φωτορεπόρτερ, μέλος ΕΦΕ

Το σωματείο της INTRACOM,
που ιδρύθηκε το 1984, εκ-
προσωπούσε από το 2006 και

εφεξής τους εργαζόμενους του
ομίλου INTRACOM HOLDINGS
(όπου ανήκαν 4 εταιρείες και οι
οποίες προέκυψαν από την από-
σπαση της μητρικής επιχείρησης).
Στο τέλος του 2014 αποσπάστηκε η
μεγαλύτερη εταιρεία, η INTRACOM
TELECOM, από τον υπόλοιπο όμι-
λο, καθώς αγοράστηκε πλήρως
από νέους μετόχους. Το σωματείο
δεν ακολούθησε τη διάσπαση των
εργοδοτών στη λογική ότι δεν είμα-
στε ανταγωνιστές οι εργαζόμενοι,
δε θα μπούμε στη λογική να εξυπη-
ρετήσουμε ο καθένας τον εργοδό-
τη μας και να φορτωθούμε τις θυ-
σίες που θα απαιτήσει, αντίθετα
ενωμένοι και ισχυροί θα συνεχίσου-
με σε ταξική βάση να αμυνόμαστε
απέναντι στις επιθέσεις όλων των
διοικήσεων και να υποστηρίζουμε
τις διεκδικήσεις μας απέναντι και
στις δύο εργοδοσίες, στη βάση των
αγωνιστικών μας δεσμών, των κοι-
νών μας αιτημάτων και των προ-
ηγούμενων αγώνων μας. 

Πρόσφατα η φιλεργοδοτική πλει-
οψηφία του Δ.Σ. έκανε μια πλήρη
κυβίστηση και ζητάει το διαχωρισμό
του σωματείου μιλώντας για προ-
βλήματα λειτουργίας λόγω της
ύπαρξης των δύο εργοδοτών: εφό-
σον οι εργοδότες διαχωρίστηκαν
και ανταγωνίζονται μεταξύ τους, οι
εργαζόμενοι είναι κι αυτοί μοιραίο
να εγκλωβιστούν σε αυτούς τους
ανταγωνισμούς, να διαλέξουν στρα-
τόπεδο και να ακολουθήσουν τελικά
τον εργοδότη τους. 

Η παράταξη που πρόσκεινται στο
ΠΑΜΕ συμφωνεί με το σπάσιμο του
σωματείου, συγκεκριμένα το προ-
παγανδίζει από το 2015. Αποφεύγει
μεν να υιοθετήσει το επιχείρημα ότι
οι εργαζόμενοι είμαστε ανταγωνι-
στές, αλλά και να συγκρουστεί με

μια τέτοια συντηρητική λογική - αν
κι αυτό είναι το βασικό επιχείρημα
του διαχωρισμού. Και τοποθετείται
ότι το ενιαίο σωματείο δεν μπορεί
να λειτουργήσει κυρίως γιατί δεν
μπορούν να κάνουν κοινή Γ.Σ. οι
εργαζόμενοι των δύο ομίλων εφό-
σον εργάζονται σε ξεχωριστούς ερ-
γοδότες. Την ίδια στιγμή όμως οι
ίδιοι συνάδελφοι καλούν τους ερ-
γαζόμενους από τις δεκάδες εται-
ρείες του κλάδου, συμπεριλαμβα-
νομένων των δικών μας, σε κοινή
Γ.Σ. του πρωτοβάθμιου κλαδικού
ΣΕΤΗΠ, την οποία θεωρούν εφικτή
και πραγματοποιήσιμη. 

Σαν ΓΕΝΟΒΑ ΙΝTRACOM διαφω-
νούμε με το σπάσιμο του σωματεί-
ου μας γιατί διαιρεί και αποδυνα-
μώνει συνδικαλιστικά όλους τους
εργαζόμενους, ενώ κερδισμένη
βγαίνει μόνο η εργοδοσία. Το ζήτη-
μα της κοινής συσπείρωσης των
εργαζομένων στα σωματεία για να
μην τους περιχαρακώνουν οι εργο-
δότες δεν κρίνεται συμβολικά -από
το τυπικό όνομα της συνδικαλιστι-
κής οργάνωσης (πρωτοβάθμιο κλα-
δικό ή πρώην ομιλικό), όπως υπο-
στηρίζει με ένα σχηματικό τρόπο η
παράταξη του ΠΑΜΕ - αλλά από
τους αγωνιστικούς τους δεσμούς,
την πραγματική συμμετοχή, ένταξη

και πύκνωση των γραμμών τους σε
ένα σωματείο. 

Αυτές τις δύσκολες προϋποθέ-
σεις για την κοινή μας συνδικαλιστι-
κή δράση έχει στην πράξη εξασφα-
λίσει το δικό μας σωματείο, με τη
μέχρι τώρα διαδρομή του,  ξεκινών-
τας το 1984 από επιχειρησιακό και
μετασχηματιζόμενο το 2006 σε ομι-
λικό. Και συνεχίζει να τις διατηρεί,
παρά την αλλαγή χεριών των μετο-
χών της INTRACOM-TELECOM στο
τέλος του 2014. Αυτό δείχνουν οι
αγώνες που έχουμε κάνει και έχουν
βάλει φρένα στην εργοδοσία: όλοι
μαζί το 2011 με τις 48ωρες απερ-
γίες, αλλά και οι αγώνες που έχουμε
πραγματοποιήσει στις ξεχωριστές
επιχειρήσεις όταν έχει χρειαστεί,
όπως στις 15 μέρες απεργία στην
INTRACOM DEFENSE το 2012 και
στην INMAINT το 2017, καθώς και η
παρουσία του ενιαίου σωματείου
μας στις γενικές απεργίες απέναντι
στη λιτότητα, το ισχυρό μέτωπο που
έχουμε σα συνδικάτο απέναντι στην
ακροδεξιά και το φασισμό. 

Το καταστατικό μας δίνει όλη την
ευελιξία να κινούμαστε στα πλαίσια
του σωματείου και ανά επιχείρηση,
με επιχειρησιακή Γ.Σ. που οργανώ-
νει το κεντρικό Δ.Σ., όταν κρίνουμε
ότι αυτή η τακτική μας ευνοεί. Επί-

σης το νόμιμο καταστατικό μας
προβλέπει ότι είναι αδιάφορο για
το μέλος του σωματείου μας η κά-
θε φορά μετοχική σύνθεση της επι-
χείρησης που εργάζεται, ακριβώς
γιατί είχαμε προβλέψει να οχυρω-
θούμε και νομικά απέναντι στην
υπαρκτή πιθανότητα κάποια εται-
ρεία του ομίλου να πουληθεί οποι-
αδήποτε χρονική στιγμή μετά την
ίδρυση του ομιλικού σωματείου.

Η θολή αντιμετώπιση και οι αντι-
φάσεις της παράταξης του ΠΑΜΕ
οφείλονται στο ότι δεν έχουν εμπι-
στοσύνη στους προηγούμενους
αγώνες των συναδέλφων και μέσα
από αυτή την ηττοπάθεια αποδέχον-
ται τη λογική ότι στο σήμερα δεν γί-
νεται να ξεπεραστούν οι διαχωρι-
σμοί που φέρνουν οι εργοδότες
στους εργαζόμενους. Επομένως η
μόνη προοπτική που απομένει είναι,
σε ένα συμβολικό επίπεδο, στην ενί-
σχυση των κλαδικών που ελέγχει το
ΠΑΜΕ ώστε μελλοντικά να διαμορ-
φωθούν καλύτεροι συσχετισμοί. 

Την ίδια τακτική είχαν ακολουθή-
σει και το 2006, όταν μετασχηματί-
στηκε το σωματείο από επιχειρησια-
κό σε ομιλικό, ακολουθώντας τον
μετασχηματισμό της μητρικής Intra-
com από επιχείρηση σε όμιλο. Και
τότε προπαγάνδιζαν το να μην ιδρυ-
θεί καν το ομιλικό σωματείο, αλλά
να γραφτούν όλοι οι συνάδελφοι
στο ΣΕΤΗΠ, το κλαδικό του ΠΑΜΕ
στο χώρο, το οποίο έχει όμως πραγ-
ματικές δυνατότητες μόνο εκεί που
δεν είναι εύκολο να υπάρξουν επι-
χειρησιακά σωματεία, όπως οι μι-
κρές επιχειρήσεις του κλάδου. Η εμ-
πειρία απέδειξε ότι ο καλύτερος
τρόπος να οργανώσουμε τους αγώ-
νες μας ήταν το σημερινό σωματείο
και έτσι θα πρέπει να συνεχίσουμε
και στο μέλλον, απόφαση που θα
παλέψουμε σαν ΓΕΝΟΒΑ INTRA-
COM να πάρει η βάση σε συλλογική
διαδικασία το επόμενο διάστημα.

Γιάννης Θεοχάρης, 
μέλος του Δ.Σ. του σωματείου ερ-

γαζομένων στον όμιλο Ιntracom
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Ανταρσίες 
στις περιφέρειες
Αντικαπιταλιστικές
περιφερειακές Κινήσεις:
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 
Αριστερή Αντικαπιταλιστική
Παρέμβαση – Ανταρσία στην
ΑΜΘ
Υποψήφιος Περιφερειάρχης: 
Θοδωρής Περεντίδης

ΑΤΤΙΚΗ
Αντικαπιταλιστική Ανατροπή
στην Αττική
Υποψήφιος Περιφερειάρχης:  
Κώστας Τουλγαρίδης

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 
Ανταρσία στο Αιγαίο –
Αντικαπιταλιστική Αριστερά
Υποψήφιος Περιφερειάρχης: 
Νίκος Μανάβης

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Αριστερή Παρέμβαση
Δυτικής Ελλάδας
Υποψήφιος Περιφερειάρχης: 
Χρήστος Κοσίνας

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Αριστερή Συμπόρευση για
την ανατροπή στη Δυτική
Μακεδονία
Υποψήφιος Περιφερειάρχης: 
Στέφανος Πράσσος

ΗΠΕΙΡΟΣ 
Αριστερή Παρέμβαση
Ηπείρου
Υποψήφιος Περιφερειάρχης: 
Νίκος Ζήκος

ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Αριστερή Παρέμβαση στη
Θεσσαλία – Ανταρσία για την
Ανατροπή
Υποψήφιος Περιφερειάρχης: 
Στάθης Ντούρος

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
Αντικαπιταλιστική Αριστερά
στα Ιόνια  
Υποψήφιος Περιφερειάρχης: 
Βέρα Κορωνάκη

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Ανταρσία στην Κεντρική
Μακεδονία-Αντικαπιταλιστική
Αριστερά
Υποψήφιος Περιφερειάρχης: 
Θανάσης Αγαπητός

ΚΡΗΤΗ
Ανυπόταχτη Κρήτη –
Αντικαπιταλιστική Αριστερή
Παρέμβαση
Υποψήφιος Περιφερειάρχης: 
Γιώργος Πιαγκαλάκης

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Ανταρσία στο Μωριά –
Συμπόρευση για την
Ανατροπή
Υποψήφιος Περιφερειάρχης: 
Παναγιώτης Κάτσαρης

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
Αριστερή Παρέμβαση
Στερεάς Ελλάδας
Υποψήφιος Περιφερειάρχης: 
Νίκη Πολυζώη

Γυρίστε στις σελίδες 16-17

INTRACOM Όχι στη διάσπαση 
του σωματείου

Να σπάσει το απόστημα

1 Μάη 2019, Το Σωματείο της INTRACOM μαζί με τους συνταξιούχους της ΕΤΕ
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“Έχει σημασία να ενισχυθεί η αριστερή εναλλακτική”
Η κυβέρνηση μιλάει 
για επιστροφή στην «κανονικότητα». 
Πόσο πραγματικό είναι αυτό;

Η κανονικότητα του Τσίπρα είναι μια απάτη.
Δείτε για παράδειγμα τι συμβαίνει στο χώρο
της Υγείας, έναν από τους πιο κρίσιμους το-
μείς που αφορούν τη ζωή των ανθρώπων και
στον οποίο εργάζομαι εδώ και σχεδόν 30 χρό-
νια ως νοσηλεύτρια. Οι συνθήκες δεν έχουν
καλυτερεύσει. Είναι τραγική η κατάσταση, το
βλέπει ο καθένας που έχει πάει στα επείγοντα
ή περιμένει μήνες για ένα ραντεβού. Στο ΨΝΘ,
η αιμοδοσία του νοσοκομείου καλείται να κα-
λύψει πολύ περισσότερα άτομα. Πέρα από
τους ασθενείς μας από έξω που έρχονται να
κάνουν εξετάσεις αίματος και τους ασθενείς
του νοσοκομείου, καλούμαστε να κάνουμε και
τις αιμοληψίες των ΤΟΜΥ (Τοπικές Μονάδες
Υγείας)  της περιοχής.

Η κυβέρνηση στα χαρτιά λέει ότι εξασφαλί-
ζει την πρόσβαση όλων στα νοσοκομεία αλλά
στην πράξη ο κόσμος δεν εξυπηρετείται. Γίνε-
ται μπάχαλο. Ο ίδιος αριθμός εργαζόμενων
καλείται να εξυπηρετήσει τριπλάσιο αριθμό
ατόμων.  Είμαι 54 χρονών και τα ωράρια μου
είναι απογεύματα και νύχτες, μας τραβάνε σαν
λάστιχο, μας εξοντώνουν.

Η κυβέρνηση με τα «προγράμματα» της ΕΕ
ισχυρίζεται ότι δίνει δουλειές ενώ στην ουσία
ανακυκλώνει την ανεργία ντύνοντάς την με
ωραία λόγια. Αλλά από λόγια χορτάσαμε. Αυ-
τά ισχύουν πάνω-κάτω σε όλους τους τομείς
του δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού τομέα
όπου η «ανάπτυξη» του Τσίπρα μεταφράζεται
σε κέρδη για τα αφεντικά και ψίχουλα για τους
εργαζόμενους.

Υπάρχουν αντιστάσεις 
απέναντι σε αυτήν την πολιτική;

Και βέβαια. Στις 16 Μάη έχουμε απεργία στα
νοσοκομεία και δεν είναι η πρώτη φορά. Ο
κλάδος των εργαζομένων στην Υγεία είναι
ένας από τους πιο μαχητικούς και δεν είναι τυ-
χαίο αυτό. Μεγάλο ρόλο έχει παίξει η δημιουρ-
γία του «Συντονιστικού των νοσοκομείων» που
πήρε την πρωτοβουλία για οργάνωση από τα
κάτω των εργαζομένων με στόχο την απεργια-
κή δράση. Όχι μια, αλλά αρκετές φορές αναγ-
κάσαμε τα ΔΣ των σωματείων και της ΠΟΕ-
ΔΗΝ να καλέσουν απεργίες και εν τέλει την
ίδια την κυβέρνηση σε υποχωρήσεις.

Σημασία δεν έχει σήμερα να καταγγέλλει κα-
νείς απλά την κυβέρνηση, αλλά να οργανώνει
ενωτικά με όλους τους εργαζόμενους τις
απεργιακές αντιστάσεις πετυχαίνοντας μικρές
και μεγάλες νίκες. Αυτό είναι το νόημα των
πρωτοβουλίων που παίρνει το Συντονιστικό
των νοσοκομείων αλλά και ο Συντονισμός
ενάντια στα Μνημόνια σε όλους τους χώρους
εργασίας. 

Ο «μονόδρομος» της κυβέρνησης βέβαια λέ-
ει ότι τι να κάνουμε, μέχρι εκεί μπορούμε να
καλύψουμε τις ανάγκες με τις πολιτικές χρη-
ματοδότησης που εφαρμόζονται στην ΕΕ.

Δεν είναι μονόδρομος. Την Πρωτομαγιά,
από τα Κίτρινα Γιλέκα στο Παρίσι μέχρι την
Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, χιλιάδες άνθρω-
ποι διαδήλωσαν με το σύνθημα της Γένοβας οι
ανάγκες μας πάνω από τα κέρδη τους. Υπάρ-
χει εναλλακτική: 

Η διαγραφή του χρέους, που μπορεί να χρη-
ματοδοτήσει αυτές τις ανάγκες σε συνδυασμό
με το συνολικό αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα
πάλης που προτείνει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Με κρατι-
κοποίηση των τραπεζών κάτω από εργατικό
έλεγχο, φορολόγηση των καπιταλιστών που
βλέπουν τα κέρδη τους να μεγαλώνουν στη
«μεταμνημονιακή» εποχή του ΣΥΡΙΖΑ. Το στα-
μάτημα των εξοπλιστικών  προγραμμάτων κόν-
τρα στην επικίνδυνη όξυνση των ανταγωνι-
σμών και την απειλή θερμών επεισοδίων στην
γειτονιά μας. Τα δις ευρώ «υπερπλεονάσματα»
είναι ματωμένα από τις τσέπες των εργαζομέ-
νων και των συνταξιούχων και απαιτούμε να τα
πάρουμε τώρα όλα πίσω. Πρόκειται βέβαια για
μέτρα που έρχονται σε άμεση σύγκρουση με
τις επιταγές της ΕΕ και οδηγούν σε έξοδο από
αυτήν και από την ευρωζώνη. 

Είμαστε ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση
των αφεντικών και επιπλέον είμαστε ενάντια
στην ρατσιστική Ευρώπη-Φρούριο που οραμα-
τίζονται. Σπέρνουν πολέμους και μετά κλεί-
νουν τα σύνορα σε πρόσφυγες και μετανά-
στες. Πανηγυρίζουν τις απόπειρες πραξικοπή-
ματος στη Βενεζουέλα, ο ίδιος ο πρόεδρος
του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου. 

Έχουμε δώσει μάχες ενάντια σε αυτές τις
πολιτικές. Διαδηλώσαμε με συνθήμα «δωρεάν
Υγεία για όλο το λαό για κάθε μετανάστη και
ανασφάλιστο». Δώσαμε τη μάχη στο Ωραιόκα-
στρο και αλλού μαζί με την ΚΕΕΡΦΑ και τα σω-
ματεία για να μπουν τα προσφυγόπουλα στα
σχολεία. Κατεβάσαμε τους πρόσφυγες από τα
Διαβατά στις απεργιακές διαδηλώσεις στη
Θεσσαλονίκη κόντρα στις απόπειρες της κυ-
βέρνησης που έκλεινε τις πόρτες στο κίνημα
αλληλεγγύης. Το πανό των εργαζομένων του

ΨΝΘ «έξω το ΝΑΤΟ-καλοδεχούμενοι οι πρό-
σφυγες» στα αντιρατσιστικά συλλαλητήρια το
κρατάγαμε μαζί με  Σύριους πρόσφυγες. Έχει
σημασία η σύγκρουση με τις ρατσιστικές πολι-
τικές γιατί δίνουν χώρο στην ακροδεξιά σε όλη
την Ευρώπη και στην Ελλάδα. 

Και βέβαια είναι απαραίτητη όχι μόνο η κα-
ταδίκη αλλά και η αντιμετώπιση των δολοφό-
νων του Παύλου Φύσσα και των νοσταλγών
του Ολοκαυτώματος όπου επιχειρούν να πα-
ρουσιαστούν σαν «νόμιμο κόμμα». Σε όποια
γειτονιά προσπαθούν να εμφανιστούν μπήκα-
με μπροστά, πρόσφατα στην Καλαμαριά, όπου
ο ξεσηκωμός του κόσμου ήταν τέτοιος ώστε ο
δήμος δεν τους παρείχε χώρο για να συγκεν-
τρωθούν. Με απόφαση του το σωματείο του
δήμου, τους κήρυξε ανεπιθύμητους, έγινε μια
μεγάλη αντιφασιστική διαδήλωση και οι φασί-
στες πήραν πόδι τελικά και από τη Μενεμένη.
Τους σταματήσαμε όταν επιχείρησαν να κατέ-
βουν στις εκλογές στα σωματεία, στη Θεσσα-
λονίκη στο σωματείο του Δήμου και το δικηγο-
ρικό σύλλογο. 

Τι ρόλο έπαιξαν τα εθνικιστικά συλλαλητή-
ρια με τη στήριξη της ΝΔ και του Μητσοτάκη
στη διόγκωση της φασιστικής απειλής;   

Με αφορμή το μακεδονικό, οι φασίστες επι-
χείρησαν να τρομοκρατήσουν στους δρόμους
και επιπλέον να μπουν στα σχολεία απειλών-
τας και εκβιάζοντας τους μαθητές. Αλλά ούτε
εκεί τους πέρασε. Έχει σημασία να μπούμε
κόντρα στις «πρωτοβουλίες» της ΝΔ που δεν
βρίσκει άλλο τρόπο να κάνει αντιπολίτευση
από τις εθνικιστικές κραυγές. 

Από την άλλη, τα ωραία λόγια του ΣΥΡΙΖΑ

ότι «έλυσε ειρηνικά» το ζήτημα δεν αποτελούν
πραγματική απάντηση στον εθνικισμό. Με τη
Συμφωνία των Πρεσπών πέτυχαν τη μεγαλύτε-
ρη διείσδυση του ελληνικού καπιταλισμού στη
γειτονική χώρα και την ανάδειξή του σαν μαν-
τρόσκυλο του ΝΑΤΟ σε όλη την περιοχή. Τα
ελληνικά πολεμικά πετάνε πάνω από τους γεί-
τονες, τα «δικά» μας αφεντικά κάνουν κουμάν-
το εκεί. Να αφήσουν τους λαούς ήσυχους να
ονομάζονται όπως θέλουν. Αυτή είναι η απλή
απάντηση και στη ΝΔ και στην κυβέρνηση, η
διεθνιστική αλληλεγγύη των εργατών.

Μίλησέ μας για την 
φετινή απεργιακή 8 Μάρτη

Φέτος η διεθνής μέρα της Γυναίκας σημα-
δεύτηκε για πρώτη φορά από απεργιακές δια-
δηλώσεις. Το ότι το κατορθώσαμε αυτό είναι
τεράστια δύναμη. Σε ένα χώρο που εργάζονται
γυναίκες αυτή η πρωτοβουλία κέρδισε την
εκτίμηση πολλών συναδέλφων -ανδρών και γυ-
ναικών- ενάντια στην ανισότητα των μισθών, τη
διάλυση των παιδικών σταθμών, των ΚΑΠΗ και
των υπηρεσιών που επιβαρύνουν τις γυναίκες,
τις σεξιστικές επιθέσεις. Συνολικότερα θέλου-
με ένα κίνημα που διεκδικεί ίσα δικαιώματα για
όλους, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής, κατα-
γωγής, φύλου και σεξουαλικών προτιμήσεων,
με την οργανωμένη εργατική τάξη στην πρώτη
γραμμή.

Μπορεί αυτό το κίνημα 
να φτάσει στη νίκη;

Η οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2008 όχι
μόνο δεν έχει ξεπεραστεί αλλά έχει γίνει και
πολιτική ανοίγοντας τους ασκούς του Αιόλου,
όπως βλέπουμε από τα γεγονότα στη Βρετα-
νία αλλά και το τεράστιο κίνημα των Κίτρινων
Γιλέκων στη Γαλλία. Αυτούς τους ασκούς δεν
θα τους αφήσουμε να κλείσουν. Δεν υπάρχει
δρόμος για να γυρίσουμε στην «κανονικότητα»
όταν εντείνουν τη λιτότητα, εντείνουν τους αν-
ταγωνισμούς, τους πολέμους και το ρατσισμό,
βγάζοντας στην επιφάνεια τους φασίστες. 

Δεν ήμουν ποτέ στο δεξιό χώρο, ανήκα πάν-
τα στην Αριστερά, την δεκαετία του ’80 στήρι-
ζα το ΠΑΣΟΚ και μετά σταμάτησα να ψηφίζω.
Όταν μπήκαν τα πρώτα μνημόνια και άρχισα
να ψάχνομαι πως να παλέψω μπήκα στο ΣΕΚ
και στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ γιατί είδα ότι το πρόγραμ-
μά τους ήταν η απάντηση στα μνημόνια, ενώ
ταυτόχρονα πρωτοστατούσαν σε όλους τους
αγώνες από τις πανεργατικές απεργίες μέχρι
το αντιφασιστικό κίνημα. 

Δέκα χρόνια μετά ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε με την
υπόσχεση για «αλλαγή» ακολουθώντας τον
ίδιο αποτυχημένο δρόμο της μεταρρύθμισης
και της διαχείρισης του συστήματος από τα
πάνω. Αλλά δεν μπορεί να αλλάξει τίποτε σε
μια εταιρία γερακιών όπως είναι η ΕΕ ενώ οι
συμβιβασμοί με τους καπιταλιστές και τους
αστικούς θεσμούς καταλήγουν σε ενίσχυση
τελικά μόνο των ίδιων. Σήμερα περισσότερο
από ποτέ, κόντρα στη δεξιά «επιστροφή» που
προβάλλουν οι Μητσοτάκηδες απέναντι στον
ΣΥΡΙΖΑ, έχει σημασία να ενισχυθεί η αριστερή
εργατική εναλλακτική και η αντικαπιταλιστική
πρόταση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ με ψήφο και στις ευ-
ρωεκλογές και στις Ανταρσίες που κατεβαί-
νουν σε δήμους και περιφέρειες. 

Η Κ. Αβραμίδου μίλησε στον Γιώργο Πίττα

Η Κατερίνα Αβραμίδου 
είναι νοσηλεύτρια στο Ψυχιατρικό
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Είναι
υποψήφια με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις
Ευρωεκλογές και με τη δημοτική 

κίνηση Ανταρσία στη Θεσσαλονίκη
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Οι ευρωεκλογές και οι το-
πικές εκλογές είναι μια

ευκαιρία για να εκφραστεί και
στις κάλπες η οργή ενός κό-
σμου που αντιστέκεται και συ-
νεχίζει να στρέφεται προς τα
αριστερά κόντρα στην κατρα-
κύλα του ΣΥΡΙΖΑ και να μην
πισωγυρίσει στους Μητσοτά-
κηδες και τη ΝΔ. 

Πώς; Μέσα από την ενίσχυση
των ψηφοδελτίων της αντικαπι-
ταλιστικής αριστεράς, γιατί παί-
ζει καθοριστικό ρόλο στη στήρι-
ξη και στην οργάνωση των αγώ-
νων, αλλά και διαμορφώνει την
αντικαπιταλιστική εναλλακτική
της διαγραφής του χρέους, της
κρατικοποίησης των τραπεζών
με εργατικό έλεγχο απέναντι
στο μεταμνημονιακό μονόδρο-
μο του ΣΥΡΙΖΑ. 

Ένας μονόδρομος συνέχι-
σης της πολιτικής των περικο-
πών για τα υπερ-πλεονάσμα-
τα, και της “ανάπτυξης” των
ιδιωτικοποιήσεων και των ερ-
γολαβιών που πληρώνουν οι
εργαζόμενοι και οι φτωχοί με
ένα τεράστιο κόστος, όπως εί-
δαμε πρόπερσι με τις πλημμύ-
ρες στη Μάνδρα και πέρυσι με
την πυρκαγιά στο Μάτι και στη
Ραφήνα. Η περιφέρεια δίνει

εκατομμύρια στους Μελισσα-
νίδηδες στη Ν. Φιλαδέλφεια
αλλά ψίχουλα για πραγματι-
κές αντιπυρικές και αντιπλημ-
μυρικές παρεμβάσεις.  

Απέναντι σε αυτήν την πολι-
τική δίνουμε τη μάχη για μια
προεκλογική περίοδο που να
διαπερνάται από αγώνες,
όπως η απεργία των νοσοκο-
μειακών στις 16 Μάρτη, για να
τα πάρουμε πίσω όλα όσα μας
έκλεψαν με τα μνημόνια. 

Δυναμώνουμε την πάλη για
την απελευθέρωση των γυναι-
κών. Φέτος η πρωτοβουλία
που πήραμε πρώτη φορά για
μια απεργιακή 8 Μάρτη ήταν
ένας σταθμός, όπως είδαμε
από την επιτυχία της απεργίας
και των συγκεντρώσεων, αλλά
και των σχετικών εκδηλώσεων
που οργανώσαμε σε δεκάδες
χώρους δουλειάς – στα βό-
ρεια προάστια στην ΕΡΤ, την

ΕΥΔΑΠ, το Παίδων Πεντέλης,
το Δήμο Αγ. Παρασκευής. 

Συνεχίζουμε τη μάχη ενάντια
στον ρατσισμό για να κλείσουν
τα στρατόπεδα και να μπουν οι
πρόσφυγες στις πόλεις και τις
γειτονιές μας. Τις σταθερές
παρεμβάσεις στα στρατόπεδα
από την Μαλακάσα μέχρι το
Σχιστό, στηρίζοντας τους πρό-
σφυγες στις κινητοποιήσεις
τους για καλύτερες συνθήκες,
για να μπουν τα προσφυγό-
πουλα στα σχολεία αλλά και
οργανώνοντας μεγάλες καμπά-
νιες και συλλαλητήρια όπως η
φετινή διεθνής μέρα δράσης
στις 16 Μάρτη. Και τη μάχη
ενάντια στους φασίστες για να
μπουν οι δολοφόνοι ισόβια, με
την ΚΕΕΡΦΑ μπροστά και ενω-
τικές πρωτοβουλίες δράσης
μαζί με τα σωματεία και τους
φορείς, όπως αυτές που έγιναν
στα βόρεια από τη Ν.Ιωνία και
το Ηράκλειο μέχρι το Μαρούσι
όπου καταφέραμε να κλείσου-
με και τα τελευταία γραφεία
του βόρειου τομέα της Χ.Α.

Αλεξάνδρα Μαρτίνη, 
υποψήφια περιφερειακή 

σύμβουλος με την Αντικαπιταλι-
στική Ανατροπή στην Αττική 

(ΠΕ ΒΟΡΕΙΩΝ)

Ηχρηματοδότηση των περι-
φερειών εξαρτάται κεν-

τρικά από το κράτος και δεν
φτάνει ούτε για αστείο να κα-
λύψει τις ανάγκες. Οι δρόμοι
είναι σε άθλια κατάσταση, οι
γέφυρες γκρεμίζονται η μια
μετά την άλλη και όλοι μιλάνε
γενικά και αόριστα για “ανά-
πτυξη”. Κλείνουν τα εργοστά-
σια στην Θράκη, ο νομός
Έβρου είναι από τις περιοχές
της Ελλάδας με τη μεγαλύτε-
ρη ανεργία, η μαύρη εργασία
οργιάζει. 

Από την άλλη, στην Ξάνθη ο
Μπόμπολας που πήρε τον κά-
θετο άξονα Εγνατία-Βουλγα-
ρία, καταστρέφει από απολι-
θωμένα δράση μέχρι τους χω-
ματόδρομους που χρησιμο-
ποιούν οι αγρότες για να πάνε
στα χωράφια. Δεν υπάρχει κα-
μιά σοβαρή μελέτη για τα ανα-
χώματα του Έβρου με αποτέ-
λεσμα να κινδυνεύουμε από
τις πλημμύρες. 

Θέλουν να φέρουν ανεμο-
γεννήτριες στη Σαμοθράκη
που θα καταστρέψουν το νησί
χάρη των εργολάβων την ίδια
ώρα που δεν υπάρχει καν
ασφαλής και αξιόπιστη ακτο-
πλοΐα με πλοία που χαλάνε
συνέχεια και έχουν πανάκριβα
εισιτήρια. Ενώ δίνουν εκατομ-
μύρια για πολεμικά πλοία, ένα
ολόκληρο νησί μένει αποκομ-

μένο. Κάηκε το Τέμενος του
Βαγιαζήτ ένα ιστορικό μνημείο
(να θυμίσω ότι πριν από κάποι-
ες δεκαετίες είχαν βάλει δυνα-
μίτη για να το γκρεμίσουν οι
φασίστες) και που βρίσκεται η
αποκατάστασή του; Μεγάλα
είναι επίσης τα προβλήματα
που αντιμετωπίζει ο κόσμος
της μειονότητας στη Θράκη. 

Αλλά υπάρχει αντίσταση. Η
μαζική κινητοποίηση του κό-
σμου ήταν αυτή που πάγωσε
τα σχέδια για τις εξορύξεις
χρυσού στη Θράκη και δεν
πρόκειται να κάνουμε πίσω.
Απορρίπτουμε κατηγορηματικά
κάθε απόπειρα “δημοψηφίσμα-
τος” για ένα θέμα που ολόκλη-
ρη η πόλη έχει πάρει καθαρή
θέση ενάντια. Ξεσηκώθηκαν
πρόσφατα οι καθαρίστριες του
νοσοκομείου της Αλεξανδρού-
πολης και οι σχολικοί τροχονό-
μοι διεκδικώντας μόνιμη δου-
λειά ενώ οι ντελιβεράδες
έφτιαξαν σύλλογο. Τα γραφεία
της Χ.Α έχουν κλείσει σε μια
σειρά από πόλεις της Θράκης

και της Αν.Μακεδονίας.
Υπάρχουν εναλλακτικές

στην πολιτική της κυβέρνη-
σης. Είναι η διαγραφή του
χρέους εδώ και τώρα, που
μπορεί να χρηματοδοτήσει τις
ανάγκες του κόσμου. Η απάν-
τηση που δίνουμε σαν ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ σε αυτούς που θέλουν να
κλείσουν το εργοστάσιο ζάχα-
ρης είναι ότι μπορούν να το
δουλέψουν οι εργαζόμενοι. 

Να πούμε όχι στην Ευρώπη
φρούριο και να να μπει τέλος
στις επιχειρήσεις επαναπρο-
ώθησης και το κυνηγητό των
προσφύγων και των μετανα-
στών στα σύνορα που έχει κο-
στίσει τη ζωή σε εκατοντάδες
αθώους ανθρώπους. Να ανοί-
ξουν τα σύνορα σε όλους
τους κατατρεγμένους, όπως
διατρανώσαμε στην κοινή μας
κινητοποίηση στα σύνορα με
τους Τούρκους αλληλέγγυους
πριν από μερικές βδομάδες,
και βέβαια με το πανελλαδικό
διήμερο δράσης για να πέσει
ο φράχτης στον Έβρο τον Γε-
νάρη του 2016.

Γιώργος Μποτσίδης, 
εργάτης, μέλος ΔΣ Εργατικού

Κέντρου Έβρου, υποψήφιος πε-
ριφερειακός σύμβουλος με την
Αντικαπιταλιστική Αριστερή Πα-

ρέμβαση, Ανταρσία στην ΑΜΘ
(ΠΕ Έβρου)

Στη Θεσσαλία της αντίστα-
σης οι αντικαπιταλιστές

βρεθήκαμε στο πλευρό των
εργαζομένων σε όλες τις
απεργιακές μάχες που άνοι-
ξαν από τον αγώνα των αδιό-
ριστων εκπαιδευτικών, μέχρι
τις κινητοποιήσεις των συμβα-
σιούχων των δήμων την άνοι-
ξη του 2018 και στηρίξαμε τις πανεργατικές
απεργίες και τις κινητοποιήσεις των αγρο-
τών. 

Δώσαμε, στο Βόλο, όλες μας τις δυνάμεις
στη σύγκρουση με το νόμο Γαβρόγλου ξε-
σηκώνοντας τις σχολές με συνελεύσεις, κα-
τάληψη 15 ημερών στους Ηλεκτρολόγους
αλλά και σε ακόμη τρεις σχολές, συντονι-
σμό των σχολών και τη διοργάνωση μεγά-
λης παμφοιτητικής πορείας. Στηρίξαμε τις
μαθητικές καταλήψεις κόντρα στην υποχρη-
ματοδότηση και τη διάλυση της δημόσιας
Παιδείας το 2017.

Είπαμε όχι στο ρατσισμό και τον φασισμό!
Στην πρώτη γραμμή του κινήματος αλληλεγ-
γύης με την ΚΕΕΡΦΑ απαιτώντας να κλεί-
σουν όλα τα στρατόπεδα και ανοιχτές πό-
λεις σε πρόσφυγες και μετανάστες. Στο
πλευρό των Αλβανών εποχιακών εργατών
γης στον Τύρναβο, που πρόσφατα προχώ-
ρησαν σε κινητοποιήσεις διεκδικώντας βελ-
τίωση των όρων εργασίας και αύξηση στα

μεροκάματά τους. 
Βρεθήκαμε στην πρώτη

γραμμή του αγώνα για να
κλείσουν τα γραφεία της Χ.Α
σε όλες τις πόλεις από τα Τρί-
καλα και το μεγάλο αντιφασι-
στικό συλλαλητήριο για να
εμποδιστεί η ομιλία του Μιχα-
λολιακου μέχρι τις μεγάλες

αντιφασιστικές κινητοποιήσεις στο Βόλο,
την Καρδίτσα, τη Λάρισα. 

Οργανώσαμε την απεργιακή 8 Μάρτη ενάν-
τια στη καταπίεση των γυναικών απαιτώντας
ίσα δικαιώματα και να σταματήσουν οι σεξι-
στικές επιθέσεις. Συμμετείχαμε στις μαζικές
κινητοποιήσεις κόντρα στην καύση σκουπι-
διών από την ΑΓΕΤ που βάζει τα κέρδη πάνω
από τους ανθρώπους απαιτώντας κρατικο-
ποίηση της ΑΓΕΤ και εργατικό έλεγχο.

Η ενίσχυση της Αριστερής Παρέμβασης
στη Θεσσαλία – Ανταρσία για την Ανατροπή
στις  περιφερειακές εκλογές σημαίνει δύνα-
μη για όλους αυτούς τους αγώνες αλλά και
δυνάμωμα της αντικαπιταλιστικής εναλλα-
κτικής απέναντι στο μνημονιακό μονόδρομο
του ΣΥΡΙΖΑ.

Κωνσταντίνα Χήρα, 
φοιτήτρια Παιδαγωγικού Βόλου, μέλος

ΕΑΑΚ, υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος με
την Αριστερή Παρέμβαση στη Θεσσαλία – 

Ανταρσία για την Ανατροπή (ΠΕ Μαγνησίας) 

Ηκυβέρνηση ισχυρίζεται ότι
έχουμε αφήσει πίσω τα μνη-

μόνια και μπροστά μας ανοίγε-
ται ο δρόμος της “ανάπτυξης”.
Μια μικρή ιδέα του σε τι μετα-
φράζεται στην πράξη αυτή η
“ανάπτυξη” για τον απλό κόσμο
μας δίνει η κατάσταση στο χώρο
της εκπαίδευσης με τα «φτωχά»
σχολεία χωρίς εκπ/κους και υπο-
στηριχτικές δομές. 

Αντί να ανοίξουν ξανά τα σχολεία που
έκλεισαν ή συγχωνεύτηκαν χάρη στις πολιτι-
κές των μνημονίων τα προηγούμενα χρόνια,
ή να καλύψουν τα πάγια κενά με μόνιμους
μαζικούς διορισμούς προσλαμβάνοντας
τους χιλιάδες αδιόριστων εκπαιδευτικών, η
κυβέρνηση χρηματοδοτεί τα κέρδη του ιδιω-
τικού τομέα. Κατ’ επέκταση και η Περιφέ-
ρεια Πελοποννήσου για τον Τατούλη και
τους υπόλοιπους επίδοξους συνεχιστές, εκ-
πρόσωπους του φιλελεύθερου μνημονιακού
μπλοκ, τα σχολεία και οι μαθητές έρχονται
σε δεύτερη μοίρα. 

Στη Μεσσηνία χρόνια τώρα αναθέτεται στα
ΚΤΕΛ από την Περιφερειακή αρχή η μεταφο-
ρά των παιδιών στα σχολεία. Αντί να διασφα-
λίζονται σχολικά δρομολόγια, τα παιδιά στοι-
βάζονται στα τακτικά δρομολόγια σε ώρες
που βολεύουν τους ίδιους, με αποτέλεσμα τα
παιδιά να αναγκάζονται να φεύγουν ξημερώ-
ματα και να γυρίζουν αργά το μεσημέρι από
το σχολείο – όπως και οι εκπαιδευτικοί που
τα προσέχουν. Ανάπτυξη για όλους αυτούς
σε μία από τις φτωχότερες περιφέρειες ση-

μαίνει διωτικοποίηση της μονά-
δας παραγωγής ρεύματος στη
Μεγαλόπολη, τα “μεγάλα έργα”
της ΤΕΡΝΑ (που τα χρυσοπλη-
ρώνουμε στα διόδια) και που
επιπλέον έχει πάρει τη διαχείρι-
ση των απορριμάτων μετατρέ-
ποντας τρεις περιοχές σε χωμα-
τερές προκειμένου να προχωρή-
σει σε καύση σκουπιδιών με

ανυπολόγιστες συνέπειες για περιβάλλον,
αγροτικές καλλιέργειες και ανθρώπους. 

Φιλοδοξούν να μετατρέψουν όλη την Πε-
λοπόννησο σε μια τεράστια ΑΟΖ με άθλιες
εργασιακές σχέσεις προκειμένου να ανθί-
σουν  επιχειρήσεις τύπου “Costa Navarino”.
Απέναντι σε αυτήν την κατάντια αγωνίζονται
οι αδιόριστοι και όλοι οι εκπαιδευτικοί που
διεκδικούν δημόσια-δωρεάν εκπαίδευση και
μόνιμη δουλειά, οι εργαζόμενοι συνολικότε-
ρα και οι αγρότες που παλεύουν ενάντια στη
φτώχεια και την υπερφορολόγηση, οι εργα-
ζόμενοι της ΔΕΗ που λένε όχι στην ιδιωτικο-
ποίηση, τα κινήματα περιοχών ενάντια στις
χωματερές αλλά και όλοι εκείνοι που στηρί-
ζουν τους αγώνες των μεταναστών εργατών
γης για δικαιώματα, να σταματήσουν επιτέ-
λους οι Μανωλάδες και να απομονωθούν οι
φασίστες που χύνουν το ρατσιστικό δηλήτη-
ριο. Το μέλλον ανήκει σε όλους εμάς και
στους αγώνες μας! 

Χριστίνα Λαδά, 
εκπαιδευτικός, μέλος ΔΣ Συλλόγου εκπαι-

δευτικών ΠΕ Μεσσηνίας, υποψήφια περιφερει-
ακή σύμβουλος με την Ανταρσία στο Μωριά 

Ανταρσίες



8 Μάη 2019, Νο 1372στις 26 Μάη εργατικη αλληλεγγυη σελ.17

στις περιφέρειες

Tο Περιφερειακό Σχήμα Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα συγκροτή-
θηκε το Φθινόπωρο του 2013 και αποτελείται από αγωνίστριες και αγωνιστές

της αντικαπιταλιστικής, αντιιμπεριαλιστικής και επαναστατικής αριστεράς στη
Στερεά Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της 5ετούς παρουσίας της Αριστερής Παρέμβασης, ήμασταν
παρόντες-παρούσες στις κινητοποιήσεις της Στερεάς Ελλάδας. Πρωτοστατήσα-
με στο αντιφασιστικό κίνημα. Στους αγώνες για την κατάργηση και μη επέκταση

των Διοδίων – ενάντια στους πλειστηριασμούς κατοι-
κιών και τις αποκοπές ρεύματος – στον αγώνα των
συμβασιούχων στην καθαριότητα των ΟΤΑ – στις
«λευκές νύχτες» της εκμετάλλευσης των εμποροϋπαλ-
λήλων – στις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Η παραμονή στη θηλιά του χρέους, της ΕΕ και του
ευρώ, ισοδυναμεί με την επιλογή να ξεπεραστεί η κα-
πιταλιστική κρίση μέσα από την κοινωνική καταστρο-
φή των εργαζόμενων και της νεολαίας. Συνεπάγεται
αυταρχισμό στους τόπους δουλειάς, φτώχεια, ανερ-
γία και ένταση της κρατικής καταστολής.

Ο «Κλεισθένης» αίρει και τα τελευταία κωλύματα μετατροπής των Δήμων και
των Περιφερειών σε μακρύ χέρι ενός κράτους φορομπηχτικού, εισπρακτικού και
υποστηρικτή των επιχειρηματικών συμφερόντων.

Ενισχύονται οι περικοπές στην Υγεία και στην Παιδεία. Προωθούνται μαζικές
απολύσεις, υπαλλήλων και συμβασιούχων και ελαστικοποίηση των εργασιακών
σχέσεων, με αποτέλεσμα τη διάλυση των κοινωνικών υπηρεσιών. 

Για αυτό απέναντι σε όλα αυτά η είναι διαγραφή του χρέους, η κρατικοποίηση
των τραπεζών και το αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Με τους αγώ-
νες μας μπορούμε να τα πάρουμε όλα πίσω και να γίνουμε οι ατμομηχανές της
ιστορίας.

Σπύρος Μεθενίτης,
χημικός, υπάλληλος σε εταιρία φαρμάκου, καθηγητής, υποψήφιος περιφερειακός

σύμβουλος με την Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα (ΠΕ Ευβοίας)

Την προηγούμενη βδομάδα ο Τσίπρας επισκέφτηκε την Κρήτη για να εγκαι-
νιάσει στην ουσία ένα κομμάτι εθνικής οδού, ούτε 10 χιλιόμετρα μήκος,

που ήταν υπό κατασκευή σχεδόν 10 χρόνια. Στις δηλώσεις του δε παρέλειψε
να αναφέρει τη σημασία που έχει το νησί γεωπολιτικά, ενεργειακά και οικονο-
μικά. 

Σε απλή μετάφραση αυτό σημαίνει ότι θέλουν την Κρήτη μια σταθερή βάση
για τις ιμπεριαλιστικές εξορμήσεις του ΝΑΤΟ στη νοτιοανατολική Μεσόγειο και
τη Μέση Ανατολή, με αναβάθμιση του ρόλου της βάσης της Σούδας. Ταυτό-
χρονα θέλουν να μετατρέψουν το νησί σε «μπαταρία» αφού σχεδιάζουν να πα-
ραχωρήσουν θαλάσσια τμήματα νότια και νοτιοδυτικά σε πολυεθνικές εταιρεί-
ες για εξόρυξη υδρογονανθράκων, χωρίς βέβαια να τους ενδιαφέρει η τερά-
στια οικολογική καταστροφή που θα προκαλέσουν τέτοιες εγκαταστάσεις, όχι
μόνο στην θαλάσσια περιοχή της Κρήτης αλλά και στη Μεσόγειο. Παράλληλα,

δίνουν όλο και περισσότερα κίνητρα στους ξενοδό-
χους για να μετατρέψουν μέχρι και την τελευταία
ανεκμετάλλευτη γωνιά του νησιού σε ένα απέραντο
τουριστικό θέρετρο. Αυτή είναι η ανάπτυξη που
ευαγγελίζονται. 

Στις περιφερειακές εκλογές η αντικαπιταλιστική
αριστερά συμμετέχει για 3η συνεχόμενη φορά με
το σχήμα της, την Ανυπότακτη Κρήτη. Τα προηγού-
μενα 8 χρόνια έχουμε δώσει πολλές μάχες ώστε να
φύγει η νατοϊκή βάση της Σούδας από το νησί. Οι
αγωνιστές και οι αγωνίστριες της Ανυπότακτης

Κρήτης έχουμε βρεθεί στην πρώτη γραμμή για την υποδοχή ανθρώπων που
κατέληξαν να είναι πρόσφυγες εξαιτίας των επεμβάσεων του ΝΑΤΟ. Έχουμε
πρωτοστατήσει ενάντια στην κατασκευή ΒΑΠΕ στις ορεινές περιοχές, ενώ οι
εκδηλώσεις που πραγματοποιήσαμε ενάντια στις εξορύξεις και ενάντια στην
κατασκευή αεροδρομίου στο Καστέλλι (άλλο ένα φαραωνικό έργο που το μόνο
που θα εξυπηρετήσει είναι τα συμφέροντα αυτών που θα το κατασκευάσουν)
μαζί με την πρωτοβουλία πολιτών Πεδιάδας, είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία. 

Στο ψηφοδέλτιο μας συμμετέχουν αγωνιστές και αγωνίστριες που δου-
λεύουν στον επισιτισμό και τον τουρισμό και ξέρουν από πρώτο χέρι το πώς εί-
ναι να οργανώνεις εργατικές μάχες μέσα σ’ αυτές τις εργασιακές γαλέρες. Γι'
αυτούς του λόγους η επανεκλογή συμβούλου και η εκλογή περισσότερων συμ-
βούλων στην Περιφέρεια σημαίνει ότι η φωνή των ανθρώπων και των κινημα-
των θα ακουγεται ακόμα πιο δυνατά. Γι’ αυτό παλεύουμε. 

Γιάννης Βαλαής, 
οδοντίατρος, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος στο Ηράκλειο 

με την Ανυπότακτη Κρήτη (ΠΕ Ηρακλείου)

Στην Κ. Μακεδονία, οι μάχες που
έδωσαν εργαζόμενοι και κινήματα,

ήταν συνεχείς την τελευταία πενταετία:
από τους σκληρούς αγώνες των συμβα-
σιούχων σε δήμους, σχολεία, νοσοκο-
μεία, ΕΛΠΕ, ΕΥΑΘ μέχρι τα κινήματα
υπεράσπισης του περιβάλλοντος (Σκου-
ριές, Σέρρες κ.α), αλλά και μια σειρά
πολιτικές μάχες ενάντια στους φασίστες
και τον εθνικισμό.  

Υπήρξαν κορυφώσεις όπως για παράδειγμα το κα-
λοκαίρι του 2017, όπου οι συναδέλφισσες/οι έκλει-
σαν τα αμαξοστάσια των δήμων και απαίτησαν από
το Σκουρλέτη την μονιμοποίηση. Η κυβέρνηση αναγ-
κάστηκε να δώσει 8500 μόνιμες θέσεις, αλλά η τερά-
στια πλειοψηφία βρέθηκε στο δρόμο. Και πάλι δεν το
έβαλαν κάτω: συνέχισαν και ακόμα συνεχίζουν τον
αγώνα για μόνιμη και σταθερή δουλειά. Στο Βοήθεια
στο Σπίτι με μαζικά κατεβάσματα στην Αθήνα πετύ-
χαμε να ανοίξει ο δρόμος για τη μονιμοποίηση.       

Η μεγαλύτερη πολιτική μάχη των δύο τελευταίων
χρόνων ήταν με τον εθνικισμό. Με αφορμή το μακε-
δονικό, βγήκαν οι ακροδεξιοί όλων των αποχρώσεων
και προσπάθησαν να στρέψουν την οργή και την
αγανάκτηση του κόσμου στο «όνομα και την ιστο-

ρία» που τάχα ξεπούλησε η κυβέρνηση.
Όλοι όσοι της έκαναν πλάτες όταν ξε-
πουλούσε το λιμάνι, το αεροδρόμιο, την
Εγνατία οδό, χιλιάδες ιστορικά μνημεία
και δημόσιους χώρους, τώρα προσπα-
θούσαν να κατεβάσουν τον κόσμο στο
δρόμο και να τον ψήσουν «να πάρει τα
όπλα για τα Σκόπια». Εκεί ήταν κρίσιμη η
παρέμβαση της Ανταρσίας, για να εξηγή-
σει τι γίνεται με το μακεδονικό, να δώσει
τη μάχη με τους φασίστες και να προβά-

λει την μόνη απάντηση που βοηθάει στην ειρήνη και
τη φιλία των λαών: το διεθνιστικό όχι στη συμφωνία
των Πρεσπών. 

Δυνατοί αγώνες και δυνατή αντικαπιταλιστική αρι-
στερά: αυτό το μήνυμα θέλουμε να δώσουμε και
στους δρόμους και στις κάλπες της Κ. Μακεδονίας

Nίκος Χατζάρας,  
μέλος του ΔΣ Σωματείου Εργαζομένων στο Δήμο 

Αμπελοκήπων-Μενεμένης και του ΔΣ Συλλόγου Εργα-
ζόμενων «Βοήθεια στο Σπίτι» Κ. Μακεδονίας, μέλος του

Συντονισμού ενάντια στα Μνημόνια, υποψήφιος περι-
φερειακός σύμβουλος με την Ανταρσία στην Κεντρική

Μακεδονία-Αντικαπιταλιστική Αριστερά 
(ΠΕ Θεσσαλονίκης)

ΗΑριστερή Παρέμβαση στην Ήπει-
ρο είναι εκλεγμένη εδώ και 2 θητεί-

ες στο περιφερειακό συμβούλιο και
έχει στηρίξει μια σειρά από μάχες μέσα
και έξω από αυτό, όπως η μάχη απέ-
ναντι στις ιδιωτικοποιήσεις  (Δωδώνη,
Εγνατία). Eπιπλέον, όταν έκλεισαν το
εργοστάσιο του Πέτσιου και πρόσφατα
της ΒΙΚΥ άνοιξε το ζήτημα για το πώς
θα μπορούσαν να ξαναλειτουργήσουν,
ως κρατικές επιχειρήσεις. 

Παράλληλα όλο αυτό το διάστημα δώσαμε τις αν-
τιρατσιστικές και αντιφασιστικές μάχες. Σταθήκαμε
στο πλευρό των προσφύγων στον Κατσικά και κάνα-
με πράξη το σύνθημα “εργάτες-ενωμένοι ποτέ νικη-
μένοι”, διαδηλώνοντας μαζί στην απεργιακή συγκέν-
τρωση της ΑΔΕΔΥ. Μετά την φασιστική επίθεση στα
προσφυγόπουλα στην Κόνιτσα κάναμε περιοδεία και
συμμετείχαμε στην αντιφασιστική εκδήλωση που
έγινε εκεί, όπου από την πλευρά μας μπήκε η ανα-

γκαιότητα απομόνωσης και καταδίκης
των χρυσαυγιτών.  

Στηρίξαμε τους φοιτητικούς αγώνες
από την κατάληψη της Ιατρικής το 2016
μέχρι τους πρόσφατους αγώνες ενάντια
στις συγχωνεύσεις των σχολών, για αξιο-
πρεπή σίτιση και στέγαση. Από την αρχή
πήρε θέση απέναντι στις εξορύξεις πε-
τρελαίων στην Ήπειρο, συμμετείχε στις
συσκέψεις και τις κινητοποιήσεις και τώ-
ρα οργανώνει το πανελλαδικό συλλαλη-

τήριο που θα γίνει στα Γιάννενα στις 11 Μάη. 
Στις 26 Μάη διεκδικούμε να δυναμώσει η αντικαπι-

ταλιστική εναλλακτική που βάζει μπροστά τη δια-
γραφή του χρέους, τις κρατικοποιήσεις και τον ερ-
γατικό έλεγχο. 

Αρετή Κανέλλου, 
φοιτήτρια Χημικού, υποψήφια περιφερειακή σύμβου-

λος με την Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο (ΠΕ
Ιωαννίνων)

Με την Ανταρσία στο Αιγαίο συμμε-
τέχουμε στις περιφερειακές εκλο-

γές, διεκδικώντας τη μία έδρα που
έχουμε ήδη στο Περιφερειακό Συμβού-
λιο και αύξηση των ψήφων και του πο-
σοστού μας. Είμαστε ενάντια στα μνη-
μονιακά μέτρα της κυβέρνησης και
παίρνουμε θέση στα ιδιαίτερα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουν τα νησιά. 

Οι λύσεις που προτείνουμε για όλα
τα σημαντικά ζητήματα που απασχο-
λούν την εργαζόμενη πλειοψηφία, σε αντίθεση με
όλες τις άλλες παρατάξεις, είναι αντικαπιταλιστικές:
“να πληρώσει το κεφάλαιο!”. Από τη διαγραφή του
χρέους μέχρι τη δημιουργία δημόσιου φορέα για τις
ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες και τη δωρεάν μεταφορά
των επιβατών. 

Όταν στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ μπορείς να
βρεις πρόσωπα τουλάχιστον ύποπτα, όπως επικεφα-

λείς ΜΚΟ με απλήρωτους εργαζόμε-
νους, ανθρώπους των μυστικών υπηρε-
σιών σε θέσεις διοικητών των hot spot,
επιχειρηματίες, λούμπεν φασιστοειδή
και παραλίγο μέχρι κι έναν …χρυσαυγί-
τη! Όταν το ΚΚΕ δεν είχε καμιά δράση
στο αντιφασιστικό και η λύση που προ-
τείνει για τους πρόσφυγες είναι “να φύ-
γουν και ας πάνε όπου θέλουν”. Όταν η
Δεξιά προστατεύει, καλύπτει και στεγά-
ζει στα ψηφοδέλτιά της όλους τους

ακροδεξιούς και τους φασίστες που δεν κατεβάζουν
δικό τους ψηφοδέλτιο. 

Η Ανταρσία στο Αιγαίο διεκδικεί ότι οι πρόσφυγες
πρέπει να έχουν όλα τα δικαιώματα των κατοίκων
της χώρας. 

Παρασκευάς Ψάνης, 
υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με την 

Ανταρσία στο Αιγαίο (ΠΕ Λέσβου) 
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ΤΕΤΑΡΤΗ 8/5
ΗΡΑΚΛΕΙΟ  ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/5
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 6.30μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 6.30μμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ  11/5
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 11.30πμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
“Τζάντε” Πετρουπόλεως 11.30πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
πεζόδρομος (έναντι Μουσείου 
ΕΑΜικής Αντίστασης) 11.30πμ 
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 
Super Market Βασιλόπουλος 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
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Πεζόδρομος Μιχαήλ Αγγέλου 12μεσ
ΒΟΛΟΣ
Πλατεία Αγ. Νικολάου 11.30πμ

Εξορμήσεις με
την εργατικη
αλληλεγγυη

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/5 καφέ Σταθμός 8μμ
Βενεζουέλα - Το πραξικόπημα φιάσκο
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/5  στης Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
Ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί
Ομιλητής: Γιάννης Μανωλάτος

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/5  καφέ Μικρές Γεύσεις
(πλ.Τερψιθέας) 7μμ
Οργανώνοντας στην τελική ευθεία για τις
εκλογές
Ομιλητής: Έλις Μουτσέλι

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΒΟΡΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/5  Πολύκεντρο Νεολαίας 7μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Νίκη Ζουγανέλη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/5 καφέ Ζωή 7μμ
Ενάντια στην καταπίεση, η θεωρία και η
πράξη
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/5 καφέ Γιώτης 8.30μμ
Οι εξελίξεις στη λωρίδα της Γάζας και η
αντίσταση στο σιωνιστικό κράτος του Ισ-
ραήλ
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 9/5 καφέ Αλντεμπαράν 8μμ
Οργανώνοντας στην τελική ευθεία για τις
εκλογές
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 9/5 καφέ Λα Ροζέ 7μμ
Οργανώνοντας στην τελική ευθεία για τις
εκλογές
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΚΥΨΕΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 9/5 καφέ Deja 7.30μμ
Οργανώνοντας στην τελική ευθεία για τις
εκλογές
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΠΕΜΠΤΗ 9/5 καφέ Μυρτίλο (Πάρκο
Καπαψ) 7.30μμ
Οργανώνοντας στην τελική ευθεία για τις
εκλογές
Ομιλητής: Βασίλης Μάραντος

ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 9/5 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγκαβή
69) 7.30μμ

Οργανώνοντας στην τελική ευθεία για τις
εκλογές
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη 

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 9/5 καφε Περιμπανού 7.30μμ
Οργανώνοντας στην τελική ευθεία για τις
εκλογές
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 9/5 καφέ Κρίκος 7μμ
Οργανώνοντας στην τελική ευθεία για τις
εκλογές
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης   

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ- ΘΗΣΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 9/5 καφέ «6» 7μμ
Οργανώνοντας στην τελική ευθεία για τις
εκλογές
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 9/5 καφέ Βεσπάκι (Ζίννη 30) 7μμ
Οργανώνοντας στην τελική ευθεία για τις
εκλογές
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 9/5 στην Αυλή του Πέτρου 7μμ
Οργανώνοντας στην τελική ευθεία για τις
εκλογές
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 9/5 καφέ Τζένγκα 7μμ
Οργανώνοντας στην τελική ευθεία για τις
εκλογές
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΝΙΚΑΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 9/5 δημαρχείο 6μμ
Οργανώνοντας στην τελική ευθεία για τις
εκλογές
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΕΜΠΤΗ 9/5 δημαρχείο 6μμ
Τότε και σήμερα – 52 χρόνια από τις 21
Απρίλη 1967
Ομιλητής: Παναγιώτης Ζουγανέλης

ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΙΛΙΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 9/5 καφέ Sweet Home 7μμ
Οργανώνοντας στην τελική ευθεία για τις
εκλογές
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΠΕΜΠΤΗ 9/5 Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Ο Λένιν είχε δίκιο
Ομιλητής: Χάρης Παπαδόπουλος

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΠΕΜΠΤΗ 9/5  Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Η πάλη των γυναικών και οι δημοτικές
εκλογές
Ομιλήτρια: Έλλη Πανταζοπούλου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΝΟΤΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 9/5 Πολύκεντρο νεολαίας 7μμ
Οι εργατικές μάχες για να ξηλώσουμε τη
λεηλασία των μνημονίων
Ομιλήτρια: Βίκη Γκαδάτσιου

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 9/5 καφέ Γέφυρες (Πατρέως 86)
7μμ
Η αντικαπιταλιστική αριστερά μπροστά στη
μάχη των εκλογών
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 9/5 καφέ Ποέτα 8μμ
Οι εργατικές μάχες για να ξηλώσουμε τη
λεηλασία των μνημονίων
Ομιλητής: Κώστας Τορπουζίδης

ΚΑΜΑΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 9/5 ΕΔΟΘ 7.30μμ
Οι εξελίξεις στη λωρίδα της Γάζας και η
αντίσταση στο σιωνιστικό κράτος του Ισ-
ραήλ
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 9/5 καφέ Κομπόης 7μμ
Οι εξελίξεις στη λωρίδα της Γάζας και η
αντίσταση στο σιωνιστικό κράτος του Ισ-
ραήλ
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 9/5 στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’ ορ.,
6μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλλου

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 9/5 Πνευματικό Κέντρο Δήμου
7μμ
Βενεζουέλα - Το πραξικόπημα φιάσκο
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 9/5  στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Βενεζουέλα - Το πραξικόπημα φιάσκο
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕΜΠΤΗ 9/5  στέκι (Ρήγα Φερραίου) 8μμ
Οι εργατικές μάχες για να ξηλώσουμε τη
λεηλασία των μνημονίων
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 9/5 στέκι Αριστερής Κίνησης (Ιά-
σωνος και Ακροπόλεως) 7.30μμ
Το ενιαίο μέτωπο

Ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 9/5  Μεγάλου Αλεξάνδρου 59
8μμ
Η αντικαπιταλιστική αριστερά και οι εκλο-
γές
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΒΟΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/5  Θόλος 6μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

Μαρξιστικά Φόρουμ

  εργατικη
αλληλεγγυη
Bδομαδιάτικη Eφημερίδα
εκδίδεται από το ΣΕΚ

Ιδιοκτήτης: Αναστασιάδης Αναστάσιος 
του Βασιλείου, Φειδίου 14, 106 78 Αθήνα 

Eκ δό της: Αναστασιάδης Αναστάσιος

Διευ θυ ντής: Γκαρ γκά νας Παναγιώτης, 
Αναξαγόρα 14Α, 10552 Αθήνα
τηλ. 210 5241001 

Σύνταξη: Λένα Βερδέ, Σωτήρης Κοντο-
γιάννης, Νίκος Λούντος, Στέλιος Μιχαη-
λίδης, Κυριάκος Μπάνος, Λέανδρος
Μπόλαρης, Γιώργος Πίττας, Αφροδίτη
Φράγκου 
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση:
Π. Γαβριηλίδης, Γ. Κούβαρης

Eκτύ πω ση: News Press Hold, 
παρ. Ορφέως 13, 194 00 Κορωπί 
Γρα φεία: Ανα ξα γό ρα 14Α, 105 52 Ομό νοια 
e-mail: er ga ti ki@gmail.com
τηλ.: 210 5241001, 
Διεύθυνση Aλ λη λο γρα φί ας:
TΘ 8161 Oμό νοια 102 10 Aθή να 
Κω δι κός ΕΛ ΤΑ 7856

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
δικαιο σύ νη, όλο το αστι κό κρά τος λει -
τουρ γεί για να προ στα τεύ ει τα συμ φέ -
ρο ντα της άρ χου σας τά ξης. H εργα τι κή
τά ξη θα χρεια στεί το δι κό της κρά τος,
στη ριγ μέ νο στην άμε ση δημο κρα τία,
στα συμ βού λια αντι προ σώ πων απ' τους
χώρους δου λε ι άς και στην εργα τι κή 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
σεξουα λι κής προ τί μη σης. 
Yπο στη ρί ζου με όλα τα εθνι κο α πε λευ θε -
ρω τι κά κινή μα τα που αντι στέ κο νται
στην ιμπε ρια λι στι κή κατα πί ε ση. H δύνα -
μη που θα τσα κί σει τελειω τι κά τον ιμπε -
ρια λι σμό εί ναι η ενό τη τα της εργα τι κής
τά ξης σε διε θνή κλί μα κα από τη Nέα
Yόρ κη ως τη Σε ούλ και από το Λον δί νο
ως το Σάο Πά ο λο. 
Aντι πα λεύ ου με κά θε μορ φή σοβι νι σμού,
ρατσι σμού ή σεξι στι κών δια κρί σε ων
που απει λεί να δια σπά σει τους εργά τες. 
Aπέ να ντι στην αντι τουρ κι κή πολε μο κα -
πη λεία της “δι κής μας” άρ χου σας τά ξης
υπο στη ρί ζου με το σύν θη μα Eλ λη νες και

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

EΠA NA ΣTA TI KO KOM MA
της εργα τι κής πρω το πο ρί ας
H εργα τι κή τά ξη μπο ρεί να απε λευ θε -
ρώ σει τον εαυ τό της και όλους τους κα-
τα 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

Στις σχολές
ΦΛΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 9/5 φουαγιέ 4μμ
Μαρξισμός και αναρχισμός
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ

Μαρξισμός, θεωρία 
για να καταλάβουμε και για 
να αλλάξουμε τον κόσμο

ΠΑΔΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 13/5 ΣΚΤΚΣ (ΤΕΙ ΑΘ.) αιθ.
προβολών 2μμ
Ομιλητής: Κώστας Πίττας

ΦΛΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/5 αίθριο 2μμ
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΠΑΝΤΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 16/5 αίθ. Β51, 2μμ
Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 20/5
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπου-
λος

ΝΟΜΙΚΗ
ΤΡΙΤΗ 21/5 
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου

ΑΣΚΤ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/5
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/5

ΦΥΣΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΠΕΜΠΤΗ 16/5

ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ 16/5

ΒΟΛΟΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/5 Θόλος, αίθ. φοιτητι-
κών συλλόγων



Εκδηλώσεις 
για τις δημοτικές εκλογές 

Ανταρσία 
στις γειτονιές της Αθήνας
Τετάρτη 8/5 

3ο Διαμέρισμα
Λαϊκή Κ. Πετράλωνα 12.30μμ
ΗΣΑΠ Πετραλώνων  6.30μμ

Πέμπτη 9/5 
ΗΣΑΠ Πετραλώνων 7.30πμ
Τριών Ιεραρχών, 8μμ

Παρασκευή 10/5
Λαϊκή Α. Πετραλώνων 12.30μμ
ΗΣΑΠ Α. Πετραλώνων 7μμ
7ο Διαμέρισμα 
Μετρό Αμπελοκήπων 7.30πμ
6ο Διαμέρισμα
Μετρό Αττικής 7.30πμ

Σάββατο 11/5

1ο Διαμέρισμα
Λαϊκή Εξαρχείων 11.30πμ
2ο Διαμέρισμα
Λαϊκή Νέου Κόσμου 12μ
Σκλαβενίτης Παγκράτι 11.30πμ
3ο Διαμέρισμα
Σκλαβενίτης 12μ Κ. Πετράλωνα
Μάρκετ Ιν 11πμ Θησείο
ΗΣΑΠ Πετραλώνων 11.30πμ
4ο Διαμέρισμα
Σεπόλια 11πμ
5ο Διαμέρισμα
Λαϊκή Γκράβας 11.30πμ    
6ο Διαμέρισμα
Πλατεία Κυψέλης 11.30πμ
7ο Διαμέρισμα
Λαϊκή Λαρίσης 11.30πμ
Πλ. Γκύζη11.30πμ          

Κυριακή 12/5

Πόρτα Πόρτα

1ο Διαμέρισμα
Καλλιδρομίου 12μ
5ο Διαμέρισμα
Πύργος Πατησίων 12μ
Περιοχή Λεόντειος 12μ
6ο Διαμέρισμα
Φαιδριάδων 12μ
7ο Διαμέρισμα
Ριανκούρ 12μ
Γκύζη 6.30μμ

Ανταρσία στην Κοκκινιά
Σάββατο 11/5 Λαϊκή  Περιβολάκι
Παναγίτσα 12μ
Κυριακή 12/5 Πλ. Χαλκηδόνας
και Λόφος Βώκου 6μμ

Ανταρσία στο Λιμάνι
Σάββατο 11/5 Νέο Φάληρο (Με-
τροπόλιταν) 11.30πμ
Παζάρι 11.30πμ
Παρασκευή 10/5 Πασαλιμάνι
6.30μμ

Κόκκινη Ρωγμή 
στο Ηράκλειο
Παρασκευή 10/5
Παρέμβαση στο Φεστιβάλ Σχολι-
κά Δρώμενα, Αίθουσα Πολλα-
πλών Χρήσεων 1ου Λυκείου
(Πεύκων 50) 7.30μμ

Σάββατο 11/05  
Εξόρμηση στην πλατεία ΗΣΑΠ
12μ

Κυριακή 12/05
Παρέμβαση στο Φεστιβάλ Σχολι-
κά Δρώμενα, Πολιτιστικό Πολύ-
κεντρο «Ηλέκτρα Αποστόλου»
(Κουντουριώτου και Νεότητος)
6.30μμ

Ανταρσία στην Θεσσαλονίκη
Σάββατο 11/5
Λαϊκή Βούλγαρη 11πμ
Λαϊκή Ξηροκρήνης 11πμ

Ανταρσία στην Ξάνθη
Σάββατο 11/5 
Κεντρική Πλατεία 11πμ

Ανταρσία στα Χανιά
Σάββατο 11/5 
Πλατεία Αγοράς 11.30πμ

Ανταρσία στην  Πάτρα
Τέταρτη 8/5
Λαϊκή Θεμιστοκλέους και Παπα-
φλέσσα 11πμ
Παρασκευή 10/5
Λαϊκή Προσφυγικά 11πμ
Σάββατο 11/5 
Γεροκωστοπούλου  και Ρήγα Φε-
ραίου 11πμ
Κυριακή 12/5
Εργατικές Κατοικίες Νέου Δρό-
μου 12μ
Δευτέρα 13/5
Λαϊκή Πλατεία Βουδ 11πμ

Ανταρσία στο Λιμάνι-
Πειραιάς
Πέμπτη 9/5, 10πμ Κανάλι
Ένα, 11πμ Τζάννειο 
Παρασκευή10/5, 6.30πμ
ΟΛΠ τεχνικοί, 9πμ Μεταξά, 
Δευτέρα 13/5, 6.30μμ Τζάννειο 
Τρίτη14/5, 7πμ ΕΛΤΑ ΠΕΙ-
ΡΑΙΑ, 7.45πμ 9ο ΓΕΛ 
Πέμπτη 16/5, 8.30πμ Δημαρ-
χείο Πειραιά, 8.30πμ ΔΕΗ
Καμίνια 

Ανταρσία στην Κοκκινιά
Πέμπτη 9/5, 10πμ Δημαρχείο
Νίκαιας, 12μες ΕΟΠΥΥ Νί-
καιας, 12.30μμ ΟΑΕΔ Νί-
καιας, 1μμ ΕΛΤΑ Νίκαιας 
Παρασκευή 10/5, 9πμ Κρατι-
κό Νίκαιας
Πέμπτη 16/5, 9πμ ΕΦΚΑ Ρέν-
τη, 10πμ Δημαρχείο Ρέντη,
11πμ ΚΑΠΗ Ρέντη

Αντίσταση και Ανατροπή
στα Βριλήσσια
Τετάρτη 8/5,
10πμ δημαρχείο, 
11πμ ύδρευση, ΚΑΠΗ, ΚΕΠ 
Πέμπτη 9/5,
10πμ Παίδων Πεντέλης  
Παρασκευή10/5,
7.45πμ 1ο ΓΕΛ 
Τρίτη14/5,
9πμ Παιδικοί σταθμοί

Κόκκινη Ρωγμή 
στο Ν.Ηράκλειο
Πέμπτη 9/5,
8.30πμ δημαρχείο, 
υπηρεσίες Δήμου, ΟΑΕΕ
Παρασκευή10/5, 
7.30μμ 1ο ΓΕΛ

Ανυπότακτη Πετρούπολη
Τετάρτη 15 Μάη, Προεκλογι-
κή περιοδεία σε Γκαράζ,
Δήμο τοπικό ΕΦΚΑ

Ανταρσία στη
Θεσσαλονίκη
Πέμπτη 9/5, 7.45πμ ΓΕΛ Χα-
ριλάου, 9πμ ΙΚΑ Αριστοτέ-
λους, Γ'-Δ' ΥΠΕ, ΕΛΤΑ Αρι-
στοτέλους, Δ' ΔΟΥ, Τράπε-
ζες Αριστοτέλους 
Παρασκευή10/5, 7πμ ΟΣΕ,
10πμ Ιπποκράτειο, 10.30πμ
ΕΛΤΑ Σταυρούπολης 
Δευτέρα 13/5, 7.45πμ Σχο-
λείο Ικτίνου, 8πμ ΔΕΗ Τσιμι-
σκή, Κτηματολόγιο, ΙΚΑ Αγ-
γελάκη, Πολεοδομία , 9πμ
Νοσ. Αγ. Δημήτριος, Γεννη-
ματάς, ΑΧΕΠΑ
Τρίτη14/5, 6.45πμ ΕΛΠΕ,
10πμ ΨΝΘ
Τετάρτη 15/5, 10πμ νοσοκ.
Παπαγεωργίου
Πέμπτη 16/5, 9πμ Δήμος
Θεσ/νίκης
Παρασκευή 17/5, 7.45πμ
Σχολείο Κ. Καραμανλή, 11πμ
ΕΡΤ3, 9.30πμ εξόρμηση ΙΚΑ
Πύλης Αξιού, 12μες Δικα-
στήρια
Δευτέρα 20/5, 11πμ ΙΚΑ
Μαρτίου 1μμ Αμαξοστάσιο
ΟΑΣΘ 
Τρίτη 21/5, 8.30πμ Υπηρε-
σίες Περιφέρειας (26ης
Οκτωβρίου)
Τετάρτη 22/5, 7.45πμ Σχο-
λείο Βούλγαρη, 8.30πμ
ΟΑΣΘ, 10πμ  ΙΚΑ – ΔΕΗ
Τούμπας 

Ανταρσία στην Πάτρα
Πέμπτη 9/5, 9πμ ΙΕΚ Βεργή,
11πμ Δημαρχείο Πατρών,
12μες ΕΛΤΑ, 1μμ νοσοκο-
μείο Ρίο
Παρασκευή 10/5, 6.45 πμ
ΟΤΕ Ζαρουχλέικα
Τρίτη14/5, 1μμ νοσοκομείο
Άγιος Ανδρέας

Τετάρτη 15/5, 9πμ ΙΚΑ Αγια-
λέξη, ΙΚΑ Γούναρη
Πέμπτη 16/5, 6πμ Γκαράζ
Δήμου
Παρασκευή 17/5, 10πμ
ΔΕΥΑΘ, 11.30πμ ΔΕΗ

Ανταρσία στα Χανιά
Τετάρτη 8/5, 10πμ Δημαρ-
χείο Χανίων, 11.30πμ δομές
ψυχικής υγείας, 12.30μμ ΙΚΑ
Πέμπτη 9/5, 11πμ ΔΕΥΑΧ,
Βιολογικός καθαρισμός
Παρασκευή10/5, 11πμ Νο-
σοκομείο Χανίων

Ανταρσία στις Γειτονιές
της Αθήνας
1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
Πέμπτη 9/5, 7.45πμ 46ο
ΓΕΛ, 8.30πμ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑ-
ΠΕΖΑ Αιόλου, 10πμ ΥΠΑΝ 
Πέμπτη 16/5, 7.45πμ Σχολικό
συγκρότημα Σίνα, 9πμ ΥΠΕ-
ΧΩΔΕ
2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
Τετάρτη 8/5, 6.45πμ Ηλε-
κτρολόγοι Δήμου Αθήνας
(Μετς), 8πμ νοσοκομείο Συγ-
γρός
Πέμπτη 9/5, 8.30πμ νοσοκο-
μείο Ιπποκράτειο, 9πμ νοσο-
κομείο Ευαγγελισμός
Παρασκευή10/5, 7πμ Εθνική
Ασφαλιστική, 8πμ ΕΟΠΥΥ
Τρίτη14/5, 7:45πμ Πειραμα-
τικό Λύκειο Πλάκας
3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
Τετάρτη 8/5, 9πμ Επιθεώρη-
ση Εργασίας, 11πμ λόφος
Ακρόπολης
Παρασκευή10/5, 6.30πμ
ΔΕΗ Ρουφ, 7.30πμ Εθνική
Τράπεζα (Αιόλου), 9πμ Περι-
φέρεια Αττικής (κτίριο Σταδί-
ου), 10πμ Εφορία Αναξαγό-

ρα, 10.30πμ σταθμός 9.84
Σάββατο 11/5, 9πμ
ΝΟΤΟΣ(Αιόλου)
Κυριακή 12/5, 10πμ Χειροτέ-
χνες Θησείου
Δευτέρα 13/5, 1μμ εργοστά-
σιο Παυλίδης
Τρίτη14/5, 7.45πμ 9ο Λύκειο
Πετραλώνων
4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
Τετάρτη 8/5, 11πμ Γκαράζ
Δήμου Αθήνας, 
Πέμπτη 9/5, 12μες ΜΕΤΡΟ
Σεπόλια
5ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
Τετάρτη 8/5, 7.45πμ 8ο ΓΕΛ
Νικοπόλεως
Πέμπτη 9/5, 7.30πμ Σχολεία
Γκράβας, 9πμ ΕΛΤΑ Άνω Πα-
τησίων 
Παρασκευή 10/5, 10πμ Δή-
μος Λιοσίων, Παμμακάρι-
στος 6μμ
Τρίτη 14/5, 7.45 πμ Σχολεία
Γκράβας 
6ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
Πέμπτη 9/5, 12μες Εφορία
Κυψέλης, 7μμ Σούπερ Μάρ-
κετ πλατεία Κυψέλης 
Παρασκευή 10/5, 9πμ ΙΚΑ
Κυψέλης
Πέμπτη 16/5, 9πμ ΙΚΑ Δρο-
σοπούλου, 12μες Δημοτικά
Ιατρεία 
Παρασκευή 17/5, 7.45πμ 15ο
ΓΕΛ 
7ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
Πέμπτη 9/5, 8.30πμ ΕΛΠΙΣ,
7μμ ΚΕΠ Πανόρμου 
Παρασκευή 10/5, 9πμ ΓΝΑ
Αλεξάνδρας, 1μμ Ερυθρός 
Δευτέρα  13/5, 7.45πμ 24ο
ΓΕΛ Γκύζη, 8.30πμ ΕΟΠΠΥ
Αλεξάνδρας 
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Εξορμήσεις και περιοδείες δημοτικών σχημάτων 

Σε εργατικούς χώρους

Σε γειτονιές

Βύρωνας
Στηρίζουμε την "Αριστε-
ρή Παρέμβαση Πολιτών" 
Τετάρτη 8/5 6.30μμ 
Καφέ Spirit (πλατεία Βυ-
ζαντίου) 

Ελληνικό
Στηρίζουμε την «Εκτός
Πλάνου» 
Τετάρτη 8/5 7.30μμ Κα-
φέ Πολυμήχανο (Φλέ-
μινγκ 58, Αργυρούπολη)

Χαλάνδρι
Στηρίζουμε την Πρωτο-
βουλία Πολιτών “Χαλάν-
δρι Ενάντια”

Σάββατο 11/5, 2.00μμ
Αίθουσα δημοτικού συμ-
βουλίου (κεπ, Ανδρέα
Γκίνη) 

Αγία Παρασκευή 
Στηρίζουμε το “Φυσάει
Κόντρα”
Τετάρτη 8/5, 6.30μμ 
Δημαρχείο Αγ. Παρα-
σκευής

Καλλιθέα
Στηρίζουμε “Μια πόλη
στο Δρόμο”
Παρασκευή 10/5, 6.30
Ηλιόπτερα, Θησέως 99
και Αγίων Πάντων 

Μαρούσι
Στηρίζουμε “Εκτός
των Τειχών”
Κυριακή 12/5, 5μμ  
Πολυχώρος Βαβέλ,
Βασ. Σοφίας 87  Μα-
ρούσι

Νέα Σμύρνη
Στηρίζουμε «Μια Πό-
λη Ανάποδα» 
Δευτέρα 13/5 7μμ 
Καφενείο Συλλόγου
Ιμβρίων (Ελ. Βενιζέ-
λου 80)

Eκδηλώσεις δημοτικών σχημάτων
Ανταρσία στην Κοκκινιά-
Ανταρσία στο Λιμάνι
Σάββατο 11/5
Γλέντι Οικονομικής Ενίσχυσης
Πολιτιστικός Χώρος Μάνος Λοϊ-
ζος, λεωφ.Θηβών 245, Νίκαια,
9μμ

Κόκκινη Ρωγμή στο
Ηράκλειο
Παρασκευή 10/5 
Πάρτυ Οικονομικής Ενίσχυσης
στο ΝΕΓΚΕΛΕΙΑ (πρωην Κί-
τρο)10 μμ 
Σάββατο 11/5
Εγκαίνια Εκλογικού Περιπτέρου
στην Κεντρική Πλατεία, 6.30 μμ
Δευτέρα 13/5 
Συνέλευση 8.30 μμ

Ανυπότακτη
Πετρούπολη
Τετάρτη 8/5
Παρουσίαση ψηφοδελτί-
ου και βασικές πολιτικές
αρχές
Πετρουπόλεως & Εθν. Αν-
τιστάσεως στο εκλογικό
περίπτερο, 8μμ
Τρίτη 21/5 
Κεντρική Προεκλογική
Εκδήλωση 
Πλατεία ΗΡΩ, 8μμ 

Αριστερή Κίνηση
Περιστερίου
Παρασκευή 10/5, 8.30 μμ 
Εγκαίνια Περιπτέρου

“Φυσάει Κόντρα”
στην Αγία Παρασκευή
Παρασκευή 10/5
Παιδεία- Εργασία: «Ποιά
είναι η κατάσταση στον
Δήμο και πώς να την αλ-
λάξουμε;»
Πλατεία Μελίνα Μερκού-
ρη, Κοντόπευκο 7.30μμ 

Αντίσταση και
Ανατροπή,
αντικαπιταλιστική
κίνηση Βριλησσίων
Σάββατο 18/5
Κεντρική προεκλογική εκ-
δήλωση
Πλατεία Αναλήψεως, 7μμ  

Αριστερή Παρέμβαση
Πολιτών Βύρωνα 
Κυριακή 19/5 
Εκδήλωση
Πάρκο Καραολή και Δημητρίου
(έναντι Δημαρχείου), 7.30μμ

Ανταρσία στο Λιμάνι 
Τρίτη 21/5
Κεντρική προεκλογική εκδήλωση
Προεκλογικό Περίπτερο, πεζό-
δρομος Σωτήρος και Καραϊ-
σκου, 6.30μμ

Ανταρσία στην Κοκκινιά
Τετάρτη 22/5
   Κεντρική προεκλογική 
εκδήλωση
Περιβολάκι
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Τι συνδέει τους εργαζόμενους στα
νοσοκομεία στην Ελλάδα που
απεργούν για προσλήψεις και μονι-

μοποιήσεις με τους διαδηλωτές των Κί-
τρινων Γιλέκων στη Γαλλία; Τι κοινό
έχουν οι εξεγερμένοι εργάτες στο Σου-
δάν με τους μαθητές στη Σουηδία που
διαδηλώνουν ενάντια στην κλιματική αλ-
λαγή; Τι ενώνει όλους τους παραπάνω
με τους πρόσφυγες που διεκδικούν παν-
τού ανοιχτά σύνορα, άσυλο και στέγη
για τους ίδιους και τα παιδιά τους; Τις
απαντήσεις της επαναστατικής αριστε-
ράς έρχεται να δώσει το νέο τεύχος του
περιοδικού Σοσιαλισμός από τα Κάτω
που μόλις κυκλοφόρησε (Νο134, Μάης-
Ιούνης 2019).

Ο τίτλος του κεντρικού άρθρου που
υπογράφει η Μαρία Στύλλου, «Το φάντα-
σμα του σοσιαλισμού κυνηγάει τους κα-
πιταλιστές», φαντάζει υπερβολικά αισιό-
δοξος σε μια περίοδο ακραίας ανισότη-
τας και φτώχειας, κλιμάκωσης των ρα-
τσιστικών πολιτικών και φασιστικών επι-
θέσεων, σεξισμού και καταπίεσης, πολε-
μικών συγκρούσεων και ιμπεριαλιστικών
επεμβάσεων, άγριας καταστολής και πε-
ριβαλλοντικής καταστροφής. Κι όμως,
όταν, όπως ξεκινά το άρθρο, οι Φαϊνάν-
σιαλ Τάιμς φτάνουν να δημοσιεύουν
ολοσέλιδο άρθρο μεγαλοστελέχους επι-
χείρησης με τίτλο «Ο καπιταλισμός κρα-
τάει ξάγρυπνους τα βράδια τους διευθύ-
νοντες συμβούλους των μεγάλων επιχειρήσεων»,
γίνεται αμέσως πιο ρεαλιστικός.

Η Μ. Στύλλου εστιάζει σε όλα τα μεγάλα κινή-
ματα τα τελευταία χρόνια, από τις ΗΠΑ και την
Ευρώπη μέχρι τη Μέση Ανατολή και την Αφρική,
για να αναδείξει το κοινό υπόβαθρό τους και να
εξηγήσει την ανησυχία των αρχουσών τάξεων
παντού. Και θέτει τη μεγάλη διαχωριστική γραμ-
μή για την αριστερά: μεταρρύθμιση και κοινο-
βουλευτικός δρόμος αλά Podemos, Μελανσόν,
Κόρμπιν και Τσίπρα που οδηγούν σε συμβιβα-
σμούς και απογοητεύσεις ή επαναστατική οργά-
νωση για την ανατροπή αυτού του συστήματος;
Ο Μαρξισμός 2019, το φεστιβάλ του ΣΕΚ στα τέ-
λη Ιούνη, όπου αυτή η συζήτηση θα είναι κεντρι-
κή, είναι «δυνάμωμα για την επαναστατική αρι-
στερά, δυνάμωμα για όλο το κίνημα», υποστηρί-
ζει στο άρθρο.

Οι φόβοι και τα αδιέξοδα των καπιταλιστών γί-
νονται ακόμα πιο ορατοί στο άρθρο «Το τραπεζι-
κό ζήτημα» που ακολουθεί. Σε αυτό, ο Πάνος
Γκαργκάνας δίνει με τα όπλα της μαρξιστικής θε-
ωρίας, την πλήρη εικόνα ενός καπιταλισμού που
σε παγκόσμιο επίπεδο δεν έχει καταφέρει να ξε-
φύγει από την κρίση του. «Σήμερα πια όλοι ομο-
λογούν ότι το 2010-12 η Ευρωπαϊκή Ένωση και η
Ευρωζώνη πέρασαν μια κρίση που δεν αφορούσε
απλά την “περιφέρειά” τους στην Ιρλανδία, την
Πορτογαλία και την Ελλάδα αλλά το ίδιο το ευρω-
παϊκό τραπεζικό σύστημα. Το τωρινό καυτό ερώ-
τημα είναι κατά πόσο αυτή η κρίση επιστρέφει»,
γράφει. Αντίθετα με τις συνήθεις δύσκολες, περί-
πλοκες και ακατανόητες οικονομικές αναλύσεις
των αστικών εντύπων, είναι ένα άρθρο που ο κα-
θένας και η καθεμιά μπορεί να παρακολουθήσει.

Σε αυτές τις συνθήκες κρίσης του συστήματος
και αντίστασης του εργατικού και νεολαιίστικου

κινήματος, το νέο ΣΑΚ αναδεικνύει τρία κρίσιμα
μέτωπα πάλης σε τρία αντίστοιχα άρθρα. Το
πρώτο είναι η μάχη ενάντια στους φασίστες. Υπό
τον τίτλο «Πώς μπορούμε να σταματήσουμε την
άνοδο της ακροδεξιάς;», ο Νίκος Λούντος συγ-
κεντρώνει την εικόνα της φασιστικής απειλής
ενόψει και Ευρωεκλογών και εξηγεί ποιες δυνά-
μεις και ποιες πολιτικές της ανοίγουν το δρόμο.
Κόντρα, είτε στην υποτίμηση του φασιστικού κιν-
δύνου, είτε στον πανικό, παρουσιάζει τα μεγάλα
βήματα του αντιφασιστικού κινήματος σε όλες
τις χώρες και μιλά για τις επόμενες κρίσιμες πο-
λιτικές επιλογές που μπορούν να τσακίσουν την
ακροδεξιά και τους φασίστες.

Προοπτική
Το δεύτερο μέτωπο είναι η κλιμάκωση των

απεργιών. Πόσο εφικτή είναι μια τέτοια προοπτι-
κή, όταν το μεγαλύτερο τριτοβάθμιο συνδικάτο
της χώρας, η ΓΣΕΕ, βρίσκεται σε παράλυση, με
διοίκηση διορισμένη από τα δικαστήρια; Είναι η
κρίση της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας απο-
τέλεσμα της παραίτησης των εργαζόμενων μετά
τα χτυπήματα των μνημονίων, όπως πολύ συχνά
ακούγεται ακόμα και από δυνάμεις της αριστε-
ράς; Στο άρθρο του «Εργατική απάντηση στην
κρίση της ΓΣΕΕ», ο Τάσος Αναστασιάδης δίνει
διαφορετική εξήγηση για την κρίση των συνδικα-
λιστικών ηγεσιών, αντικρούει τις απόψεις που
υποτιμούν το εργατικό κίνημα με παραδείγματα
από τους σκληρούς αγώνες που δίνει σε δημόσιο
και ιδιωτικό τομέα και παρουσιάζει την αποτελε-
σματικότερη τακτική για την κλιμάκωσή τους.

Το τρίτο μέτωπο είναι ο αγώνας ενάντια στην
κλιματική αλλαγή. Με το παγκόσμιο κίνημα που
αντιστέκεται στην καταστροφή του περιβάλλον-
τος να βρίσκεται σε άνοδο και όλο και περισσό-

τερο να στοχοποιεί το σύστημα του
κέρδους, η συζήτηση για τις αιτίες αλ-
λά και τις λύσεις ανάβει. Ο Ορέστης
Ηλίας στο άρθρο του «Ξεσηκωμός για
τον πλανήτη» παρεμβαίνει εκ μέρους
των επαναστατών σε αυτή την αναζήτη-
ση και συνδέει τη διάσωση του περι-
βάλλοντος με τους αγώνες της εργατι-
κής τάξης και την αντικαπιταλιστική
προοπτική τους.

Τα επόμενα άρθρα είναι αφιερωμένα
στην ιστορία, σε τρεις μεγάλες στιγμές
του κινήματος που όχι μόνο δίνουν έμ-
πνευση αλλά προσφέρουν πολύτιμα δι-
δάγματα για το σήμερα.

Το άρθρο «Stonewall-Πενήντα χρόνια
μετά», που υπογράφουν η Αφροδίτη
Φράγκου και ο Βαγγέλης Χατζηνικολά-
ου, περιγράφει πώς μια τοπική εξέγερ-
ση του 1969 στη Νέα Υόρκη μετατρά-
πηκε σε ένα διεθνές κίνημα για την απε-
λευθέρωση των ομοφυλόφιλων, «σε μια
ανερχόμενη κοινωνική δύναμη». Στην
επέτειό της και πατώντας τόσο στις κα-
τακτήσεις όσο και στις μεγάλες διχάλες
του ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος από τότε, οι
αρθρογράφοι αναδεικνύουν τον προσα-
νατολισμό που μπορεί να οδηγήσει στη
δικαίωσή του.

Το άρθρο «Η εξέγερση της Τιεναν-
μέν» της Λίλιαν Μπουρίτη γυρίζει στην
εξέγερση των φοιτητών και των εργα-
τών της Κίνας το 1989. Το καθεστώς

μπορεί να αυτοαποκαλούνταν κομμουνιστικό, αλ-
λά, όπως υποστηρίζει το άρθρο μέσα από την
αναδρομή στην ιστορία της χώρας, σήμερα πια
όλοι παραδέχονται ότι είναι μια ανερχόμενη καπι-
ταλιστική υπερδύναμη. Η αιματοχυσία της εξέ-
γερσης ήταν μια σκληρή αλλά κρίσιμη υπενθύμι-
ση ότι σοσιαλισμός σημαίνει εργατική επανάστα-
ση, ένα στοίχημα που και για την εργατική τάξη
της Κίνας παραμένει ανοιχτό.

Το άρθρο «Τα σοβιέτ στη Δύση» υπογράφει ο
Ντόνι Γκλούκσταϊν, ο συγγραφέας του ομότιτλου
βιβλίου που πρόσφατα κυκλοφόρησε από το
Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο. Τα εργατικά συμβούλια
από το 1915 έως το 1920, στα οποία είναι αφιε-
ρωμένο το βιβλίο, έγιναν τα όργανα πάλης των
εργατών απέναντι στο σφαγείο του Α’ΠΠ και τις
συνέπειές του, όχι μόνο στη Ρωσία αλλά και στα
πιο προχωρημένα κέντρα του δυτικοευρωπαϊκού
καπιταλισμού. Όπως τονίζει ο συγγραφέας, σήμε-
ρα, σε μια περίοδο με έντονες διαφορές αλλά και
σημαντικούς παραλληλισμούς με τότε, «το σοβιέτ
ή εργατικό συμβούλιο είναι το βασικό οργανωτικό
πλαίσιο για μια σοσιαλιστική εναλλακτική».

Στις σελίδες της βιβλιοκριτικής παρουσιάζονται
δύο βιβλία. Το πρώτο είναι «Η πάλη για την απε-
λευθέρωση των γυναικών» της Μαρίας Στύλλου
μέσα από όσα είπαν γι’ αυτό η Ειρήνη Λαγάνη και
η Φωτεινή Σιάνου στην εκδήλωση για την δεύτερη
έκδοσή του. Την παρουσίαση των ομιλιών τους
κάνει η Λένα Βερδέ. Το δεύτερο βιβλίο είναι το
«Από την απελευθέρωση στα Δεκεμβριανά-Μια
τομή στην πολιτική ιστορία της Ελλάδας: Πρακτι-
κά ημερίδας 19-23 Νοεμβρίου 2014» των Προκό-
πη Παπαστράτη, Μιχάλη Λυμπεράτου και Λη Σα-
ράφη και παρουσιάζεται από τον Λέανδρο Μπό-
λαρη.

Λ.Β.
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Ένα φάντασμα πλανιέται…
Διαβάστε επίσης

Δραστηριότητες

Βιβλιοπαρουσίαση
Ελένη Πορτάλιου, “Η μνήμη 
επιστρέφει στα χαλάσματα της
ιστορίας”, Τετάρτη 8/5, 7.30μμ,
καφέ Νομισματικού Μουσείου

Εκδήλωση
“Οι αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα”, 
Τετάρτη 8/5, 5μμ, Αίθουσα ΔΣΑ
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Στις 28 Απρίλη πέθανε ο  Κάρολ
Μοτζελέφσκι. Tα ονόματα του
Κάρολ Μοτζελέφσκι και του

Γιάσεκ Κουρόν, τις δεκαετίες του
1960 και του 1970 έγιναν σύμβολα
της πιο ριζοσπαστικής μαρξιστικής
κριτικής του σταλινισμού και επηρέα-
σαν χιλιάδες αγωνιστές μέσα στην
έκρηξη του «παγκόσμιου Μάη» του
1968 και τα χρόνια που ακολούθησαν.

Ο Μοτζελέφσκι (όπως και ο Κου-
ρόν) ήταν μέλος της νεολαίας του
κυβερνώντος Κομμουνιστικού Κόμ-
ματος (του Πολωνικού Ενιαίου Ερ-
γατικού Κόμματος, όπως λεγόταν
επίσημα) στην Πολωνία. Είχε γεννη-
θεί στη Μόσχα το 1937 και ο πατέ-
ρας του είχε εξοριστεί σε στρατόπε-
δο συγκέντρωσης. Ο ίδιος βρέθηκε
στην Πολωνία το 1945 και εκεί μεγά-
λωσε και έγινε φοιτητής αρχικά και
βοηθός στη συνέχεια στο Τμήμα
Ιστορίας του Πανεπιστήμιου της
Βαρσοβίας. 

Στις αρχές της δεκαετίας του ’60,
επηρεασμένοι και από τις εργατικές
εξεγέρσεις του 1956 σε Ουγγαρία
και Πολωνία και την καταστολή που
ακολούθησε, άρχισαν να εκφράζουν
τις διαφωνίες τους. Στήριξαν τους
φοιτητές αρχικά και στη συνέχεια
τους εργάτες οργανώνοντας την
ομάδα συμπαράστασης προς τους
εξεγερμένους, το KOR.  Καρπός της
δράσης τους, ήταν η «Ανοικτή Επι-
στολή στο ΠΕΕΚ» που έγραψαν και
δημοσίευσαν το 1964. 

Η «Ανοικτή Επιστολή» ήταν μια
μαρξιστική ανάλυση της σύγχρονης
πολωνικής κοινωνίας. Διαπίστωνε
ότι, παρά την επίσημη κρατική προ-
παγάνδα, στην πραγματική κοινωνία
υπήρχαν τεράστιες ταξικές διαφο-
ρές. Στην κορυφή βρισκόταν μια
«Κομμουνιστική» κρατική γραφει-
οκρατία που έπαιζε ένα ρόλο αντί-
στοιχο με αυτόν μιας καπιταλιστικής
άρχουσας τάξης και αποσπούσε
υπεραξία από την εργατική τάξη,
ενώ οι εργάτες δεν είχαν κανένα
έλεγχο, ούτε στην παραγωγική δια-
δικασία, ούτε στο προϊόν της δου-
λειάς τους. Το 1965 φυλακίστηκαν
και οι δυο τους με την κατηγορία
της «προβοκάτσιας κατά του σοσια-
λισμού», όμως η Ανοικτή Επιστολή
τους σύντομα διέσχισε τα πολωνικά
σύνορα και βρήκε ακροατήριο και
στις δυο πλευρές του αποκαλούμε-
νου «Σιδηρού Παραπετάσματος».

Ο λόγος που η Ανοικτή Επιστολή
είχε τέτοια ανταπόκριση σε πολλούς
αριστερούς αγωνιστές που είχαν
αρχίσει να αμφισβητούν τη σταλινι-
κή ορθοδοξία σε Ανατολή και Δύση,
ήταν ότι αποκαθιστούσε τη γνήσια
μαρξιστική θεωρία από τους σφετε-
ριστές της –πολύ περισσότερο,
αφού ήταν και μια κριτική που ερχό-
ταν «από τα μέσα». Από τις πρώτες
παραγράφους της, ο Κουρόν κι ο
Μοτζελέφσκι εκθέτουν το χάσμα
ανάμεσα στο κυβερνών Κομμουνι-
στικό Κόμμα και την εργατική τάξη
της Πολωνίας:

«Στο σύστημά μας, η κομματική
ελίτ… είναι επίσης και η κρατική
ελίτ. Έχει στη διάθεσή της όλα τα
εθνικοποιημένα μέσα παραγωγής.
Αποφασίζει το μέγεθος της συσσώ-
ρευσης και της κατανάλωσης, των
επενδύσεων, της κατανομής του
εθνικού εισοδήματος ανάμεσα στις
διάφορες κοινωνικές ομάδες… Το
κάνει χωρίς κανένα έλεγχο από την
πλευρά της εργατικής τάξης… Οι
εργάτες δεν έχουν κανένα τρόπο να
επηρεάσουν τις αποφάσεις, ούτε
καν τα απλά κομματικά μέλη. Αυτήν
την κομματική-κρατική ελίτ εξου-
σίας… θα την αποκαλούμε στο εξής
κεντρική πολιτική γραφειοκρατία».

Παρακάτω εξηγούν γιατί η κυ-
ρίαρχη γραφειοκρατία «είναι μια άρ-
χουσα τάξη»:

«Έχει τον απόλυτο έλεγχο των μέ-
σων παραγωγής. Λέγεται ότι δεν
μπορεί να αποτελεί τάξη γιατί τα
ατομικά εισοδήματα των μελών της
ούτε καν πλησιάζουν τα ατομικά ει-
σοδήματα των καπιταλιστών… Αυτό
είναι εντελώς λάθος… Η ιδιοκτησία
της γραφειοκρατίας δεν είναι ατομι-
κής φύσης, αλλά συνθέτει τη συλλο-
γική ιδιοκτησία μιας ελίτ που ταυτί-
ζεται με το κράτος… Ο ταξικός της
χαρακτήρας εξαρτάται μόνο από τη
σχέση της –σαν ομάδα– προς τα μέ-

σα παραγωγής». 
Σαν συνέπεια της ανάλυσής τους

προβλέπουν ότι κάτω από τέτοιες
συνθήκες είναι αναπόφευκτη η ανά-
πτυξη ενός μαζικού επαναστατικού
εργατικού κινήματος και επικαλούν-
ται τα εργατικά συμβούλια που δημι-
ούργησε η, εξεγερμένη ενάντια στα
σταλινικά καθεστώτα, εργατική τάξη
το 1956 στην Ουγγαρία και σε μι-
κρότερη κλίμακα στην Πολωνία.
Υποστηρίζουν ότι το δίδαγμα του
1956 είναι ότι τα εργατικά συμβού-
λια είναι αναγκασμένα να συγκρου-
στούν με το κράτος: «Η εργατική
αυτοδιαχείριση δεν μπορεί να περιο-
ριστεί σε μια επιχείρηση, απαιτεί
πλήρη εργατική δημοκρατία στο
κράτος… Αυτό σηματοδοτεί την
ανατροπή της υπάρχουσας παραγω-
γής και των κοινωνικών σχέσεων και,
μαζί μ’ αυτά, της ταξικής κυριαρχίας
της γραφειοκρατίας».

Δίδαγμα
Το άλλο δίδαγμα από την ήττα

των εργατικών εξεγέρσεων του 1956
είναι η ανάγκη ύπαρξης «μιας οργα-
νωμένης αντιπολίτευσης, ξεχωρι-
στής από το γενικό αντισταλινικό μέ-
τωπο, που να έχει στο κέντρο της το
προλεταριακό κίνημα, να διαμορφώ-
νει το δικό της πολιτικό πρόγραμμα,

να το προπαγανδίζει με οργανωμένο
τρόπο, να χτίζει ένα κόμμα».

Είναι εντυπωσιακό το πώς ο Μο-
τζελέφσκι και ο Κουρόν στην Πολω-
νία έφτασαν σε συμπεράσματα που
είναι χτυπητά παρόμοια με τη θεω-
ρία του κρατικού καπιταλισμού που
διατύπωσε δεκαπέντε χρόνια πριν
από αυτούς ο Τόνι Κλιφ (ο ιδρυτής
της Διεθνιστικής Σοσιαλιστικής Τά-
σης στην οποία ανήκει το ΣΕΚ) για
τη σταλινική Ρωσία. Ο Κλιφ, στο βι-
βλίο του «Κρατικός Καπιταλισμός
στη Ρωσία», υποστηρίζει ότι η ρα-
γδαία εκβιομηχάνιση του Στάλιν στη
Ρωσία τη δεκαετία του ’30, όχι μόνο
παγίωσε την προσωπική του δικτα-
τορία, αλλά και ότι η κρατική γρα-
φειοκρατία σαν σύνολο μετατράπη-
κε σε «μια ακραία και αμιγή προσω-
ποποίηση του κεφάλαιου». Το γεγο-
νός ότι αυτήν την ανάλυση έρχονταν
να την υποστηρίξουν, ξεκινώντας
από διαφορετικές αφετηρίες, δυο
νεαροί κομμουνιστές διανοούμενοι
που ζούσαν «από τα μέσα» την εμ-
πειρία ενός σταλινικού καθεστώτος,
ήταν μια επιβεβαίωση για τη θεωρία
του κρατικού καπιταλισμού.

Στην παγκόσμια έκρηξη του 1968
η Ανοικτή Επιστολή έγινε όπλο στα
χέρια των χιλιάδων αγωνιστών και
αγωνιστριών που αναζητούσαν δρό-

μους πέρα και σε σύγκρουση με τη
σταλινική παράδοση βάζοντας τα
θεμέλια μιας νέας επαναστατικής
αριστεράς. Δεν είναι τυχαίο πως
όταν ζητήθηκε από έναν από τους
ηγέτες του γαλλικού Μάη που δικα-
ζόταν στο Παρίσι για «διατάραξη
της δημόσιας τάξης» να δώσει το
όνομά του, αυτός απάντησε: «Κου-
ρόν-Μοτζελέφσκι»! Η Ανοικτή Επι-
στολή μεταφράστηκε σχεδόν σε
όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες, ακό-
μα και στα ιαπωνικά (στην Ελλάδα,
λόγω της δικτατορίας, κυκλοφόρησε
το 1975 από τις εκδόσεις Εξάντας).

Αλληλεγγύη
Στην ίδια την Πολωνία, το «μαζικό

κίνημα» που προέβλεπε η Ανοικτή
Επιστολή ήρθε πολύ γρήγορα: αρχι-
κά με φοιτητικές διαδηλώσεις και κα-
ταλήψεις το 1968, και μετά με εργα-
τικές απεργίες που έγιναν το 1970
και ξανά το 1976.  Όταν ξέσπασε το
μεγάλο απεργιακό κίνημα της Αλλη-
λεγγύης και αγκάλιασε δέκα εκατομ-
μύρια εργάτες σε όλη την Πολωνία
τον Αύγουστο του 1980, ο Μοτζελέφ-
σκι ήταν από τους πρωταγωνιστές.
Λέγεται ότι αυτός έδωσε το όνομα
Αλληλεγγύη σε εκείνο το κίνημα και
σίγουρα λειτούργησε ως εκπρόσω-
πος τύπου στην αρχική φάση. Είχε,
όμως, εγκαταλείψει τον επαναστατι-
κό προσανατολισμό της “Ανοιχτής
Επιστολής” και υιοθέτησε τη ρεφορ-
μιστική στρατηγική της “αυτο-περιο-
ριζόμενης επανάστασης”  Η συλλογι-
στική της ήταν ο συμβιβασμός με το
καθεστώς για να αποφύγουν μια ει-
σβολή από τη Ρωσία όπως είχε γίνει
στην Πράγα το 1968. Αποδείχθηκε
λάθος. Το 1981 φυλακίστηκε ξανά
μετά το πραξικόπημα του στρατηγού
Γιαρουζέλσκι. Αποφυλακίστηκε με
την αμνηστία του 1984.

Το 1989, ο στρατιωτικός νόμος
που είχε επιβάλλει ο στρατηγός Για-
ρουζέλσκι από το Δεκέμβρη του 1981
για να πνίξει το κίνημα της Αλληλεγ-
γύης, κατέρρευσε κάτω από το βά-
ρος νέων εργατικών κινητοποιήσεων.
Ο διάλογος ανάμεσα στο καθεστώς
και στους παλιούς εκπροσώπους της
Αλληλεγγύης κατέληξε σε εκλογές
και μια μεταπολίτευση που αποδείχ-
θηκε απαρχή ευρύτερων εξελίξεων.
Την Πολωνία ακολούθησε το ντόμινο
της κατάρρευσης των σταλινικών κα-
θεστώτων σε όλη την Ανατολική Ευ-
ρώπη και την ΕΣΣΔ. Όμως πλέον
πρωταγωνιστές δεν ήταν οι εξεγερ-
μένοι εργάτες αλλά “εκσυγχρονισμέ-
νοι” γραφειοκράτες που από δηλω-
μένοι “κομμουνιστές” μετατράπηκαν
σε νεοφιλελεύθερους υποστηρικτές
της “ελεύθερης αγοράς” και προχώ-
ρησαν σε πολιτικές “θεραπείας-σοκ”
σε βάρος των εργατών. Ο Μοτζελέφ-
σκι κράτησε αποστάσεις και αντιτάχ-
θηκε στις πολιτικές της “θεραπείας-
σοκ”. Έγινε καθηγητής στο Πανεπι-
στήμιο της Βαρσοβίας όπου ασχολή-
θηκε με ιστορικές μελέτες.

Κώστας Πίττας

Κάρολ Μοτζελέφσκι 1937-2019
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Η νέα απόπειρ πραξικοπήματος στη Βενεζουέλα μπο-
ρεί να κατέληξε για γέλια, αλλά δεν ήταν αστείο. Ο
Χουάν Γκουαϊδό, πίσω από τον οποίο στοιχίζεται όλη

η Δεξιά που θέλει να επιστρέψει στην εξουσία, κάλεσε τον
κόσμο να βγει στο δρόμο και να προετοιμαστεί για την τε-
λευταία φάση της αναμέτρησης με τον Νικολάς Μαδούρο,
διαβεβαιώνοντας πως ένα σημαντικό τμήμα της ηγεσίας του
στρατού έχει περάσει στην αντιπολίτευση και θα ρίξει την
κυβέρνηση. 

Μερικές χιλιάδες τον άκουσαν και βγήκαν
στους δρόμους. Λίγο αργότερο εμφανίστηκε
στο πλευρό του ο Λεοπόλδο Λόπες, σύμβολο
της πιο δεξιάς πτέρυγας της αντιπολίτευσης
που κανονικά βρισκόταν σε κατ’οίκον περιορι-
σμό, αλλά “απελευθερώθηκε” κανείς δεν ξέρει
πώς. Όμως το υποτιθέμενο στρατιωτικό “κίνη-
μα” δεν ήρθε ποτέ. Οι ένστολοι γύρω από τον
Γκουαϊδό ήταν ορισμένοι δεξιοί φαντάροι. Ο
Λόπες κατέφυγε στην ισπανική πρεσβεία. Ο
Γκουαϊδό, τον οποίο οι χώρες της ΕΕ και οι
ΗΠΑ αναγνωρίζουν ως “πρόεδρο της Βενε-
ζουέλας” κρύφτηκε εξαφανισμένος.

Είναι η τρίτη απόπειρα τους τελευταίους μή-
νες να προκαλέσουν πραξικόπημα. Στις 23 Γε-
νάρη ο Γκουαϊδό αυτοχρίστηκε πρόεδρος και
ένα μήνα μετά, στις 23 Φλεβάρη επιχείρησαν
να διασπάσουν τον στρατό με μια επιχείρηση
“εισβολής με ανθρωπιστική βοήθεια” στα σύνο-
ρα. Η προκήρυξη πραξικοπήματος στις 30
Απρίλη αποδείχθηκε μεγαλύτερο φιάσκο, αλλά

αποδεικνύει ότι η Δεξιά σε συνεργασία με τους ιμπεριαλι-
στές συνεχίζει ασταμάτητα τις μηχανορραφίες. Την ώρα που
ο Γκουαϊδό έκανε τις δηλώσεις του, τα στελέχη της κυβέρνη-
σης του Τραμπ είχαν ήδη κυκλοφορήσει φήμες ότι στελέχη
της κυβέρνησης του Μαδούρο έχουν περάσει με την αντιπο-
λίτευση, ανάμεσά τους ο Υπουργός Δικαιοσύνης και υψηλό-
βαθμα στελέχη του στρατού και των μυστικών υπηρεσιών. Οι
Αμερικάνοι έμειναν τελικά με την όρεξη, και μέσα σε λίγα

24ωρα ξεκίνησαν τα παράπονα: “όλο μιλάνε, μιλάνε, αλλά
όταν έρχεται η ώρα της δράσης δεν κάνουν τίποτα”.

Σίγουρα πρόκειται και για πόλεμο προπαγάνδας, αλλά εί-
ναι πολύ πιθανό ότι υπάρχουν στελέχη του στρατού που πα-
ζαρεύουν και με τις δύο πλευρές, για το πώς θα εξασφαλί-
σουν τις θέσεις τους και τα προνόμιά τους. Και σε αυτή την
τρίτη απόπειρα δεν άλλαξαν στρατόπεδο, αλλά αυτό δεν
εξασφαλίζει τι θα συμβεί την επόμενη. Ο Μαδούρο ήταν πο-

λύ πιο μετρημένος στις δηλώσεις του περί “ενό-
τητας του στρατού” αυτή τη φορά. Τα τελευταία
χρόνια που η κρίση βάθυνε, ο Μαδούρο έδωσε
ακόμη μεγαλύτερο έλεγχο στην στρατιωτική ηγε-
σία, ελπίζοντας με αυτόν τον τρόπο ότι θα έκλει-
νε τα περιθώρια για παιχνίδια της αντιπολίτευσης
με τους στρατηγούς.

Η αποτυχία του πραξικοπήματος είναι θετική
εξέλιξη και φέρνει την Δεξιά σε πιο δύσκολη θέ-
ση. Τώρα ο Γκουαϊδό φτάνει να λέει ανοιχτά ότι
μια στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ ίσως να είναι
και απαραίτητη, παρότι ως πρόσφατα ορκιζόταν
για το αντίθετο. Η ανατροπή του Μαδούρο από
τη Δεξιά και τις ΗΠΑ θα ήταν πισωγύρισμα για
την αυτοπεποίθηση του κινήματος σε όλη τη Λα-
τινική Αμερική. Όμως για να μπει οριστικό τέλο
σε αυτά τα σχέδια, χρειάζεται να μπει στην πρώ-
τη γραμμή ο ίδιος ο φτωχός κόσμος και η εργατι-
κή τάξη της Βενεζουέλας, κι όχι περισσότερα πα-
ζάρια μέσα στα γενικά επιτελεία και τις πρεσβεί-
ες.

Πήγαινε για πολύ μαλλί και βγήκε εντε-
λώς κουρεμένη η δεξιά στην Ισπανία,
με τις εκλογές στις 28 Απρίλη. Το Λαϊκό

Κόμμα (PP) τσακίστηκε. Έφτασε στο 16,7% και
στα 4,3 εκατομμύρια ψήφους. Είναι το χειρότε-
ρο αποτέλεσμα με διαφορά στην ιστορία του.
Η Δεξιά πίεζε για εκλογές εδώ και μήνες, προ-
ωθώντας το επιχείρημα ότι ο πρωθυπουργός
Σάντσεθ είναι “σφετεριστής” της εξουσίας
επειδή πήρε την κυβέρνηση όταν έχασε την εμ-
πιστοσύνη της Βουλής ο Ραχόι, αλλά χωρίς να
μεσολαβήσουν εκλογές. Τώρα ο Σάντσεθ επι-
στρέφει ισχυρότερος και η Δεξιά μπαίνει στην
πιο βαθιά κρίση των τελευταίων 40 χρόνων.

Η πιο ενδιαφέρουσα εξέλιξη είναι ότι στο
κάδρο της κρίσης μπαίνουν και οι Θιουδαδά-
νος (υποτιθέμενοι φιλελεύθεροι) και οι φασί-
στες του Βοξ. Ο λόγος είναι ότι η Δεξιά πήγε
στις εκλογές δηλώνοντας ανοιχτά ότι αυτό
που θα έβγαινε από τις κάλπες θα ήταν μια κυ-
βέρνηση τριπλής δεξιάς συμμαχίας από τους
Θιουδαδάνος μέχρι τους φασίστες. Είχε προ-
ηγηθεί το αποτέλεσμα των τοπικών εκλογών
στην Ανδαλουσία στις 2 Δεκέμβρη που άνοιξε
το δρόμο. Το Βοξ εκτινάχθηκε εκλογικά σχε-
δόν στο 11% και το PP μαζί με τους Θιουδα-
δάνος σχημάτισαν κυβέρνηση με τις ψήφους
των φασιστών. 

Η εξέλιξη συνδυάστηκε με τη νίκη του Πάμ-
πλο Κασάδο στις εσωκομματικές εκλογές του
PP. Ο Κασάδο ήταν ο πιο δεξιός από όλους
τους υποψήφιους και στοιχημάτισε ανοιχτά
στη στρατηγική της δεξιάς στροφής. Οι δεξιοί
πίστεψαν τα ίδια τους τα ψέματα. Πίστεψαν
πως αν πάνε στις εκλογές με πρώτο ζήτημα
στην ατζέντα το μίσος κατά των Καταλανών,
την αντίθεση στις εκτρώσεις, τον πανικό για το
τι θα σημαίνει “κομμουνιστές” (του Ποδέμος)
σε πιθανή συγκυβέρνηση με τον Σάντσεθ, την

“παράδοση” και την “ηθική” θα κινητοποιού-
σαν την “αδρανή πλειοψηφία”. Το Φλεβάρη οι
τρεις ηγέτες της Δεξιάς έκαναν από κοινού εμ-
φάνιση δίπλα δίπλα σε διαδήλωση κατά της
κυβέρνησης. Το αποτέλεσμα τους έσκασε στα
μούτρα. Αντί για κινητοποίηση της “σιωπηλής
πλειοψηφίας” κατάφεραν να κινητοποιήσουν
την καθόλου σιωπηλή πραγματική πλειοψηφία
που πήγε να ψηφίσει για να μην αφήσει να επι-
στρέψουν οι νοσταλγοί του Φράνκο στην κυ-
βέρνηση. Η προεκλογική εκστρατεία είχε έντο-
νο αντιφασιστικό χαρακτήρα. Στις ουρές των
σουπερμάρκετ και στα λεωφορεία άκουγες
κόσμο να καλεί του γείτονές του να πάνε να
ψηφίσουν “για να μην βρεθούμε με τους φασί-
στες στην κυβέρνηση χωρίς να έχουμε κατα-
λάβει πώς”.

Έτσι οι δυο βασικές τάξεις της κοινωνίας, η
εργατική και η αστική, πήγαν στις κάλπες και
οι δυο με εξίσου μεγάλη ενεργητικότητα. Στις
εργατογειτονιές πήγαν για να σταματήσουν
την επιστροφή της δεξιάς και για να σταματή-
σουν το Βοξ. Οι πλούσιοι πήγαν για να φέρουν
μια κυβέρνηση που θα έχει πλέον τα εργαλεία
να βάλει φρένο στην Αριστερά και τα μαζικά
κινήματα. Το αποτέλεσμα φαίνεται στους
εκλογικούς χάρτες. Στις μεν εργατογειτονιές
το PSOE ξανάπιασε ποσοστά που είχε ξεχάσει
(πάνω από 50%) και το Ποδέμος ακολουθεί
δεύτερο. Στις πλούσιες περιοχές η ψήφος δια-
σπάστηκε. Με τη σιγουριά ότι οποιοδήποτε
από τα τρία ψηφοδέλτια και να έριχνες στην

κάλπη το αποτέλεσμα θα ήταν η ίδια κυβέρνη-
ση από τα τρία δεξιά κόμματα, το πιο οπισθο-
δρομικό και το πιο επιθετικό κομμάτι της Δε-
ξιάς ψήφισε χωρίς κανένα δισταγμό Βοξ.

Καταλωνία και Χώρα των Βάσκων
Η στρατηγική της Δεξιάς αποδείχθηκε αυτο-

κτονική και σε ένα ακόμη σημαντικό επίπεδο.
Βγαίνει εντελώς απομονωμένη στην Καταλωνία
και στη Χώρα των Βάσκων. Το Καταλανικό ζήτη-
μα είναι ένα από τα βασικά ανοιχτά πεδία κρί-
σης του ισπανικού καπιταλισμού τα τελευταία
χρόνια. Το PP έβαλε στη φυλακή την καταλανι-
κή κυβέρνηση και επέβαλε τον έλεγχο της Μα-
δρίτης πάνω στη Βαρκελώνη με τη βία. Πλέον
μένει με έναν μόνο βουλευτή από τους έξι που
είχε στην Καταλωνία. Στη Χώρα των Βάσκων, με
το άλλο ιστορικά ανοιχτό εθνικό ζήτημα, κανένα
από τα τρία δεξιά κόμματα δεν βγάζει βουλευ-
τή. Η γραμμή “φάτε τους Καταλανούς αυτονο-
μιστές” κατάφερε να φουσκώσει τα πανιά του
Βοξ στη Μούρθια και την Ανδαλουσία, στην άλ-
λη άκρη της χώρας, αλλά αφήνει την ισπανική
Δεξιά χωρίς πολιτική παρουσία στην πιο πλού-
σια περιφέρεια της χώρας.

Το Ποδέμος και η Ενωμένη Αριστερά (UP)
πήγαν χωρίς ψυχή στις εκλογές, και βγήκαν
χαμένοι. Από το 21% έπεσαν στο 14,5%. Αφε-
νός είχε προηγηθεί μια μακριά περίοδος εσω-
κομματικών μαχών με διασπάσεις. Αλλά, το
σημαντικότερο ήταν ότι η Αριστερά πέρασε
όλη την περίοδο της πρωθυπουργίας του Σάν-

τσεθ παρακαλώντας τον να της δώσει υπουρ-
γεία. Η Αριστερά βρισκόταν στην καλύτερη θέ-
ση για να εκφράσει τον αντιφασιστικό ξεσηκω-
μό, αλλά στην πρώτη φάση της εκστρατείας
φοβήθηκε, λέγοντας ότι η αντιδεξιά καμπάνια
θα δυναμώσει το PSOE, το οποίο έπρεπε να τι-
μωρηθεί για την αλαζονεία του. Στη δεύτερη
φάση της εκστρατείας η γραμμή άλλαξε και
πλέον το σύνθημα ήταν για μια κυβέρνηση της
Αριστεράς (PSOE και UP) καλώντας τον κό-
σμο να ψηφίσει Αριστερά για να εξασφαλίσει
ότι θα μπουν υπουργοί των UP στην κυβέρνη-
ση του Σάντσεθ. Με τον τρόπο αυτό τουλάχι-
στον ξανασυνδέθηκε με την αντιδεξιά οργή.
Όμως οι αγώνες όχι μόνο παρέμειναν σε δεύ-
τερο πλάνο, αλλά και προσβάλλονταν από τη
λογική ότι έχουν αξία μόνο αν οδηγήσουν τον
Πάμπλο Ιγκλέσιας και τον Αλμπέρτο Γκαρθόν
να γίνουν υπουργοί.

Δεν επιστρέφει κανενός είδους σταθερότη-
τα στην Ισπανία λόγω του αποτελέσματος. Το
PSOE ήδη δέχεται ισχυρές πιέσεις από τους
τραπεζίτες και τις εφημερίδες για να μην κάνει
ούτε ένα παραπάνω βήμα χαλάρωσης της λι-
τότητας. Η κρίση στη Δεξιά ανοίγει όλων των
ειδών τις βρόμικες ιστορίες, από κρυφούς λο-
γαριασμούς μέχρι κρυμμένες ως πρόσφατα
διασυνδέσεις με τους φασίστες. Στην Καταλω-
νία βγαίνει νικήτρια με ιστορικό σκορ η Ρε-
πουμπλικανική Αριστερά, που θέλει από τη μια
μεριά να ξαναβρεί δίοδο επικοινωνίας με τη
Μαδρίτη, αλλά έχει πίσω της ένα μαζικό κίνη-
μα ανυπακοής που την έστειλε στο 25%. Ενώ,
παρόλο που το αποτέλεσμα των φασιστών δεν
αφήνει περιθώριο εφησυχασμού, το γεγονός
ότι παρέμειναν μακριά από την εξουσία χάρισε
μια μεγάλη δόση δικαίωσης και αυτοπεποίθη-
σης σε όλο τον κόσμο του αγώνα.

Νίκος Λούντος
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Eurovision στο Ισραήλ την ώρα της σφαγής
Αν υπήρχε και η παραμικρή αμφιβολία ότι

ο φετινός διαγωνισμός της Γιουροβίζιον
που διοργανώνεται στο Τελ Αβίβ είναι

βαμμένος με το αίμα των Παλαιστινίων, τα γε-
γονότα των τελευταίων ημερών τη διέλυσαν.
Λίγα 24ωρα πριν ανάψουν τα φώτα της “μεγά-
λης γιορτής του τραγουδιού”, το Ισραήλ κλι-
μάκωσε τη δολοφονική δράση του στη Λωρίδα
της Γάζας εξαπολύοντας μια ακόμα στρατιωτι-
κή επιχείρηση από ξηρά και αέρα με δεκάδες
νεκρούς.

Μέσα σε δυο μόνο μέρες, το Σάββατο 4 και
την Κυριακή 5 Μάη, 23 Παλαιστίνιοι δολοφο-
νήθηκαν από ισραηλινούς αεροπορικούς βομ-
βαρδισμούς και πυρά. Οι 14 ήταν απλοί πολί-
τες -ανάμεσά τους τρεις γυναίκες (η μία έγ-
κυος) και τρία παιδιά (το ένα βρέφος πέντε μη-
νών). Επιπλέον, άλλοι 44 άνθρωποι τραυματί-
στηκαν. Εκατοντάδες κτίρια βομβαρδίστηκαν
και πολλά καταστράφηκαν ολοσχερώς -όχι μό-
νο “κέντρα των τρομοκρατών της Χαμάς”
όπως υποστηρίζει το Ισραήλ, αλλά κατοικίες
και γραφεία, ανάμεσά τους του τουρκικού
κρατικού ειδησεογραφικού πρακτορείου Ana-
dolu. Εκατοντάδες οικογένειες έμειναν άστε-
γες, τα σχολεία και τα πανεπιστήμια έκλεισαν,
το ίδιο όλα τα περάσματα από και προς το Ισ-
ραήλ για ανθρώπους (ακόμα και αρρώστους)
και αγαθά.

Η νέα δολοφονική επιχείρηση είχε ξεκινήσει
μια μέρα πριν, την Παρασκευή 3 Μάη, με επι-
δρομή του ισραηλινού στρατού στα σύνορα με
τη Γάζα, με έναν νεκρό και 82 τραυματίες, με-
ταξύ αυτών 5 γυναίκες, 34 παιδιά, 3 μέλη ια-
τρικής βοήθειας και 2 δημοσιογράφοι. Οι χι-
λιάδες διαδηλωτές που βρίσκονταν εκεί συμ-
μετείχαν στις κινητοποιήσεις για τον ένα χρό-
νο από τη “Μεγάλη Πορεία της Επιστροφής”,
όπως είχαν ονομαστεί οι περσινές διαδηλώ-
σεις για τα 70 χρόνια από τη “Νάκμπα”, την
καταστροφή που σηματοδοτεί η ίδρυση του
κράτους του Ισραήλ πάνω στην παλαιστινιακή
γη το 1948. Όπως οι σημερινές, έτσι και εκεί-
νες οι κινητοποιήσεις είχαν πνιγεί στο αίμα με
εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες.
Οποιαδήποτε απόπειρα του Ισραήλ λοιπόν να
υιοθετήσει “ένα καλό πρόσωπο”, όπως τώρα
με τη Γιουροβίζιον, είναι σκέτη υποκρισία τόσο
από τη μεριά του όσο και από τις χώρες που
του την προσφέρουν.

Κράτος-δολοφόνος
Το Ισραήλ είναι ένα κράτος-δολοφόνος από

την ίδρυσή του. Γεννήθηκε το 1948 σαν κρά-
τος εποίκων στην κλεμμένη γη των Παλαιστί-
νιων και εδραιώθηκε με την εθνοκάθαρση και
το διωγμό εκατοντάδων χιλιάδων από τα χω-
ριά και τις πόλεις τους. Η πλειοψηφία των Πα-
λαιστινίων που ζουν σήμερα στην Λωρίδα της
Γάζας προέρχονται από τους πρόσφυγες του
1948, που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα
σπίτια τους για να γλιτώσουν από τους διωγ-
μούς. Άλλοι κατέφυγαν στη Δυτική Όχθη (που
τότε ανήκε στην Ιορδανία) και κάποιοι στη Λω-
ρίδα της Γάζας (που ανήκε στην Αίγυπτο).

Είκοσι χρόνια αργότερα το Ισραήλ κατέλαβε
στρατιωτικά και αυτές τις περιοχές, ξαναβά-
ζοντας τους Παλαιστίνιους της Γάζας να ζουν
κάτω από κατοχή και περικυκλωμένοι από
εποικισμούς. Το 2005 η ισραηλινή ηγεσία απο-

φάσισε να εγκαταλείψει στρατιωτικά τη Λωρί-
δα της Γάζας και να διαλύσει τους εποικι-
σμούς. Το αποτέλεσμα όμως δεν ήταν ελευθε-
ρία για τους Παλαιστίνιους. Η Λωρίδα της Γά-
ζας μετατράπηκε σε μια μεγάλη φυλακή, περι-
κυκλωμένη από έρημο και από κλειστά σύνο-
ρα. Σχεδόν δύο εκατομμύρια Παλαιστίνιοι ζουν
σήμερα αποκλεισμένοι από ξηρά, αέρα και θά-

λασσα. Το Ισραήλ ελέγχει εισαγωγές, εξαγω-
γές, ηλεκτρισμό και νερό. Εκβιάζει προκαλών-
τας διαρκή έλλειψη τροφίμων, φαρμάκων και
ιατρικού εξοπλισμού.

Το κράτος του Ισραήλ ήταν η υλοποίηση του
προγράμματος ενός πολιτικού κινήματος, του
σιωνιστικού, που εμφανίστηκε στις αρχές του
20ου αιώνα. Ο πυρήνας της ιδεολογίας αυτού

του κινήματος και του κράτους που έχτισε, δεν
ήταν απλά ότι οι Εβραίοι έχουν δικαίωμα στην
αυτοδιάθεση. Ήταν ότι το κράτος που οραμα-
τίζονταν θα ήταν αποκλειστικά εβραϊκό. Είναι
ένα βαθιά ρατσιστικό κράτος, που μοιάζει πε-
ρισσότερο με το ρατσιστικό καθεστώς του
απαρτχάιντ που γκρεμίστηκε στη Ν. Αφρική
στις αρχές της δεκαετίας του ’90. Εκατοντά-
δες νόμοι και πρακτικές μετατρέπουν τους
Παλαιστίνιους που ζουν στην επικράτειά του
σε πολίτες δεύτερης κατηγορίας. 

Χωροφύλακας
Είναι επίσης ένα κράτος που δεν θα μπο-

ρούσε να σταθεί χωρίς την στήριξη των ιμπε-
ριαλιστικών δυνάμεων. Από την ίδρυσή του
λειτουργεί σαν ο χωροφύλακας και η σιδερέ-
νια γροθιά για τον έλεγχο ολόκληρης της Μ.
Ανατολής. Ο πόλεμος των έξι ημερών το 1967
κατά της Συρίας, της Ιορδανίας και της Αιγύ-
πτου, ο πόλεμος του 1973 κατά της Αιγύπτου,
η αιματηρή εισβολή στο Λίβανο εννιά χρόνια
αργότερα, έδειχναν ακριβώς αυτό το ρόλο και
κέρδιζαν την στήριξη των ιμπεριαλιστών. Το
Ισραήλ είναι σήμερα μια από τις μεγαλύτερες
στρατιωτικές δυνάμεις του κόσμου, η μόνη πυ-
ρηνική δύναμη της Μέσης Ανατολής που δέχε-
ται ασταμάτητη στρατιωτική και οικονομική
βοήθεια από τις μεγάλες δυνάμεις. Είναι παγ-
κοσμίως ο μεγαλύτερος αποδέκτης στρατιωτι-
κής και οικονομικής βοήθειας από τις ΗΠΑ.
Από το 1946 μέχρι το 2017 το συνολικό ποσό
ήταν περίπου 135 δισεκατομμύρια δολάρια.

Όποτε θέλει το Ισραήλ βομβαρδίζει και δο-
λοφονεί αδιάκριτα. Η δικαιολογία ήταν πάντα
ο “κίνδυνος” για την ασφάλεια των Ισραηλινών
από τους “τρομοκράτες” της παλαιστινιακής
αντίστασης. Έτσι αντιμετώπισε την πρώτη Ιντι-
φάντα το 1987, έτσι τη δεύτερη το 2000, έτσι
κάθε μεγάλη διαμαρτυρία των Παλαιστινίων
που διεκδικούν την επιστροφή στη γη τους.
Ενάντια σε κάθε απόπειρα νομιμοποίησης και
ξεπλύματός του, είμαστε με τους Παλαιστίνι-
ους. Διεκδικούμε μια Παλαιστίνη ελεύθερη,
απαλλαγμένη από το ρατσιστικό σιωνιστικό
κράτος, όπου οι Παλαιστίνιοι θα μπορούν να
επιστρέψουν στις εστίες τους και οι κάτοικοι
θα μπορούν να συνυπάρχουν ανεξάρτητα από
τη θρησκεία τους.

Λένα Βερδέ

Η διεξαγωγή της φετινής Γιουροβίζιον
στο Ισραήλ είναι μια μεγάλη πρό-
κληση για το παγκόσμιο κίνημα αλ-

ληλεγγύης στην Παλαιστίνη. Αποτελεί ξεκά-
θαρη απόπειρα “ξεπλύματος” του κράτους
που καθημερινά δολοφονεί τους Παλαιστί-
νιους και απειλεί στρατιωτικά τα κινήματα
της Μέσης Ανατολής. Γι' αυτό είναι τόσο
μαζική η απήχηση που βρίσκει η BDS, η διε-
θνής πρωτοβουλία για καμπάνιες μποϊκο-
τάζ, απόσυρσης επενδύσεων και επιβολής
κυρώσεων κατά του Ισραήλ, που καλεί τις
χώρες και τους καλλιτέχνες που παίρνουν
μέρος στο διαγωνισμό να αποσύρουν τη
συμμετοχή τους.

Το προσωπικό μήνυμα του Ρότζερ Γουό-
τερς των θρυλικών Pink Floyd προς την Κα-
τερίνα Ντούσκα που την καλούσε να κάνει
αυτό το βήμα δεν βρήκε ανταπόκριση. Η
τραγουδίστρια, εκτός από τις τυπικούρες
για την απεριόριστη εκτίμηση που τρέφει
προς το καλλιτεχνικό έργο και τον διαρκή
αγώνα του για τα ανθρώπινα δικαιώματα,
δεν είχε τίποτα να πει πέρα από το να ψελ-
λίσει κάτι αόριστα για τη “δύναμη της τέ-
χνης”, της οποίας ο αποκλεισμός δεν “θα
είχε δημιουργικό αποτέλεσμα”.

Στην περίπτωση βέβαια του Ισραήλ ούτε
η δύναμη της τέχνης μπορεί να εξωραΐσει
το δολοφονικό του πρόσωπο. Όπως θυμί-
ζαμε πέρσι τέτοιο καιρό στις σελίδες της
Εργατικής Αλληλεγγύης, η ίδια η τραγουδί-
στρια που κέρδισε τη Γιουροβίζιον για λο-
γαριασμό του Ισραήλ, η Νέτα Μπαρζιλάι,
είχε υπηρετήσει, όχι απλά στις ένοπλες δυ-
νάμεις της χώρας, αλλά και στην παρα-

στρατιωτική Νατάλ και συμμετείχε “περή-
φανα” στους βομβαρδισμούς της Γάζας το
2014 που είχαν προκαλέσει πάνω από δυο
χιλιάδες νεκρούς. “Θα τα πούμε του χρό-
νου στην Ιερουσαλήμ”, είχε δηλώσει μάλι-
στα προκλητικά μετά τη βράβευσή της,
ακριβώς όταν ο Τραμπ προχωρούσε σε άλ-
λη μια μεγάλη επίθεση σε βάρος των Πα-
λαιστινίων αναγνωρίζοντας μονομερώς την
Ιερουσαλήμ ως “πρωτεύουσα του Ισραήλ”
και μεταφέροντας εκεί την αμερικάνικη
πρεσβεία.

Αντίθετα από την Ντούσκα, μια σειρά άλ-
λοι καλλιτέχνες συμμετείχαν στη συναυλία
της ελληνικής πρωτοβουλίας BDS το Σάβ-
βατο 4 Μάη στο Γκαγκάριν με τίτλο “Φέτος
δεν πάμε Eurovision, στηρίζουμε Παλαιστί-
νη”, εκφράζοντας κι εδώ το δυνατό κίνημα
αλληλεγγύης στο παλαιστινιακό λαό.

Ανεξάρτητα από την απαράδεκτη, αλλά
λίγο πολύ αναμενόμενη, απάντηση της τρα-
γουδίστριας, δεν είναι μόνο αυτή που θα
έπρεπε να απαντήσει στην έκκληση του
Γουότερς και της συντριπτικής πλειοψη-
φίας που απαιτεί λευτεριά στην Παλαιστίνη.
Είναι η διοίκηση της ΕΡΤ που θα έπρεπε να
ακυρώσει την τηλεοπτική κάλυψη της φετι-
νής Γιουροβίζιον. Είναι η ίδια η κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ που θα έπρεπε να δώσει εξηγή-
σεις για τη συμμετοχή της Ελλάδας στο φε-
τινό διαγωνισμό. Όχι πως δεν ξέρουμε την
απάντηση. Μια κυβέρνηση που οι συμβιβα-
σμοί της έχουν φτάσει μέχρι το σημείο να
σφίγγει τα ματωμένα χέρια του Νετανάχιου
και των άλλων δολοφόνων, στο όνομα του
άξονα με την Κύπρο, την Αίγυπτο και το Ισ-
ραήλ και της μοιρασιάς του φυσικού αερί-
ου στη Μεσόγειο, σιγά μην απέσυρε τη
συμμετοχή στη Γιουροβίζιον.

Να ακυρωθεί!

Μπλοκ προσφύγων και
μεταναστών στην αντιφασιστική
και αντιρατσιστική διαδήλωση
στις 16 Μάρτη



ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ εργατικη αλληλεγγυη 

Νέος γύρος παρουσίασης και συζήτησης του
βιβλίου της Μαρίας Στύλλου “Η πάλη για την
απελευθέρωση των γυναικών” ξεκίνησε

στους εργατικούς χώρους. Την Τρίτη 7 Μάη, το
Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο σε συνεργασία με τη δη-
μοτική κίνηση “Ανταρσία στην Κοκκινιά της προσφυ-
γιάς και της αντίστασης”, οργάνωσαν εκδήλωση στο
Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας. Ακολουθεί στις 14
Μάη αντίστοιχη εκδήλωση στο δήμο Αθηναίων στη
Λιοσίων, με οργανωτές την Κίνηση για την απεργια-
κή 8 Μάρτη και την Ένωση για τις Γυναίκες της Δι-
εύθυνσης Καθαριότητας του δήμου Αθηναίων, με
ομιλήτριες τη Μαρία Αμπελιώτη, εργαζόμενη στο
δήμο και τη συγγραφέα του βιβλίου.

Στη συζήτηση στο Κρατικό Νίκαιας, που έγινε
στα γραφεία του Συλλόγου Εργαζομένων, συμμε-
τείχαν εργαζόμενες/οι όλων των ειδικοτήτων, για-
τρίνες, νοσηλεύτριες, τεχνολόγοι, μόνιμοι και συμ-
βασιούχοι. Ομιλήτριες ήταν η Κατερίνα Θωίδου,
δημοτική σύμβουλος Νίκαιας-Ρέντη και η συγγρα-
φέας του βιβλίου. Οι εισηγήσεις στάθηκαν σε
όλες τις επιθέσεις του συστήματος κατά των γυ-
ναικών, τις διακρίσεις, τα βάρη που φορτώνει στις
πλάτες τους μέσα στην οικογένεια εξαιτίας της
διάλυσης των κοινωνικών δομών και υπηρεσιών,
τη βία και τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις. Μίλη-

σαν για τις ρίζες της γυναικείας καταπίεσης, έφε-
ραν τις εικόνες της αντίστασης σε όλον τον κό-
σμο, συνέδεσαν τη μάχη ενάντια στο σεξισμό με
τους αγώνες ενάντια στη λιτότητα, το ρατσισμό
και τους φασίστες. Και ανέδειξαν την δύναμη των
εργαζόμενων, αντρών και γυναικών, να ανατρέ-
ψουν αυτό το σύστημα και να οργανώσουν συλλο-
γικά την κοινωνία με βάση τις ανάγκες των πολ-
λών και όχι το κέρδος των λίγων. Η απεργιακή 8
Μάρτη φέτος και όλοι οι αγώνες που βρίσκονται
σε εξέλιξη και θα συνεχίσουν ανοίγουν αυτή την
προοπτική, τόνισαν.

Η δολοφονία του Ζακ και των μεταναστριών
στην Κύπρο, η ανάγκη συστηματικής ενημέρωσης
και παρέμβασης με τέτοιες συζητήσεις παντού, η
οργάνωση των αγώνων με τα σωματεία στην πρώ-
τη γραμμή, η εκλογική ενίσχυση της αντικαπιταλι-
στικής αριστεράς που πρωτοστατεί σε όλες τις μά-
χες, ήταν μόνο κάποια από τα θέματα που άνοιξαν
στη συζήτηση. Η εκδήλωση έγινε κέντρο για την
οργάνωση της πανελλαδικής απεργίας των νοσο-
κομείων στις 16 Μάη, με στόχο τη μαζική συμμετο-
χή των εργαζόμενων και του Συλλόγου του Κρατι-
κού Νίκαιας με το πανό τους. Όλες/οι ενημερώθη-
καν για το φεστιβάλ Μαρξισμός 2019.

Λ.Β.

Νέος γύρος εκδηλώσεων
Η πάλη για την απελευθέρωση 

Στο τετραήμερο Μαρξισμός 2019, που θα γίνει από τις 27 μέχρι τις 30 Ιού-
νη στη Νομική της Αθήνας, θα συμμετέχει ο Donny Gluckstein, ο συγγρα-
φέας του βιβλίου “Τα σοβιέτ στη Δύση – Εργατικά συμβούλια απέναντι

σε κοινοβούλια 1915-1920” που μόλις κυκλοφόρησε στα ελληνικά από το Μαρ-
ξιστικό Βιβλιοπωλείο. Στην επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση της Τρίτης
Κομμουνιστικής Διεθνούς, η συζήτηση “κοινοβούλια ή εργατικά συμβούλια” θα
βρίσκεται στο κέντρο του φετινού φεστιβάλ των επαναστατικών ιδεών.

Ο Donny Gluckstein στον Μαρξισμό 2019

Παρουσίαση του βιβλίου “Η πάλη για την απελευθέρωση των γυναικών” στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας


