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ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ

ΑΝΤΑΡΣΙΑ
Απεργία στα
νοσοκομεία σελ. 5

Στη φυλακή
οι νεοναζί σελ. 6, 7

Κυριακή 5 Ιούλη 2015, διαδηλωτές του ΣΕΚ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ μπαίνουν στο Σύνταγμα το βράδυ του μεγάλου ΟΧΙ .

ΔΩΣΤΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ Γυρίστε στις σελίδες 
3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Το σκορ μετά τα “Μέτρα Τσίπρα”
Τραπεζίτες - Συνταξιούχοι: 7-1
και ο Μητσοτάκης θέλει κι άλλα



Μια μικρή ανακούφιση για
τους χαμηλοσυνταξιούχους.
Και μια μεγάλη ανακούφιση

για τις αγορές. Αυτή η παράφραση
της διάσημης ρήσης περιγράφει με
τον καλύτερο τρόπο το νέο πακέτο
των “θετικών μέτρων” που εξήγγειλε
την περασμένη εβδομάδα και έφερε
για ψήφιση στη Βουλή η κυβέρνηση.

Η σύγκριση και μόνο των ποσών
αυτών των “θετικών μέτρων” βγάζει
μάτια: 800 εκατομμύρια για την “13η
σύνταξη”, το επίδομα των 360 (κατά
μέσο όρο) Ευρώ που θα μοιράζει
από φέτος κάθε Μάιο το δημόσιο
στους χαμηλοσυνταξιούχους. 5,5
δις, 7 φορές δηλαδή περισσότερα,
αυτά που η κυβέρνηση θα “βάλει
στην άκρη”, στον ειδικό λογαριασμό
που θα εγγυάται την επίτευξη των
στόχων του πρωτογενούς πλεονά-
σματος που έχει συμφωνήσει με
τους δανειστές.

Όλα για τους τραπεζίτες
Το “Πρόγραμμα Σταθερότητας”

που έστειλε στις αρχές του μήνα η
κυβέρνηση στις Βρυξέλλες προ-
έβλεπε θηριώδη πρωτογενή υπερ-
πλεονάσματα για τα επόμενα τέσσε-
ρα χρόνια: 4,1% του ΑΕΠ φέτος,
3,9% το 2020, 4,1% το 2021 και 4,6%
το 2022. Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί,
όπως είναι γνωστό, να διατηρεί μέ-
χρι το 2022 κάθε χρόνο πρωτογενή
πλεονάσματα τουλάχιστον 3,5% του
ΑΕΠ. Με άλλα λόγια τα έσοδα του
δημοσίου θα πρέπει να ξεπερνούν
τα έξοδα (πλην τόκων) κατά έξι περί-
που δισεκατομμύρια κάθε χρόνο. 

Αυτό το 3,5% δεν ήταν αυθαίρετο.
Ούτε οφειλόταν απλά και μόνο
στους εκβιασμούς του Βόλφγκανγκ
Σόιμπλε, του διαβόητου πρώην
υπουργού Οικονομικών της Γερμα-
νίας: με ένα δημόσιο χρέος της τά-
ξης του 180% του ΑΕΠ η Ελλάδα
χρειάζεται θηριώδη πρωτογενή πλε-
ονάσματα για να μπορεί να πληρώ-
νει τους τόκους και τα μερίσματα
των παλιών της χρεών. Το 3,5% ήταν
μια δέσμευση απέναντι στις “αγο-
ρές” ότι η Ελλάδα θα εξυπηρετούσε
από εδώ και πέρα στο ακέραιο τις
υποχρεώσεις της απέναντι στους πι-
στωτές της.

Η κυβέρνηση κατάφερε μέσα στα
προηγούμενα χρόνια όχι μόνο να
πιάσει αυτόν τον στόχο αλλά και να
τον ξεπεράσει. Και με το τελευταίο
“Πρόγραμμα Σταθερότητας” υπο-
σχέθηκε στις αγορές ότι αυτή η
υπέρβαση θα συνεχιστεί απρόσκο-
πτα για τα επόμενα χρόνια. Αθροι-
στικά τα πρωτογενή πλεονάσματα
που έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση για
την επόμενη τετραετία ξεπερνούν τα
33 δισεκατομμύρια Ευρώ. Οι αγορές
έχουν εκφράσει ήδη τη βαθιά τους
ικανοποίηση για τις δεσμεύσεις αυ-
τές: τα επιτόκια των 10ετών ομολό-
γων του ελληνικού δημοσίου, που εί-
χαν πλησιάσει το καλοκαίρι του
2015 στο 15% βρίσκονται σήμερα
στο 3,57%. Και η πιστοληπτική ικα-

νότητα της χώρας αναβαθμίζεται
συνεχώς από τους οίκους αξιολόγη-
σης (αν και, παρά τις αναβαθμίσεις
τα ελληνικά ομόλογα εξακολουθούν
να ανήκουν ακόμα στην κατηγορία
”σκουπίδια”). 

Ο αντίκτυπος των “θετικών μέ-
τρων” που έχει ανακοινώσει η κυ-
βέρνηση είναι απειροελάχιστος σε
σχέση με αυτά τα 33 δις που ετοιμά-
ζονται να τσεπώσουν οι τραπεζίτες.
Με τη “13η σύνταξη” 2,5 εκατομμύ-
ρια συνταξιούχοι θα μοιραστούν μέ-
σα στην ερχόμενη τετραετία συνολι-
κά 3,2 δις – λιγότερο δηλαδή και
από το 10% του πλεονάσματος. Η
μερίδα του λέοντος θα συνεχίσει να
πηγαίνει στους τραπεζίτες. 

Ανησυχία
Θα καταφέρει το ελληνικό δημό-

σιο να διατηρήσει αυτά τα πλεονά-
σματα μέσα στα επόμενα χρόνια; Η
κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι “επιτυ-
χίες” της των προηγούμενων χρό-
νων (που στηρίχτηκαν στη φριχτή λι-
τότητα) εγγυώνται και το μέλλον. Οι
δανειστές (η Τρόικα για να χρησιμο-
ποιήσουμε το παλιό, καλό της όνο-
μα), λέει τώρα ο Τσακαλώτος, αμφι-
σβητούσαν πάντα τις προβλέψεις
μας: “εμείς λέγαμε 800 εκατομμύρια
ευρώ, η Κομισιόν έλεγε 500 εκατομ-
μύρια ευρώ, το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο 20 εκατομμύρια ευρώ...”. 

Αλλά τώρα ακόμα και η ίδια η κυ-
βέρνηση ανησυχεί ότι αυτό το σερί
των επιτυχιών για χάρη των αγορών
και των δανειστών δεν θα συνεχι-
στεί. Και ο λόγος δεν είναι οι “προ-
εκλογικές παροχές”, όπως λέει η
Νέα Δημοκρατία. Η ανησυχία προ-

έρχεται από την ίδια τη διεθνή κατά-
σταση. Η παγκόσμια οικονομία έχει
μπει σε μια νέα τροχιά ύφεσης και ο
κίνδυνος ότι θα γίνει ξανά μεγάλη
βουτιά είναι υπαρκτός.

Το πρόγραμμα των θηριωδών
υπερπλεονασμάτων ήταν έτσι και
αλλιώς από την αρχή υπερβολικά αι-
σιόδοξο. Μέχρι τώρα καμιά χώρα
στον κόσμο δεν έχει καταφέρει να
διατηρεί πρωτογενή πλεονάσματα
αυτού του ύψους για πολλά χρόνια.
Ένα μεγάλο κομμάτι των εργαζομέ-
νων και των συνταξιούχων αδυνα-
τούν ήδη να πληρώσουν τους λογα-
ριασμούς τους και τους φόρους
τους στην ώρα τους. Πάνω από 350
χιλιάδες νοικοκυριά έχουν αναγκα-
στεί να έρθουν σε διακανονισμό με
τη ΔΕΗ για να μην τους κόψει το
ρεύμα. Η πλειοψηφία των φορολο-
γουμένων έχει ληξιπρόθεσμες οφει-
λές προς την εφορία. Οι περισσότε-
ροι, βέβαια, έχουν μικρές μόνο οφει-
λές (κάτω από 500 ευρώ). Αλλά με
την ανεργία ακόμα στα ύψη και τα
μεροκάματα στα σημερινά επίπεδα
είναι βέβαιο ότι η κατάσταση θα επι-
δεινώνεται όσο περνάει ο χρόνος.
Και, ακόμα χειρότερα, θα πάρει
εκρηκτικές διαστάσεις αν και όταν
το νέο κύμα της ύφεσης χτυπήσει
την ελληνική οικονομία.

Η “φορολογική κόπωση” (η ολοέ-
να και μεγαλύτερη δυσκολία της
πληρωμής των φόρων) και ο κίνδυ-
νος της νέας ύφεσης αναγκάζουν
τώρα την κυβέρνηση να κατεβάσει
τον “πήχη” των πλεονασμάτων του
3,5%. Σε αυτό το μέτρο συμφωνούν
πρακτικά και τα δυο μεγάλα κόμμα-
τα. Μπορεί να μην πιάσουμε τον

στόχο μέσα στα επόμενα χρόνια, λέ-
ει τώρα ο Τσίπρας. Αλλά οι αγορές
δεν πρέπει να ανησυχούν: η κυβέρ-
νηση θα βάλει από τώρα 5,5 δις
στην άκρη με τα οποία θα μπορεί να
καλύψει τις τυχόν διαφορές. Γιατί οι
εργαζόμενοι θα πρέπει να θεωρή-
σουν αυτή την προκλητική παροχή
προς τις αγορές σαν ένα ακόμα “θε-
τικό μέτρο” παραμένει μυστήριο.

Ομολογία αποτυχίας
Τον υπαρκτό κίνδυνο μιας νέας

ύφεσης προσπαθεί να αντιμετωπίσει
και η μετάταξη μιας σειράς προϊόν-
των και υπηρεσιών σε χαμηλότε-
ρους συντελεστές ΦΠΑ -το άλλο
σκέλος των “θετικών μέτρων” που
έφερε αυτή την εβδομάδα στη Βου-
λή η κυβέρνηση. Οι “καταναλωτές”,
όμως, δεν πρόκειται να κερδίσουν
ούτε μια δεκάρα από αυτή τη μεί-
ωση – οι εμπειρίες από το παρελθόν
το δείχνουν αυτό ξεκάθαρα. 

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την

“επαναφορά” διαφόρων τροφίμων
(ψάρια, ζυμαρικά, αλάτι κλπ) στην
κατηγορία χαμηλού ΦΠΑ (από το
24% στο 13%). Θεωρητικά οι τιμές
στα ράφια θα έπρεπε να πέσουν αυ-
τόματα 11% κάτω. Ίσως και να γίνει.
Για μερικές μέρες. Μακροπρόθε-
σμα, όμως, οι τιμές θα επιστρέψουν
στα επίπεδα που ορίζουν οι “νόμοι
της αγοράς”. Δηλαδή, θα μοιρα-
στούν αυτό το 11% μεταξύ τους οι
βιομηχανίες των τροφίμων, οι μεγα-
λέμποροι και τα σούπερμαρκετ.

Το ίδιο ισχύει για τη μείωση του
συντελεστή ΦΠΑ για την ενέργεια
(ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο).
Η μείωση -από το 13% στο 6%- είναι
στην ουσία ένα δώρο προς τη ΔΕΗ
και τις νέες ιδιωτικές εταιρείες ενέρ-
γειας που έχουν ξεπηδήσει από τις
μνημονιακές ιδιωτικοποιήσεις και όχι
στήριξη των νοικοκυριών.

Τα “θετικά μέτρα” δεν είναι για
τους “πολλούς” όπως ισχυρίζεται η
κυβέρνηση. Ο βασικός τους στόχος
είναι να προστατεύσουν για μια ακό-
μα φορά τον ελληνικό καπιταλισμό,
τα συμφέροντα των “λίγων” από τις
αναταράξεις που διαφαίνονται ήδη
στον ορίζοντα. Μοιράζει ψίχουλα
στους φτωχούς και παχυλές εγγυή-
σεις και κίνητρα στους τραπεζίτες,
τους βιομηχάνους, τους χονδρεμπό-
ρους και τους πλούσιους.

Για την κυβέρνηση, η πολιτική αυ-
τή ισοδυναμεί με μια ανοιχτή ομολο-
γία αποτυχίας. Εδώ και τέσσερα
χρόνια ο Τσίπρας και οι υπουργοί
του προσπαθούν να μας πείσουν ότι
η απάντηση στην κρίση είναι τα
πρωτογενή πλεονάσματα και οι ισο-
σκελισμένοι προϋπολογισμοί, που
θα άνοιγαν τον δρόμο για την επι-
στροφή στην “κανονικότητα” των
αγορών. Ότι το μόνο που χρειαζό-
ταν ήταν μια “τίμια” κυβέρνηση που
θα “καθάριζε” τον ελληνικό καπιταλι-
σμό από όλα εκείνα -την Νοβαρτις,
τα Paradise Papers, τις μπίζνες τύ-
που Folli-Follie- που οδήγησαν στην
άβυσσο των μνημονίων.  Εμείς, η αν-
τικαπιταλιστική αριστερά, εξηγούσα-
με από την αρχή ότι το πρόβλημα εί-
ναι ο ίδιος ο καπιταλισμός και όχι η
διαχείριση ή η διαφθορά του. Ότι η
κανονικότητα των αγορών την οποία
μας υπόσχεται ο Τσίπρας είναι η κα-
νονικότητα της κρίσης και της λιτό-
τητας.

Τώρα η κυβέρνηση ομολογεί, στην
πράξη με τα νέα μέτρα, ότι είχαμε
δίκιο. Ο καπιταλισμός δεν εξορθολο-
γίζεται. Η μόνη λύση είναι η ανατρο-
πή του.  

Σωτήρης Κοντογιάννης

Νο 1373, 15 Μάη 2019 Oικονομία και Πολιτικήσελ.2 εργατικη αλληλεγγυη

META TA “ΜΕΤΡΑ ΤΣΙΠΡΑ”

Τραπεζίτες 7
-Συνταξιούχοι 1

Διαβάστε επίσης
στο περιοδικό
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω

9/5, Συνταξιούχοι της Εθνικής Τράπεζας διαδηλώνουν υπερασπιζόμενοι τον ΛΕΠΕΤΕ
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Φτάνουμε στην τελική ευθεία προς τις
κάλπες της 26 Μάη και ο Αλέξης Τσί-
πρας και οι υπουργοί του προσπαθούν

να μας πείσουν ότι τώρα πια θα εφαρμόσουν
το “πραγματικό πρόγραμμα” του ΣΥΡΙΖΑ αφή-
νοντας πίσω τις δεσμεύσεις των μνημονίων. Η
πικρή αλήθεια είναι ότι, ακόμη και προεκλογι-
κά, τα κυβερνητικά μέτρα έχουν ταξικό πρόση-
μο υπέρ των καπιταλιστών, όσο κι αν τα εμφα-
νίζουν ως φιλολαϊκά. Το ποσό που θα πάρουν
οι συνταξιούχοι από τη λεγόμενη 13η σύνταξη
είναι εφτά φορές μικρότερο από αυτά που βά-
ζει στο πλάι η κυβέρνηση για να εξασφαλίσει
την πληρωμή των τόκων για τους τραπεζίτες!

Ακόμη και έτσι, οι τραπεζίτες δεν σταματάνε
τις επιθέσεις τους σε βάρος της εργατικής τά-
ξης. Αυτές τις μέρες, μακριά από τα φώτα της
προεκλογικής περιόδου, οι μεγάλες τράπεζες-

αυτές που βαφτίστηκαν “συστημικές”- προχω-
ράνε σε προκλητικές ενέργειες. Η Εθνική Τρά-
πεζα, αφού έβαλε χέρι στο λογαριασμό επικού-
ρησης των συνταξιούχων της, τον ΛΕΠΕΤΕ,
προχωράει σε απολύσεις κλείνοντας καταστή-
ματα (75 από τα 475) και μειώνοντας το προ-
σωπικό από 9200 άτομα σε 7100. 

Απολύσεις
Άλλες 600 απολύσεις προγραμματίζει η Eu-

robank, η οποία ανοίγει το χορό των “τιτλοποι-
ήσεων” που σχεδιάζουν όλες οι τράπεζες για
να ρευστοποιήσουν τα “κόκκινα δάνειά” τους.
Τα σπίτια του κόσμου που δεν μπορεί να ξε-
πληρώσει το στεγαστικό δάνειό του, περνάνε
στο έλεος των μεγαλύτερων αρπακτικών funds.

Τέτοιες είναι οι πραγματικές εικόνες πίσω
από τα μεγάλα λόγια για ανάπτυξη που θα για-
τρέψει τις πληγές των μνημονίων. Τα λεφτά πά-
νε στα αφεντικά για να ορθοποδήσουν από την
κρίση και οι εργαζόμενοι, οι νέοι, οι συνταξιού-
χοι πρέπει να περιμένουν να προχωρήσουν αυ-
τά τα σχέδια για να δούνε κάποια “ελάφρυν-
ση”. Αυτή είναι η πραγματικότητα που δίνει το

θράσος στον Μητσοτάκη να απαιτεί να δου-
λεύουμε εφτά μέρες τη βδομάδα. Ο Τσίπρας
χαϊδεύει τα αφεντικά και ο Μητσοτάκης τους
λέει ότι μπορούν να πάρουν και το μαστίγιο.

Το πραγματικό ερώτημα είναι αν και τι μπο-
ρούμε να κάνουμε για να αλλάξουμε αυτή την
κατάσταση. Κυριαρχούν οι φωνές που λένε ότι
“οι συσχετισμοί είναι αρνητικοί, δεν μας παίρνει
για κάτι καλύτερο”. Αλλά έχουν άδικο. Η Ευρω-
παϊκή Ένωση, αυτός ο μεγάλος θεματοφύλα-
κας των συμφερόντων του μεγάλου κεφάλαιου,
βρίσκεται σε κρίση. Όλοι οι μεγάλοι καπιταλι-
σμοί της ΕΕ συγκλονίζονται- η Βρετανία από το
Brexit, η Γαλλία από τα Κίτρινα Γιλέκα, η Ιταλία
από το πιο χρεοκοπημένο τραπεζικό σύστημα.

Αντίθετα, η νεολαία και ο κόσμος της δουλει-
άς παντού βράζει από οργή για τις ατέλειωτες
“θυσίες” που μας ζητάνε. Αν η φτωχολογιά του
Σουδάν και της Αλγερίας βρίσκει τη δύναμη να
βγει στους δρόμους και να ανατρέψει δικτατο-
ρικά καθεστώτα, σκεφτείτε τη δύναμη που
έχουν οι εργάτες της Ευρώπης. Στο χέρι μας
είναι να ξεσηκώσουμε αυτή τη δύναμη δίνον-
τας το καλό παράδειγμα από εδώ, από τη χώρα
που χτυπήθηκε πιο σκληρά απ' όλες από τη
μνημονιακή επέλαση των τραπεζιτών.

Οι κάλπες της 26 Μάη μπορούν να στείλουν
τέτοιο μήνυμα δυναμώνοντας την αντικαπιταλι-
στική Αριστερά. Ελάτε να κάνουμε Ανταρσίες
μαζί στους Δήμους, στις Περιφέρειες και στις
Ευρωεκλογές. Έχουμε τα πάντα να κερδίσουμε
στο δρόμο για να σπάσουμε τις αλυσίδες της
ΕΕ και των τραπεζιτών.

Στηρίξτε 
την Εργατική
Αλληλεγγύη
Άλλα 4.300 ευρώ συγκεντρώ-

θηκαν την περασμένη βδο-
μάδα ανεβάζοντας τον δείκτη
της οικονομικής εξόρμησης στα
18.400 ευρώ. 

Ευχαριστούμε για τις προσωπι-
κές σας ενισχύσεις που συνεχίζον-
ται: 280 ευρώ Γιώργος Κ., 150 ευ-
ρώ Στέλλα Μ., από 100 ευρώ Μιχά-
λης Π. και Στέφανος Λ.,  από 50 ευ-
ρώ Σίσσυ Ζ., Μαρία Μ., Αλέξαν-
δρτος Ν., Βασιλική Α., Κώστας Π.,
Γεράσιμος Σ., Ελένη Δ., Γεωργία Κ.
και Γιάννης Σ., 35 ευρώ Μανώλης
Α., από 30 ευρώ Ηρακλής Π. και
Μαρία Π., από 20 ευρώ Διονύσης
Π., Γιώργος Σ., Κατερίνα Σ., Λευτέ-
ρης Χ. και Ηλίας Σ., από 10 ευρώ
Παναγιώτης Σ. , Γιώργος Π. και Αγ-
γελική Κ. από 5 ευρώ Φωτεινή Κ.
και Νάντια Ρ. Ευχαριστούμε επίσης
τις φίλες και τους φίλους που γρά-
φτηκαν συνδρομητές Γιώργος Φ.,
Στεφανία Κ., Κατερίνα Δ. και Δήμη-
τρα Τ. 

Ενισχύστε οικονομικά όσο περισ-
σότερο μπορείτε τις συντρόφισσες
και τους συντρόφους της Εργατι-
κής Αλληλεγγύης στις εξορμήσεις
που οργανώνουν σε όλους τους
εργατικούς χώρους, τις σχολές και
τις γειτονιές τις επόμενες μέρες.
Στηρίζοντας τις εργατικές και τις
αντιφασιστικές κινητοποιήσεις και
προβάλλοντας την εναλλακτική της
αντικαπιταλιστικής αριστεράς με
τα ψηφοδέλτια που στηρίζει η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ σε όλες τις κάλπες.
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Ανυποχώρητοι οι συνταξιούχοι ΕΤΕ Όχι στην
αξιολόγηση

“Στην αξιολόγηση λέμε
πάλι ΟΧΙ”, αναφέρεται
σε ανακοίνωση που εξέ-

δωσε ο Αγωνιστικός Συντονισμός,
συνδικαλιστική παράταξη του νο-
μαρχιακού τμήματος της ΑΔΕΔΥ
Πέλλας, ζητώντας συνέχιση της
απεργίας-αποχής από την αξιολό-
γηση των δημοσίων υπαλλήλων
που επιχειρεί η κυβέρνηση. 

“H κυβέρνηση δεν κατάφερε
ούτε  πρόπερσι, ούτε πέρσι να
ικανοποιήσει την μνημονιακή
απαίτηση για αξιολόγηση στο δη-
μόσιο, παρά την υιοθέτηση μεθό-
δων Αρβανιτόπουλου–Μητσοτά-
κη, με τη δημιουργία ηλεκτρονι-
κής πλατφόρμας, και την επαί-
σχυντη τροπολογία Γεροβασίλη.
Η αξιολόγηση ακυρώθηκε στην
πράξη από τους εργαζόμενους
που συμμετείχαν μαζικά στην
απεργία-αποχή της ΑΔΕΔΥ. 

Η επιθετική στάση της κυβέρνη-
σης και η επιμονή όλου του εσω-
τερικού μνημονιακού μπλοκ για
την επιβολή της αξιολόγησης, επι-
βεβαίωσαν ότι πρόκειται για ένα
μέτρο που θα χρησιμεύσει ως βα-
σικό εργαλείο για την αναδιάρ-
θρωση του κράτους σε αντιλαϊκή,
αντεργατική και αντιδραστική κα-
τεύθυνση. Όσο και αν προσπα-
θούν επιμελώς οι κυβερνώντες να
κρύψουν αυτήν την πραγματικότη-
τα, η αλήθεια είναι ότι οι απαιτή-
σεις των δανειστών για απολύσεις
στο δημόσιο τομέα ποτέ δεν έπα-
ψαν να βρίσκονται στην ημερήσια
διάταξη και η αξιολόγηση θα χρη-
σιμοποιηθεί, όταν το χρειαστούν,
και γι’ αυτό καλούμε τους συνα-
δέλφους και τις συναδέλφισσες
να μην αφήσουμε να περάσουν
τώρα ό,τι δεν κατάφεραν ούτε το
2014, ούτε το 2017 και το 2018
συνεχίζοντας την απεργία/αποχή
και από την αξιολόγηση του 2019,
σύμφωνα και με την πρόσφατη
απόφαση της ΑΔΕΔΥ”, αναφέρε-
ται στην ανακοίνωση που εξέδω-
σαν.

Εκατοντάδες συνταξιούχοι
της Εθνικής Τράπεζας συγ-
κεντρώθηκαν την Πέμπτη 9

Μάη έξω από το κεντρικό κατάστη-
μα της Αθήνας στην Αιόλου για να
διαδηλώσουν ενάντια στην παράνο-
μη κατάργηση του ΛΕΠΕΤΕ, τη διά-
λυση του ΤΥΠΕΤ και τις μεθοδεύ-
σεις της κυβέρνησης που προσπα-
θεί με κάθε τρόπο να τους μεταφέ-
ρει στο ΕΤΕΑΕΠ.

Οι κινητοποιήσεις της 9ης Μάη,
εν μέσω προεκλογικής περιόδου,
είχαν τεράστια επιτυχία. Στην Αθή-
να η μεγάλη συγκέντρωση μετα-
τράπηκε σε διαδήλωση που, μέσω
της Σοφοκλέους, έφτασε μπροστά
στα γραφεία του ΣΣΕΤΕ στη Δρα-
γατσανίου ζητώντας εκλογές εδώ
και τώρα, και στη συνέχεια μέσω
της Σταδίου, έφτασε στο Σύνταγμα
και σταμάτησε μπροστά στη Βουλή
στέλνοντας μήνυμα ανυποχώρητου
αγώνα. 

Και σε όλη την Ελλάδα όμως οι
εικόνες ήταν εντυπωσιακές με συγ-
κεντρώσεις και αποκλεισμούς κα-
ταστημάτων πανελλαδικά από εκα-
τοντάδες συνταξιούχους που οργά-
νωσαν και συμμετείχαν στην κινη-
τοποίηση. Στη Θεσσαλονίκη μαζική
ήταν η συγκέντρωση έξω από το
κεντρικό κατάστημα στην οδό Ερ-
μού, ενώ στα Τρίκαλα έγινε πλήρης
αποκλεισμός του κεντρικού κατα-
στήματος. Συγκεντρώσεις έγιναν
στην Καβάλα, στην Ξάνθη, στην Κο-
μοτηνή, στην Μυτιλήνη, στην Άμ-
φισσα, στην Πάτρα, κ.α.

Τελικά η κυβέρνηση δεν έφερε
την τροπολογία στη Βουλή που πε-
τάει τους ΛΕΠΕΤούχους στο ΕΤΕ-
ΑΕΠ, ωστόσο οι συνταξιούχοι της
ΕΤΕ βρίσκονται επί ποδός πολέ-
μου, ενώ ετοιμάζουν τα επόμενα κι-
νηματικά τους βήματα. Ήδη εκα-
τοντάδες νέες υπογραφές για σύγ-
κλιση έκτακτης γενικής συνέλευ-
σης συγκεντρώθηκαν στις 9 Μάη
έχοντας ξεπεράσει τις 1000 και τις
επόμενες μέρες οι συνταξιούχοι
της ΕΤΕ ετοιμάζονται να κινηθούν
και νομικά ενάντια στο ΔΣ του ΣΣΕ-
ΤΕ που αδρανεί και κωλυσιεργεί.

“Η 9 Μάη ήταν μια τεράστια επι-
τυχία με πολύ μεγάλο αντίκτυπο,
όχι μόνο μεταξύ των συμβασιούχων
αλλά και απέναντι στη διοίκηση.
Αποδείξαμε ότι έχουμε τη δύναμη,
όταν δουλεύουμε συντονισμένα να
ξεπερνάμε τις τρικλοποδιές που
προσπαθούν να μας βάλουν τα μέ-
λη του ΔΣ του ΣΣΕΤΕ και να έχουμε
τον κόσμο με το μέρος μας. Εν μέ-
σω προεκλογικής περιόδου βάλαμε
επί τάπητος το θέμα του ΛΕΠΕΤΕ.
Την επόμενη περίοδο έχουμε πολύ
μεγάλη μάχη για να οδηγήσουμε το
ΣΣΕΤΕ σε εκλογές και να κερδίσου-
με το σύλλογο σε αγωνιστική κα-

τεύθυνση”, ανέφερε από το μικρό-
φωνο της συγκέντρωσης η Ιωάννα
Παυλοπούλου, μέλος της Επιτρο-
πής Αγώνα και υποψήφια δημοτική
σύμβουλος με την Ανταρσία στις
γειτονιές της Αθήνας. 

Η κινητοποίηση στις 9 Μάη βγήκε
μέσα από την πίεση της βάσης.
Στην τεράστια συνέλευση της 11
Απρίλη χιλιάδες συνταξιούχοι της
ΕΤΕ, αφού καταψήφισαν διοικητικό
και οικονομικό απολογισμό της
προηγούμενης διοίκησης, αποφά-
σισαν τη δημιουργία Επιτροπής
Αγώνα και τη διοργάνωση μιας με-
γάλης πανελλαδικής κινητοποίησης
στις 9 Μάη, εν μέσω της προεκλο-
γικής περιόδου. 

Επιτροπή αγώνα
Την συγκέντρωση διοργάνωσε η

Επιτροπή Αγώνα. Δεκάδες ήταν οι
συνταξιούχοι που πήραν το λόγο
για να στείλουν μήνυμα αντίστασης
στην διοίκηση. 

“Δεν πρόκειται να μπούμε σε δια-
πραγμάτευση. Δεν πρόκειται να χα-
ρίσουμε τα χρήματα που έχουμε
πληρώσει εδώ και δεκαετίες στο
κράτος και στην Τράπεζα. Συνεχί-
ζουμε τον αγώνα μας”, τόνισε από
το μικρόφωνο της συγκέντρωσης η
Ελπίδα Βάπτισμα, συνταξιούχος
της Εθνικής. 

“Χρειάζεται να προχωρήσουμε
ενωμένοι για τη συνέχεια. Όλοι μα-
ζί να οδηγήσουμε το σύλλογο σε
εκλογές και να ενώσουμε τις δυνά-
μεις μας για να κερδίσουμε την
πλειοψηφία ενάντια στις διοικήσεις
που θέλουν να μπουν σε διαπραγ-
μάτευση”, ανέφερε ο Βασίλης Πα-
νάκιας από τον Συντονισμό Δράσε-
ων για το ΛΕΠΕΤΕ και το ΤΥΠΕΤ.

Μεγάλη ήταν η αντιπροσωπεία
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ που πήρε μέρος
στην κινητοποίηση, μαζί με τον
υποψήφιο δήμαρχο με την Ανταρ-

σία στις γειτονιές της Αθήνας, Πέ-
τρο Κωνσταντίνου που πήρε το λό-
γο και μίλησε στην συγκέντρωση.

“Ο αγώνας που δίνετε εσείς σή-
μερα είναι συνέχεια πολλών άλλων
αγώνων που έχει δώσει η εργατική
τάξη για να έχει κοινωνική ασφάλι-
ση και κοινωνικά δικαιώματα. Και
είναι πραγματικά ντροπή ότι σήμε-
ρα η ΓΣΕΕ, η ΟΤΟΕ και τα σωμα-
τεία των τραπεζοϋπαλλήλων γυρ-
νάνε την πλάτη τους σε αυτόν τον
κόσμο και δεν στηρίζουν τους αγώ-
νες. Γιατί είναι ληστεία αυτό που
έγινε με το ΛΕΠΕΤΕ και πρέπει να
πάνε φυλακή αυτοί που την έκαναν.
Οι τραπεζίτες πήρανε 132 δις αλλά
το χρέος το πληρώνουμε όλοι και
όλες εμείς με τις αιματηρές περικο-
πές σε μισθούς συντάξεις και δι-
καιώματα. Δίνουμε αγώνα για να τα
πάρουμε όλα πίσω. Ο αγώνας σας
δεν είναι μόνο δίκαιος, δίνει μάθη-
μα σε όλη την εργατική τάξη πώς
οργανωνόμαστε από τα κάτω. Ο
ίδιος ο κόσμος από τα κάτω θα
βγάλει τη δική του ηγεσία. Τα συν-
δικάτα είναι δικά μας, δεν τα χαρί-
ζουμε σε κανέναν. Έχετε την από-
λυτη αλληλεγγύη όλων”, ανέφερε ο
Π. Κωνσταντίνου.

Στην συγκέντρωση το λόγο πήρε
επίσης και ο Νίκος Στραβελάκης,
οικονομολόγος, καθηγητής στο ΕΚ-
ΠΑ και υποψήφιος δημοτικός σύμ-
βουλος με την Ανταρσία στις γειτο-
νιές της Αθήνας.

“Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό που
επιχειρείται να γίνει με το ΛΕΠΕΤΕ
είναι ένας πρώτος τρόπος για να
ρεφάρει η τράπεζα τις ζημιές από
τις μνημονιακές υποχρεώσεις. Οι
ελληνικές τράπεζες από τη μία με-
ριά θα βγάλουν τον κόσμο στο
δρόμο με τους πλειστηριασμούς
και από την άλλη, οι ίδιοι οι εργαζό-
μενοι των τραπεζών θα καλεστούν
να βάλουν σε αυτή τη χασούρα,

μαζί με την υπόλοιπη ελληνική κοι-
νωνία, ένα μέρος από τους μισθούς
τους, τις συντάξεις τους και όλα τα
δικαιώματα και τις παροχές που εί-
χαν κερδίσει με τους αγώνες τους
τις προηγούμενες δεκαετίες. Από
τη σκοπιά αυτή ο αγώνας σας είναι
αγώνας ολόκληρης της κοινωνίας.
Είναι αγώνας για να μην περάσουν
τα μέτρα και οι μνημονιακές υπο-
χρεώσεις της εποπτείας που κατα-
δυναστεύουν τη χώρα και το λαό
και συνεχίζουν να βρίσκονται σαν
δαμόκλειος σπάθη πάνω από τους
εργαζόμενους. Με αυτή την έννοια
χαιρετίζουμε την οργάνωση και αυ-
τοοργάνωση που επιχειρείτε να κά-
νετε σήμερα και θεωρούμε και
εμείς από την Ανταρσία στις γειτο-
νιές της Αθήνας ότι ο τρόπος για
να βρείτε την αυτοπεποίθηση να
αντιπαλέψετε τα μέτρα της αντιλαϊ-
κής πολιτικής της κυβέρνησης και
της εργοδοσίας της Εθνικής Τρά-
πεζας, είναι να πάρετε το σωματείο
σας στα χέρια σας και να μπορέσε-
τε όλοι μαζί να ανατρέψετε αυτή
την πολιτική”, ανέφερε στην ομιλία
του ο Ν. Στραβελάκης.

Παρόντες στην κινητοποίηση
ήταν και η Νίκη Αργύρη, υποψήφια
δημοτική σύμβουλος με την Ανταρ-
σία στις γειτονιές της Αθήνας, η
Σοφία Σταματελάτου, συνταξιού-
χος της ΕΤΕ υποψήφια κοινοτική
σύμβουλος στο 6ο Διαμέρισμα με
την Ανταρσία στις γειτονιές της
Αθήνας και ο Τάσος Αναστασιάδης,
μέλος του ΠΣΟ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ,
υπεύθυνος του Συντονισμού Ενάν-
τια στα Μνημόνια και υποψήφιος
δημοτικός σύμβουλος Πειραιά με
την Ανταρσία στο Λιμάνι.

Οι συνταξιούχοι της Εθνικής συ-
νεχίζουν τον αγώνα τους με νέα κι-
νητοποίηση την Παρασκευή 17/5,
στις 11πμ, έξω από το μέγαρο Κα-
ρατζά στην Αιόλου, την ώρα που η
διοίκηση της τράπεζας ανακοινώνει
τα οικονομικά στοιχεία και τους νέ-
ους επιχειρηματικούς στόχους της
για τη χρονιά. 

Κυριάκος Μπάνος

9/5, Συγκέντρωση συνταξιούχων ΕΤΕ

9/5, Η Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας στο πλευρό των συνταξιούχων ΕΤΕ



Την Πέμπτη 16 Μάη τα νοσοκο-
μεία απεργούν πανελλαδικά.
Μεγάλη συγκέντρωση έχει

προγραμματιστεί στην Αθήνα στις
9πμ μπροστά στην πύλη του νοσο-
κομείου Αλεξάνδρα και πορεία στο
υπουργείο Υγείας. Συγκέντρωση θα
πραγματοποιηθεί και στη Θεσσαλο-
νίκη στις 10πμ μπροστά στην πύλη
του νοσοκομείου Αγ. Δημήτριος, και
στην Πάτρα στις 12 το μεσημέρι
στην πλατεία Γεωργίου.

Με εξορμήσεις και ενημερώσεις,
με συναντήσεις και συνελεύσεις το
Συντονιστικό των Νοσοκομείων έχει
ρίξει όλες του τις δυνάμεις για την
οργάνωση της απεργίας με απεργια-
κές φρουρές και μαζικοποίηση της
συγκέντρωσης της Αθήνας και των
άλλων πόλεων.

“Είναι μια πάρα πολύ σημαντική
απεργία γιατί γίνεται εν μέσω προ-
εκλογικής περιόδου. Και είναι το κα-
λύτερο μήνυμα που μπορούν να
στείλουν οι εργαζόμενοι στα νοσοκο-
μεία τόσο προς την κυβέρνηση όσο
και προς την αντιπολίτευση που υπο-
τίθεται ότι αυτή την περίοδο δήθεν
ακούνε τις ανάγκες του κόσμου”,
αναφέρει στην ΕΑ η Αργυρή Ερωτο-
κρίτου, γιατρίνα στο νοσοκομείο Γεν-
νηματάς της Αθήνας και υποψήφια
δημοτική σύμβουλος με την Ανταρ-
σία στις γειτονιές της Αθήνας. “Αυτό
που πρέπει πραγματικά να ακούσουν
είναι τι λέει ο κόσμος που απεργεί.
Και είναι πολύς αυτός ο κόσμος. Εί-
ναι φοβερή η ανταπόκριση που έχου-
με για την απεργία της Πέμπτης για-
τί μπαίνουν όλα τα τεράστια προβλή-
ματα που υπάρχουν στα νοσοκομεία
και μέρα τη μέρα γίνονται όλο και
πιο ασφυκτικά. Τα ζητήματα των
προσλήψεων, των μονιμοποιήσεων,
την ένταξη στα ΒΑΕ, τα ζητήματα
που έχουν να κάνουν με την εντατι-
κοποίηση της δουλειάς. Για όλα αυ-
τά απεργούμε μαζί με τους συναδέλ-
φους μας με προγράμματα ΟΑΕΔ
και τους χιλιάδες συμβασιούχους και
επικουρικούς που παλεύουν για να
μην απολυθούν. Στο νοσοκομείο μου
το τελευταίο χρονικό διάστημα έχου-
με κάνει σειρά εξορμήσεων και την
Πέμπτη 9/5 το πρωί της απεργίας

στις 7.30πμ θα είμαστε στην πύλη
του νοσοκομείου με απεργιακή
φρουρά”.

Συνελεύσεις
Συνελεύσεις για την καλύτερη ορ-

γάνωση της απεργία πραγματοποι-
ήθηκαν και στο Παίδων Αγλαΐα Κυ-
ριακού και στον Αγ. Σάββα. 

“Παρόλο που βρισκόμαστε σε
προεκλογική φάση οι κινητοποιήσεις
δεν έχουν σταματήσει. Η απεργία
στις 16 Μάη είναι ένας μεγάλος
σταθμός. Στη συνέλευση μιλήσαμε
για τα βασικά αιτήματα της απερ-
γίας και θυμίσαμε πως την προηγού-
μενη περίοδο κάναμε σημαντικά βή-
ματα κερδίζοντας με τους αγώνες
και τις απεργίες μας παρατάσεις για
χιλιάδες συναδέλφους πανελλαδικά.
Τώρα ζητάμε μονιμοποίηση για
όλους χωρίς προϋποθέσεις”, τονίζει
στην ΕΑ η Μαρία Αλιφιέρη μέλος
του ΔΣ του σωματείου στο Αγλαϊα
Κυριακού και υποψήφια Δημοτική
Σύμβουλος με την Ανταρσία στις
γειτονιές της Αθήνας. 

“Στο δικό μας νοσοκομείο η υπο-
στελέχωση του προσωπικού είναι
τόσο μεγάλη που σημαίνει μονοβάρ-
διες στα νοσηλευτικά τμήματα. Αυτό
εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για
τα παιδιά. Και για αυτά που είναι άρ-
ρωστα αλλά και για αυτά που φιλο-
ξενούνται στο νοσοκομείο με εισαγ-
γελικές εντολές. Πρόκειται για παι-
διά τα οποία πέρα από την πρώτη
κακοποίηση που δέχονται από τους
πολέμους και τη βία που τα αναγκά-
ζουν να φύγουν από τα σπίτια τους,

δέχονται και μια δεύτερη κακοποί-
ηση από τις συνθήκες που ζουν μέ-
σα στα νοσοκομεία που δεν είναι
χώροι για αυτά τα παιδιά. Σαν σωμα-
τείο διεκδικούμε να δημιουργηθούν
δομές φιλοξενίας με πλήρη στελέ-
χωση από ανθρώπινο δυναμικό, δά-
σκαλους, γιατρούς, κοινωνικούς λει-
τουργούς, νοσηλευτές, μάγειρες.
Δομές ολοκληρωμένες που θα φιλο-
ξενούνται αυτά τα παιδιά που δεν
νοσούν, είναι υγειή παιδιά που θέ-
λουμε να προσαρμοστούν και να ζή-
σουν κανονικά με ίσα δικαιώματα
στη χώρα μας.  Είναι δεδομένο πως
από τη μεριά μας θα συνεχίσουμε
τις κινητοποιήσεις και μετά τις 16
Μάη. Άλλωστε τα προβλήματα είναι
τόσο μεγάλα που σε κάθε εφημερία,
ειδικά τα Σαββατοκύριακα που το
Αγλαϊα είναι το μοναδικό νοσοκο-
μείο Παίδων για όλη τη Ν. Ελλάδα, η
αναμονή στα εξωτερικά φτάνει μέ-
χρι και τις 5 ή 6 ώρες”.

“Στον Αγ. Σάββα στην συνέλευση
που οργανώσαμε τονίσθηκε απ'
όλους η σημασία που έχει η απεργία
των εργαζομένων στα νοσοκομεία
στις 16 Μάη, μέσα στην προεκλογι-
κή περίοδο. Άλλωστε, το αίτημα για
την μονιμοποίηση των συμβασιού-
χων και για μαζικές προσλήψεις εί-
ναι πάγιο. Η ηγεσία του Υπουργείου
Υγείας γύρισε την πλάτη της στον
αγώνα των εργατριών της καθαριό-
τητας του νοσοκομείου μας και προ-
χώρησε σε νέο διαγωνισμό, όμως εί-
μαστε αποφασισμένοι να παλέψου-
με για να μείνουν όρθια τα νοσοκο-
μεία, να μην καταρρεύσουν κάτω
από τις ελλείψεις προσωπικού και

την υποχρηματοδότηση”, ανέφερε η
Κατερίνα Πατρικίου μέλος του ΔΣ
του σωματείου του Αγ. Σάββα και
υποψήφια δημοτική σύμβουλος με
την Ανυπότακτη Πετρούπολη.

“Οι εργαζόμενοι με προγράμματα
ΟΑΕΔ βρισκόμαστε στην πρώτη
γραμμή της απεργία στις 16 Μάη.
Είμαστε 4.000 εργαζόμενοι με ΟΑΕΔ
στα νοσοκομεία πανελλαδικά, κό-
σμος που με τους αγώνες μας έχου-
με πάρει παράταση για τρίτη χρονιά,
αλλά απολυόμαστε ξανά στις αρχές
του 2020. Χρειάζεται να βάλουμε
από τώρα πίεση για την συνέχιση
της εργασίας μας. Στον Αγ. Σάββα
έχουμε την πολύ σημαντική στήριξη
από το σωματείο μας. Το ίδιο πρέπει
να γίνει παντού. Στην απεργία στις
16 Μάη χρειάζεται να δείξουμε τη
δύναμή μας και την παρουσία μας”,
ανέφερε Διονυσία Στεφανοπούλου –
Τόλη εργαζόμενη με πρόγραμμα
ΟΑΕΔ στον Αγ. Σάββα.

Εξορμήσεις
Εξορμήσεις με την προκήρυξη του

Συντονιστικού Νοσοκομείων έγιναν
σε πολλά νοσοκομεία. Στο ΓΟΝ Κηφι-
σιάς, στο Αγ. Όλγα, στο Αττικό, στο
Θριάσιο. “Στο νοσοκομείο Ερυθρός
όλοι ξέρουν για την απεργία. Κάνου-
με εξορμήσεις μέχρι την τελευταία
μέρα”, αναφέρει η Θένια Ασλανίδη,
γιατρίνα στον Ερυθρό και υποψήφια
δημοτική σύμβουλος με την Ανταρ-
σία στις γειτονιές της Αθήνας. 

Η Φιλιώ Φραγκάκου, απολυόμενη
καθαρίστρια από τον Αγ. Σάββα και
υποψήφια δημοτική σύμβουλος με
την Ανταρσία στην Κοκκινιά επισκέ-
φθηκε το Κρατικό Νίκαιας και το Με-
ταξά. “Μιλήσαμε με πολλούς εργα-
ζόμενους ΟΑΕΔ και συμβασιούχους
και υπάρχει πρόταση να κατέβει κό-
σμος και με πανό. Η ανταπόκριση
ήταν πολύ θετική, απόδειξη της θέ-
λησης του κόσμου να παλέψει για
τις δουλειές του και τα δικαιώματά
του. Προσωπικά στις 17 Μάη απο-
λύομαι αφού ο Πολάκης μας πετάει
στο δρόμο παρά τις υποσχέσεις
όμως δεν το βάζουμε κάτω και συνε-
χίζουμε τη μάχη”. 

“Στην Πάτρα κάναμε εξορμήσεις
και στο νοσοκομείο του Ρίου και
στον Αγ. Ανδρέα. Πολλοί καταλαβαί-
νουν πως πρόκειται για σημαντική
μάχη ενόψη των εκλογών. Η συγκέν-
τρωση στην πλατεία Γεωργίου είναι
ένα βήμα μαζικοποίησης της απερ-
γίας και στην Πάτρα”, ανέφερε ο Νε-
κτάριος Χάινταρ φοιτητής Ιατρικής
και υποψήφιος δημοτικός σύμβου-
λος με την Ανταρσία στην Πάτρα.

Ο Γιάννης Κούτρας, γιατρός στο
Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης και
υποψήφιος δήμαρχος με την Ανταρ-
σία στην Θεσσαλονίκη υπογράμμισε
μιλώντας για την απεργία στις 16
Μάη: “Η απεργία αυτή αποδεικνύει
πως παρόλο που είμαστε σε προ-
εκλογική περίοδο οι αγώνες δεν
σταματάνε. Σαν Συντονιστικό Νοσο-
κομείων στη Θεσσαλονίκη οργανώ-
νουμε αυτή την απεργία με εξορμή-
σεις και παρεμβάσεις στο Ιπποκρά-
τειο, στον Αγ. Δημήτριο, στο Γεννη-
ματάς, στο ΨΝΘ, στο Κέντρο Υγείας

Ευόσμου. Σαν Ανταρσία στη Θεσσα-
λονίκη στηρίζουμε με όλες μας τις
δυνάμεις αυτή τη μάχη. Άλλωστε
στο ψηφοδέλτιό μας έχουμε πολ-
λούς υποψήφιους υγειονομικούς
που απεργούν εκείνη τη μέρα. Είναι
αυτή η σύνδεση των αγώνων με την
αντικαπιταλιστική προοπτική που
μπορεί να δυναμώσει τα αιτήματά
μας για να κερδίσουμε μόνιμη και
σταθερή εργασία για όλους, μαζικές
μόνιμες προσλήψεις για να καλυ-
φθούν τα 35.000 κενά πανελλαδικά,
για να διεκδικήσουμε πραγματική
δωρεάν δημόσια υγεία για όλους”.

Κ.Μ.
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Σε πανελλαδική απεργία σε ολόκληρο τον κλάδο
της ιδιωτικής υγείας (κλινικές, διαγνωστικά εργαστή-
ρια, γηροκομεία) εξελίσσεται η απεργία της 11ης Ιου-
νίου. Την απόφαση για πραγματοποίηση απεργίας
που είχε ανακοινώσει το Σωματείο προσωπικού Ιδιω-
τικής Υγείας Αθήνας υιοθέτησε η ΟΣΝΙΕ με ανακοίνω-
ση της εκτελεστικής της επιτροπής. 

Η απεργία έρχεται σε μία περίοδο που οι εργαζόμε-
νοι στην ιδιωτική υγεία διεκδικούν υπογραφή ΣΣΕ με
αυξήσεις, επαναφορά των χρονοεπιδομάτων των ειδι-
κών ωραρίων και των αδειών επικίνδυνης εργασίας. 

Το Σωματείο Ιδιωτικών Κλινικών Αθήνας οργανώνει

ανοιχτή σύσκεψη την Πέμπτη 16 Μάη, στις 6μμ, στα
γραφεία του στο ΕΚΑ, για την οργάνωση της απερ-
γίας και καλεί πρωτοβάθμια σωματεία και συνδικαλι-
στές του κλάδου. 

Σε αυτήν την κατεύθυνση πραγματοποιήσαμε εξόρ-
μηση στο Ιατρικό Αθηνών στην κλινική του Περιστερί-
ου, στην Γενική Κλινική Ταξιάρχες στο Περιστέρι και
στο Ιατρόπολις στην ίδια γειτονιά. 

Κώστας Πολύδωρος
μέλος του ΔΣ του Σωματείου Ιδιωτικών Κλινικών

υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος 
με την Αριστερή Κίνηση Περιστερίου

Απεργία στα Νοσοκομεία την Πέμπτη 16/5

11 Ιούνη στην Ιδιωτική Υγεία

Αργυρή Ερωτοκρίτου

Μαρία Αλιφιέρη

Φιλιώ Φραγκάκου Νεκτάριος Χάινταρ

Γιάννης Κούτρας



Μια μορφωμένη κυρία που ξέρει
γαλλικά και είναι διευθύντρια
τράπεζας δεν μπορεί να δίνει εν-

τολές για μαχαιρώματα. Άλλωστε οι αστοί
του Άγιου Παντελεήμονα, όπως και η ίδια,
περνούσαν δύσκολα με τους μετανάστες.
Αυτή ήταν σε γενικές γραμμές η υπερα-
σπιστική γραμμή της τελεσίδικα καταδικα-
σμένης μαχαιροβγάλτισσας Θ. Σκορδέλη,
που κατέθεσαν οι τρεις μάρτυρες υπερά-
σπισής της κατά την 356η δικάσιμο, Ι.
Κουτσοκελάκη, Α.Μ. Νικολοπούλου, και
Δ. Τσίχλη. Ρηχή και ρατσιστική, η γραμμή
των μαρτύρων όχι μόνο δεν έπεισε ότι η
επικεφαλής των χρυσαυγιτών του Αγίου
Παντελεήμονα δεν θα μπορούσε να έχει
επιτεθεί σε μετανάστες, αλλά αποκάλυψε
και τον ρόλο της Χρυσής Αυγής στην πε-
ριοχή πριν και μετά το πογκρόμ του 2011.

«Μετά τη δολοφονία του Καντάρη είχαν
έρθει και κάνανε πορεία. Κι εγώ πήγα», εί-
πε η Κουτσοκελάκη επιβεβαιώνοντας τα
λεγόμενα του Κασιδιάρη σε βίντεο που το

δικαστήριο έχει δει ότι «μπορεί να συμμε-
τείχαν κάτοικοι αλλά η ΧΑ τους οργάνω-
σε». Επιβεβαίωσε επίσης και με το παρα-
πάνω ότι η Σκορδέλη φακέλωνε μετανά-
στες στην περιοχή όταν ρωτήθηκε «πλη-
ροφορίες συγκέντρωνε; Είχε λίστες;» και
απάντησε «αυτά τα κάναμε όλοι», εννοών-
τας όσοι συμμετείχαν στην «Επιτροπή Κα-
τοίκων», δηλαδή την προβιά που χρησιμο-
ποιούσε η ΧΑ στην περιοχή. 

Προσπαθώντας να κάνει επίκληση στο
καλό προφίλ της Σκορδέλη η επόμενη
μάρτυρας Νικολοπούλου τόνισε ξανά ότι
«είμαστε αστοί, δεν θα μπορούσαμε», εν-
νοώντας να κάνουν βίαιες πράξεις. Δεν
ήξερε ότι η Σκορδέλη έχει καταδικαστεί
για ηθική αυτουργία στο μαχαίρωμα ενός
Αφγανού μετανάστη, επειδή έδωσε την
εντολή στο τάγμα εφόδου του οποίου
ήταν αρχηγός και προκάλεσε γέλιο στο
κοινό προσπαθώντας να φανταστεί μια
ευπρεπή κυρία με τακούνια να μαχαιρώ-
νει. Κατέθεσε τέλος την παρουσία του

Παναγιώταρου στην περιοχή κατά την επί-
μαχη περίοδο. «Οι αστοί δεν είμαστε μα-
θημένοι να οργανωνόμαστε», είπε. 

Νωρίτερα την ίδια μέρα κατέθεσε ο Γ.
Χάλαρης, μάρτυρας υπεράσπισης του Λ.
Τσαλίκη, που κατηγορείται για τη δολο-
φονία του Παύλου Φύσσα. Ο μάρτυρας
επιβεβαίωσε ότι ο Τσαλίκης καθόταν στο
ίδιο τραπέζι με τον Άγγο στο καφενείο
που οι χρυσαυγίτες εντόπισαν τον Παύλο
Φύσσα. Συγκεκριμένα ήταν ο Άγγος που
ενημέρωσε τον Καζαντζόγλου για την πα-
ρουσία του Παύλου Φύσσα και των φίλων
του, με τον τελευταίο να ενημερώνει τον
πυρηνάρχη Πατέλη και να πυροδοτεί την
αλυσίδα των επικοινωνιών που οδήγησαν
στη συγκρότηση του τάγματος εφόδου
της Νίκαιας και τη δολοφονία. Επίσης ο
μάρτυρας επιβεβαίωσε αυτό που έχει
προκύψει από πλήθος στοιχείων, ότι οι
αστυνομικοί που είχαν φτάσει στο σημείο
έκαναν το γύρο του τετραγώνου αντί να
παρέμβουν αμέσως. «Αστυνομικούς είδα.
Περάσανε και μετά ξαναπεράσανε. Από
το Κοράλλι [σ.σ: το καφενείο] ανεβήκανε
και μετά ξαναπεράσανε από την άλλη». 

Τρεις μάρτυρες υπεράσπισης του Μί-
χου ολοκλήρωσαν τις καταθέσεις
τους στην 358η συνεδρίαση (14/5).

Έφεραν ακόμα μεγαλύτερη απόγνωση
στην ναζιστική οργάνωση, καθώς κατέρρι-
ψαν μια σειρά υπερασπιστικές γραμμές,
αλλά ταυτόχρονα δεν έσωσαν τον Μίχο. 

Το δικαστήριο δεν φάνηκε για παρά-
δειγμα να πείθεται από την επιστημονική
του συνεργάτιδα, Α. Κουτσοπάνου, ότι ο
Μίχος σοκαρίστηκε από τη δολοφονία του
Παύλου Φύσσα και «κάποια άλλα περιστα-
τικά που τον προβλημάτισαν όπως αυτό
με τους Αιγύπτιους αλιεργάτες» και γι’
αυτό έφυγε, αφού μέλη της έδρας επισή-
μαναν πολλές φορές ότι από το 2013 μέ-
χρι το 2017 που ο Μίχος αποχώρησε από
τη ΧΑ είναι πολλά τα χρόνια. Ταυτόχρονα
όμως μια περιγραφή σαν αυτή που έδωσε
η μάρτυρας συνδέει τη ΧΑ με αυτές τις
επιθέσεις.

Επίσης η μάρτυρας θρυμμάτισε το πα-
ραμυθάκι περί μη ύπαρξης μελών. Είπε
ότι στην ίδια μάλιστα ζητήθηκε να γίνει

μέλος το 2016 και ότι ο Μίχος έχει πει
πως «υπάρχουν μέλη όπως σε όλα τα
κόμματα. Υπάρχουν δυο όργανα, η κεν-
τρική επιτροπή και το πολιτικό συμβούλιο
[…] που είναι ο στενός πυρήνας του Μιχα-
λολιάκου». 

Ούτε η επιστημονική συνεργάτης του,
ούτε ο άλλος μάρτυρας υπεράσπισης του
Μίχου, Δ. Σταματούκος είχαν πειστικές
απαντήσεις για να ξελασπώσουν τον κα-
τηγορούμενο από επιθέσεις όπως ο ξυλο-
δαρμός αντιφασιστών στην Πάρο, το Συ-
νεργείο και οι επιδρομές σε μικροπωλη-
τές στην Ιστιαία Εύβοιας. Εξόργισαν
όμως τόσο πολύ την υπεράσπιση της
υπόλοιπης ηγεσίας, που μέσα στο δικα-
στήριο εξελίχθηκαν σκηνές απείρου κάλ-
λους, με τους συνηγόρους να τσακώνον-
ται μεταξύ τους και τον Μίχο να φωνάζει
στον Γ. Μιχαλόλια και τον πρώην συνήγο-
ρό του Γ. Ζωγράφο. Ο Μιχαλόλιας, σε μια
προφανή προσπάθεια να παρασύρει και

τον Μίχο στον πάτο μαζί με όλη τη Χρυσή
Αυγή, ανέδειξε από τους μάρτυρες πολλά
παραδείγματα που δείχνουν ότι δεν ήταν
τόσο αποστασιοποιημένος και περιθωριο-
ποιημένος όσο λέει (ήταν κεντρικός ομι-
λητής σε εκδηλώσεις πολύ μετά τη δολο-
φονία Φύσσα). 

Αφροδίτη Φράγκου
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Η “πρόβα τζενεράλε”
στο ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 

Την περασμένη εβδομάδα στη δίκη για την επίθεση
στον ΕΚΧ Συνεργείο, η υπεράσπιση Λαγού έβαλε
ένα τεραστίων διαστάσεων αυτογκόλ: ζήτησε να

έρθουν στο δικαστήριο τα δελτία των ομάδων ΔΙΑΣ που
ήταν παρούσες στην επίθεση, πιστεύοντας ότι αυτά δεν
θα γράφουν τίποτα. Τα δελτία όμως όχι μόνο επιβεβαί-
ωναν πολλά από αυτά που είχαν αναδειχθεί στη δίκη, αλ-
λά αποκάλυψαν και πολύ περισσότερα. Παρόντες στην
επίθεση ήταν, εκτός από τους ήδη κατηγορούμενους, και
οι Δήμου, Κομιάνος, Πατέλης, που είναι κατηγορούμενοι
για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα! 

Ο Πατέλης είναι ο ίδιος ο πυρηνάρχης της Νίκαιας. Αυ-
τός που πήρε το οκ από το Λαγό και ειδοποίησε για να
μαζευτεί το τάγμα εφόδου που θα δολοφονούσε τον
Παύλο Φύσσα. Ο Δήμου είναι ο χρυσαυγίτης που έχει μι-
λήσει στην Καθημερινή για το βράδυ της δολοφονίας και
έχει επιβεβαιώσει ότι το τάγμα εφόδου συγκροτήθηκε
έξω από τα «γραφεία» της ΧΑ στη Νίκαια μετά από μηνύ-
ματα στα κινητά (τα μηνύματα του Πατέλη). Έχει επίσης
πει ότι ο Κομιάνος ήταν ήδη εκεί και είπε ότι «πάμε για
μάχη». Ο Δήμου ισχυρίζεται ότι μετά από αυτό τρόμαξε
και έφυγε, καθώς στη ΧΑ είχε πάει λόγω ανάγκης, μόνο
για να συμμετέχει στις διανομές τροφίμων. Τώρα ακόμα
πιο δύσκολα μπορεί να ισχυριστεί κάτι τέτοιο. Γιατί αυτό
που αποκαλύφθηκε στη δίκη του Συνεργείου είναι ότι το
τάγμα εφόδου της Νίκαιας, δυο μήνες πριν από τη δολο-
φονία, έκανε πρόβα τζενεράλε πάνω στο Συνεργείο. Κα-
νείς δεν βρέθηκε λοιπόν στο Κερατσίνι τυχαία. 

Η ύπαρξη του τάγματος πλέον επιβεβαιώνεται και σε
μια δεύτερη επίθεση, πέρα από τη δολοφονία Φύσσα –και
πέρα από τις χιλιάδες φωτογραφίες, τα δεκάδες βίντεο
και τις ομιλίες με επαίνους από την ηγεσία. Πρόκειται για
μια αποκάλυψη που επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τη
Χρυσή Αυγή συνολικά, και δεν άργησε να φτάσει και στο
μεγάλο δικαστήριο. Στις 14/5 (358η συνεδρίαση), ο συνή-
γορος του Μίχου έφερε αυτά τα έγγραφα προς ανάγνω-
ση (!) για να δείξει τη μη συμμετοχή του Μίχου, αφού δεν
τον γράφουν τα δελτία. Η μάρτυρας υπεράσπισής του
όμως, Α. Κουτσοπάνου, τον αναγνώρισε με βεβαιότητα
στη φωτογραφία της επίθεσης! Στη συνέχεια η πολιτική
αγωγή έφερε φωτογραφίες από το δίσκο Πατέλη που
επιβεβαιώνουν ότι ένα από τα μηχανάκια που αναφέρον-
ται στα δελτία της αστυνομίας είναι του πυρηνάρχη και
είχε χρησιμοποιηθεί στις μοτοπορείες του τάγματος. 

Τώρα πια το δικαστήριο που δικάζει τη ΧΑ ως εγκλημα-
τική οργάνωση έχει στα χέρια του στοιχεία που κάνουν
πιο χειροπιαστό από ποτέ ότι υπάρχει ένα μόνιμο τάγμα
εφόδου που λειτουργεί με εντολές, οργανωμένα και ιε-
ραρχικά, με αποκλειστικό σκοπό να κάνει επιθέσεις. Σε
αυτό το τάγμα εφόδου επικεφαλής τον Ιούλιο του 2013
είχαν τεθεί οι βουλευτές Μίχος και –ο επιλεγμένος από
τον Μιχαλολιάκο για να εκλεγεί ευρωβουλευτής- Λαγός.
Αυτό το τάγμα εφόδου δολοφόνησε τον Παύλο Φύσσα λί-
γες βδομάδες αργότερα.

• Η δίκη του Συνεργείου συνεχίζεται στις 12/6.
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Όχι στη φιέστα Κασιδιάρη στην Ακαδημία Πλάτωνος

Σε διαδήλωση ενάντια στην φασιστική φιέστα του Κασιδιά-
ρη στην Ακαδημία Πλάτωνος καλεί η ΚΕΕΡΦΑ την Παρα-
σκευή 17 Μάη στις 6μμ στο Μετρό Μεταξουργείο. Όπως

αναφέρει η ανακοίνωση: «Η φασιστική φιέστα στην Ακαδημία
Πλάτωνος που καλεί η Χρυσή Αυγή με τον υπόδικο Κασιδιάρη
την Παρασκευή 17 Μάη, με κάλεσμα για σύναξη μίσους στην
Πλατεία Αγίου Γεωργίου, είναι μια ανοικτή πρόκληση κατά των
δημοκρατικών ελευθεριών και των δικαιωμάτων όλων μας. Η
Χρυσή Αυγή είναι μια εγκληματική συμμορία υπόδικη και υπό κα-
τάρρευση, όπως δείχνει και το φιάσκο της απόρριψης του “ψη-
φοδελτίου” που κατέθεσε για το Δήμο Θεσσαλονίκης αφού δεν
είχαν αρκετούς υποψήφιους.

Οι δολοφόνοι του Παύλου Φύσσα και του Σαχζάτ Λουκμάν δεν

μπορούν να έχουν την ανοχή κανενός   παριστάνοντας ότι κάνουν
προεκλογική εκστρατεία. Στην Ακαδημία Πλάτωνος και στα Σε-
πόλια, ο κόσμος αντιστάθηκε στις φασιστικές προκλήσεις της
Χρυσής Αυγής, στην χυδαία προσπάθεια να αποκλείσουν από τα
σχολεία τα προσφυγόπουλα αλλά και για να εμποδίσουν να ανοί-
ξει στο σχολείο της Πακιστανικής κοινότητας στο 144 δημοτικό
σχολείο. 

Καλούμε τους εργαζομένους και τη νεολαία, τα συνδικάτα, τις
αντιφασιστικές και αντιρατσιστικές κινήσεις, τις συλλογικότητες
να προχωρήσουμε σε κοινή αντιφασιστική διαδήλωση για να μην
αφήσουμε τους νεοναζί να δηλητηριάζουν τις γειτονιές, να δυνα-
μώσουμε την ταξική αλληλεγγύη και την ενότητα ντόπιων και με-
ταναστών».

Η δίκη της Χρυσής Αυγής
“Αστικά” μαχαιρώματα...

…και αλληλοκαρφώματα 

Επόμενες δικάσιμοι
Μάης: 
15/5 στο Εφετείο.
16/5 και 21/5 στον Κορυδαλλό. Η
ανακοινωμένη δικάσιμος της 22/5
ακυρώνεται.
Ιούνης:
19/6, 20/6, 24/6, 25/6, 26/6, 27/6 και
28/6 στο Εφετείο.
18/6 και 21/6 στον Κορυδαλλό.

Ο Πατέλης (σε κύκλο) επικεφαλής μηχνοκίνητου τάγματος. Ο
αριθμός κυκλοφορίας που φαίνεται στη φωτό αναφέρεται στα
δελτία ΔΙΑΣ για το Συνεργείο. Η φωτό είναι από το δίσκο Πατέλη.



Με μεγάλη συμμετοχή αντιφα-
σιστών και αντιφασιστριών
έγινε την Τετάρτη 8/5, στο

Ρομάντζο, στην Ομόνοια, η παρου-
σίαση του νέου βιβλίου του Μαρξι-
στικού Βιβλιοπωλείου «Η πάλη για τη
Δίκη-καταδίκη της Χρυσής Αυγής». 

Τη συζήτηση άνοιξε το Ύποπτο
Μούσι, παραγωγός του omniatv, που
κάνει βδομαδιάτικη εκπομπή για τη
δίκη ανελλιπώς για πάνω από 4 χρό-
νια. «Η Χρυσή Αυγή δεν κατάφερε να
ακολουθήσει τον δρόμο των ακροδε-
ξιών και φασιστικών μορφωμάτων
της Ευρώπης, που έχουν μετατραπεί
σε κυβερνητικά κόμματα ή διεκδικη-
τές της εξουσίας. Αντιθέτως αποκα-
λύφθηκε πέραν πάσης αμφιβολίας η
δολοφονική της δράση και η ταύτιση
του δήθεν κοινοβουλευτικού κόμμα-
τος με την εγκληματική οργάνωση.

Διαδρομή 
Πώς όμως προέκυψε αυτό; Το

ερώτημα απαντάται ξεκάθαρα σε αυ-
τή την έκδοση. Στα κείμενα αυτού
του βιβλίου περιγράφεται η μακρά κι
επίπονη διαδρομή ενός αντιφασιστι-
κού κινήματος που επιχείρησε και πέ-
τυχε να γκρεμίσει το προσωπείο της
ναζιστικής οργάνωσης, δίνοντας έτσι
το παράδειγμα για το πώς οι σύγχρο-
νες κοινωνίες μπορούν να αντιστα-
θούν στη φασιστική απειλή. Για το
πώς μπορούν να συντονίσουν δυνά-
μεις, να δημιουργήσουν κοινά μέτω-
πα, να αξιοποιήσουν δίκτυα και εργα-
λεία για την επίτευξη ενός στόχου,
που δεν είναι άλλος από το να επι-
στρέψει αυτό το ναζιστικό μόρφωμα
και όποιοι επίδοξοι μιμητές του στη
μαύρη τρύπα της ιστορίας», τόνισε.
«Το βιβλίο έρχεται να μας δώσει τρο-
φή για σκέψη αντιφασιστική, αντιρα-
τσιστική, αγωνιστική. Δίνει το στίγμα
για το πώς πρέπει να δίνεται η μάχη:
με μεθοδικότητα, με δέσμευση, με
συμμαχίες, με ανθρωπιά».

Στη συνέχεια πήρε το λόγο η Αλε-
ξάνδρα Ιωαννίδου, πανεπιστημιακός
που έχει δεχθεί τα πυρά της δεξιάς
και της Χρυσής Αυγής για τις από-
ψεις της πάνω στο Μακεδονικό: «Πι-
στεύω ότι η Χρυσή Αυγή θα κάνει
μια αλλαγή προφίλ με αφορμή και
πατώντας πάνω στη Συμφωνία των
Πρεσπών. Αυτό το ένιωσα στο πετσί

μου: ξεκινώντας από μια παρουσία-
ση που έκανα για το Μαρξιστικό Βι-
βλιοπωλείο για το Μακεδονικό, την
προβάλανε τα κανάλια με τρόπο απί-
στευτο: Σοβαρότατες απειλές,
ύβρεις και τα λοιπά». 

Η ομιλήτρια αναφέρθηκε σε μερι-
κά από τα αμέτρητα παραδείγματα
ξεπλύματος και νομιμοποίησης της
ΧΑ από κυβερνήσεις, και ανέφερε:
«Πήγα μάρτυρας υπεράσπισης ενός
συλλόγου ντόπιων Μακεδόνων σλα-
βόφωνων σε ένα δικαστήριο στις
Σέρρες. Ο Αυτιάς πέρα από δηλώ-
σεις περί ‘ύποπτου φιλοσκοπιανού
συλλόγου’ αναφέρθηκε στην ανησυ-
χία του πρώην προέδρου της ΝΔ
Κώστα Καραμανλή σχετικά με την
πορεία της δίκης, και λέει: ‘ο Κ. Κα-
ραμανλής ο νεότερος ύψωσε το
ανάστημά του. Μαθαίνω πως και ο
Τζιτζικώστας ενήργησε εκ παραλλή-
λου υπέρ των εθνικών ελληνικών
συμφερόντων’. Συντελείται μια συγ-
κάλυψη της Χρυσής Αυγής, δεν
υπήρξε ούτε ένα ΜΜΕ να πει ότι η
δίωξη εναντίον του συλλόγου άρχι-
σε με μήνυση Παναγιώταρου».

Ο Θανάσης Καμπαγιάννης, συνή-
γορος πολιτικής αγωγής στη δίκη
της ΧΑ είπε, μεταξύ άλλων: «Από τις
αρχές της εβδομάδας η πρόεδρος
του δικαστηρίου έχει ανακοινώσει
ότι ξεκινούν οι απολογίες των κατη-
γορούμενων την 15η Μάη. Αυτό εί-
ναι μια σημαντική εξέλιξη καθώς
ακόμη και στη φάση των μαρτύρων
υπεράσπισης είχαμε μια κατάσταση
κωλυσιεργίας από την πλευρά της
υπεράσπισης. Όταν πριν από 2,5 μή-
νες ξεκινούσαν οι μάρτυρες υπερά-
σπισης υπήρχαν κάποια ΜΜΕ, μου
έρχεται πάντα στον νου η ναυαρχίδα
της συντηρητικής παράταξης, η Κα-
θημερινή, που έλεγε καλό ...2021
διότι οι μάρτυρες είναι 250. Δυόμισι
μήνες κράτησε το παραμύθι. Τι έγι-
νε; Πώς είναι δυνατόν να διεκπεραι-

ώθηκαν τόσοι πολλοί μάρτυρες; 
Στην πραγματικότητα αυτό το

οποίο ζούμε αυτές τις μέρες στο δι-
καστήριο αν είχε τίτλο θα λεγόταν
‘κομμάτια και θρύψαλα’ μιας ολό-
κληρης υπερασπιστικής γραμμής
που ξεκίνησε με ισχυρισμούς ότι αυ-
τοί που κυνήγησαν τον Παύλο Φύσ-
σα φορούσαν μαύρα γιατί ήταν παο-
κτζήδες και φτάνει στους μάρτυρες
υπεράσπισης που λένε ότι οι χρυ-
σαυγίτες είναι βλαμμένοι και δεν κα-
ταλαβαίνουν το IQ του ηγέτη της
ΧΑ. Μέσα σε δυόμισι μήνες είχαμε
μαζικές παραιτήσεις μαρτύρων, γο-
νείς και συγγενείς χρυσαυγιτών,
στελέχη της ΧΑ. Η ΧΑ και η υπερά-
σπισή της δεν έχουν καταφέρει να
σπάσουν την απομόνωση που δημι-
ουργήθηκε, πρώτα και κύρια έξω
από τη δικαστική αίθουσα, από το
ίδιο το αντιφασιστικό κίνημα. Αποτέ-
λεσμα της απομόνωσης ήταν η φτώ-
χεια της υπερασπιστικής γραμμής.
Μάρτυρες που ως γονείς και φίλοι
έρχονταν να δηλώσουν ότι οι κατη-
γορούμενοι δεν έχουν καμία σχέση
με τη ΧΑ. Γονείς που δεν αναγνώρι-
ζαν τα παιδιά τους. Στελέχη που, για
να αποποιηθεί η οργάνωση την ευ-
θύνη, δηλώνουν ότι η ΧΑ δεν έχει
μέλη, μέλη της κεντρικής επιτροπής
δεν είναι μέλη της ΧΑ, μέλη του πο-
λιτικού συμβουλίου δεν είναι μέλη
της ΧΑ, ακόμη και για τον Μιχαλο-
λιάκο όταν ρωτήθηκε ένας μάρτυ-
ρας δεν μπορούσε να απαντήσει αν
είναι μέλος. Αυτό λοιπόν το παραμύ-
θι έπρεπε να τελειώσει και τελειώνει
την επόμενη βδομάδα.

Συνεργείο
Αυτές τις ημέρες γίνεται και η δί-

κη για την επίθεση στο Συνεργείο
στην Ηλιούπολη, στην οποία είναι
κατηγορούμενοι ο Λαγός και ο Μί-
χος. Ο Λαγός είχε πάει και με το
βουλευτικό του αυτοκίνητο. Στην

αποδεικτική διαδικασία που είναι σε
εξέλιξη αποκαλύφθηκε το μέγεθος
του τι συνέβη στο Συνεργείο: η ομά-
δα ασφάλειας της Νίκαιας, αυτή που
δολοφόνησε τον Παύλο Φύσσα, έκα-
νε προθέρμανση. Τα άτομα, των
οποίων την παρουσία στο χώρο δεν
αποκάλυψαν οι αστυνομικοί, που κα-
τεγράφησαν όμως στα δελτία των
ομάδων ΔΙΑΣ, είναι οι κατηγορούμε-
νοι για τη δολοφονία Φύσσα. Και αυ-
τό οι αρχές το γνωρίζανε. Κι επειδή
ξέρουμε ότι το γνωρίζανε κι ότι ο
μόνος λόγος για τον οποίο κινήθη-
καν οι αρχές και σταμάτησε η συγ-
κάλυψη ήταν το ξέσπασμα του κινή-
ματος, θα πρέπει να συνεχίσουν να
βγαίνουν τέτοια βιβλία, να κάνουμε
τέτοιου τύπου συζητήσεις» τόνισε,
ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε ανά-
μεσα σε άλλα και στην τεράστια ση-
μασία της ύπαρξης πολιτικής αγω-
γής στη δίκη: 

«Θεωρώ μεγάλη νίκη σε αυτή τη
διαδικασία, και αυτό περιγράφεται
στο βιβλίο, την ύπαρξη πολιτικής
αγωγής. Την επιλογή τα θύματα να
παρέμβουμε και στο ίδιο το δικαστι-
κό πεδίο, να μη μείνουμε μονάχα στο
δρόμο. Η ιδέα για την ‘Πολιτική Αγω-
γή του Αντιφασιστικού Κινήματος’ εί-
ναι του Δημήτρη Ζώτου σε ένα συνέ-
δριο της ΚΕΕΡΦΑ, τον Οκτώβρη του
2013. Μια από τις σημαντικότερες
παρεμπίπτουσες αποφάσεις που έχει
πάρει αυτό το δικαστήριο, είναι η πο-
λιτική αγωγή να μην παρίσταται μο-
νάχα για τα επιμέρους αδικήματα
που αφορούν τα θύματα που η κάθε
ομάδα συνηγόρων εκπροσωπεί, αλ-
λά να μπορεί να παρεμβαίνει και
στην υπόθεση της εγκληματικής ορ-
γάνωσης. Να κάνει ερωτήσεις, να δί-
νει έγγραφα και να εξετάζει μάρτυ-
ρες για όλο το εύρος της κατηγο-
ρίας. Το κερδίσαμε στην αρχή αυτής
της διαδικασίας με τις μεγάλες κινη-
τοποιήσεις που είχαν γίνει τότε».

Ο Γιώργος Πίττας, επιμελητής της
έκδοσης, περιέγραψε τη μάχη για να
οδηγηθούν στα δικαστήρια οι ναζί
σε όλη της την έκταση, τόσο χρονι-
κά, με την πρώτη επίθεση να κατα-
γράφεται το 1992 μετά τα τότε μα-
κεδονικά συλλαλητήρια, όσο και πο-
λιτικά, ενάντια σε μια σειρά απόψεις
υποτίμησης της φασιστικής απειλής,
της σημασίας της δίκης, ακόμα και
της ίδιας της αναγκαιότητας της
δίωξης. 

«Από το 2010, που μπήκε ο Μιχα-
λολιάκος στο δημοτικό συμβούλιο,
μέχρι το 2013 έσφαζαν και χτυπού-
σαν ανελέητα και καθημερινά με την
κάλυψη της αστυνομίας. Σε αυτήν
εδώ τη γειτονιά που σήμερα μπορού-
με και κάνουμε αυτή τη συζήτηση,
έμπαιναν τα περιπολικά και κατέβα-
ζαν τα ρολά οι μετανάστες γιατί ακο-
λουθούσε το μπουλούκι του Κασιδιά-
ρη για να χτυπάνε και να μαχαιρώ-
νουνε μέσα στους δρόμους. Το κάνα-
νε με την προστασία του κράτους και
της τότε κυβέρνησης. Έφτασε αυτό
το πράγμα στη δολοφονία Λουκμάν.
Ήταν δεδομένο ότι θα πήγαινε αυτή
η υπόθεση στα δικαστήρια; Ο ένας
από τους δυο δολοφόνους είχε πει
στους αστυνομικούς ‘είμαι συνάδελ-
φος’, γιατί έτσι λύνονταν τότε αυτά.
Ήταν δεδομένο να αναγνωριστεί το
ρατσιστικό κίνητρο; Όχι. Για διαπλη-
κτισμό έκανε αρχικά λόγο η Δικαιο-
σύνη. Ήταν δεδομένο ότι θα γίνει
σύνδεση με τη ΧΑ; Όχι. Ούτε στη δο-
λοφονία του Παύλου Φύσσα ήταν δε-
δομένο ότι θα συλλάμβαναν την ηγε-
σία, όπως έγινε 10 μέρες μετά.

Ένα πράγμα ήταν δεδομένο, το
αντιφασιστικό κίνημα. Η δολοφονία
του Λουκμάν έγινε 2 μέρες πριν το
‘Αθήνα, πόλη αντιφασιστική’, το πρώ-
το μεγάλο συλλαλητήριο που γίνεται
προσπαθώντας να σπάσει την τρο-
μοκρατία στις γειτονιές. Οι χιλιάδες
που βγήκαν στους δρόμους ήταν αυ-
τοί που απάντησαν τους επόμενους
μήνες, γειτονιά τη γειτονιά, σε κάθε
προσπάθεια που κάνανε οι φασίστες
να βγουν. Κι έτσι φτάνουμε σε αυτό
που ακολούθησε τη δολοφονία του
Παύλου Φύσσα. Δεν τους συλλάβανε
αμέσως, έκαναν 10 μέρες, στις οποί-
ες μεσολάβησε η έκρηξη στο Κερα-
τσίνι, μεσολάβησε η τεράστια πορεία
των 50-60 χιλιάδων που κατευθύνθη-
κε προς τα κεντρικά γραφεία της
Χρυσής Αυγής για να τα κλείσει, με
απόφαση για πολιτική αντιφασιστική
απεργία. Έτσι έφτασε ο Δένδιας,
που τώρα το παίζει αντιφασίστας, να
βγάλει το φάκελο με τις 32 υποθέ-
σεις από το συρταράκι του».

Α.Φ.

• Βίντεο με ολόκληρες τις ομιλίες
της εκδήλωσης μπορείτε να δείτε
στο sekonline.gr.
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Τροφή για δράση αντιφασιστική

8/5, Παρουσίαση του βιβλίου “Η πάλη για τη Δίκη-καταδίκη της Χρυσής Αυγής” στο Ρομάντζο
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Εκδήλωση για τις προτεινόμενες αλλαγές στον Ποινικό
Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας διοργάνω-
σε την Τετάρτη 8 Μάη στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθη-

νών η Εναλλακτική Παρέμβαση-Δικηγορική Ανατροπή. Οι ομι-
λητές, Αλέκα Ζορμπαλά και Κώστας Παπαδάκης, προχώρη-
σαν σε μια συνολική ανάλυση των τροποποιήσεων των δύο
Κωδίκων, αναδεικνύοντας όλες τις πλευρές που αντικρούουν
τους ισχυρισμούς του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της κυ-
βέρνησης περί “προοδευτικής μεταρρύθμισης”.

Την εκδήλωση άνοιξε η Αλέκα Ζορμπαλά μιλώντας κυρίως
για το νέο Ποινικό Κώδικα. «Από τη μία, έχουμε ελάφρυνση
πινακίων, άδειασμα των φυλακών από τα βαριά εγκλήματα
δηλαδή τα κακουργήματα. Από την άλλη, έχουμε γέμισμα
των φυλακών από τη μικροεκληματικότητα, δηλαδή τα πλημ-
μελήματα. Έχουμε επικίνδυνη συρρίκνωση των νομοθετικών

διατάξεων που έχουν σχέση με τη ρατσιστική και έμφυλη βία
και τέλος μια διεύρυνση αυτού που αποκαλούμε τρομο-οπλο-
στάσιο», είπε ξεκινώντας για να δώσει τις γενικές κατευθύν-
σεις και άξονες της επιχειρούμενης αλλαγής. 

Κατακτήσεις του κινήματος
Ανάμεσα σε όσα αναφέρθηκε αναλυτικά στη συνέχεια ήταν:

Η υποχρεωτική έκτιση της ποινής για πλημμελήματα στα
οποία έχουν επιβληθεί από τρία έως πέντε χρόνια, με κατάρ-
γηση της αναστολής και όλων των μέτρων που την απέτρεπαν
και ήταν κατακτήσεις του κινήματος. Η διατήρηση, επέκταση
ή αυστηροποίηση των ποινών για αδικημάτα διεγέρσεως, δια-
τάραξης κοινής ειρήνης, αντίστασης κατά της αρχής και δε-
κάδων ακόμα κατηγοριών φρονηματικού χαρακτήρα και ποινι-
κοποίησης της πολιτικής δράσης. Η μη υιοθέτηση της απου-
σίας συναίνεσης ως βάση για τον ορισμό του βιασμού, αλλά

αντίθετα η αλλαγή του προς το χειρότερο με περιορισμό “της
απειλής άμεσου και σπουδαίου κινδύνου” σε “απειλή κατά της
ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας”. Ο υποβιβασμός του
αδικήματος της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης και μια
σειρά άλλες αλλαγές που αποτελούν δώρα προς τη Χρυσή
Αυγή. Η κατάργηση των άρθρων για τα εγκλήματα με ρατσι-
στικά χαρακτηριστικά, που επίσης ήταν κατάκτηση του κινή-
ματος και η μετατροπή του ρατσιστικού κινήτρου σε απλή επι-
βαρυντική περίσταση στην επιμέτρηση της ποινής. Ο εμπλου-
τισμός και η αυστηροποίηση της τρομονομοθεσίας. 

Ακολούθησε ο Κώστας Παπαδάκης συμπληρώνοντας και
προσθέτοντας στα παραπάνω (βλέπε κάτω). Έκανε επιπλέον
αναλυτική αναφορά στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ανα-
δεικνύοντας και εκεί τις αλλαγές που μόνο “προοδευτικές”
δεν μπορούν να χαρακτηριστούν.

Με δύο καταγγελίες ξεκίνησε την ομιλία
του ο Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος
της Πολιτικής Αγωγής στη δίκη της

Χρυσής Αυγής και υποψήφιος δημοτικός σύμ-
βουλος με την Ανταρσία στις γειτονιές της
Αθήνας. Η πρώτη ήταν προς την ηγεσία του
Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών «που δεν πήρε
καμία σοβαρή πρωτοβουλία διαβούλευσης και
οργάνωσης της συζήτησης μεταξύ των δικη-
γόρων για τα ζητήματα των νέων κωδίκων, πα-
ρά μόνο με μια εκδήλωση στην οποία κάλεσε
τα μέλη της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής
να συνδιαλέγονται μεταξύ τους».

Η δεύτερη ήταν προς την πολιτεία «που
συγκρότησε δυο επιτροπές τον Ιούνη του
2015, δυο μήνες μετά την έναρξη της δίκης
της ΧΑ» και έρχεται μετά από τέσσερα χρόνια
πλήρους μυστικότητας και δημόσια διαβού-
λευση λίγων βδομάδων να εισάγει τους δύο
κώδικες στη Βουλή «για να ψηφιστούν με τη
λεγόμενη διαδικασία των κωδίκων, δηλαδή με
ένα δημοψηφισματικό ναι ή όχι επί του συνό-
λου των κειμένων, χωρίς δηλαδή τη δυνατότη-
τα κατ'άρθρον διαφοροποίησης της ψηφοφο-
ρίας και της στάσης του καθενός... μία διαδι-
κασία που δίνει εκβιαστικό δίλημμα σε δυο νο-
μοσχέδια με τόσες αντιφάσεις μεταξύ τους».
Όπως εξήγησε στη συνέχεια, ο νέος ΠΚ είναι
«σαν να είναι γραμμένος από δύο χέρια. Από
ένα που ανοίγει την πόρτα εξόδου της φυλα-
κής για όσους έχουν κακουργήματα και ένα
που ανοίγει την πόρτα εισόδου για όσους
έχουν πλημμελήματα. Δεν υπάρχει αιτιολογική
έκθεση και για να δούμε και τη λογική». 

Για τη μείωση των ποινών στο άρθρο 187 πε-
ρί εγκληματικής οργάνωσης, αλλαγή που χαι-
ρετίστηκε από μερίδα των κρατουμένων, τόνι-
σε ότι, από τη στιγμή που το υπουργείο δεν
διατηρεί στατιστικά στοιχεία τα οποία να συ-
σχετίζουν τον αριθμό των κρατουμένων με το
είδος των αδικημάτων τους, «δεν είμαι σε θέση
να διαψεύσω ή να επιβεβαιώσω τις καταγγε-
λίες των κρατουμένων ότι ένα μεγάλο μέρος
του δικαστικού πληθυσμού που αριθμεί σήμε-
ρα περί τα 13.000 άτομα, κρατείται με το άρ-
θρο 187 περί εγκληματικής οργάνωσης. Εκείνο
που είναι βέβαιο, όμως, είναι ότι αν σήμερα το
πεδίο εφαρμογής του 187 περιλαμβάνει περί
τα 30 με 35 κακουργήματα, τώρα ανοίγει τη
βεντάλια σε εκατοντάδες κακουργήματα. Και
αν συνεχιστεί αυτή η πρακτική, κάθε ομαδικό
αδίκημα θα συνοδεύεται και από απόδοση κα-

τηγορίας περί εγκληματικής οργάνωσης, εφό-
σον είναι τρία άτομα και πάνω και τότε οι φυ-
λακές όχι μόνο δεν θα κλείσουν, αλλά θα ανοί-
ξουν με το διπλάσιο αριθμό πληθυσμού».

Σχετικά με την εξίσωση στο ίδιο άρθρο της
ποινικής ευθύνης των διευθυνόντων εγκλημα-
τικής οργάνωσης με αυτή των μελών, αλλαγή
που έχει προκαλέσει την κατακραυγή του αντι-
φασιστικού κινήματος καθώς αποτελεί δώρο
στην ηγεσία της Χρυσής Αυγής, έβαλε αρχικά
το ερώτημα: «Δεν ωφελούνται και κάποιοι άλ-
λοι εκτός των ηγετών της ΧΑ; Βεβαίως, αλλά
ωφελούνται ελάχιστοι και κυρίως ωφελούνται
οι ηγέτες της Χρυσής Αυγής. Δεν υπάρχει
πουθενά κατηγορούμενος μόνο με την κατη-
γορία διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης.
Αυτή είναι μόνο η ηγεσία της ΧΑ. Δεν έχει ηθι-
κές αυτουργίες για κανένα αδίκημα.

Μπορεί να λέει το παραπεμπτικό βούλευμα
πχ ότι η απόπειρα ανθρωποκτονίας ενάντια
στον Αιγύπτιο ψαρά τον οποίο εκπροσωπώ έγι-
νε μετά από εντολή του Λαγού, αλλά αυτός που
έδωσε την εντολή δεν πάει για ηθικός αυτουρ-
γός. Αν ένας πρωτοετής φοιτητής της Νομικής

έγραφε αυτό το πράγμα, θα κοβόταν... Ο υπο-
βιβασμός της ποινικής ευθύνης της διεύθυνσης
έχει το εξής αποτέλεσμα: με το υπάρχον πλαί-
σιο αν καταδικαστούν, έχουν πλαίσιο ποινής
από 10 έως 20 έτη. Ο νομοθέτης τώρα το υπο-
βιβάζει ως απλή επιβαρυντική περίσταση στο
πλαίσιο 5 ως 10 χρόνια. Έτσι διαμορφώνονται
όροι εξίσωσης της εγκληματικής ευθύνης του
εκτελεστικού οργάνου με την ηγεσία».

Ρατσιστικό κίνητρο
«Και δεν είναι το μόνο δώρο στη ΧΑ» είπε

στη συνέχεια, αναφέροντας συγκεκριμένα:
Την κατάργηση των άρθρων περί ρατσιστικών
εγκλημάτων και τη μετατροπή του ρατσιστικού
κινήτρου «σε απλή επιβαρυντική περίσταση».
Τη μείωση των ποινών για προπαρασκευαστι-
κές πράξεις εσχάτης προδοσίας που από δέκα
χρόνια πάνε στα πέντε, «ενώ ο Μπαρμπαρού-
σης καλούσε πέρσι τέτοιο καιρό το στρατό να
ανατρέψει την κυβέρνηση». Τη μείωση των
ποινών για την αντιποίηση της αρχής, «πρακτι-
κή στην οποία επίσης έχουν επιδοθεί οι χρυ-
σαυγίτες με τη διάλυση των λαϊκών αγορών

κλπ». Την κατάργηση της στέρησης πολιτικών
δικαιωμάτων, «που τους δίνει τη δυνατότητα,
ακόμα κι αν καταδικαστούν αμετάκλητα για
οποιοδήποτε κακούργημα, να ξανασυμμετά-
σχουν στις εκλογές». Και τέλος «το περίεργο
ελαφρυντικό για τη μεγάλη διάρκεια της δίκης
που προσφέρει σοβαρές πιθανότητες μιας
συμβολικής και μειωμένης ποινής τους».
Όπως εξήγησε: «καθιερώνεται ένα παράξενο
ελαφρυντικό στο άρθρο 84 υπέρ του κατηγο-
ρουμένου όταν η διάρκεια της δίκης είναι πο-
λύ μεγάλη χωρίς υπαιτιότητά του. Γιατί η διάρ-
κεια της δίκης πρέπει να είναι υποχρεωτικά
ελαφρυντικό υπέρ του κατηγορουμένου; Έχει
σχέση με τις συνθήκες τέλεσης της πράξης ή
με την προσωπικότητά του; Ποιο δώρο ετοιμά-
ζουν, για ποιον πάλι;».

Εκτός από τα θέματα που αφορούν την πάλη
κατά του φασισμού, ο Κώστας Παπαδάκης στά-
θηκε και σε άλλες πλευρές των προτάσεων:

Για την πολυδιαφημισμένη εκ μέρους του
υπουργείου και της νομοπαρασκευαστικής
επιτροπής ως θετικό μέτρο της “κοινωφελούς
εργασίας” ως ποινή, είπε: «Η κοινωφελής ερ-
γασία ως υποχρεωτική και χωρίς αίτηση του
κατηγορουμένου απαγγελία κύριας ποινής αν-
τίκειται στις συνταγματικές διατάξεις που απα-
γορεύουν την καταναγκαστική εργασία και
επιπλέον συμβάλει σε ρευστοποίηση των ερ-
γασιακών σχέσεων στους φορείς τοπικής αυ-
τοδιοίκησης που είναι μοχλοί κατάργησης της
πλήρους απασχόλησης με σταθερότητα όρων
αμοιβής και εργασίας».

Και βέβαια στάθηκε στο μεγάλο θέμα που
αφορά τους βιασμούς. Όπως τόνισε, «οι περι-
πτώσεις που κάποιος εξαναγκάζει άλλον σε
συνουσία “χωρίς άμεσο και σπουδαίο κίνδυνο
ζωής ή σωματικής ακεραιότητας” (πχ περιπτώ-
σεις εργοδοτικής πίεσης) όχι μόνο δεν περι-
λαμβάνονται στον ορισμό του βιασμού, αλλά
εκτοπίζονται σε ένα πλημμεληματικό άρθρο,
το 343. Έτσι όλες αυτές οι συμπεριφορές οι
οποίες έμμεσα εξαναγκαστικά λειτουργούν
στην απόσπαση της ανοχής, από κακούργημα
γίνονται πλημμέλημα. Όχι μόνο δεν λαμβάνε-
ται μέριμνα να συμπεριληφθεί κάθε μη συναι-
νετική πράξη στο αδίκημα του βιασμού, αλλά
αντίθετα τυποποιούνται και οργανώνονται μία
μεγάλη μερίδα από τέτοιες πράξεις και πάνε
στα πλημμελήματα».

Λένα Βερδέ

Όχι άλλα δώρα στη Χρυσή Αυγή

Ο Κ. Παπαδάκης στο βήμα του αντιφασιστικού συλλαλητήριου στις 16 Μάρτη



15 Μάη 2019, Νο 1373Εκλογές 26 Μάη εργατικη αλληλεγγυη σελ.9

Στις δημοτικές εκλογές
στο Περιστέρι μας δίνε-

ται η ευκαιρία να μαυρίσου-
με τον δήμαρχο Παχατουρί-
δη, που το παίζει ανεξάρτη-
τος, αλλά είναι ο υποψήφιος
του Μητσοτάκη και να στεί-
λουμε το μήνυμα ότι η αγα-
νάκτηση του κόσμου από την
κατρακύλα του ΣΥΡΙΖΑ στρέ-
φεται προς τα αριστερά και συγκεκριμένα προς
την αριστερά της αντικαπιταλιστικής ανατροπής,
την Αριστερή Κίνηση Περιστερίου. 

Παρότι ο Τσίπρας το 2015 μετέτρεψε το συν-
τριπτικό όχι σε ένα χυδαίο ναι, οι εργαζόμενοι και
η νεολαία στην πόλη μας συνεχίζουν να πα-
λεύουν. Με απεργίες ενάντια στις περικοπές και
για μονιμοποιήσεις και προσλήψεις στα νοσοκο-
μεία, στο δήμο, στα σχολεία. Στο πλευρό των
προσφυγόπουλων που καταφέραμε να μπουν πα-
νηγυρικά στα σχολεία του Περιστερίου παρά την
προσπάθεια μιας χούφτας ακροδεξιών. Διεκδι-
κούμε ότι το Περιστέρι είναι πόλη ανοιχτή για
τους πρόσφυγες. Μαζί με τους μετανάστες ενάν-
τια στις ρατσιστικές επιθέσεις που δέχτηκαν στο
Μπουρνάζι για ίσα δικαιώματα, νομιμοποίηση και
δικαίωμα ψήφου. Ενάντια στους νεοναζί της Χ.Α
που η δίκη τους έχει μπει στην τελική ευθεία και
μπορούμε να τους στείλουμε στη φυλακή. Με με-
γάλες αντιφασιστικές μάχες στην περιοχή αλλά
και μετά το επιτυχημένο αντιφασιστικό συλλαλη-
τήριο στις 16 Μάρτη που έγινε με πρωτοβουλία
της ΚΕΕΡΦΑ. 

Παλεύουμε για τα δικαιώματα των γυναικών και
ενάντια στις σεξιστικές διακρίσεις με κορυφαία
στιγμή την φετινή  απεργιακή 8 Μάρτη και συνεχί-
ζουμε για να μην πληρώνουν οι γυναίκες της ερ-
γατικής τάξης την κρίση,για ίση αμοιβή στη δου-
λειά, για παιδικούς σταθμούς για όλα τα παιδιά,
γηροκομεία, σχολεία και νοσοκομεία, ενάντια στις
σεξουαλικές παρενοχλήσεις από τα αφεντικά. 

Το δυνάμωμα της Αριστερής Κίνησης Περιστε-
ρίου στις εκλογές θα είναι στήριξη για όλους
τους αγώνες μας.

Λίλιαν Μπουρίτη, ψυχολόγος, ΠΣΟ ΑΝΤΑΡΣΥΑ,
μέλος ΚΕΕΡΦΑ Περιστερίου, 

υποψήφια με την Αριστερή Κίνηση Περιστερίου

Στις δημοτικές εκλογές της 26 Μάη στέλνουμε μήνυμα ότι η αγανάκτηση
από την κατρακύλα της κυβέρνησης του Σύριζα αναζητάει διέξοδο προς

τα αριστερά. Από τον Καλλικράτη στον Κλεισθένη, η τοπική αυτοδιοίκηση πα-
ραμένει κάτω από το έλεγχο των μνημονίων, της επιτήρησης και των ισοσκελι-
σμένων προϋπολογισμών ,που επιβάλλουν ΕΕ και ΔΝΤ. 

Από το 2012 οι περικοπές στους δήμους έφτασαν στο 60% με αποτέλεσμα
τη διαρκή μείωση του προσωπικού που έχει οδηγήσει σε μείωση των κονδυ-
λίων για την συντήρηση των σχολείων, την περικοπή των δομών της κοινωνι-

κής πρόνοιας, τη συρρίκνωση των παιδικών σταθ-
μών αλλά; και σε εργατικά ατυχήματα μέσω εντα-
τικοποίησης της εργασίας. Αυτές είναι οι συνέπειες των παλιών και νέ-
ων μνημονίων που εφαρμόζει η διοίκηση Σαράντη στον Δήμο μας. 

Ίδια και απαράλλακτα με τον ιδιωτικό τομέα, όπως στο χώρο των
κούριερ όπου εργάζομαι και τα θανατηφόρα ατυχήματα έχουν γίνει
σχεδόν καθημερινά. Γι' αυτό και η απεργία στης 19/5 είχε τεράστια
συμμετοχή και ήταν μόνο η αρχή. Στηρίζουμε τις απεργίες των εργαζο-
μένων και όλους τους αγώνες των συλλόγων γονέων, των εκπαιδευτι-
κών και των κατοίκων για να μη γίνει χαβούζα το πάρκο Τρίτση, για να
σταματήσει το συνεχιζόμενο έγκλημα του ΧΥΤΑ Φυλής. Είμαστε και θα
συνεχίσουμε να είμαστε στο πλευρό των μεταναστών. 

Το ψηφοδέλτιό μας είναι ένα ψηφοδέλτιο γεμάτο αγωνιστές, όπως
κούριερ ντελίβερι, οικοδόμοι, εκπαιδευτικοί, που χρόνια τώρα είναι
στην πρώτη γραμμή του αγώνα ενάντια στα σχέδια των καπιταλιστών
και εργολάβων της περιοχής παλεύοντας για ίσια δικαιώματα ντόπιων
και μεταναστών εργατών. Στόχος μας το δυνάμωμα των αγώνων και
της φωνής της αντικαπιταλιστικής αριστεράς. 

Βαρβέρης Χρήστος, 
εργαζόμενος κούριερ, συνδικαλιστής στο χώρο των ταχυμεταφορών,

υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την αντικαπιταλιστική παρέμβαση
στις γειτονιές Αγίων Αναργύρων-Καματερού “Ανυπότακτη Πόλη” 

Στις δημοτικές
εκλογές της 26

Μάη δυναμώνουμε
της Αντικαπιταλιστι-
κή Αριστερά, στέλ-
νουμε μήνυμα ότι η
αγανάκτηση από τα
ξεπουλήματα της
κυβέρνησης του
ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να εκφραστεί στ' αριστε-
ρά, μαυρίζουμε τους υποψήφιους του
Μητσοτάκη και του ΚΙΝΑΛ που παριστά-
νουν τους “υπερκομματικούς”, φράζου-
με το δρόμο στους φασίστες που προ-
σπαθούν να ξαναβγούν από τις τρύπες
τους. 

Στην Πετρούπολη, η δημοτική αρχή
της Λαϊκής Συσπείρωσης, διαχειρίστηκε
την φτώχεια των ΚΑΠ, συμβιβάστηκε
πλήρως στην εφαρμογή όλων των μνη-
μονιακών νόμων. Κατάρτισε ισοσκελι-
σμένους προϋπολογισμούς λιτότητας,
προσέλαβε προσωπικό με κάθε λογής
συμβάσεις εργασίας (ωφελούμενων,
ΟΑΕΔ, σχολών μαθητείας), ενώ οι υπό-
λοιπες δημοτικές παρατάξεις του Δημο-
τικού Συμβουλίου, στήριξαν και επικρό-
τησαν αυτές τις πολιτικές επιλογές. 

Η «Ανυπότακτη Πετρούπολη» στο δη-
μοτικό συμβούλιο και στην γειτονιά
έδωσε φωνή και στήριξη στους αγώνες
και τα αιτήματα του κόσμου απέναντι
στην υποταγμένη διαχείριση της Δημο-
τικής Αρχής και την κυβέρνηση. Στηρί-
ξαμε τους αγώνες της Ένωσης Γονέων,
των εκπαιδευτικών της Γ’ ΕΛΜΕ και του
Γληνού ενάντια στις συγχωνεύσεις σχο-
λείων. Αναδείξαμε την έλλειψη προσω-
πικού στις υπηρεσίες, διαδηλώσαμε μα-
ζί με τους εργαζομένους του δήμου μας
ενάντια στις απολύσεις, για την μονιμο-
ποίηση των συμβασιούχων και τα ΒΑΕ.
Θέσαμε στο δημοτικό συμβούλιο ζητή-
ματα για τους ελεύθερους χώρους,
ενάντια στην «καταπάτηση» του Ποικί-
λου Όρους και τις διεκδικήσεις της Μο-
νής Λαμίας, για να μείνει το βουνό πνεύ-
μονας ζωής ενάντια στους εργολάβους. 

Είμαστε φωνή της αντίστασης ενάντια
στο συνεχιζόμενο έγκλημα της διατήρη-
σης και της διεύρυνσης του ΧΥΤΑ Φυ-
λής και της χρήσης του Λατομείου Μου-
σαμά. Είμαστε στη μάχη για να τσακί-
σουμε τον φασισμό της Χρυσής Αυγής!
Συμπαρασταθήκαμε στους εργάτες γης
στη Γκορυτσά, στους μετανάστες εργά-
τες της Γενικής Ανακύκλωσης, στο πλάι
τωνπροσφύγων. Είμαστε αποφασισμέ-
νοι να συνεχίσουμε και να δυναμώσου-
με ακόμα περισσότερο αυτή τη φωνή
ξανά μέσα στο δημοτικό συμβούλιο, αλ-
λά και με την οργάνωση των αγώνων
για να τα πάρουμε όλα πίσω, για την
ζωή που μας αξίζει. 

Κατερίνα Πατρικίου, 
δημοτική σύμβουλος Πετρούπολης, ερ-

γαζόμενη στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας,
υποψήφια δημοτική σύμβουλος με την

Ανυπότακτη Πετρούπολη 

Το Ρήγμα στα Δυτικά είναι η αντικαπιταλιστική δύνα-
μη που διεκδικεί να εκφράσει προς τα αριστερά την

αγανάκτηση του κόσμου από την κατρακύλα του ΣΥΡΙ-
ΖΑ και συγκεκριμένα στο Αιγάλεω από την πολιτική του
δημάρχου Μπίρμπα που βγήκε με το ΣΥΡΙΖΑ. 

Παλεύουμε για τη διαγραφή του χρέους και την αντι-
καπιταλιστική έξοδο από την EE ως μόνη λύση να παρ-
θούν πίσω οι περικοπές στην τοπική αυτοδιοίκηση. Στα-
θήκαμε στο πλευρό των εργαζομένων του δήμου που
πάλεψαν για να πάρουν τον 13ο και 14ο μισθό, στο
πλευρό των συμβασιούχων του δήμου για μονιμοποιήσεις. Αναδείξαμε τους
αγώνες των αναπληρωτών εκπαιδευτικών για μονιμοποιήσεις ενάντια στο
προσοντολογιο του Γαβρογλου. 

Στην περιοχή μας έδωσαν μαχη οι φοιτητές του ΠΑΔΑ με καταλήψεις ενάντια
στις συγχωνεύσεις των σχολών μας. Σταθήκαμε στο πλευρό των προσφυγό-
πουλων που μπήκαν πανηγυρικά στα σχολεία μας και διεκδικούμε ίσα δικαιώμα-
τα για προσφυγές και μετανάστες. Παλεύουμε να δυναμώσει το Ρήγμα στα Δυ-
τικά σε αυτές τις εκλογές. Ψηφίζοντας το, ψηφίζουμε τους αγώνες μας. 

Καθοπούλη Χρυσάνθη-Άλκηστη, 
φοιτήτρια  ΠΑΔΑ, υποψήφια με το Ρήγμα στα Δυτικά (Αιγάλεω)

Ανταρσίες στους δήμους

Σε πολλούς δήμους 
του λεκανοπέδιου της Αττικής 
απλώνονται οι Ανταρσίες στις γειτονιές.
Με σκούρο χρώμα οι δήμοι 
όπου παρεμβαίνουν στις εκλογές 
οι αντικαπιταλιστικές κινήσεις.
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Στο Χαλάνδρι συμμετέχουμε και
στηρίζουμε τη νέα δημοτική κί-

νηση "Χαλάνδρι Ενάντια". Πρόκει-
ται για μια δημοτική κίνηση που
συμμετέχουν αγωνιστές και αγωνί-
στριες από τη γειτονιά, τους εργα-
τικούς χώρους, τα πανεπιστήμια
και επιχειρεί να είναι η αριστερή
εναλλακτική απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ
(δημοτική αρχή) και τη δεξιά πολυ-
κατοικία.

Όλο το προηγούμενο διάστημα συναντηθήκαμε, δώσαμε
και συνεχίζουμε να δίνουμε μάχες από κοινού. Διαδηλώσα-
με για την απομάκρυνση των κεραιών σε διάφορες συνοι-
κίες του Χαλανδρίου, παλέψαμε μαζί με εργαζόμενους
τους μνημονιακούς προϋπολογισμούς του Δήμου, είμαστε
στη μάχη για την αποτροπή ίδρυσης καζίνου στα σύνορα
με το Μαρούσι και ταυτόχρονα για την υπεράσπιση των
ελεύθερων χώρων από τα ιδιωτικά συμφέροντα. Συμμετεί-
χαμε στην πρωτοβουλία ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του
πάρκινγκ στη Δουκίσσης Πλακεντίας. 

Πραγματοποιήσαμε ανοιχτές εκδηλώσεις στις γειτονιές
του Χαλανδρίου για να συνομιλήσουμε με τους κατοίκους
και όλο αυτό το διάστημα κλιμακώνουμε τη δράση μας με
μαζικές εξώστρεφες δράσεις, όπως εξορμήσεις σε μετρό,
λαικές, πλατείες. Χτίζουμε ένα μέτωπο στη γειτονιά όπου οι
τοπικές μάχες γίνονται ένα με τις μάχες στα σχολεία, τους
δήμους, τα νοσοκομεία, τις μάχες του αντιφασιστικού και
αντιρατσιστικού κινήματος, κάνοντας καθαρό πως μόνο με
τη δράση των "από τα κάτω" και μακρυά από τις λογικές
της διαχείρισης μπορούμε να παλέψουμε και να κερδίσου-
με προσλήψεις, καλύτερες συνθήκες δουλειάς, ελεύθε-
ρους χώρους. 

Πάνω σ'αυτά καλούμε τον κόσμο να μας στηρίξει και στη
μάχη των εκλογών αλλά και μετά από αυτές. Τη Δευτέρα
13/5 θα πραγματοποιηθεί κεντρική προεκλογική εκδήλωση
στην πλατεία Χαλανδρίου στις 8μμ. 

Μαριλένα Κουντούρη, 
φοιτήτρια Παντείου, υποψήφια δημοτική σύμβουλος με το “Χα-

λάνδρι Ενάντια”

ΑνταρσίεςΤο Φυσάει Κόντρα συμμετείχε
για πρώτη φορά στις τελευ-

ταίες δημοτικές εκλογές παίρ-
νοντας περισσότερες από 1.000
ψήφους και εκλέγοντας ένα δη-
μοτικό σύμβουλο. Οι αγωνιστές-
τριες που το απαρτίζουν είναι δε-
μένοι με τις μάχες που έχουν δο-
θεί στη γειτονιά. 

Στο δήμο με την κατάληψη
ενάντια στις απολύσεις και τις
απεργίες των συμβασιούχων για
μόνιμη δουλειά και αντίστοιχα στους χώρους εκπαίδευ-
σης με τη συμμετοχή φοιτητών καθηγητών και δασκά-
λων. Συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις όπως αυτή
ενάντια στο ιδιωτικό πάρκινγκ στο σταθμό της Δουκίσ-
σης Πλακεντίας, αλλά και κάθε ζήτημα που αφορά
τους ελεύθερους χώρους και το περιβάλλον. Πρόκειται
για μάχες που συνδέονται μεταξύ τους. Θέλουμε κρατι-
κή χρηματοδότηση και προσλήψεις μομίμων εργαζομέ-
νων στο δήμο ώστε να μπορούμε μόνιμα να έχουμε παι-
δικούς σταθμούς, ΚΑΠΗ, καθαριότητα, υπηρεσίες που
να προστατεύουν και να αναγεννούν το πράσινο όπως
για παράδειγμα το δάσος του Υμηττού που κάηκε. 

Έχουμε στη γειτονιά μας την ΕΡΤ, που όχι μόνο είναι
το πεδίο ενός από τους μεγαλύτερους εργατικούς
αγώνες που δόθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες αλλά
και το πεδίο αντιφασιστικής δράσης. Συμμετείχαμε
σαν δημοτικό σχήμα στις αντιφασιστικές κινητοποι-
ήσεις στην ΕΡΤ στηρίζοντας το αίτημα της ΠΟΣΠΕΡΤ
και των εργαζομένων να σταματήσει η κάλυψη της Χ.Α
από τη δημόσια τηλεόραση. Παρεμβαίνουμε στις πα-
ρελάσεις προτάσσοντας το αντιφασιστικό μας μήνυμα
και όχι μόνο. Υπάρχει στον Υμηττό το στρατόπεδο της
στρατιωτικής διοίκησης Ανατολικής Μεσογείου του
ΝΑΤΟ, όπου σε κάθε παρέλαση που εμφανίζονται να
καταθέσουν στεφάνι, τους λέμε έξω το ΝΑΤΟ από την
Αγία Παρασκευή. 

Από παντού έρχεται το μήνυμα ότι έχουμε ανάγκη
μια αριστερά που να μην κωλώνει μπροστά στα διλήμ-
ματα της άρχουσας τάξης ότι «δεν υπάρχουν λεφτά
και κάνετε υπομονή» είτε το λέει η κυβέρνηση, είτε ο
δήμαρχος, αλλά να οργανώνει τους αγώνες ώστε τα
αιτήματα να γίνονται πράξη.

Σταμάτης Χατζηδήμου, 
Εργατική Αλληλεγγύη, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος

με το Φυσάει Κόντρα στην Αγία Παρασκευή

Οι δημοτικές εκλογές του 2019 έρχεται
σε μία πολιτική περίοδο κατά την

οποία η εργατική τάξη και η νεολαία έχουν
δώσει μάχες ενάντια στη λιτότητα αλλά και
αντιρατσιστικές, αντιφασιστικές μάχες. Η
Αριστερή Ριζοσπαστική Δημοτική Κίνηση
«Εκτός των Τειχών» αποτέλεσε τη φωνή
των αγώνων μέσα στο δημοτικό συμβούλιο.
Συγχρόνως, αποτέλεσε βασικό μοχλό οργά-
νωσης των τοπικών αγώνων και της συμπαράστασης σε αυτούς.

Το αντιφασιστικό κίνημα στο Μαρούσι κατάφερε να κλείσει δύο
φορές τα γραφεία-ορμητήρια των Ναζί της Χρυσής Αυγής που
βρίσκονταν στη γειτονιά μας με την ανοχή της δημοτικής αρχής. 

Ταυτόχρονα, το «Εκτός των Τειχών» με παρεμβάσεις στο δημο-
τικό συμβούλιο διεκδίκησε δομές φιλοξενείας για τους πρόσφυ-
γες που βρίσκονται στο στρατόπεδο της Μαλακάσας και ανοιχτά
σχολεία για τα προσφυγόπουλα. Οι παρεμβάσεις του σχήματος
έλαβαν χώρα ύστερα από επίσκεψη μελών του στο στρατόπεδο
αλλά και την εξαίρεση του δήμου μας από τις γειτονιές που θα
φιλοξενούσαν πρόσφυγες. Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης
εξαίρεσε τον δήμο Αμαρουσίου, το προσωπείο ανθρωπισμού
έπεσε και ο βασιλιάς έμεινε γυμνός.

Επιπλέον, το δημοτικό σχήμα άνοιξε τη συζήτηση στη γειτονιά
για το ζήτημα των σεξιστικών διακρίσεων και της γυναικείας απε-
λευθέρωσης, όπως επίσης, συμμετείχε στην ιστορική πανεργατι-
κή απεργία στις 8 Μάρτη.

Ταυτόχρονα, το «Εκτός των Τειχών» βρέθηκε στο πλευρό των
απεργών στους δήμους, στις καταλήψεις των γκαράζ το 2017,
καθώς και μέσα στο δημοτικό συμβούλιο διεκδικώντας μόνιμη και
σταθερή δουλειά.

Επίσης, συνεχίζουμε την οργάνωση των αγώνων ενάντια στο
ξεπούλημα δημόσιων χώρων και περιουσίας. Εχουν περάσει ήδη
στο ΤΑΙΠΕΔ 162 ακίνητα και χώροι ή βρίσκονται προ των πυλών
της ιδιωτικοποήσης (π.χ. ΟΑΚΑ). Σημαντική είναι και η μάχη που
έρχεται μπροστά μας, ενάντια στην ανέγερση καζίνο στον δήμο.
Διεκδικούμε μιά πόλη για τις ανάγκες μας και όχι μία πόλη που
θα εξυπηρετεί τα κέρδη των καπιταλιστών.

Αφροδίτη Φράγκου, 
υποψήφια δημοτική σύμβουλος Μαρουσιού με το «Εκτός των Τειχών»

Στις 26 Μάη διεκδικούμε να εκφραστεί και εκλογικά η
συνέχεια της αριστερής ριζοσπαστικοποίησης, η δύ-

ναμη του κόσμου που αντιστέκεται. Η εκλογή των αντικα-
πιταλιστών στο δημοτικό συμβούλιο του δήμου Ιωαννί-
νων θα δώσει ακόμα μεγαλύτερη φωνή και στήριξη
στους αγώνες ενάντια στη λιτότητα και την ανεργία, το
ρατσισμό και τους φασίστες, αναδεικνύοντας ταυτόχρο-
να τη γνήσια εργατική εναλλακτική της διαγραφής του
χρέους, της κρατικοποίησης των τραπεζών με εργατικό
έλεγχο απέναντι στην κατρακύλα του ΣΥΡΙΖΑ. 

Η Αριστερή Παρέμβαση στα Γιάννενα και οι αγωνιστές
που συμμετέχουμε στο ψηφοδέλτιο βγήκαμε μπροστά
για να στηρίξουμε τους αγώνες της πόλης, αλλά και να σηκώ-
σουμε ζητήματα ενάντια στην αναπτυξιακή  πολιτική που εφαρ-
μόζει όχι μόνο η κυβέρνηση, αλλά και η τωρινή δημοτική αρχή. 

Από τη στήριξη των απεργιών των συμβασιούχων στους δή-
μους και τη μάχη για μαζικές προσλήψεις σε κάθε τομέα για
την κάλυψη των αναγκών μας (σχολεία,νοσοκομεία κλπ), την
εναντίωση στα σχέδια ιδιωτικοποίησης δημοτικών υπηρεσιών,
της Εγνατίας οδού, μέχρι τους αγώνες των φοιτητών για δωρε-
άν συγκοινωνία και στέγαση, αλλά και τη μάχη η πόλη μας να
είναι ανοιχτή για τους πρόσφυγες και όχι να ζουν απομονωμέ-

νοι στο γκέτο του Κατσικά. 
Οι μάχες ενάντια στη λεηλασία του περι-

βάλλοντος και των φυσικών πόρων της περιο-
χής μας είναι ξεκινημένες και η ΑΠ έπαιξε κα-
θοριστικό ρόλο ώστε να αναδειχθεί το θέμα
των νερών, αφού Χήτος και Σεπετάς (εταιρεί-
ες ΖΑΓΟΡΙ, ΒΙΚΟΣ ) στραγγίζουν ανεξέλεγκτα
τον υδροφόρο ορίζοντα με την στήριξη του
δήμου που μέχρι και τα χρέη τους διέγραψε,
ενώ οι δημότες πληρώνουν πανάκριβα το νε-
ρό. 

Αντίστοιχα, συμμετέχει ενεργά στο κίνημα
ενάντια στις έρευνες και εξορύξεις υδρογονανθράκων στην
Ήπειρο, και συνδιοργάνωσε τη μεγαλειώδη πορεία που έγινε
το Σάββατο 11 Μάη στα Γιάννενα που η πόλη πλημμύρισε από
ένα πολύχρωμο ποτάμι διαδηλωτών. Πάνω από 2500 κόσμος
συμμετείχε με αποστολές από όλη τη περιοχή, επιβεβαιώνον-
τας πως ακόμα και λίγες μέρες πριν από τις εκλογές οι αντιστά-
σεις συνεχίζονται και δυναμώνουν.

Λουίζα Γκίκα, αγροτική ιατρός, 
υποψήφια δημοτική σύμβουλος με την  

Αριστερή Παρέμβαση στα Γιάννενα

Συλλαλητήριο ενάντια στις
εξορύξεις στα Γιάννενα.



15 Μάη 2019, Νο 1373Εκλογές 26 Μάη εργατικη αλληλεγγυη σελ.11

στους Δήμους

Νέα Ιωνία σημαίνει πόλη των εργατών, από τις
παλιές βιομηχανίες και βιοτεχνίες της περιοχής

μέχρι τους εμποροϋπαλλήλους του εμπορικού κέν-
τρου, μια πόλη που έχει τους μετανάστες εργάτες
σαν συστατικό της κομμάτι. Σημαίνει μια πόλη με
προσφυγική μνήμη ταυτισμένη με την αριστερά και
τους αγώνες της. Αυτή είναι η  παράδοση που συ-
νεχίζουμε στο Eκτός Σχεδίου στη Νέα Ιωνία που
στο ψηφοδέλτιό του συσπειρώνει αγωνιστές-τριες
της αντικαπιταλιστικής αριστεράς. 

Στηρίξαμε τις απεργίες και τις μαθητικές καταλήψεις. Συμμετείχαμε
στις διαδηλώσεις που οργανώθηκαν τοπικά κάθε φορά που μετανά-
στες και αγωνιστές της Αριστεράς έγιναν θύματα φασιστικών επιθέσε-
ων. Καλωσορίσαμε τα προσφυγόπουλα στα σχολεία και στη γειτονιά
μας αλλά και το πανελλαδικό πρωτάθλημα κρίκετ που οργάνωσε πρό-
σφατα η Πακιστανική Κοινότητα στη γειτονιά μας με κείμενο που μοι-
ράσαμε μεταφρασμένο στη γλώσσα τους. 

Θέλουμε μια προεκλογική περίοδο στο δρόμο. Και γι' αυτό διαδηλώ-
σαμε στις 8 Μάη στο οικόπεδο των σεισμόπληκτων απέναντι από τον
ΗΣΑΠ Περισσού -που ήταν να το απαλλοτριώσει ο δήμος και τελικά το
αγόρασε η εκκλησία με τις ευχές Μελισσανίδη και δημοτικής αρχής,
για να χτίσει εκκλησία, ξενοδοχείο, κατηχητικό και 4ωροφο πάρκινγκ-
με πανό που έλεγε “όχι στα επιχειρηματικά συμφέροντα, θέλουμε παι-
δικούς σταθμούς και σχολεία - ο χώρος για τους δημότες”.

Βαγγέλης Μιχαηλίδης, φοιτητής, μέλος της ΚΕΕΡΦΑ, 
υποψήφιος με το Εκτός Σχεδίου στη Νέα Ιωνία

Στη Νέα Σμύρνη η δημοτική κί-
νηση «μια Πόλη Ανάποδα»

συσπειρώνει αγωνιστές της αντι-
καπιταλιστικής αριστεράς κι έχει
παρουσία και δράση για περισ-
σότερο απο 20 χρόνια. 

Το μοντέλο που προωθείται
για την λειτουργία των δήμων και
στη Νέα Σμύρνη δεν είναι άλλο
απο αυτό του δήμου-επιχείρηση,
με τους πολίτες σε ρόλο πελάτη
αγοράς υπηρεσιών. Έτσι απο τη
μια δίνονται πόροι για έργα βι-
τρίνα (πχ ανάπλαση 1300 μέτρων
της οδού Ομήρου με κόστος 3,2
εκατ ευρώ, 3 εκατ ευρώ για την
πλατεία του μητροπολίτη, 7 εκατ
ευρώ για την περιοχή των Λου-
τρών) που στόχο έχουν να προ-
σελκύσουν ιδιωτικό κεφάλαιο για
εμπορικές και τουριστικές επεν-
δύσεις.

Ενώ απο την άλλη αφενός πε-
ρικόπτονται δαπάνες για κοινωνι-
κές παροχές (διακοπή δωρεάν
γευμάτων, ελλιπής συντήρηση
σχολικών μονάδων, άρνηση δω-
ρεάν απόδοσης στους δημότες
χωρών αναψυχής όπως ο Άττα-
λος) αφετέρου, επιλεγεται η μορ-
φή ελαστικής εργασίας (πεντα-
μηνιτες, πρόσληψη μέσω ΟΑΕΔ)
κι όχι η μόνιμη δουλειά για τις
ανάγκες λειτουργιας των δημοτι-
κών υπηρεσιών. Συνέπεια αυτής
της πολιτικής ειναι η πόλη να γί-
νεται όλο και πιο ακριβή, τόσο
στις υπηρεσίες όσο και στην κα-
τοικία, να αυξάνεται η αγοραία
χρήση δημοσίων χωρών και ένα
μεγαλο κομμάτι που αφορά ιδίως
την νεολαία να αντιμετωπίζει την
ανεργία. 

Σήμερα προέχει η ανάγκη αντί-
στασης τόσο ενάντια στην παρα-
πάνω διαχειριστική - επιχειρημα-
τική λογική της όποιας καινούρ-
γιας δημοτικής αρχής, όσο και
οργανωμένα ενάντια στη παρου-
σία της Χρυσής Αυγής σε κάθε
επίπεδο. Κάθε απόπειρα των
ταγμάτων εφόδου να εμφανι-
στούν στην πλατεία και στις γει-
τονιές της Νέας Σμύρνης αντιμε-
τωπίστηκε με αντιφασιστικές κι-
νητοποιήσεις και διαμαρτυρίες,
με αποτέλεσμα την πλήρη απο-
μόνωση των φασιστών σε μια πό-
λη που έχουν κηρυχτεί ανεπιθύ-
μητοι από τους εργαζόμενους
και τη νεολαία. 

Βαγγέλης Καραθάνος, 
γιατρός στο ΓΝΘΑ Σωτηρία,

υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος
με την «Μια Πόλη Ανάποδα» 

στη Νέα Σμύρνη

Στου Ζωγράφου τα τελευταία
χρόνια, παρά το γεγονός ότι με-

τά από δεκαετίες έγινε δήμαρχος
αριστερή γυναίκα, η πολιτική των
μνημονίων συνεχίστηκε. Ο κόσμος
απογοητεύτηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ,
αλλά έδωσε μάχες για να βελτιώσει
τη ζωή του. Ως μέλη του ΣΕΚ, μαζί
με το "Κίνημα στην Πόλη" συμμετεί-
χαμε σε όλες τις κινητοποιήσεις στην περιοχή.

Στηρίξαμε τα μεγάλα απεργιακά καραβάνια των ερ-
γαζομένων στα νοσοκομεία και όλες τις κινητοποιήσεις
για δεδουλευμένα και προσλήψεις προσωπικού. Στηρί-
ξαμε την απεργία για τους 23 υδρονομείς της ΕΥΔΑΠ
που κέρδισαν πίσω τη δουλειά τους και τις μεγάλες
απεργίες ενάντια στην ιδιωτικοποίηση. Ενισχύσαμε τη
μεγάλη κατάληψη στο αμαξοστάσιο του Δήμου και ένα
χρόνο μετά, βοηθήσαμε να φτιαχτεί επιτροπή αγώνα
των εργαζομένων μέσω ΟΑΕΔ, για να γίνουν άμεσα
προσλήψεις και να γραφτούν στο σωματείο. Ήμασταν
αλληλέγγυοι στην κατάληψη διαρκείας για τα ΜΑΠ
που ζητούσαν οι εργαζόμενοι στην Καθαριότητα και
ήταν νικηφόρα. Στηρίξαμε τις κινητοποιήσεις των γονέ-
ων για τα νήπια που έμειναν εκτός δημοσίων δομών,
λόγω έλλειψης χρηματοδότησης και τις κινητοποιήσεις
τους για το άνοιγμα της παιδικής χαράς του άλσους
Ιλισίων. Στηρίξαμε τις κινητοποιήσεις των φοιτητών
των Εστιών για καλύτερη σίτιση και στέγαση και να
μην πεταχτεί κανένας έξω. Διαδηλώσαμε φέτος στις 8
Μάρτη μαζί με εργαζόμενους του Δήμου που απήργη-
σαν ενάντια στις σεξιστικές διακρίσεις. Στη γειτονιά
που βγαίνουμε και συζητάμε με τον κόσμο ανελλιπώς,
έχουν να εμφανιστούν από το 2013 οι φασίστες. 

Συμμετέχουμε στο Κίνημα στην Πόλη του Ζωγρά-
φου, γιατί από το 2006 είναι η φωνή του αντικαπιταλι-
σμού μέσα στο δημοτικό συμβούλιο και θέλουμε αυ-
τή η φωνή να δυναμώσει κι άλλο.

Κατερίνα Σεβαστάκη, φοιτήτρια ΠΑΔΑ, υποψήφια
δημοτική σύμβουλος με το Κίνημα στην Πόλη, Ζωγράφου

Στις 26 Μάη θα δώσουμε τη μάχη των δημοτικών εκλογών στην Καλλιθέα μέ-
σα από τις γραμμές του νέου μας σχήματος “Μια Πόλη στο Δρόμο-Δημοτι-

κή Αριστερή Ανατρεπτική Κίνηση”. Είναι η πρώτη φορά στην περιοχή που αγω-
νιστές/στριες της αντικαπιταλιστικής αριστεράς και της αριστεράς πέρα του
ΣΥΡΙΖΑ υλοποιούμε ένα τέτοιο εγχείρημα και είμαστε αισιόδοξοι για το εκλογι-
κό αποτέλεσμα. 

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις των συμβασιούχων στο Δήμο τα τελευταία χρό-
νια, η πάλη των εκπαιδευτικών στα σχολεία της πόλης και η σύγκρουση με τους φασίστες της Χρυ-
σής Αυγής είναι μερικές από τις μάχες που δώσαμε από το 2015 μέχρι σήμερα. Το νέο μας σχήμα
είναι το αποτέλεσμα αυτής της κοινής δράσης και της ανάγκης να εκφραστεί αυτή η δυναμική και
στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο. Διεκδικούμε η αγανάκτηση του κόσμου της Καλλιθέας από τη
χρεοκοπημένη διαχείριση των μνημονιακών χρόνων να βρει διέξοδο και την επόμενη μέρα των
εκλογών να δυναμώσει η φωνή του μέσα και έξω από το δημοτικό συμβούλιο. 

Ραφαήλ Καστρίτσης, ιδιωτικός υπάλληλος,
υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την “Μια Πόλη στο Δρόμο” στην Καλλιθέα

Η“Εκτός Πλάνου” παρεμβαί-
νει εδώ και 5 χρόνια στον

δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης
και φέτος συμμετέχουμε για
πρώτη φορά στις δημοτικές
εκλογές. Το ψηφοδέλτιο έκλει-
σε με 33 αγωνιστές και αγωνί-
στριες από το εργατικό,φοιτητι-
κό,αντιφασιστικό και γυναικείο
κίνημα προσπαθώντας να συσπειρώσουμε και να
εκφράσουμε το πιο μαχητικό κομμάτι των εργαζό-
μενων και της νεολαίας  που παλεύει ενάντια στις
περικοπές, τις ιδιωτικοποιήσεις, το ρατσισμό, τους
φασίστες και τη καταπίεση, προβάλλοντας την αν-
τικαπιταλιστική εναλλακτική.

Είμαστε με την αριστερά που θα κάνει τη πιο
σκληρή αντιπολίτευση στον αυταρχισμό της δη-
μοτικής αρχής που καλεί εθνικιστικές “λέσχες
εφέδρων” σε παρελάσεις και ανοίγει τη πόρτα
στους φασίστες. Ο δήμαρχος κάνει τα πάντα για
το ξεπούλημα του αεροδρομίου στο Ελληνικό

προωθώντας με κάθε τρόπο ιδιωτικοποιήσεις και
μια υποτιθέμενη ανάπτυξη που φέρνει καζίνο και
ουρανοξύστες για να πλουτίζουν οι καπιταλιστές. 

Θέλουμε το πρώην αεροδρόμιο να γίνει πάρκο
πρασίνου δωρεάν για όλο το λαό και όχι για τα κέρ-
δη των λίγων όπως και όλοι οι άλλοι δημόσιοι χώ-
ροι (πχ εγκαταστάσεις Αγίου Κοσμά). Ήμασταν και
θα είμαστε μπροστά σε όλες αυτές τις μάχες με
όρους κινήματος και όχι με λογικές διαχείρισης.
Για τα οικονομικά των δήμων η λύση δε μπορεί να
βρίσκεται ούτε σε ΕΣΠΑ, ούτε σε χορηγούς. 

Χρειάζεται να παλέψουμε για τη διαγραφή του
χρέους, για να μη πηγαίνουν τα ματωμένα πλεο-
νάσματα στους τραπεζίτες και τους εξοπλισμούς
αλλά στις εργατικές ανάγκες, ενάντια σε νέα και
παλιά μνημόνια, για να τσακίσουμε το ρατσισμό
και τη φασιστική απειλή, θέλουμε τους πρόσφυ-
γες στις πόλεις και τα σχολεία μας. 

Αλέξανδρος Κοροβέσης, φοιτητής ΠΑΔΑ, 
υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος 

με την Εκτός Πλάνου στο Ελληνικό-Αργυρούπολη

Η αντικαπιταλιστική αριστερά
είναι παρούσα στο Βύρωνα

με την δημοτική κίνηση της Αρι-
στερής παρέμβαση Πολιτών Βύ-
ρωνα (ΑΡΠΑ). Οι σύντροφοι/σσες
του Σοσιαλιστικού Εργατικού
Κόμματος δίνουμε τη μάχη μέσα
από τις γραμμές της για να δυνα-
μώσει αυτή η φωνή. 

Οι δημοτικές εκλογές πραγμα-
τοποιούνται σε μια περίοδο που
η έξοδος από τα μνημόνια, η ανάπτυξη
της οικονομίας και η ανάκτηση των ερ-
γασιακών και δημοκρατικών δικαιωμά-
των παραμένει υπόθεση του κινήματος
και όχι των προγραμματικών-εκλογικών
υποσχέσεων. 

Τα μνημονιακά μέτρα και οι συνέπειές
τους τόσο στις υπηρεσίες, τις κοινωνι-
κές δομές όσο και στο περιβάλλον ήταν
εμφανείς και στον δήμο Βύρωνα. Η
απερχόμενη δημοτική αρχή έκανε την
επιλογή να ακολουθήσει την κυβερνητι-
κή πολιτική και απέναντι σε αυτή την
επιλογή βρήκε, και στον δήμο μας, την
αντίσταση του κινήματος. Η κοινή δρά-
ση με τη ΑΡΠΑ και άλλων κομματιών της
αριστεράς στη γειτονιά κατάφερε να εκ-

φράσει την αντίσταση απέ-
ναντι στη λιτότητα που επι-
βλήθηκε και σε τοπικό επίπε-
δο, ενάντια στην υποχρημα-
τοδότηση και υποστελέχωση
δημοτικών υπηρεσιών, την
ελλιπή πρόσβαση στους βρε-
φονηπιακούς σταθμούς και
στις δομές πρωτοβάθμιας
Υγείας. Επίσης, την υπερά-
σπιση της δημόσιας περιου-

σίας (σχολεία, ελεύθερους χώρους, δα-
σικές εκτάσεις Υμηττού) από τους μνη-
μονιακούς σχεδιασμούς ιδιωτικοποί-
ησης και εμπορευματοποίησης. 

Η μάχη ενάντια στον ρατσισμό και τον
φασισμό αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι
της δράσης μας στην περιοχή και τους
γειτονικούς δήμους. Με έναν δήμο ανοιχτό
στους μετανάστες και τους πρόσφυγες
θέλουμε να συνεχίσουμε να δίνουμε τη μά-
χη όλοι μαζί ενωτικά ώστε να υπερασπι-
στούμε τα δικαιώματα και τις ανάγκες μας.

Γιώργος Παπαγγελής, 
φυσικός, περιβαλλοντολόγος ερευνη-

τής, υποψήφιος με την Αριστερή Παρέμ-
βαση Πολιτών Βύρωνα
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Ανταρσίες σε όλες τις κάλπες
σελ.12-13 εργατικη αλληλεγγυη Τριπλές εκλογές 26 Μάη

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 
Ανταρσία στο Αιγαίο – 
Αντικαπιταλιστική Αριστερά
Νίκος Μανάβης

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Αριστερή Παρέμβαση 
Δυτικής Ελλάδας
Χρήστος Κοσίνας

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

ΗΠΕΙΡΟΣ 
Αριστερή
Παρέμβαση Ηπείρου
Νίκος Ζήκος

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

Ανταρσία στις 
Γειτονιές της Αθήνας
Πέτρος Κωνσταντίνου

Ανταρσία στο Λιμάνι
Αριστερή αντικαπιταλιστική
κίνηση Πειραιά
Θανάσης Διαβολάκης

Ανταρσία στην Θεσσαλονίκη
Γιάννης Κούτρας

Ανταρσία στην Πάτρα
Δημήτρης Μπελιάς

Ανταρσία στα Χανιά
Σεραφείμ Ρίζος

Ανταρσία στην Ξάνθη
Τζεμαλή Μηλιαζήμ

Ανταρσία στην Κοκκινιά
Κατερίνα Θωίδου 

Aνυπότακτη Πετρούπολη
Σαμοθρακίτης Παναγιώτης

Αριστερή Κίνηση Περιστερίου
Παναγιώτης Παπανικολάου

Ανυπότακτη Πόλη Αγίων
Αναργύρων-Καματερού
Νίκα Γεωργία

Ρήγμα στα Δυτικά
Παντελής Βαϊνάς

Εκτός των Τειχών-Μαρούσι
Δημήτρης Πολυχρονιάδης

Φυσάει Κόντρα 
στην Αγία Παρασκευή
Θάνος Ανδρίτσος

Πρωτοβουλία Πολιτών
“Χαλάνδρι Ενάντια”
Σωτήρης Λαπιέρης

Αντίσταση και Ανατροπή
αντικαπιταλιστική 
κίνηση Βριλησσίων
Ορέστης Ηλίας

Κόκκινη Ρωγμή- Ν.Ηράκλειο
Γιώργος Ράγκος

Εκτός Σχεδίου- Ν.Ιωνία
Αγγελική Βάσιλα

Αριστερή Παρέμβαση 
στα Γιάννενα
Χρήστος Πατσούρας

Αριστερή Παρέμβαση 
Πολιτών Βύρωνα
Παύλος Αναστούλης

Μια πόλη Ανάποδα-
Νέα Σμύρνη
Γιάννης Φραγκούλης

Κίνημα στην Πόλη 
του Ζωγράφου
Παναγιώτης Νίκου

Μια πόλη στο Δρόμο-Καλλιθέα
Χρήστος Ιωαννίδης

Εκτός Πλάνου,
αντικαπιταλιστική κίνηση 
Ελληνικού-Αργυρούπολης
Γιώργος Μαρκόπουλος

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

Αδάμου Αντώνης
Συνταξιούχος, νυν περιφερει-
ακός σύμβουλος στη Θεσσαλία

Βαφειάδης Χρήστος
Συνταξιούχος καθηγητής ΤΕΙ,
αγωνιστής του αντιδικτατορικού
αγώνα και του εκπαιδευτικού κι-
νήματος

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

Δεσύλλας Δημήτρης
Συνταξιούχος γεωπόνος,
Πρώην Ευρωβουλευτής, πρώην
Περιφερειακός Σύμβουλος Πε-
ριφέρειας Δυτικής Ελλάδας και
μέλος του ΠΣΟ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ

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

Δινοπούλου Ευαγγελία
Αναπληρώτρια δασκάλα, μέλος
ΔΣ της ΔΟΕ, μέλος Συντονιστι-
κού Αναπληρωτών Αδιόριστων
Εκπαιδευτικών

Δραγανίγος Αντώνης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ερ-
γαζόμενος στη ΜΟΔ, μέλος
ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Ζούπα Στέλλα
Εργαζόμενη στον κλάδο του Βι-
βλίου, μέλος της Αριστερής Κί-
νησης Περιστερίου

Ζώτος Δημήτρης
Δικηγόρος, μέλος της
Πολιτικής Αγωγής εκ
μέρους των Αιγύπτιων
αλιεργατών στη δίκη
της Χρυσής Αυγής

Καισαρίδη Σοφία
Μαθηματικός, νέα εργαζόμενη 
στην ιδιωτική εκπαίδευση

Καλαβάνος Παναγιώτης-
Πετρόγιαννης
δικηγόρος ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Καμπαγιάννης Θανάσης
Δικηγόρος, μέλος της
Πολιτικής Αγωγής, εκ
μέρους των Αιγύπτιων
αλιεργατών, στη δίκη
της Χρυσής Αυγής

Κανελλής Νίκος
ιδιωτικός υπάλληλος, δημοτι-
κός σύμβουλος Βόλου

Κατράδη Ελένη
Πτυχιούχος πληροφορικής, 
νέα εργαζόμενη στις τηλεπικοι-
νωνίες, 
μέλος ΣΕΤΗΠ

Κοιλάκου Σύλβια
Μισθωτή μηχανικός, πρώην μέ-
λος Δ.Σ. ΕΚΑ και της Αντιπρο-
σωπείας του ΤΕΕ, μέλος ΣΜΤ

Κόλλια Γεωργία
Φιλόλογος, εργαζόμενη στον κλά-
δο του επισιτισμού

Λαχανιώτη Τόνια
Ξενοδοχοϋπαλλήλος, 
πρώην περιφερειακή 
σύμβουλος Ιονίων
Νήσων

Μακρή Αλέκα
γιατρός, μέλος Πειθαρχικού
Συμβουλίου ΙΣΑ

Μανίκας Σταύρος
Εργαζόμενος στην ΕΘΕΛ,
πρώην μέλος του Δ.Σ. του ΕΚΑ

Μαραβελάκης Γιάννης
Βιβλιοπώλης, 
Συντονιστικό  
ΚΕΕΡΦΑ,
ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

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

Μηλιαζήμ
Τζεμαλή
Συνδικαλιστής
δάσκαλος, Ξάνθη

Μιχαηλίδης Γιώργος
Διδάκτωρ Ιστορίας

Μπαρμπαλιά Ελένη
Συνταξιούχος, πρόεδρος Συλ-
λόγου Διαβητικών Αθήνας

Νικητόπουλος Στέλιος
Δημοσιογράφος, 
εργαζόμενος στην ΕΡΤ3

Οικονομίδου Φανή
Εργαζόμενη εκπαιδευτικός
πρωτοβάθμιας

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

Περιβολάρη Μαγδαληνή
Ψυχολόγος, αυτοαπασχολούμενη

Πολίτη 
Φύλλια
Δημοσιογράφος, 
ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Ράγκος 
Γιώργος
Χημικός,
ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

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

Ρούμπας Σπύρος
μισθωτός πολιτικός μηχανικός,
μέλος ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Σηφακάκης
Γιάννης
ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Σκορδούλης Κώστας
Καθηγητής Επιστημολογίας και
Διδακτικής Μεθοδολογίας της
Φυσικής στο Πανεπιστήμιο Αθη-
νών

Στεφούδης Μόρφης
αγωνιστής της ΕΔΑ και της νεο-
λαίας Λαμπράκη στη Θεσσαλο-
νίκη, πρώην εργάτης μετάλλου
και συνδικαλιστής στους ΟΤΑ
Θεσσαλονίκης, συνταξιούχος

Τσιμπλής Χαρίλαος
(Χάρης)
άνεργος οικονομολόγος, υπο-
ψήφιος διδάκτορας της Σχολής
Οικονομικών και Περιφερει-
ακών Σπουδών του Πανεπιστη-
μίου Μακεδονίας, μέλος ΚΣΕ
ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Τσολάκ Αλή Μουσταφά
Ποιητής, δημοσιογράφος μετα-
φραστής, Κομοτηνή

Χάγιος Άγγελος
Συνταξιούχος Χημικός Μηχανι-
κός, πρώην δημοτικός σύμβου-
λος στο Δήμο Αθήνας, πρώην
περιφερειακός σύμβουλος
στην περιφέρεια Αττικής, μέ-
λος  του ΠΣΟ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Χαιρέτη Ειρήνη
Αναπληρώτρια δασκάλα στο
Ηράκλειο Κρήτης

Χαραλαμπάκη
Αγγελική 
Εργαζόμενη 
στον τουρισμό, 
Συντονισμός Ενάντια
στα Μνημόνια 

Χρίστου Δήμητρα
Χημικός, εργαζόμενη στον ιδιω-
τικό τομέα, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Στους Δήμους

στη θεσσαλονίκη
για την ανατροπή

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 
Αριστερή Αντικαπιταλιστική
Παρέμβαση – 
Ανταρσία στην ΑΜΘ
Θοδωρής Περεντίδης

ΑΤΤΙΚΗ
Αντικαπιταλιστική 
Ανατροπή στην Αττική
Κώστας Τουλγαρίδης

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
Αντικαπιταλιστική 
Αριστερά στα Ιόνια
Βέρα Κορωνάκη

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Ανταρσία στην 
Κεντρική Μακεδονία-
Αντικαπιταλιστική
Αριστερά
Θανάσης Αγαπητός

ΚΡΗΤΗ
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Ποια είναι η κατάσταση που βιώνουν σήμε-
ρα οι εργαζόμενοι, οι νέοι, οι συνταξιούχοι,
οι κάτοικοι της Πάτρας; 

Παρά το ψεύτικο κλίμα ευφορίας που προ-
σπαθεί να δημιουργήσει η κυβέρνηση, παρου-
σιάζοντας μια μαγική εικόνα για το τι επικρατεί
σχεδόν έναν χρόνο μετά την πολυδιαφημισμένη
"έξοδο από τα μνημόνια", στην πραγματικότητα
τίποτε δεν δείχνει να αλλάζει προς το καλύτερο
στις ζωές των εργαζόμενων και των νέων στην
Πάτρα, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα.  

Το αντίθετο θα έλεγα, αφού τα αποτελέσμα-
τα της κρίσης και των πολιτικών που εφαρμό-
στηκαν λειτουργούν σωρευτικά χρόνο με τον
χρόνο για τον απλό κόσμο ό,τι ψίχουλα και να
διαφημίζουν ότι δίνουν από το “υπερπλεόνα-
σμα”. Η ανεργία και ιδιαίτερα αυτή των νέων
ανθρώπων, είναι σταθερά σε ένα από τα υψη-
λότερα επίπεδα στην χώρα, ενώ οι χαμηλοί μι-
σθοί, η επισφαλής και η μαύρη και ανασφάλι-
στη εργασία είναι μια παγιωμένη πραγματικό-
τητα για όσους εργάζονται. 

Κι όλα αυτά ενώ οι επιθέσεις συνεχίζονται.
Για παράδειγμα, τις ίδιες μέρες που ο πρωθυ-
πουργός επισκέφτηκε την Πάτρα, η ΔΕΗ είχε
στείλει επιστολές σε χιλιάδες νοικοκυριά, που
αδυνατούν μέσα σε αυτές τις συνθήκες να
πληρώσουν τους λογαριασμούς τους, πως θα
προχωρήσει άμεσα σε οριστική διακοπή της
σύνδεσης και σε δικαστική διεκδίκηση των
χρεών. Αυτή είναι όμως η μία μόνο όψη του
νομίσματος. Η άλλη όψη είναι πως κανείς στην
Πάτρα δεν είναι διατεθειμένος να αποδεχτεί
αυτή την "κανονικότητα". 

Η Πάτρα είναι μια πόλη που ιστορικά έχει
συνδεθεί με τους αγώνες και την αντίσταση.

Ζούμε και παλεύουμε σε μια πόλη με πλού-
σια παράδοση εργατικών αγώνων. Είναι εμ-
βληματικοί οι αγώνες των εργατών της Πειραϊ-
κής Πατραϊκής, που για πάνω από μια δεκαε-
τία κράτησαν ανοιχτό το εργοστάσιο με μαχη-
τικές απεργίες και καταλήψεις. Αντίστοιχα εί-
ναι τα παραδείγματα των αγώνων των εργα-
τών στα εργοστάσια της ΕΒΟ, της ΑΜΣΤΕΛ,
αργότερα της ΜΙΣΚΟ, πιο πρόσφατα της
ΑΒΕΞ και πολλών ακόμη, που με καταλήψεις
των χώρων δουλειάς αντιστάθηκαν στις απο-
λύσεις και τα κλεισίματα. 

Οι εργατικές κινητοποιήσεις στην Πάτρα συ-
νεχίστηκαν και εντάθηκαν και στα χρόνια της
κρίσης και των μνημονίων με τεράστια συμμε-
τοχή στις πανεργατικές απεργίες που έγιναν -
και συνεχίζονται και σήμερα έχοντας πάρει την
σκυτάλη οι εργαζόμενοι στην Υγεία, στο Δήμο
αλλά και στην Εκπαίδευση. 

Σε όλους αυτούς τους αγώνες το φοιτητικό
και μαθητικό κίνημα της Πάτρας έδωσε πάντα
δυναμικό παρών. Από την κατάληψη του Πανε-
πιστήμιου της Πάτρας το '73, την μάχη ενάντια
στον νόμο Κοντογιαννόπουλου και την κυβέρ-
νηση του Μητσοτάκη, την έκρηξη οργής που
ακολούθησε την δολοφονία του Νίκου Τεμπο-
νέρα, μέχρι τις καταλήψεις του κινήματος για
το άρθρο 16 και τις σημερινές κινητοποιήσεις
ενάντια στον νόμο Γαβρόγλου, οι  φοιτητές και
οι μαθητές της Πάτρας ήταν πάντα μπροστά. 

Αλλά και στα ζητήματα των δικαιωμάτων,
των ελευθεριών, του ρατσισμού, του φασι-
σμού, της καταπίεσης δεν έχει μείνει καμία
επίθεση αναπάντητη.  Είμαστε στην πόλη που
κανείς δεν τόλμησε να ψελλίσει για διοργάνω-
ση εθνικιστικών συλλαλητηρίων. Στην πόλη
που έκλεισε ξανά και ξανά τα γραφεία της Χ.Α.
Στην πόλη της αλληλεγγύης στους πρόσφυγες

και τους μετανάστες που σείστηκε από τα συν-
θήματα των εργατών γης της Μανωλάδας,
όταν διαδήλωναν μαζί με τους αντιφασίστες
της Πάτρας στα δύο χρόνια από την δολοφο-
νία του Παύλου Φύσσα. 

Έχουμε ενεργά κινήματα γειτονιών που
διεκδίκησαν και επέβαλαν την παραχώρηση
στον Δήμο του παραλιακού μετώπου και άλλα
όπως αυτό στη Εγλυκάδα που παλεύουν για
την απομάκρυνση των κεραιών κινητής τηλε-
φωνίας από σχολεία και κατοικημένες περιο-
χές.  Σε ένα μήνα θα διοργανωθεί για τέταρτη
χρονιά το Patras Pride, το φεστιβάλ υπερηφά-
νειας της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, που αγκαλιά-
στηκε από τον κόσμο από την πρώτη χρονιά. 

Πως έφτασε να έχει η Πάτρα ένα δήμαρχο
που ανήκει στο ΚΚΕ και την Αριστερά;  
Τι έχει σημάνει η διαχείριση Πελετίδη
για το Δήμο; 

Νομίζω πως η απάντηση σε αυτό βρίσκεται
ακριβώς στην προηγούμενη περιγραφή του κι-
νήματος στην Πάτρα. Το ΚΚΕ στον Δήμο της
Πάτρας στις βουλευτικές εκλογές παίρνει γύρω
στο 6,5%. Για έναν κόσμο που έχει δώσει όλους
αυτούς τους αγώνες που σκιαγραφήσαμε πα-
ραπάνω, ο δημοτικός συνδυασμός Πελετίδη το
2014 έμοιαζε σαν η μόνη μεγάλη παράταξη που
διεκδικούσε τον Δήμο απέναντι στους εκφρα-
στές της πολιτικής των μνημονίων. Έτσι του
έδωσε ένα 25% στον πρώτο γύρω και 63,5%
στον δεύτερο, απέναντι στον υποψήφιο της ΝΔ.
Αυτό εξασφάλισε στην παράταξη του ΚΚΕ την
απόλυτη πλειοψηφία. Μια πλειοψηφία που του
έδινε την δυνατότητα να εφαρμόσει το πρό-
γραμμά του, που μιλούσε  για διαγραφή των
χρεών του Δήμου, για σπάσιμο των περιορι-
σμών στην άσκηση πολιτικής που επιβάλλει ο
Καλλικράτης και ο Κλεισθένης, για μαζικούς
διορισμούς στις Δημοτικές υπηρεσίες, για κλεί-
σιμο του επικίνδυνου ΧΥΤΑ της Ξερόλακας κλπ. 

Αυτό που ακολούθησε όμως τα πέντε χρόνια
της θητείας του, πέρα από κάποιες θετικές κι-
νήσεις όπως η μείωση των δημοτικών τελών
και φιλολαϊκές εξαγγελίες, ήταν η ταχύτατη
προσαρμογή σε μια πολιτική διαχείρισης της
υπάρχουσας κατάστασης, μέσα στα πλαίσια
λειτουργίας των Δήμων όπως ορίζεται από τον
Κλεισθένη και την κυβερνητική πολιτική. 

Πλέον η Δημοτική Αρχή διαφημίζει προεκλο-

γικά πως κατάφερε να αρχίσει την ομαλή απο-
πληρωμή του χρέους του Δήμου (20,5 εκατ.
που είχαν δημιουργήσει οι προηγούμενοι),
φορτώνοντας στην πραγματικότητα αυτά τα
βάρη στην πλάτη των δημοτών. Οι υποστελε-
χομένες υπηρεσίες του Δήμου λειτουργούν με
συμβασιούχους από τα προγράμματα του
ΟΑΕΔ, που απολύονται κάθε 6 με 8 μήνες.
Πρόσφατα, μέσα στη προεκλογική περίοδο,
βγήκαν στην ανεργία ακόμη 319 υπάλληλοι του
Δήμου που κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγ-
κες γιατί έληξε η σύμβασή τους και ο Πελετί-
δης το μόνο που είχε να τους προτείνει ήταν η
δικαστική οδός, γιατί η "κυβερνητική πολιτική
δεν του αφήνει άλλα περιθώρια για προσλή-
ψεις και μονιμοποιήσεις στον Δήμο". Με τα επί-
σημα στοιχεία του Δήμου, φέτος περισσότερα
από 1.000 παιδιά έμεινα εκτός των δημοτικών
βρεφονηπιακών σταθμών. Όλα αυτά , ενώ 141
μεγαλοφειλέτες  του Δήμου χρωστούν πάνω
από 43 εκατ. ευρώ, από τις επιχειρήσεις τους.
Ο ΧΥΤΑ στην Ξερόλακα συνεχίζει να λειτουργεί
παρά τις συνεχείς κινητοποιήσεις των κατοί-
κων. Η ανακύκλωση φτάνει μόνο στο 5% του
συνολικού όγκου των απορριμμάτων της Πά-
τρας και είναι στα χέρια των ιδιωτών. 

Προβληματικές επιλογές από την Δημοτική
Αρχή υπήρξαν και στη σύγκρουση με την κα-
ταπίεση και τον ρατσισμό. Τα τελευταία χρόνια
που έχει ανοίξει η μάχη ενάντια στον σεξισμό
και την ομοφοβία η δημοτική αρχή, αντί να αγ-
καλιάσει αυτές τις προσπάθειες, έδειξε τουλά-
χιστον καχυποψία απέναντι στη διοργάνωση
του Patras Pride.  

Στο θέμα της αντιμετώπισης του φασισμού,
το δημοτικό συμβούλιο συνέβαλε στο να
μπουν φραγμοί στην δράση της Χρυσής Αυ-
γής  στην πόλη, με το να αρνείται να της πα-
ραχωρήσει δημόσιους χώρους. Ωστόσο ο Δή-
μος αλλά και η Λαϊκή Συσπείρωση δεν συμμε-
τείχαν σε καμία από τις πάμπολλες αντιφασι-
στικές κινητοποιήσεις που έγιναν, όταν δεν
ήταν κάτω από την ομπρέλα του πολιτικού
τους φορέα. Μετά την επίμονη παρέμβαση
του αντιρατσιστικού κινήματος, ο Δήμος έκανε
κάποιες στοιχειώδεις κινήσεις για μια μικρή
ανακούφιση εκείνων που ζούσαν, σε άθλιες
συνθήκες στον Λαδόπουλο και στην ΑΒΕΞ,
όμως φάνηκε απρόθυμος να παραχωρήσει
στους πρόσφυγες και τους μετανάστες αν-
θρώπινους χώρους στέγασης, να μεριμνήσει
για συνθήκες υγιεινής και περίθαλψης. Το αί-
σχος των "επιχειρήσεων σκούπα" στο νέο λιμά-

νι δεν αποτράπηκε, ενώ η κακοποίηση των
προσφύγων από το λιμενικό και την αστυνομία
παραμένει καθημερινότητα και σήμερα. Αυτά
είναι τα αποτελέσματα μιας στρατηγικής που
θέλει να ασκήσει φιλολαϊκή πολιτική, χωρίς να
έρχεται σε ρήξη με τις κυβερνητικές πολιτικές
και χωρίς ουσιαστικές συγκρούσεις και τομές.  

Γιατί με την Ανταρσία στην Πάτρα; 
Τι  διαφορά μπορεί να κάνει 
στο δημοτικό συμβούλιο; 

Με την "Ανταρσία στην Πάτρα", γιατί είμαστε
μια δημοτική κίνηση και όχι απλά ένας εκλογι-
κός δημοτικός συνδυασμός, που ο κόσμος που
συμμετέχει ήταν και είναι στην καρδιά όλων των
αγώνων της πόλης. Στην κίνηση και στο ψηφο-
δέλτιό μας συμμετέχουν εργαζόμενοι και εργα-
ζόμενες υγειονομικοί, εκπαιδευτικοί, εργάτες,
άνεργοι, μετανάστριες εργάτριες, μέλη του αν-
τιρατσιστικού και του αντιφασιστικού κινήμα-
τος, του αναπηρικού κινήματος, ακτιβιστές της
ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και μέλη των κινημάτων πό-
λης. Ήμασταν μαζί σε κάθε κινητοποίηση,
απεργιακή μάχη και κατάληψη από τα εργοστά-
σια της ΒΙΠΕ μέχρι το ΠΓΝΠ. Στην καρδιά του
αντιφασιστικού κινήματος, στην πρώτη γραμμή
ενάντια στο ρατσισμό, στηρίξαμε τα pride και
την ιστορική απεργιακή 8 Μάρτη. 

Αλλά και γιατί προτείνουμε τη μόνη πραγμα-
τική εναλλακτική διέξοδο από την κρίση που
έχει στο κέντρο της το αντικαπιταλιστικό πρό-
γραμμα δράσης με διαγραφή του χρέους, φο-
ρολόγηση των πλούσιων, κρατικοποίηση των
τραπεζών, έξοδο από ΕΕ-Ευρώ, απαγόρευση
των απολύσεων και εργατικό έλεγχο παντού. 

Η συμμετοχή μας στο νέο δημοτικό συμβού-
λιο θα δυναμώσει την φωνή του κόσμου που
έδωσε και δίνει όλες τις μάχες. Είμαστε η δύ-
ναμη  που θα συνεργάζεται με όλες εκείνες τις
φωνές που μέσα στο δημοτικό συμβούλιο θα
ενισχύουν το εργατικό κίνημα - παίρνοντας
όμως ταυτόχρονα και όλες τις πρωτοβουλίες
που θα σπρώχνουν προς τα αριστερά και θα
ξεσηκώνουν ατνιστάσεις κόντρα στο “ρεαλι-
σμό” της διαχείρισης της υπάρχουσας κατά-
στασης στους δήμους. 

“Ανταρσία στην Πάτρα”, για να δυναμώσει η
φωνή των εργατών και των κινημάτων μέσα και
έξω από το δημοτικό συμβούλιο. Για την αντι-
καπιταλιστική προοπτική. 

Ανταρσία στην Πάτρα, ΑΝΤΑΡΣΥΑ παντού.

Ο Δημήτρης Μπελιάς μίλησε 
στον Γιώργο Πίττα.

ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
“Για να δυναμώσει η φωνή 
των εργατών και των κινημάτων”
Συνέντευξη με τον υποψήφιο δήμαρχο Πάτρας Δημήτρη Μπελιά



15 Μάη 2019, Νο 1373Συνέντευξη εργατικη αλληλεγγυη σελ.15

«Για κοινωνία ισότητας και αλληλεγγύης»
μίλησε ο Τσίπρας στην πρόσφατή του επί-
σκεψη στην Ξάνθη. Ποια είναι η κατάσταση
που βιώνουν αυτή τη στιγμή οι εργαζόμε-
νοι, οι νέοι και η πλειοψηφία των κατοί-
κων στην Ξάνθη και στην Θράκη γενικότε-
ρα; 

Η Ξάνθη αλλά και ευρύτερα η Θράκη με
βάση τα  φετινά στοιχεία της Eurostat είναι η
πιο φτωχή περιφέρεια της ΕΕ. Φυσικά δεν
χρειαζόμαστε καμία Eurostat για να μας το
πει αυτό, γιατί κάθε μέρα περπατώντας στις
γειτονίες διαπιστώνουμε την εγκατάλειψη,
την παρακμή, την φτώχεια και την δυστυχία
που έχουν φέρει τα μνημόνια.
Χιλιάδες νέοι άνθρωποι  μετα-
ναστεύουν στα ναυπηγεία της
Γερμανίας, της Γαλλίας, της
Ολλανδίας και άλλων ευρω-
παϊκών χωρών. Οι αγρότες
εγκαταλείπουν την γη τους
γιατί δεν μπορούν να αντεπε-
ξέλθουν στα κόστη παραγω-
γής. Η μόνη κανονικότητα που
βιώνουν οι εργαζόμενοι, οι νέ-
οι και η πλειοψηφία των κατοί-
κων είναι αυτή των μνημονίων.
Δηλαδή οι μειωμένοι κατά
40% και 50% μισθοί, οι κομμέ-
νες συντάξεις, η ανεργία και
τα χτυπημένα μεροκάματα.

Στην Ξάνθη, η διαχείριση
των δεξιών δημάρχων που
εφάρμοσαν με "θρησκευτική"
ευλάβεια όλα τα μνημόνια έχει οδηγήσει στην
απαξίωση των χώρων αναψυχής, σε κλειστές
παιδικές χαρές και κλειστό κολυμβητήριο, σε
πολύ άσχημη κατάσταση των πάρκων και των
πεζοδρομίων, στην μηδενική μέριμνα για τα
αδέσποτα ζώα, στην απουσία δομών αστέ-
γων-απόρων, κέντρων αναπήρων, κλπ. Με
ευθύνη του μάλιστα ο Δήμος Ξάνθης απέχει
από τη Δίχρονη Προσχολική Εκπαίδευση με
πρόσχημα την έλλειψη κτιρίων. Το πρόβλημα
της στέγασης του Μουσικού Σχολείου χρονί-
ζει, ιστορικά κτίρια όπως η Καπναποθήκη “Π”
ρημάζουν ενώ από την άλλη τα λεφτά περισ-
σεύουν για τις φιέστες του καρναβαλιού και
των γιορτών της παλιάς πόλης. Όλη η πανέ-
μορφη περιοχή της Σταυρούπολης αφέθηκε
στην τύχη της. 

Μας παριστάνουν τους επιτυχημένους δια-
χειριστές που προσπαθούν για το καλύτερο
στα πλαίσια της “άσχημης οικονομικής κατά-
στασης της χώρας”. Πόσο πετυχημένοι; Όσο
οι πρώην συνεργάτες και συνοδοιπόροι του

δήμαρχου στη ΝΔ, που βάζουν τώρα πλώρη
για τη δημοτική αρχή: Ο Λύρατζης, που χρεο-
κόπησε την Αναπτυξιακή και ο Τσέπελης, που
άφησε ένα φέσι 1εκ. ευρώ από παράνομες
μειώσεις μισθών στους εργαζόμενους της
ΔΕΥΑΞ, τα οποία φορτώθηκαν στους λογα-
ριασμούς των δημοτών. 

Ποιοι οι στόχοι και οι πρωτοβουλίες που
θέτει η Ανταρσία στην Ξάνθη μέσα αλλά κι
έξω από το δημοτικό συμβούλιο;

Οι στόχοι και οι πρωτοβουλίες που θέτει η
Ανταρσία στην Ξάνθη μέσα αλλά και έξω από
το δημοτικό συμβούλιο είναι, να αποκτήσει ρί-

ζες σε όλες τις γειτονίες της
Ξάνθης. Να στηρίξει τους
εργατικούς, αντιρατσιστι-
κούς και αντιφασιστικούς
αγώνες, τους αγώνες τις μει-
ονότητας, τους αγώνες των
γυναικών, τους αγώνες των
ανθρώπων που έχουν διαφο-
ρετικό σεξουαλικό προσανα-
τολισμό. 

Τους αγώνες των νοσοκο-
μειακών γιατρών, των δα-
σκάλων που παλεύουν για
διορισμούς και την στήριξη
της δημόσιας και δωρεάν
παιδείας και υγείας. Μέσα
στο δημοτικό συμβούλιο θέ-
λουμε να γίνουμε η ντουν-
τούκα της αντίστασης, των
συνδικάτων, του αντιφασι-
στικού κινήματος, της μει-

ονότητας, των φοιτητών, των συλλόγων και
τοπικών επιτροπών. Θέλουμε πρωτοβουλίες
που να συσπειρώνουν και να ενισχύουν τα
κομμάτια που αγωνίζονται, συνδέοντάς τα με
τα τοπικά συνδικάτα και τον κόσμο της γειτο-
νιάς.

Στόχος μας είναι να παλέψουμε και στο δη-
μοτικό συμβούλιο για την αντικαπιταλιστική
εναλλακτική, κόντρα στη λογική της διαχείρι-
σης του συστήματος. Δεν πρόκειται να συναι-
νέσουμε σε Δημάρχους-διαχειριστές της
φτώχειας των πολλών και των μεγάλων συμ-
φερόντων των λίγων. Είμαστε πεπεισμένοι ότι
η έξοδος από την κρίση θα έρθει διεκδικών-
τας την άμεση διαγραφή του χρέους, την
κρατικοποίηση των τραπεζών κάτω από ερ-
γατικό έλεγχο, την έξοδο από το ευρώ και
την ΕΕ, τον αγώνα για ανοιχτά σύνορα ενάν-
τια στο ρατσισμό, τον εθνικισμό, τους πολέ-
μους και τους εξοπλισμούς.
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Η κυβέρνηση μιλάει για επιστροφή στην κα-
νονικότητα. Ποια είναι η κανονικότητα που
βιώνουν αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι, οι
νέοι και η πλειοψηφία των κατοίκων στην
Κομοτηνή και στην Θράκη γενικότερα; 

Η κυβέρνηση μιλάει γενικά για πολλά: μιλά-
ει για αντιρατσισμό τη στιγμή που τα μέλη
της φωτογραφίζονται με τον Αμβρόσιο, μιλάει
για αντιεθνικισμό/αντιναζισμό τη στιγμή που
οι υπουργοί της πάνε χέρι-χέρι με Κασιδιάρη-
δες στο Καστελόριζο… έτσι, μιλάει και για
επιστροφή στην κανονικότητα τη στιγμή που
το μεγαλύτερο κομμάτι της νεολαίας πλήττε-
ται μεσ’ στην ανεργία, την επισφαλή, την ανα-
σφάλιστη εργασία και πιάνει το δρόμο της ξε-
νιτιάς ενώ αυτή έχει υπογράψει μνημόνιο
διαρκείας μέχρι το 2060 και κάνει αλλαξοαγ-
καλιές με τους μεγαλοβιομήχανους και εφο-
πλιστές και τους κατεβάζει στα ψηφοδέλτια
της.

Στην Κομοτηνή και γενικά στην Θράκη αλλά
κυρίως μέσα στη μειονότητα τα βιώνουμε πιο
έντονα αυτά: ένα σημαντικό κομμάτι της νεο-
λαίας έφυγε οριστικά στο
εξωτερικό, αρκετοί οικογε-
νειάρχες και νέοι φεύγουν
για πεντάμηνες ανθυγιεινές
δουλειές (έχω πάει και εγώ
στο παρελθόν), οι αγρότες
δε βγάζουν καν τα έξοδά
τους λόγω φόρων και του
ακριβού κόστους παραγω-
γής, οι μικρομαγαζότερες
βάρεσαν «λουκέτο». 

Απ’ τη μια έχουμε φτώ-
χεια, ανεργία, απελπισία,
κατάθλιψη (έχουμε τρομε-
ρή αύξηση κατανάλωσης
ψυχοφαρμάκων), ακόμα και
αυτοκτονίες (πάνω από 50
έχω μετρήσει στα τελευ-
ταία 5 χρόνια). Απ’ την άλλη
φόβος του «μη γίνει καμιά
θερμή σύγκρουση και την πληρώσουμε πάλι
εμείς τη νύφη», όπως γινόταν πάντοτε άλλω-
στε. 

Ποια πρέπει να είναι η στάση της Αριστεράς
απέναντι στις πολεμοκάπηλες και εθνικιστι-
κές κραυγές και πώς μπορούμε να σταματή-
σουμε την φασιστική απειλή που αυτές τρο-
φοδοτούν στην Θράκη και γενικότερα;  

Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της Αριστε-
ράς, δυστυχώς, αδυνατεί να κάνει τη σωστή

ανάλυση των γεγονότων σε πολλά ζητήματα,
αλλά στα «εθνικά» το έχει τερματίσει. Αν ρίξει
μια ματιά κανείς σ’ αυτά που λέει το ΚΚΕ, η
ΛΑΕ και κάποιες μικρότερες οργανώσεις που
δηλώνουν πως είναι αριστερές σ’ ότι αφορά
τα ελληνοτουρκικά, το μακεδονικό, το Κυπρια-
κό κλπ, θα καταλάβει πως δε λένε τίποτα δια-
φορετικό απ’ την επίσημη, κρατική, καπιταλι-
στική αφήγηση. Και όταν τους λες πως αυτά
είναι εθνικιστικές «μπούρδες» αρχίζουν τα μα-
σάλια περί ΕΑΜ και Άρη Βελουχιώτη – και αυ-
τή είναι η απόδειξη πως έχουν φοβερή αδυνα-
μία ανάλυσης των γεγονότων. 

Η Αριστερά πρέπει να ψάξει τη λύση στα
αριστερά, σ’ ότι αφορά τα εθνικά αλλά κυρίως
τα μειονοτικά θέματα. Και το κλειδί βρίσκεται
στη μαρξιστική-λενινιστική ανάλυση που λέει
πως όσο δεν είναι ελεύθερο το καταπιεζόμενο
έθνος μιας χώρας, δε μπορεί να είναι ούτε το
κυρίαρχο έθνος. Με άλλα λόγια, αν δε παλέ-
ψει η Αριστερά να απελευθερωθούν οι μειονό-
τητες απ’ τις καταπιέσεις που δέχονται ώστε
ν’ αποκτήσουν τα δικαιώματά που τους στε-

ρούνται, δε μπορεί να τους κερ-
δίσει στις γραμμές της ώστε να
παλέψουμε όλοι μαζί για την
απελευθέρωση μας απ’ το ζυγό
που μας επιβάλλει ο ντόπιος και
ο διεθνής καπιταλισμός.

Τι ρόλο έχουν παίξει και μπο-
ρούν να παίξουν οι αντιστά-
σεις σε όλα αυτά τα μέτωπα,
από τις εργατικές κινητοποι-
ήσεις ενάντια στα κλεισίματα
των εργοστασίων μέχρι τις
πρωτοβουλίες διεθνιστικής
αλληλεγγύης πχ σαν και αυτή
που είδαμε πρόσφατα να ορ-
γανώνεται από την ΚΕΕΡΦΑ
και Τούρκους συντρόφους
στον Έβρο με αίτημα ανοιχτά
σύνορα στους πρόσφυγες;

Παίζουν πολύ σημαντικό ρό-
λο. Πρώτα απ’ όλα μας θυμίζουν -και πάλι-
πως ατομική απελευθέρωση δεν υπάρχει: ή
θα απελευθερωθούμε όλοι μαζί ή κανείς!
Μπορεί να μη μας τα λένε οι εφημερίδες, μπο-
ρεί να μη μας τα δείχνουν οι τηλεοράσεις αλ-
λά αυτές οι αντιστάσεις και πρωτοβουλίες
συγκινούν και εμπνέουν και άλλους ανθρώ-
πους και λαούς.  
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ΤΑ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ
“Ντουντούκες” ενάντια στη φτώχεια,
τον ρατσισμό και την πατριδοκαπηλεία

Αριστερή Αντικαπιταλιστική Παρέμβαση - 
ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ

ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ
Συνέντευξη με τον Τζεμαλή Μηλιαζήμ, 
υποψήφιο δήμαρχο με την Ανταρσία στην Ξάνθη 
και υποψήφιο ευρωβουλευτή με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Συνέντευξη με τον Μουσταφά Τσολάκ Αλή, υποψή-

φιο περιφερειακό σύμβουλο με την Αριστερή Αντικα-
πιταλιστική Παρέμβαση Ανταρσία στην ΑΜΘ και
υποψήφιο ευρωβουλευτή με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ.



Σε εκατοντάδες χώρους δου-
λειάς και γειτονιές απλώνε-
ται η καμπάνια για την ενί-

σχυση των σχημάτων της αντικαπι-
ταλιστικής αριστεράς σε όλη τη
χώρα. Σε αυτό το δισέλιδο παρου-
σιάζουμε ένα μικρό μόλις δείγμα
από τις δράσεις των συντρόφων
και συντροφισσών την τελευταία
βδομάδα.

ΑΘΗΝΑ
Την Κυριακή 12/5, η Ανταρσία

στις γειτονιές της Αθήνας, έκανε
μεγάλη εξόρμηση στους χειροτέ-
χνες που εργάζονται στις οδούς
Αποστόλου Παύλου και Αδριανού
στο Θησείο. 

Μοιράστηκαν εκατοντάδες προ-
κηρύξεις και περισσότερα από 400
ψηφοδέλτια από κλιμάκιο στο
οποίο συμμετείχαν ο υποψήφιος
δήμαρχος Πέτρος Κωνσταντίνου,
οι χειροτέχνισσες και υποψήφιες
δημ.σύμβουλοι Εύη Λίτσα, Ακριβή
Παπαδοπούλου και Μανώλης Συ-
κιανάκης, οι συνυποψήφιοί τους
Δημήτρης Τσώλης και Γιώργος Φά-
ραντος και οι υποψήφιοι στο 3ο
Κοινοτικό Διαμέρισμα Ελεάννα
Τσώλη και Γιάννης Μαραβελάκης. 

Όπως μετέφεραν οι αγωνιστές
και οι αγωνίστριες που συμμετεί-
χαν η ανταπόκριση ήταν παραπάνω
από θετική καθώς “ο κόσμος εκτι-
μούσε την νικηφόρα μάχη που
έδωσε η Ανταρσία στις γειτονιές
της Αθήνας στο πλευρό των χειρο-
τεχνών για να μείνουν οι πάγκοι
στους πεζοδρόμους του Θησείου,
ματαιώνοντας τις επιχειρήσεις εκ-
κένωσης του δήμου και της αστυ-
νομίας. 

Η Ανταρσία στις γειτονιές της
Αθήνας, όπως έχει αποδείξει στα 9
χρόνια δράσης της, δίνει με συνέ-
πεια τη μάχη κόντρα στις πολιτικές
που θέλουν τις ζωές μας να θυσιά-
ζονται στο βωμό της τουριστικής
υπερκερδοφορίας, για χάρη της
οποίας η Ακρόπολη και οι γειτονιές
γύρω της πρέπει να είναι αποστει-
ρωμένες από φτωχούς και βιοπα-
λαιστές”. 

Την Πέμπτη 9/5 προηγήθηκε πα-
ρέμβαση στην εκλογοαπολογιστική
συνέλευση των εργαζόμενων στο

Υπουργείο Πολιτισμού. “Μας δόθη-
κε η ευκαιρία να συναντηθούμε με
πολλές συναδέλφισσες και συνά-
δελφους και να συζητήσουμε τη
συμμετοχή της Ανταρσίας στις
εκλογές, μοιράσαμε προκηρύξεις
και δεχτήκαμε προσκλήσεις σε χώ-
ρους δουλειάς για να τα πούμε με
λεπτομέρειες" δήλωσε η Σταυρού-
λα Ψυχογιοπούλου, εργαζόμενη
στο Υπουργείο Πολιτισμού και υπο-
ψήφια δημ.σύμβουλος με την Αν-
ταρσία στις γειτονιές της Αθήνας. 

Τους εργαζόμενους του δήμου
Αθήνας στις υπηρεσίες της Λιο-
σίων επισκεύθηκε το πρωί της Πα-
ρασκευής 10/5 κλιμάκιο της Ανταρ-
σία στις γειτονιές της Αθήνας με τη
συμμετοχή του υποψήφιου δημάρ-
χου Πέτρου Κωνσταντίνου και των
υποψήφιων δημοτικών συμβούλων
Νίκου Στραβελάκη και Νίκης Αργύ-
ρη.

"Η ανταπόκριση στην περιοδεία
που κάναμε σήμερα το πρωί ήταν
πολύ καλή. Οι εργαζόμενοι του δή-
μου μας ξέρουν γιατί η Ανταρσία
στις γειτονιές της Αθήνας έχει στη-
ρίξει όλες τις μάχες που έχουν δώ-
σει τα τελευταία 9 χρόνια" δήλωσε
η Νίκη Αργύρη. 

"Έγιναν πλούσιες συζητήσεις πά-
νω σε μια σειρά ζητήματα: Τη μάχη
ενάντια στους νεοναζί, με αφορμή
την πρωτοβουλία που πήραμε στο
δημοτικό συμβούλιο για να αποφα-
σιστεί ότι δεν θα δοθεί κανένας χώ-
ρος προεκλογικά στον Κασιδιάρη. 

Τη μάχη ενάντια στην καταπίεση
των γυναικών με αφορμή την εκδή-
λωση που οργανώνεται στο χώρο
στις 14/5 από την Ένωση για τις
Γυναίκες Διεύθυνσης Καθαριότη-
τας Δήμου Αθηναίων σε συνεργα-
σία με την Κίνηση για την Απεργια-
κή 8 Μάρτη. 

Μην ξεχνάμε ότι οι εργαζόμενες
του δήμου Αθήνας έπαιξαν καθορι-
στικό ρόλο στη μετατροπή της φε-
τινής ημέρας Γυναικών σε απεργία
- για πρώτη φορά στην Ελλάδα -
αναδεικνύοντας τις διεκδικήσεις

για ίση αμοιβή, παιδικούς σταθ-
μούς, προσλήψεις, μονιμοποιήσεις
και χρηματοδότηση σε υπηρεσίες
πρόνοιας, γηροκομεία, δημόσια
Υγεία, αλλά και ενάντια στις σε-
ξουαλικές παρενοχλήσεις και τους
βιασμούς.

Η αντίσταση και οι διεκδικήσεις
των εργαζόμενων από σημείο σε
σημείο εμπνέουν τον κόσμο σε κά-
θε χώρο δουλειάς και από τη μεριά
μας έχουμε αποδείξει ότι εκεί βλέ-
πουμε την ελπίδα και τις λύσεις
στα ζητήματα της φτώχειας, του
ρατσισμού, του σεξισμού, της υπο-
βάθμισης των γειτονιών και των
ζωών. Είμαστε κομμάτι ενός διε-
θνούς κινήματος κι αυτό το κατα-
λαβαίνει ένας ολόκληρος κόσμος,
γι' αυτό και οι συζητήσεις σήμερα
στο δήμο της Αθήνας έφταναν μέ-
χρι τους αγώνες που εξελίσσονται
σε διεθνές επίπεδο, από την Αμερι-
κή και την αντίσταση στον Τραμπ
μέχρι τα Κίτρινα Γιλέκα". 

Ο Νίκος Στραβελάκης δήλωσε
ότι "το συμπέρασμα από τη σημερι-
νή μας εξόρμηση είναι ότι το προ-
σωπικό του δήμου σε πολλά πράγ-
ματα συμμερίζεται τις θέσεις και
τις ανησυχίες μας και βλέπει με με-

γάλο ενδιαφέρον την προοπτική να
βγει η Ανταρσία στις γειτονιές της
Αθήνας ακόμα πιο ενισχυμένη στις
δημοτικές εκλογές της 26ης Μάη.
Πολλοί εκτιμούν την παρουσία μας
όλα αυτά τα χρόνια τόσο στο δη-
μοτικό συμβούλιο, όσο και στους
καθημερινούς αγώνες και αντιλαμ-
βάνονται ότι πιο δυνατή φωνή για
την Ανταρσία στις γειτονιές της
Αθήνας, σημαίνει πιο δυνατή φωνή
και για τους ίδιους".

Τη Δευτέρα 13/5 συνεργείο επι-
σκέφτηκε το Ιπποκράτειο με τη
συμμετοχή του Πέτρου Κωνσταντί-
νου ο οποίος μας μετέφερε: “Πολ-
λά ψηφοδέλτια για την Αθήνα πή-
ραν εργαζόμενοι και εργαζόμενες.
Μοιράστηκε προκήρυξη που κα-
λούσε στην απεργία της ΠΟΕΔΗΝ
για προσλήψεις την Πέμπτη 16
Μάη. Προεκλογική περίοδος δεν
σημαίνει ότι κρεμάμε στον τοίχο το
τσεκούρι του ταξικού πολέμου, της
απεργίας... στο κάτω κάτω έτσι θα
τα πάρουμε όλα πίσω” δήλωσε.
Στην εξόρμηση συμμετείχε και ο
Γιώργος Τσιρώνης, γιατρός στο
νοσοκομείο και υποψήφιος περιφε-
ρειακός σύμβουλος με την Αντικα-
πιταλιστική Ανατροπή στην Αττική.
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Κάτοικοι του Μεταξουργείου
δίνουν τη μάχη μοιράζοντας
πόρτα – πόρτα την προκή-

ρυξη που έγραψαν οι ίδιοι με την
υπογραφή της Ανταρσία στις γει-
τονιές της Αθήνας, ενάντια στις
εξώσεις που φέρνει η επέλαση του
Airbnb. Όπως τονίζει η προκήρυξη:

“To Airbnb έχει ως αποτέλεσμα
τη ραγδαία άνοδο της αξίας των
ακινήτων με αποτέλεσμα οι ενοι-
κιαστές και γενικά οι απροστάτευ-
τοι στεγαστικά να βρεθούν σε εξαι-
ρετικά δυσμενή θέση όσον αφορά
το ύψος των ενοικίων και τις τιμές
της κατοικίας. Επιπλέον οι γειτο-
νιές μας αλλάζουν ριζικά χαρακτή-
ρα. 

Στο κέντρο της Αθήνας επιχει-
ρείται μία προσπάθεια «εξευγενι-
σμού» που διώχνει τους άστεγους,
τους πρόσφυγες, τους τοξικομα-
νείς, για να μην χαλάνε την βιτρίνα
της τουριστικής βιομηχανίας. Αυτή
η εικόνα απλώνεται και στις γειτο-
νιές γύρω από το κέντρο της πό-
λης μέσα από την εκρηκτική άνοδο
της πλατφόρμας διαμερισμού κα-
τοικιών Airbnb που καθιστά τις τι-
μές των διαμερισμάτων απρόσιτες
σε περιοχές όπως ο Κεραμεικός,
τα Πετράλωνα, τα Εξάρχεια και το
Κουκάκι. Πλάι σε αυτές τις πολιτι-
κές που ανοίγουν τον δρόμο για
την επέλαση του κεφαλαίου στις
γειτονιές χρησιμοποιείται η κρατι-
κή καταστολή που επιστρατεύει
και την τρομοκρατία των ΜΜΕ για
την «εγκληματικότητα» και τα «γκέ-
το». Η κυβέρνηση πρέπει άμεσα να
προχωρήσει σε νομοθέτηση για
απαγόρευση του Airbnb στις πολυ-
κατοικίες και τις γειτονιές μας. 

Δεν θα επιτρέψουμε στις πόλεις
και στις γειτονιές μας να πετάγον-
ται οι άνθρωποι σαν «σκουπίδια»
για τα κέρδη των τραπεζιτών και
των ξενοδόχων. Θέλουμε οι πόλεις
μας να είναι ανοιχτές για όλους
τους εργάτες και τους φτωχούς,
τους μετανάστες και τους πρόσφυ-
γες με ανθρώπινες συνθήκες στέ-
γασης και δικαίωμα στην εργασία
για όλους.

Όχι στην κερδοσκοπία που επι-
χειρείται πάνω στην εργατική κα-
τοικία.

Να προχωρήσουμε σε Συνελεύ-
σεις σε γειτονιές και πολυκατοικίες
για να εμποδίσουμε τις εξώσεις.
Kαλούμε το δήμο της Αθήνας να
απαγορεύσει τις βραχυχρόνιες μι-
σθώσεις μέσα σε πολυκατοικίες.
Καλούμε τα σωματεία, το Εργατικό
Κέντρο Αθήνας, να υπερασπίσουν
το δικαίωμα στην κατοικία”.

Όχι στις
εξώσεις 
του Airbnb

Εξόρμηση της Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας στους χειροτέχνες του Θησείου

Εξόρμηση της Ανταρσία στη Θεσσαλονίκη.

Θερμή ανταπόκριση      

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Το εύρος της απεύθυνσης που έχουν οι αγωνιστές και οι αγωνί-

στριες της Ανταρσία στη Θεσσαλονίκη, δείχνει η ανταπόκριση του
Σάββα Κκονέ, υποψήφιου δημοτικού συμβούλου: “Θεσσαλονίκη πόλη
του αγώνα και της ανατροπής, όχι των μνημονίων και του εθνικισμού.
Με αυτό το σύνθημα πραγματοποίησαμε την παρέμβαση σε εργατι-
κούς χώρους και λαϊκές της πόλης τα μέλη της δημοτικής κίνησης
"Ανταρσία στη Θεσσαλονίκη για την ανατροπη". Την Πέμπτη 8/5 βρε-
θήκαμε αλληλέγγυοι στον αγώνα των συνταξιούχων του ΛΕΠΕΤΕ ενώ
στη συνέχεια πραγματοποιήσαμε παρέμβαση σε εργατικούς χώρους
του κέντρου και μιλήσαμε με εργαζομένους που δουλεύουν στην
Υγεία Περιφέρεια, στη Δ’ ΔΟΥ, στο ΙΚΑ Αριστοτέλους και στα ΕΛΤΑ.
Την Παρασκευή 9/5 εργαζόμενοι στα νοσοκομεία που συμμετέχουν
στο ψηφοδέλτιο της κίνησης επισκέφθηκαν το ΓΝΘ Ιπποκράτειο και
συζήτησαν με τους υγειονομικούς τόσο για τη σημασία της στήριξης
της αντικαπιταλιστική αριστεράς, όσο και για την οργάνωση της
απεργίας στις 16/5 ενώ συναντήθηκαν και με το σωματειο εργαζομέ-
νων. Τη Δευτέρα 13/5 έγινε παρέμβαση στο νοσοκομείο Άγιος Δημή-
τριος και Γεννηματάς και στα ΕΛΤΑ στη Σταυρούπολη. Την Τετάρτη
8/5 ο επικεφαλής του δημοτικού σχήματος Γιάννης Κούτρας συμμε-
τείχε στο debate για την Ποδηλατική Πολιτική στη Θεσσαλονίκη που
διοργανώθηκε από το Gymnosophy στο Πολυχώρο WE. Το Σάββατο
11/5 το πρωι πραγματοποιηθηκαν εξορμήσεις στις Λαϊκές της Βούλ-
γαρης και της Ξηροκρίνης”. 

Επιμέλεια: Στέλιος Μιχαηλίδης



Κλιμάκιο της δημοτικής κίνησης Αν-
ταρσία στα Χανιά, με τη συμμετοχή του
υποψήφιου δημάρχου Σεραφείμ Ρίζου
και υποψήφιων δημοτικών συμβούλων,
επισκέφθηκε την Κυριακή 12/5 έναν
από τους τρεις καταυλισμούς των Ρο-
μά στην περιοχή των Χανίων. Όπως
υπογραμμίζει το δημοτικό σχήμα σε
ανακοίνωσή του:

“Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στα
Χανιά που είναι σβησμένα από τους
τουριστικούς οδηγούς, στα Χανιά που
κρύβονται πίσω από τη χρυσόσκονη
και τη γκλαμουριά του τουρισμού, στα
Χανιά της φτώχειας, της ανεργίας, της
απόλυτης περιθωριοποίησης και του
κοινωνικού αποκλεισμού.

Τα προβλήματα είναι τεράστια και
αφορούν την αποχέτευση και την ηλε-
κτροδότηση, αφορούν την εργασία κα-
θώς και τις ευκαιρίες που έχουν αυτοί
οι άνθρωποι ώστε να μπορέσουν να
οργανώσουν με ανθρώπινους όρους τη
ζωή τους. Οι συνθήκες στο συγκεκρι-
μένο καταυλισμό, όπως και στους άλ-
λους δύο καταυλισμούς, είναι κυριολε-
κτικά μεσαιωνικές.

Τεράστια είναι η ευθύνη όλων των
δημοτικών αρχών μέχρι σήμερα, καθώς
και της αντιπολίτευσης, η οποία υπήρχε
στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο, για-
τί παρ' όλο ότι έχει εγκριθεί το πρό-
γραμμα για την μετεγκατάσταση των
Ρομά, ύψους 800 χιλιάδων ευρώ, δεν
έχει γίνει τίποτα. Ο δήμαρχος και η δη-
μοτική αρχή έχουν πολιτική ευθύνη για-
τί έθεσαν τελείως διαφορετικές προτε-
ραιότητες στην Τεχνική Υπηρεσία αντί
να υλοποιήσει αυτό που έπρεπε. Ασχο-
λούνταν με καταδυτικά πάρκα όταν την
ίδια στιγμή άνθρωποι όπως οι Ρομά
υποφέρουν κάτω από άθλιες συνθήκες.

Ζητάμε τώρα τη μετεγκατάσταση των
Ρομά, ζητάμε τώρα την υλοποίηση των
αιτημάτων τους, ζητάμε τώρα την ηλε-
κτροδότηση και να λυθεί το ζήτημα με
την αποχέτευση. Ζητάμε την πλήρη έν-
ταξη των παιδιών των Ρομά στα σχο-
λεία, ζητάμε να ζήσουν οι άνθρωποι αυ-
τοί με ανθρώπινους όρους όπως όλοι οι
υπόλοιποι”.
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Το περίπτερο της Κόκκινης Ρωγμής στο Ν. Ηράκλειο

Η Ανταρσία στα Χανιά
στον καταυλισμό των Ρομά

   σε χώρους δουλειάς και γειτονιές

ΠΑΤΡΑ
“Σε δρόμους, λαϊκές και εργατι-

κούς χώρους βρέθηκαν τα συνερ-
γεία της «Ανταρσία στην Πάτρα»
την βδομάδα που μας πέρασε” λέ-
ει ο Νεκτάριος Χάινταρ, υποψή-
φιος δημοτικός σύμβουλος με το
αντικαπιταλιστικό σχήμα στην Πά-
τρα. “Από τα Ζαρουχλέικα μέχρι
τις Εργατικές Κατοικίες του Νέου
Δρόμου κυκλοφόρησε η αφίσα και
το τετρασελιδο της κίνησης, με
τον κόσμο της γειτονιάς να συζη-
τάει θερμά για το πως θα κλιμα-
κώσουμε ενάντια στην λιτότητα
και τους φασίστες και για το ποια
είναι η εναλλακτική των εργαζομέ-
νων και της αντικαπιταλιστικής
αριστεράς. Ίδια εικόνα και το Σάβ-
βατο, όταν τα μέλη της «Ανταρσία
στην Πάτρα» εξορμήσαμε στο κέν-
τρο της πόλης. Πολλή συζήτηση
έγινε και στους εργατικούς χώ-
ρους που επισκέφτηκαν τα κλιμά-
κιά μας. Στον ΟΤΕ, στο Δημαρ-
χείο, στα ΕΛΤΑ οι εργαζόμενοι συ-
ζήτησαν την αντικαπιταλιστική
προοπτική. Βρεθήκαμε επίσης μα-
ζί με τους συνταξιούχους της
Εθνικής Τράπεζας στη συγκέν-
τρωσή τους ενάντια στην υφαρπα-
γή του ΛΕΠΕΤΕ. Ιδιαίτερη ήταν
και η συζήτηση με τους εργαζόμε-
νους και τους λήπτες υπηρεσιών
Υγείας στο κέντρο ημέρας του
Συλλόγου Οικογενειών Ψυχικής
Υγείας. Αυτή η βδομάδα ήταν μό-
νο η αρχή. Πλήθος εξορμήσεις
ετοιμάζονται για τις δύο επόμενες
βδομάδες με ιδιαίτερη έμφαση
στα νοσοκομεία της πόλης ενόψει
της απεργίας στις 16 Μάρτη. Σύν-
τομα το περίπτερο της «Ανταρσία
στην Πατρα» θα στηθεί στην πλα-
τεία Γεωργίου για να γίνει κέντρο
συζήτησης του κόσμου του κινή-
ματος. Με όλη την έμπνευση που
μας δίνει η θερμή υποδοχή του
κόσμου συνεχίζουμε. Όλα δεί-
χνουν πως έχουμε μπροστά μας
ένα επιτυχημένο κατέβασμα στις
εκλογές που θα δώσει νέα δύναμη
στο κίνημα στην πόλη της Πά-
τρας”. 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Στο πλευρό των κατοίκων που δί-

νουν τη μάχη ενάντια στην επέκταση
της COSCO στην Πειραϊκή, βρέθη-
καν για μία ακόμη φορά, την Κυρια-
κή 12/5, οι αγωνιστές και οι αγωνί-
στριες της Ανταρσία στο Λιμάνι. “Η
συγκέντρωση που κάλεσε η Πρωτο-
βουλία ενεργών πολιτών Α' Κοινότη-
τας, με αφορμή τις απαγορεύσεις
εισόδου στην πλατεία σε κατοίκους
το τελευταίο διάστημα, είχε μεγάλη
προσέλευση από τον κόσμο της γει-
τονιάς. Το κίνημα ενάντια στην επέ-
κταση έχει πάρει μπρος για τα καλά
και διαψεύδει όσους θεωρούν ότι,
έχοντας αποσπάσει τη συμφωνία
όλων των επίδοξων διαχειριστών
του δήμου, η Cosco παίζει χωρίς αν-
τίπαλο. Χαιρετισμό απεύθυνε και ο
Θανάσης Διαβολάκης, υποψήφιος
δήμαρχος Πειραιά με την Ανταρσία
στο Λιμάνι. Είμαστε στην αρχή ενός
κινήματος που μπορεί να σταματή-
σει τα σχέδια της επέκτασης και να
προχωρήσει ακόμα πιο πέρα, αμφι-
σβητώντας συνολικά την ιδιωτικο-
ποίηση του λιμανιού” τονίζουν οι
σύντροφοι. 

Η Ανταρσία στο Λιμάνι καταγγέλει
και την “εξαφάνιση” του προεκλογι-
κού περιπτέρου από το σημείο που
είχε στηθεί στη Σωτήρος: “Ποιοι εί-
ναι αυτοί που ενοχλήθηκαν τόσο πο-
λύ από το λιτό περίπτερο της Ανταρ-
σία στο Λιμάνι και το εξαφάνισαν μέ-
σα σε μια νύχτα, όταν μάλιστα πολύ
πιο ογκώδη, δαπανηρά και αντιαι-
σθητικά περίπτερα των 'υψηλών
υποψηφίων', ξεφυτρώνουν σε διά-
φορα σημεία της πόλης, εμποδίζον-
τας σαφώς την ομαλή διέλευση των
συμπολιτών μας, προσβάλλοντας σί-
γουρα την αισθητική μας κι επιβαρύ-
νοντας σίγουρα τους δημότες;” ρω-
τά το δημοτικό σχήμα του Πειραιά
και συνεχίζει: “Διαμαρτυρόμαστε έν-
τονα, τόσο για την απαξίωση οποι-
ασδήποτε ενημέρωσής μας σχετικά
με την εξαφάνιση του περίπτερου
μας, που στήθηκε αποκλειστικά με
δικό μας κόπο και έξοδα, διεκδικού-
με την άμεση επανεγκατάστασή του
και δηλώνουμε ότι αυτές οι μέθοδοι
προσπάθειας να αφανιστούν οι μα-
χητικές δυνάμεις που υψώνουν το
ανάστημά τους απέναντι στα μεγάλα
συμφέροντα που λυμαίνονται την
πόλη μας, δεν μπορούν να ανακό-
ψουν την αγωνιστική μας δράση”.
Μάλιστα, το Σάββατο 11/5, το περί-
πτερο είχε στοχοποιηθεί από 25με-
λές τάγμα χρυσαυγιτών, που είχε
φορέσει το μανδύα προεκλογικού
κλιμακίου, οι οποίοι όμως αντιμετω-
πίστηκαν με τα συνθήματα των αντι-
φασιστών κι αναγκάστηκαν να κρυ-
φτούν στα γραφεία τους.

Το προεκλογικό της περίπτε-
ρο εγκαινίασε η “Κόκκινη Ρωγ-

μή - αγώνας ρήξη ανατροπή στο Ηράκλειο” στο σταθμό του ΗΣΑΠ στο
Νέο Ηράκλειο, το Σάββατο 11/5. Η Μαρία Ντάσιου, υποψήφια δημοτική
σύμβουλος, μας είπε “Με επιτυχία και μαζική συμμετοχή μελών του σχή-
ματος πραγματοποιήθηκε το στήσιμο του εκλογικού περιπτέρου, που συ-
νοδεύτηκε με μαζική εξόρμηση στην πλατεία. Αρκετοί ηρακλειώτες και
ηρακλειώτισσες σταμάταγαν και γινόταν εκτενής συζήτηση για τους αγώ-
νες σχετικά με δημοτικά ζητήματα αλλά και ευρύτερα για τους εργασια-
κούς και αντιφασιστικούς αγώνες. Τα εγκαίνια ολοκληρώθηκαν με κερά-
σματα φτιαγμένα από μέλη του σχήματος και οργάνωση των επόμενων
δράσεων. Το περίπτερό μας θέλουμε να είναι ένας καθημερινός πόλος
έλξης, ένας ζωντανός χώρος πολιτικής συζήτησης, τόσο για το κατέβα-
σμά μας στις εκλογές όσο και συνολικότερα για το πώς οργανώνουμε την
πάλη μας για να τα πάρουμε όλα πίσω”.

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
“Με σύνθημα 'οι ανάγκες μας

πάνω από τα κέρδη τους' έχουμε
πραγματοποιήσει εξορμήσεις σε
όλους τους χώρους του δήμου,
σε σχολεία της γειτονιάς, στο πε-
ρίπτερο, στη λαϊκή, συναντώντας
παντού πολύ καλή ανταπόκριση”
μεταφέρει στην Εργατική Αλλη-
λεγγύη ο Θοδωρής Λυκογιαννά-
κης, υποψήφιος δημοτικός σύμ-
βουλος με την Αντικαπιταλιστική
Κίνηση Βριλησσίων-Αντίσταση και
Ανατροπή. “Το βασικό ζήτημα που
αναδεινύεται από τους εργαζόμε-
νους του δήμου είναι η έλλειψη
προσωπικού και η ανάγκη για μα-
ζικές προσλήψεις, αλλά και η
διεκδίκηση σταθερής και μόνιμης
εργασίας με πλήρη δικαιώματα
καθώς σε αρκετούς χώρους όπως
π.χ στην καθαριότητα, η ελαστική
εργασία είναι καθεστώς για πολ-
λούς εργαζόμενους. Πολύτιμες εί-
ναι και οι εξορμήσεις στα σχο-
λεία. Είμαστε ένα κατά βάση νεο-
λαιίστικο σχήμα και μπορούμε να
επικοινωνούμε άψογα με τα παι-
διά των σχολείων. Την Παρασκευή
που πήγαμε στο 1ο ΓΕΛ Βριλησ-
σίων άνοιγε συζήτηση σχετικά με
τις επιθέσεις στην Παιδεία, τη
χρηματοδότηση των σχολείων αλ-
λά και το ζήτημα της ανεργίας. 

Το περίπτερό μας βρίσκεται

στην πλατεία Αναλήψεως σε ένα
από τα πιο κεντρικά σημεία της
γειτονιάς. Προσωπική εντύπωση
μου προκάλεσε η ανταπόκριση
που είχε ακόμα και το γλέντι που
κάναμε για την οικονομική ενίσχυ-
ση του σχήματος, καθώς το οικο-
νομικό βάρος που βάζει ο νόμος
είναι τεράστιο κι έχουμε κάνει την
επιλογή να βασιζόμαστε μόνο
στην ενίσχυση του απλού κόσμου
και των εργαζομένων. Δεκάδες κό-
σμου, μικροί και μεγάλοι, γέμισαν
το Στέκι Νεολαίας, υπό τους
ήχους της Ανοιχτής Κομπανίας
Καστέλλας, όχι μόνο για να δια-
σκεδάσει, αλλά γιατί ήθελε να συ-
ζητήσει πολιτικά, να μάθει ακόμα
περισσότερα πράγματα για το
σχήμα, να παλέψουμε μαζί”.

Το προεκλογικό της περίπτερο άνοιξε η Ανταρ-
σία στην Κοκκινιά την Παρασκευή 10/5 στο Περιβο-

λάκι. “Οι περαστικοί αλλά και κόσμος της αριστεράς, σταμάταγε κι
έπαιρνε το υλικό της Ανταρσία στην Κοκκινιά και παράλληλα έγινε
μοίρασμα στην πλατεία και στις καφετέριες” μας είπε η Τασούλα  Δη-
μητριάδου, υποψήφια δημοτική σύμβουλος Νίκαιας. “Αυτό που βλέ-
πω είναι ότι η Ανταρσία στην Κοκκινιά έχει ακόμα μεγαλύτερη απήχη-
ση στη Νίκαια σε σχέση με παλιότερα. Το περίπτερό μας λειτουργεί
σαν βάση για τις εξορμήσεις μας. Εργατικοί χώροι, σχολεία, λαϊκές,
πηγαίνουμε παντού και είμαστε σε επαφή με τον κόσμο της γειτονιάς
συζητώντας πολιτικά” τόνισε. 

Μεγάλη επιτυχία είχε και το γλέντι που οργάνωσε το δημοτικό σχήμα
το Σάββατο 11/5, με το συγκρότημα Τρίμελον. Η κεντρική προεκλογική
συγκέντρωση θα γίνει την Τετάρτη 22 Μάη, στις 7.30μμ, στο Περιβολάκι. 

ΝΙΚΑΙΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΑΝΙΑ
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ΠΕΜΠΤΗ 16/5

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/5

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Σεπόλια 11πμ

ΘΗΣΕΙΟ Μάρκετ ιν 11.30πμ

Κ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Σκλαβενίτης 12μ

ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 6.30μμ

ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/5

ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 11.30πμ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 

“Τζάντε” Πετρουπόλεως 11.30πμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος 

(έναντι Μουσείου ΕΑΜικής Αντίστα-

σης) 11.30πμ 

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 

Super Market Βασιλόπουλος 6μμ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 11.30πμ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ Market In 11.30πμ

ΒΥΡΩΝΑΣ Χόντος 11.30πμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 

κεντρική πλατεία 12 μ και 6.30μμ  

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 12μ

ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 1μμ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 12μ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ Πλ. Κύπρου 11.30πμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Πεζόδρομος Μιχαήλ Αγγέλου 12μεσ

ΒΟΛΟΣ

Πλατεία Αγ. Νικολάου 11.30πμ

ΚΥΡΙΑΚΗ 19/5

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 

Πλατεία Πατριάρχου 12μ

Εξορμήσεις με
την εργατικη
αλληλεγγυη

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/5 στέκι (Ρήγα Φερραίου) 8μμ
Το φάντασμα του σοσιαλισμού κυνηγάει
τους καπιταλιστές
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/5 στέκι Αριστερής Κίνησης
(Ιάσωνος και Ακροπόλεως) 7.30μμ
Το φάντασμα του σοσιαλισμού κυνηγάει
τους καπιταλιστές
Ομιλητής: Κώστας Λάππας

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/5 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Το φάντασμα του σοσιαλισμού κυνηγάει
τους καπιταλιστές
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/5 καφέ Σπίριτ 7μμ
Πώς μπορούμε να σταματήσουμε την
άνοδο της ακροδεξιάς;
Ομιλητής: Αντώνης Αντύπας

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/5 καφέ Πολυμήχανο 8μμ
Το φάντασμα του σοσιαλισμού κυνηγάει
τους καπιταλιστές
Ομιλητής: Αλέξανδρος Κοροβέσης

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/5 καφέ Πουρναρούσα 7μμ
Το φάντασμα του σοσιαλισμού κυνηγάει
τους καπιταλι  στές
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΝΙΚΑΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/5 δημαρχείο 6μμ
30 χρόνια από τη συγκυβέρνηση του ’89,
χρειαζόμαστε μια αριστερά επαναστατικη
Ομιλήτρια: Εύη Σταμπόλη

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/5 
καφέ Μικρές Γεύσεις (πλ.Τερψιθέας) 7μμ
Το τραπεζικό σύστημα
Ομιλητής: Παναγιώτης Σιμιτσόπουλος

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/5 
Πολύκεντρο Νεολαίας 7.45μμ
Το φάντασμα του σοσιαλισμού κυνηγάει
τους καπιταλιστές
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/5 γρ. δημοτικού σχήματος
ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ 8μμ
Το φάντασμα του σοσιαλισμού κυνηγάει
τους καπιταλιστές
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/5 καφέ Ζωή 7μμ
Το φάντασμα του σοσιαλισμού κυνηγάει
τους καπιταλιστές
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/5 καφέ Γιώτης 8.30μμ
Το φάντασμα του σοσιαλισμού κυνηγάει
τους καπιταλιστές
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ

ΚΑΜΑΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/5 καφέ Τρίλιζα 8μμ
Το φάντασμα του σοσιαλισμού κυνηγάει
τους καπιταλιστές
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

ΠΑΤΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/5 
καφέ Γέφυρες (Πατρέως 86) 7μμ
Πώς μπορούμε να σταματήσουμε την
άνοδο της ακροδεξιάς;
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΒΟΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/5 Θόλος 6μμ
Πώς μπορούμε να σταματήσουμε την
άνοδο της ακροδεξιάς;
Ομιλητής: Τάσος Τσιούνης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/5 καφέ 1968 (Στοά Θησέως
και Αγ.Πάντων) 7.30μμ
Πώς μπορούμε να σταματήσουμε την
άνοδο της ακροδεξιάς;
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/5 καφέ Αλντεμπαράν 8μμ
Το φάντασμα του σοσιαλισμού κυνηγάει
τους καπιταλιστές
Ομιλήτρια: Έβελυν Βαρελά

ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/5 καφέ Deja 7.30μμ
Το φάντασμα του σοσιαλισμού κυνηγάει
τους καπιταλιστές
Ομιλήτρια: Παναγιώτα Μασούρα

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΠΕΜΠΤΗ 16/5 
καφέ Μυρτίλο (Πάρκο Καπαψ) 8μμ
Το φάντασμα του σοσιαλισμού κυνηγάει
τους καπιταλιστές
Ομιλητής: Χρήστος Μάραντος

ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 16/5 
στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγκαβή 69) 8μμ
Το φάντασμα του σοσιαλισμού κυνηγάει
τους καπιταλιστές
Ομιλητής: Άγγελος Διονυσακόπουλος

ΓΑΛΑΤΣΙ - ΠΑΤΗΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 16/5 καφε Περιμπανού 7.30μμ
Το φάντασμα του σοσιαλισμού κυνηγάει
τους καπιταλιστές
Ομιλητής: Στέλιος Τζομπανάκης

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΕΜΠΤΗ 16/5 δημαρχείο 6μμ
Το φάντασμα του σοσιαλισμού κυνηγάει
τους καπιταλιστές
Ομιλητής: Βαλάντης Μέξης

ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΙΛΙΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 16/5 καφέ Sweet Home (Ούλαφ
Πάλμε 17)7μμ
Το φάντασμα του σοσιαλισμού κυνηγάει
τους καπιταλιστές
Ομιλήτρια: Εύα Ντόκου

ΞΑΝΘΗ
ΠΕΜΠΤΗ 16/5 καφέ Βυζάντιο 7.30μμ
Το φάντασμα του σοσιαλισμού κυνηγάει
τους καπιταλιστές
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 16/5 καφέ Ποέτα 8μμ
Το φάντασμα του σοσιαλισμού κυνηγάει
τους καπιταλιστές
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 16/5 καφέ Κομπόης 7μμ
Το φάντασμα του σοσιαλισμού κυνηγάει
τους καπιταλιστές
Ομιλητής: Μανώλης Μανουσαρίδης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 16/5 
στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’ ορ., 6.30μμ
Το φάντασμα του σοσιαλισμού κυνηγάει
τους καπιταλιστές
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλλου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ)
ΠΕΜΠΤΗ 16/5 Πολύκεντρο Νεολαίας 7μμ
Το φάντασμα του σοσιαλισμού κυνηγάει
τους καπιταλιστές
Ομιλήτρια: Θεοδώρα Καφήρα

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)
ΠΕΜΠΤΗ 16/5 Σύλλογος Δασκάλων 6μμ
Το φάντασμα του σοσιαλισμού κυνηγάει
τους καπιταλιστές
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 16/5 
Πνευματικό Κέντρο Δήμου 7μμ
Το φάντασμα του σοσιαλισμού κυνηγάει
τους καπιταλιστές
Ομιλητής: Θοδωρής Λυκογιαννάκης

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 16/5 
στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Το φάντασμα του σοσιαλισμού κυνηγάει
τους καπιταλιστές
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 16/5 Goody’s 8μμ
Το φάντασμα του σοσιαλισμού κυνηγάει
τους καπιταλιστές
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 16/5 καφέ Σκαντζόχοιρος 8μμ
Το φάντασμα του σοσιαλισμού κυνηγάει
τους καπιταλιστές
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 16/5 καφέ Βαβέλ 8μμ

Το φάντασμα του σοσιαλισμού κυνηγάει
τους καπιταλιστές
Ομιλητής: Αλέξανδρος Παπαϊωάννου

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 16/5 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 59 8μμ
Η αντικαπιταλιστική αριστερά και οι εκλο-
γές
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΙΛΙΟΝ
ΠΕΜΠΤΗ 16/5 
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Πώς μπορούμε να σταματήσουμε την
άνοδο της ακροδεξιάς;
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

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 δημιουρ γη θεί μό νο όταν οι
εργά τες πάρουν συλ λο γι κά στα χέ ρια τους
τον έλεγ χο όλου του κοι νω νι κού πλού του και
προ γραμ μα τί σουν την παρα γω γή και τη δια -
νο μή σύμ φω να με τις ανθρώ πι νες ανά γκες. 

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

τέτοια αλλα γή. Tο κοι νο βού λιο, ο στρα τός, η
αστυ νο μία, η δικαιο σύ νη, όλο το αστι κό κρά -
τος λει τουρ γεί για να προ στα τεύ ει τα συμ φέ -
ρο ντα της άρ χου σας τά ξης. H εργα τι κή τά ξη
θα χρεια στεί το δι κό της κρά τος, στη ριγ μέ νο
στην άμε ση δημο κρα τία, στα συμ βού λια αντι -
προ σώ πων απ' τους χώρους δου λε ι άς και
στην εργα τι κή πολι το φυ λα κή. 

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

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

λι κών χω ρών ήταν κρα τι κοί καπι τα λι σμοί. 
Γι’ αυτό παλεύ ου με για τη διε θνι στι κή ενό τη -
τα των εργα τών σε όλον τον κόσμο χωρίς
δια κρί σεις εθνι κό τη τας γλώσ σας, θρη σκεί ας,
φύλου, φυλής ή 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, ρα-
τσι σμού ή σεξι στι κών δια κρί σε ων που απει λεί
να δια σπά σει τους εργά τες. 
Aπέ να ντι στην αντι τουρ κι κή πολε μο κα πη λεία
της “δι κής μας” άρ χου σας τά ξης υπο στη ρί -
ζου με το σύν θη μα Eλ λη νες και Tούρ κοι εργά -

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

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

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

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

Στις σχολές
ΦΛΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 16/5 φουαγιέ 4μμ
Το φάντασμα του σοσιαλισμού κυνηγάει
τους καπιταλιστές
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ

Μαρξισμός, θεωρία 
για να καταλάβουμε και για 
να αλλάξουμε τον κόσμο
ΦΛΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/5 αίθριο 2μμ
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΠΑΝΤΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 16/5 αίθ. Β51, 2μμ
Ομιλητές: Πάνος Γκαργκάνας, Κ. Μητσο-
πούλου, καθ. πολ.επιστημών και ιστορίας

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/5 
αίθριο απέναντι τραπεζάκια 2μμ
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΠΑΔΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 20/5 ΣΓΤΚΣ (ΤΕΙ ΑΘ.) αιθ. προ-
βολών 2μμ
Ομιλητής: Κώστας Πίττας

ΝΟΜΙΚΗ
ΤΡΙΤΗ 21/5 αιθ. 11 (οικονομικό) 2μμ
Ομιλητές: Μαρία Στύλλου, Νίκος Στραβε-
λάκης, οικονομολόγος ΕΚΠΑ

ΑΣΚΤ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/5 αιθ. γραμμ.σχεδίου 2μμ
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΠΕΜΠΤΗ 16/5 αίθ. 12, 12.30μ
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ 16/5 αίθ. Α’ έτους 2μμ
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλλου

ΒΟΛΟΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/5 
Θόλος, αίθ. φοιτητικών συλλόγων 2μμ
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Χήρα
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Ανταρσία στις
γειτονιές της Αθήνας
Τέταρτη 15/5 
3ο Διαμέρισμα
Λαϊκή Κ. Πετράλωνα
12.30μμ
Πέμπτη 16/5 
1ο Διαμέρισμα 
Πλ. Εξαρχείων Μαγα-
ζιά 7.30μμ
Παρασκευή 17/5 
Λαϊκή Α. Πετραλώνων
12.30μμ
Λαϊκή Παγκρατίου
11πμ
Σάββατο 18/5
1ο Διαμέρισμα 
Λαϊκή Εξαρχείων
11.30πμ
2ο Διαμέρισμα 
Λαϊκή Νέου Κόσμου
12μ
Σκλαβενίτης Παγκράτι
11.30πμ
5ο Διαμέρισμα  
Λαϊκή Γκράβας
11.30πμ    
6ο Διαμέρισμα 
Πλατεία Κυψέλης
11.30
7ο Διαμέρισμα
Λαϊκή Λαρίσης
11.30πμ
Πλ. Γκύζη11.30πμ

Κυριακή 19/5
Πόρτα Πόρτα
1ο Διαμέρισμα  
Καλλιδρομίου 12μ

2ο Διαμέρισμα 
Ν. Κόσμος 12μ
Ηρακλειδών 6μμ
3ο Διαμέρισμα  
Ηούς Κ. Πετράλωνα
6μμ
4ο Διαμέρισμα 
Μάρκετ ιν Κεραμεικός
5ο Διαμέρισμα 
Περιοχή Λεόντειος 12μ
6ο Διαμέρισμα 
Φωκίωνος Νέγρη 12μ
Ανταρσία
στην Κοκκινιά
Σάββατο 18/5  
Λαϊκή  Περιβολάκι Πα-
ναγίτσα 12μ

Ανταρσία 
στο Λιμάνι
Σάββατο 18/5 
Παλιά Κοκκινιά
11.30πμ
Λαϊκή Μαρίας Χατζη-
κυριακού 11.30πμ
Σωτήρος 11.30πμ

Κόκκινη Ρωγμή -
Ηράκλειο Αττικής
Τετάρτη 15/5 
ΗΣΑΠ 6.30μμ
Σάββατο 18/5
ΗΣΑΠ 12μ

Αντίσταση 
και Ανατροπή 
στα Βριλήσσια
Παρασκευή 17/5
Λαϊκή 11πμ

Ανταρσία στην
Θεσσαλονίκη
Τετάρτη 15/5 
Λαϊκή Τούμπας 1μμ
Παρασκευή 17/5 
Εγκαίνια Περιπτέρου
Σάββατο 18/5 
Περίπτερο Λαμπράκη
11πμ
Radical 11πμ
Χαριλάου Πλατεία
11πμ
Αμπελόκηποι Πλατεία
11πμ
Ανταρσία στην Ξάνθη
Σάββατο 18/5 
Κεντρική Πλατεία 11πμ
Ανταρσία στα Χανιά
Πέμπτη 16/5 
Περιοχή Νέα Χώρα
11πμ
Σάββατο 18/5 
Πλατεία Αγοράς
11.30πμ
Κυριακή 19/5 
Περιοχή Μουρνιές 8μμ                
Ανταρσία στην  Πάτρα
Πέμπτη 16/5  
Λαϊκή  Αγία Σοφία
11πμ
Παρασκευή 17/5 
Βραχνέικα 6μμ
Σάββατο 18/5 
Ρήγα Φεραίου 11πμ
Κυριακή 19/5
Ρίο 12μ

Εκτός των Τειχών
Μαρούσι
Σάββατο 18/5 
Εργατικές κατοικίες
12μ

Ανταρσία στις Γειτονιές
της Αθήνας
1o Διαμέρισμα
Πέμπτη 16/5 
Εθνική Τράπεζα
(πλ.Εθνικής Αντιστάσε-
ως), 7.15πμ 
46ο ΓΕΛ, 7.45πμ
ΥΠΕΧΩΔΕ, 9πμ
9πμ Περιφέρεια 
(κτήριο Σταδίου)
ΣΕΠΕ(Αγησιλάου), 9πμ 
Γραφεία καθαριότητα
δήμου Αθήνας στην Αι-
όλου, 9.30πμ
ΔΟΥ Αναξαγόρα, 10πμ
Παρασκευή 17/5 
Σχολεία Σίνα, 7.45πμ 
Πειραματικό Λύκειο
Πλάκας, 7:45πμ
Σάββατο 18/5 
Νότος (Αιόλου) 9πμ 
Δευτέρα 20/5 
Εθνική Τράπεζα
(πλ.Εθνικής Αντιστάσε-
ως) 8.30πμ
2ο Διαμέρισμα
Παρασκευή 17/5
IKA Nέου Κόσμου, 8πμ 
3ο Διαμέρισμα
Τετάρτη 15/5 
Εργοστάσιο Παυλίδης,
1:15μμ
Πέμπτη 16/5
Παρέμβαση στην συνέ-

λευση του ΥΠΠΟ (Τιτά-
νια) 9πμ 
9.84, 10:30πμ
Παρέμβαση στην συνέ-
λευση της
Ε'ΕΛΜΕ, 2μμ 
Kυριακή 19/5 
Χειροτέχνες Θησείου,
10πμ 
Δευτέρα 20/5 
Περιοδεία (8:30πμ)
ΙΚΑ, ΚΕΠ, ΕΛΤΑ Κάτω
Πετραλώνων 
Παρασκευή 17/5 
ΔΕΗ Ρουφ 6:30πμ
4ο Διαμέρισμα
Τετάρτη 15/5
Δήμος Αθήνας (Ελαι-
ώνας)12μες 
5ο  Διαμέρισμα
Παρασκευή 17/5 
Παμμακάριστος 7μμ 
Δευτέρα 20/5 
Δημοτικές υπηρεσίες
(Λιοσίων),10πμ 
Τετάρτη 22/5 
ΕΥΔΑΠ,  7πμ  
ΟΑΕΔ, 8πμ
Γκράβα, 9πμ 
6ο Διαμέρισμα 
Πέμπτη 16/5 
ΙΚΑ Δροσοπούλου,
8.30πμ
ΙΚΑ Κυψέλης, 9πμ
Παρασκευή 17/5 

39ο  ΓΕΛ, 7.45πμ 
Δικαστήρια Ευελπίδων
9πμ
Τετάρτη 22/5 
Τράπεζες πλ. Κυψέλης,
10.30πμ
Καθαριότητα δήμου
Αθήνας (Θήρας), 12μες
7ο Διαμέρισμα 
Πέμπτη 16/5 
Απεργία Νοσοκομείων -
στις απεργιακές φρου-
ρές: 
Νοσοκομείο Αλεξάν-
δρας, 7.30πμ 
Ερυθρός, 7.30πμ 
Αγ. Σάββας,  7.30 πμ
Παρασκευή 17/5 
ΕΟΠΠΥ Αλεξάνδρας,
9πμ 

Ανταρσία στο Λιμάνι
Πέμπτη 16/5, 
Δημαρχείο Πειραιά,
8πμ,
ΔΕΗ Καμίνια 8πμ
Παρασκευή 17/5, 
Τζάνειο 10πμ, 
ΟΠΛ Ικόνιο 2.30μμ,  
9ο ΓΕΛ 7.45πμ 
Τρίτη 21/5 
ΟΛΠ Παγόδα, 7.30πμ, 
Τράπεζες Πειραιά
8.30πμ
Πέμπτη 23/ 5 
ΕΟΠΥΥ Πειραιά 8.30πμ 

Ανταρσία στην
Κοκκινιά
Τετάρτη 15/5 
Κρατικό Νίκαιας 12μ
Κέντρο Πολιτισμού
2.45μμ
Πέμπτη 16/5 
Δήμος Νίκαιας 11πμ
Παρασκευή 17/5 
Περιοδεία: (9πμ) ΕΦ-
ΚΑ, Δήμος Ρέντη, 
ΚΑΠΗ Ρέντη
Δευτέρα 20/5 
3ο Λύκειο 10.20πμ

Ανταρσία στην Ξάνθη
Τρίτη 14/5
Νοσοκομείο Ξάνθης
11.30πμ
Τετάρτη 15/5, 
Δημαρχείο 11.πμ, 
ΔΕΗ 12 μες.

Αντίσταση και
Ανατροπή στα
Βριλήσσια
Τετάρτη 15 /5
Σισμανόγλειο,11πμ
Πέμπτη 16/5 
Περιοδεία: (10πμ) δη-
μαρχείο, γκαράζ, ΚΑ-
ΠΗ, ΚΕΠ, ύδρευση,
ΟΚΠΑ 
Παρασκευή 17/5 
2ο ΓΕΛ 8πμ 

Κόκκινη Ρωγμή στο 
Ν. Ηράκλειο
Πέμπτη 16/5 
Περιοδεία; (8πμ) δη-

μαρχείο, ΚΕΠ,  υπηρε-
σίες, ΟΑΕΕ 
Παρασκευή 17/5 
Γκαράζ Δήμου 6πμ

Ανταρσία στη
Θεσσαλονίκη
Τετάρτη 15/5
ΕΛΠΕ -πύλη, 6.45πμ 
ΟΑΣΘ, 8.30πμ 
Περιοδεία (10πμ) ΙΚΑ –
ΔΕΗ Τούμπας 
Πέμπτη 16/5
Σχολείο Βούλγαρη
7.45πμ 
Δήμος Θεσσαλονίκης,
9.00 πμ
ΕΥΑΘ, 10.00πμ
Συνάντηση με Σωμα-
τείο ΕΥΑΘ 12 μεσ.
Παρασκευή 17/5
Σχολείο Κ. Καραμανλή,
7.45πμ 
Σχολείο Ικτίνου,
7.45πμ, 
ΕΡΤ3 11πμ
ΙΚΑ Πύλης Αξιού
9.30πμ  
Δικαστήρια  12 μες 
Δευτέρα 20/5
Περιοδεία (8.πμ( ΔΕΗ
Τσιμισκή, Κτηματολό-
γιο, ΙΚΑ Αγγελάκη, Πο-
λεοδομία,           
ΙΚΑ Μαρτίου, 11.πμ, 
Αμαξοστάσιο ΟΑΣΘ
1μμ
Τρίτη 21/5
Υπηρεσίες Περιφέρει-
ας (26ης Οκτωβρίου)
8.30πμ

Εξορμήσεις δημοτικών σχημάτων 
Σε εργατικούς χώρους

Σε γειτονιές

Aνταρσία στην
Θεσσαλονίκη
Παρασκευή 17/5
Εγκαίνια Εκλογικού
Περιπτέρου,
πεζόδρομος Αγ.
Σοφίας 8μμ,

Εκτός Σχεδίου-
Ν.Ιωνία
Παρασκευή 17/5
Πλατεία Σημηριώτη
8μμ

Φυσάει Κόντρα-
Αγία Παρασκευή
Σάββατο 18/5
Πλατεία Αγίας
Παρασκευής 8μμ

Αντίσταση και
Ανατροπή -
Βριλήσσια
Σάββατο 18/5
Πλατεία Αναλήψεως,
7μμ 

Aριστερή Κίνηση
Περιστερίου
Σάββατο 18/5 
Πλατεία Δημαρχείου
8μμ 

Αριστερή
Παρέμβαση

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

Κίνημα στην Πόλη
του Ζωγράφου 
Κυριακή 19/5 
Πλατεία Τερζάκη 7μμ  
Ομιλητής:
Παναγιώτης Νίκου,
υπ.Δήμαρχος 

Εκτός Πλάνου 
Δευτέρα 20/5 
Πλατεία Σουρμένων,
7.30μμ 

Ανταρσία στο
Λιμάνι
Τρίτη 21/5
Προεκλογικό
Περίπτερο,
πεζόδρομος
Σωτήρος και
Καραϊσκου, 6.30μμ

Ανυπότακτη
Πετρούπολη
Τρίτη 21/5
Πλατεία ΗΡΩ, 8μμ
Ομιλητές:
Παναγιώτης
Σαμοθρακίτης,

επικεφαλής,
Κατερίνα Πατρικίου,
δημοτική σύμβουλος
Νέαρχος Νιαρχάκος,
πρώην δημοτικός
σύμβουλος 

Ρήγμα στα
Δυτικά-Αιγάλεω
Τρίτη 21/5
Πλατεία
Εσταυρωμένου 8μμ 

Μια Πόλη
Ανάποδα 
Τρίτη 21/5
Πλατεία Νέας
Σμύρνης 7μμ
Ομιλητής: Γιάννης
Φραγκούλης, υπ.
δήμαρχος 

Ανταρσία στην
Κοκκινιά
Τετάρτη 22/5
Περιβολάκι 7.30μμ
Ομιλητές: Κατερίνα

Θωίδου υποψήφια
δήμαρχος Νίκαιας-
Ρέντη, Θοδωρής
Στρίγγος, υποψήφιος
δημοτικός
σύμβουλος, Τάκης
Ζώτος, υποψήφιος
ευρωβουλευτής 

Αριστερή
Παρέμβαση στα
Γιάννενα και στην
Ήπειρο, 
Τετάρτη 15/5 
Παρουσίαση
ψηφοδελτίου στο
εκλογικό περίπτερο
7.30 μμ
Πέμπτη 23/5 
Συγκέντρωση στο
περίπτερο 7.30μμ 
Ομιλητές: Νίκος
Ζήκος, υποφήφιος
περιφερειάρχης,
Χρήστος Πατσούρας,
υποψήφιος
δήμαρχος, Λουϊζα
Γκίκα υποψήφια
ευρωβουλευτής 

Eκδηλώσεις σχημάτων
Χαλάνδρι 
Τετάρτη 15/5 
Πλατεία Χαλανδρίου
7:30μμ 
Ομιλητές: Αναστασία
Ζαχαρή, φοιτήτρια ΕΜΠ,
υποψήφια
"Αντικαπιταλιστική
Ανατροπή στην Αττική"
Άννα Μπαχτή,
εκπαιδευτικός, υποψήφια
"Αντικαπιταλιστική
Ανατροπή στην Αττική",
Γιώργος Ράγκος, χημικός,
ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ,
υποψήφιος
ευρωβουλευτής

Ίλιο-Πετρούπολη- Άγ.
Ανάργυροι -
Kαματερό
Τετάρτη 15/5 
Πολιτιστικό Κέντρο
Πετρούπολης, Εθνικής
Αντιστάσεως 61, 7.30 μ.μ
Ομιλητές: Υποψήφιοι

Ευρωβουλευτές Κώστας
Παπαδάκης, Γιώργος
Μιχαηλίδης, Δήμητρα
Χρίστου, 

4ο Διαμέρισμα
Αθήνας
Τετάρτη 15/5
Πλ. Μετρό, Σεπόλια
7.30μμ
Ομιλητές: Αντώνης
Δραγανίγος, Γιάννης
Σηφακάκης, Γιάννης
Δημητρόπουλος

Γαλάτσι-Κυψέλη-
Πατήσια
Πέμπτη 16/5 
Γαλάτσι, Πλατεία Λυσίου,
7μμ
Ομιλητές: Σύλβια
Κοιλάκου, Φύλλια Πολίτη,
υποψήφιες στο
ευρωψηφοδέλτιο της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, Ηλίας Λοϊζος,
Κώστας Μπελιγρίνης,
υποψήφιοι με την
Αντικαπιταλιστική
Ανατροπή στην Αττική  

Πετράλωνα-Κουκάκι-
Θησείο-Ν.Κόσμος
Πέμπτη 16/5, 
Πλατεία Μερκούρη,
7.30μμ

Ομιλητές: Μαριάννα
Ζορμπά, Γιάννης
Μαραβελάκης, Αποστόλης
Σιαπάτης
Πάτρα 
Πέμπτη 16/5 
Πλ. Γεωργίου 7μμ 
Ομλητές: Άγγελος Χάγιος,
Γιάννης Αγγελόπουλος
Αιγάλεω 
Παρασκευή 17/5 
Πνευματικό Κέντρο
Γιάννης Ρίτσος 7μ.μ 
Ομλητές: Θανάσης
Καμπαγιαννης, Γιώργος
Μιχαηλίδης 

Χανιά
Σάββατο 18/5
Εργατικό Κέντρο,7μμ
Ομιλητές: Αγγέλα
Χαραλαμπάκη,  Χαιρέτη
Ειρήνη, υποψήφιες στο
ευρωψηφοδέλτιο της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, Χαιρετίζουν
Σεραφείμ Ρίζος,
υποψήφιος δήμαρχος
Χανίων και Γιώργος
Πιαγκαλάκης, υποψήφιος
περιφερειάρχης Κρήτης
Μενίδι
Κυριακή19/5 
Α' ΚΑΠΗ Μενιδίου 6μμ
Ομιλητές: Κώστας
Παπαδάκης, Παύλος

Αντωνόπουλος

N. Ιωνία 
Τετάρτη 22/5
Πλατεία Σημηριώτη  7μμ
Ομιλητές: Γιώργος
Ράγκος, χημικός, ΚΣΕ
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, υποψήφιος
ευρωβουλευτής,
Δημήτρης Δεσύλλας, ΠΣΟ
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, υποψήφιος
ευρωβουλευτής 

Περιστέρι
Πέμπτη 23/5
Πλατεία Δημαρχείου, 7.30
μμ 

Νέα Σμύρνη
Πέμπτη 23/5
Πλ. Ν. Σμύρνης, 7.30 μμ

Εκδηλώσεις ANTAΡΣYA Αθήνα
Κεντρική Προεκλογική 
συγκέντρωση
Δευτέρα 20/5, 
Περίπτερο  
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, 
Εθνική Βιβλιοθήκη,
Πανεπιστημίου, 7μμ

ΑΝΤΑΡΣΥΑ Εθνική Βιβλιοθήκη,
Πανεπιστημίου
Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας,
Προπύλαια, έξοδος Μετρό
Πανεπιστήμιο, επί της Γρηγορίου του Ε'

Αντικαπιταλιστική
Ανατροπή στην Αττική,
Προπύλαια, επί της Ρήγα
Φεραίου

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
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Τι έχουν σημάνει για τη μειονότητα
δέκα χρόνια μνημόνια αλλά και η
όξυνση των ανταγωνισμών ανάμεσα
στον ελληνικό και τουρκικό καπιτα-
λισμό;   

Ο μειονοτικός πληθυσμός, ούτως ή
άλλως ένα από τα πιο φτωχά κομμάτια
της κοινωνίας  έχει χτυπηθεί βαρύτατα
από τη λιτότητα αλλά ταυτόχρονα υφί-
σταται  τον ρατσισμό και την καταπίε-
ση από την μεριά του κράτους. Πολλές
φορές από τα κυρίαρχα μέσα, οι πολί-
τες παρουσιάζονται περίπου ως “απει-
λή για το έθνος”, αλλά και ως πολίτες
που είναι και «πρέπει» να είναι πολίτες
δεύτερης κατηγορίας.        

Η δική μας αριστερά πάλεψε σταθε-
ρά ενάντια στην καταπίεση της μειονό-
τητας, απ' τον καιρό που μεγάλο κομ-
μάτι των ανθρώπων ήταν κλεισμένο πί-
σω απ' τις μπάρες, που με τα  μέτρα
"διοικητικών οχλήσεων" το ελληνικό
κράτος αφαιρούσε την ιθαγένεια από
δεκάδες χιλιάδες πολίτες και από τον

καιρό που οι φασίστες επιχειρούσαν
πογκρόμ κατά της μειονότητας και
ωθούσαν σε πολεμική εμπλοκή στα
Βαλκάνια. Υπερασπιζόμαστε πάντα το
δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού της μει-
ονότητας και απαιτούμε το σεβασμό
των δικαιωμάτων της. Αντίστοιχη θα
πρέπει να είναι και  αντιμετώπιση και
των άλλων αριστερών δυνάμεων. 

Πώς μπορούμε να 
σταματήσουμε την φασιστική απειλή;

Μπορούμε να φράξουμε το δρόμο
του ρατσισμού και της φασιστικής
απειλής δίνοντας τις μάχες όλοι μαζί,
μειονότητα, πλειονότητα, εργατικό κί-
νημα. Ένα σημαντικό παράδειγμα ενι-
αίου μετώπου ήταν η συμβολή μας στο
κλείσιμο για δεύτερη φορά, των γρα-
φείων-ορμητηρίων των δολοφόνων της
Χρυσής Αυγής. Τότε οργανώσαμε μια
μεγάλη διαδήλωση με συμμετοχή του
Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΥ,
οχτώ πρωτοβάθμιων σωματείων, του
φοιτητικού συλλόγου και όλης της αρι-
στεράς. Τέτοιες πρωτοβουλίες και τέ-
τοιες δράσεις οδηγούν σε νίκες το ερ-
γατικό και αντιφατικό κίνημα  

Οι αγώνες που δώσαμε όλοι μαζί τα
προηγούμενα χρόνια και θα δώσουμε

και τα επόμενα είναι η βασική παρακα-
ταθήκη για την διάλυση των καχυπο-
ψιών και των προκαταλήψεων που καλ-
λιεργούνται συστηματικά από την κυ-
ρίαρχη προπαγάνδα. Πρωτοβουλίες
όπως η συνάντηση με τους Τούρκους
συντρόφους στα σύνορα για να καταγ-
γείλουμε τις απελάσεις και τα βασανι-
στήρια προσφύγων από την αστυνομία,
ακόμη και από παρακρατικές συμμο-
ρίες στον Έβρο είναι πολύ σημαντικές.
Η  φετινή 16 Μάρτη  ήταν σταθμός του
διεθνούς κινήματος και απάντηση στο
μακελειό στη Ν. Ζηλανδία. 

Ζούμε μαζί, στην Ξάνθη, την πιο
φτωχή πόλη της  χώρας και αρνούμα-
στε να δεχθούμε ότι η μοίρα μας είναι
να ψάχνουμε απεγνωσμένα δουλειά
στο εξωτερικό για να μπορούμε να ζή-
σουμε και να θρέψουμε τα παιδιά μας.
Γι' αυτό είμαστε αποφασισμένοι να δώ-
σουμε μέχρι τέλους τη μάχη ενάντια
στη λιτότητα, τον εθνικισμό και το ρα-
τσισμό.

• Ο Τζεμαλή Μηλιαζήμ και 
ο Μουσταφά Τσολάκ Αλή 

μίλησαν στον Γιώργο Πίττα.

ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ
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Γιατί με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις ευρωεκλογές; 
Υπάρχει εναλλακτική στην κατρακύλα του ΣΥΡΙΖΑ;

Πέρα απ’ το γεγονός που η ΑΝΤΑΡΣΥΑ ήταν πάντοτε στην
πρώτη γραμμή του αγώνα σ’ όλα αυτά τα χρόνια και είχαμε κοι-
νούς αγώνες, κυρίως μετά το «μακεδονικό» που το συντριπτικό
κομμάτι της Αριστεράς έπεσε στην κατρακύλα του εθνικισμού,
για έναν αριστερό που σέβεται τον εαυτό του δεν έμεινε άλλη
επιλογή από το να στηρίξει και να δυναμώσει την ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
(Εγώ πάντα πίστευα πως τα εθνικά θέματα είναι χάρτης ηλιο-
τροπίου για την Αριστερά σ’ όλες τις χώρες. Και στη χώρα μας
το «μακεδονικό». Και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ ήταν η μοναδική που έμεινε
στο ύψος των περιστάσεων.) Και εγώ δήλωσα δημόσια πως θα
τη στηρίξω και θα παλέψω να τη δυναμώσω όσο μπορώ εκ μέ-
ρους μου. Και μετά χαράς δέχτηκα την πρόταση των συντρό-
φων να συμμετέχω στο ευρωψηφοδέλτιο. 

Σαφώς και υπάρχει εναλλακτική στις ακραίες νεοφιλελεύθε-
ρες πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ και αυτή δεν είναι ούτε η νεοφιλελεύ-
θερη ακροδεξιά του Κ. Μητσοτάκη, ούτε η νεοφιλελεύθερη δε-
ξιά της Φ. Γεννηματά, αλλά ούτε ο αριστερός ρεφορμισμός (εί-
τε μιλάμε για σταλινισμό, είτε για «πατριωτική Αριστερά», είτε
για αριστερή σοσιαλδημοκρατία). Η απάντηση είναι στα αριστε-
ρά. Γι’ αυτό πρέπει να δυναμώσουμε την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και να πα-
λέψουμε για την ενότητα όλων των επαναστατικών, κομμουνι-
στικών, αντικαπιταλιστικών δυνάμεων.

Θα τα βρείτε 
Φειδίου 14 
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μαρξιστικό βιβλιοπωλείο Τα βιβλία είναι όπλα



Στις 16 Μάη του 1919 (2 Μάη
με το παλιό ημερολόγιο) ο ελ-
ληνικός στρατός αποβιβαζό-

ταν στην Σμύρνη. Το αφιέρωμα που
έκανε η εφημερίδα Καθημερινή στις
αρχές του μήνα για την επέτειο είχε
τίτλο «Ο ελληνικός στρατός απελευ-
θερώνει την Σμύρνη». Σε αυτό, πε-
ρίσσευαν οι διθυραμβικές περιγρα-
φές: 

«Όταν έφυγε η πρωινή άχνα φάνη-
κε στο βάθος ο θρυλικός “Αβέρωφ”,
ακολουθούσε το “Πατρίς” με το 34ο
Ευζωνικό Σύνταγμα. Έρχονται, ακού-
στηκε μια μυριόστομη φωνή... Το
κλάμα δεν τους άφηνε να δούνε κα-
θαρά… Χιλιάδες μάτια δακρυσμένα
βλέπουν τα πλοία να πλησιάζουν.
Καθαρά φαίνονται οι τσολιάδες. Να
και η πολεμική ελληνική σημαία,
όλος ο κόσμος μαζί με τον Χρυσό-
στομο ψέλνουν: “Τη Υπερμάχω Στρα-
τηγώ τα νικητήρια”. Τι συγκινητική
στιγμή, χιλιάδες μάτια δακρυσμένα
βλέπουν για πρώτη φορά ευζώνους
και την ένδοξη πολεμική ελληνική
σημαία».

Η Καθημερινή, μαζί με όλη τη Δε-
ξιά, δεν χάνει ευκαιρία να βαράει τα
ταμπούρλα του εθνικισμού γενικά,
όπως με το Μακεδονικό, και της
«τουρκοφαγίας» ειδικότερα. Κομμάτι
αυτής της εκστρατείας είναι οι ανα-
φορές στην «Εορτή των Εορτών»,
τους τσολιάδες και το θωρηκτό Αβέ-
ρωφ, τις «ένδοξες» πολεμικές σημαί-
ες. 

Ιμπεριαλιστές
Η άρχουσα τάξη τότε, και η κυ-

βέρνηση του Βενιζέλου που πέτυχε
εκείνο τον «εθνικό θρίαμβο» παρου-
σίαζε την απόβαση της Σμύρνης σαν
κίνηση για την “προστασία των χρι-
στιανικών πληθυσμών”. Αυτή ήταν,
τον Απρίλη του 1919, και η επίσημη
δικαιολόγηση της απόφασης της
«Συνδιασκέψεως Ειρήνης» όπου οι
νικητές του Πρώτου Παγκοσμίου
Πολέμου επέβαλαν τους όρους τους
στους ηττημένους.

Η απόφαση ήταν προϊόν της συγ-
κεκριμένης συγκυρίας των ανταγω-
νισμών και των παζαριών ανάμεσα
στους ιμπεριαλιστές που είχαν επι-
κρατήσει στον πόλεμο. Συγκρούον-
ταν και παζάρευαν για το πως θα
μοιράσουν τη λεία της ηττημένης
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Βρε-
τανία, η Γαλλία, οι ΗΠΑ είχαν η κάθε
μια τους δικούς της σχεδιασμούς.
Το ίδιο και δυνάμεις όπως η Ιταλία
και η Ελλάδα. 

Όταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία
υπέγραψε τη συνθηκολόγησή της
στο τέλος Οκτώβρη του 1918 (Συν-
θήκη του Μούδρου) αναγνώρισε
στους Συμμάχους της Αντάντ και το
δικαίωμα να ελέγχουν το σιδηρο-
δρομικό της δίκτυο και να καταλαμ-
βάνουν οποιαδήποτε σημείο της επι-
κράτειάς της θεωρούσαν απαραίτη-
το.

Όμως, το σάπιο καθεστώς του
Σουλτάνου στην Κωνσταντινούπολη

που την υπέγραψε σύντομα βρέθηκε
να μην ελέγχει τίποτα παραπάνω
από το παλάτι του. Το κίνημα του
Κεμάλ Ατατούρκ ξεκίνησε την πάλη
του ενάντια στον ιμπεριαλιστικό δια-
μελισμό της Τουρκίας.

Το πρόβλημα που αντιμετώπιζαν
οι ιμπεριαλιστές ήταν διπλό: και να
φτάσουν σε μια συμφωνία μοιρα-
σιάς και να εξασφαλίσουν την υλο-
ποίησή της. Δεν μπορούσαν να στεί-
λουν δικά τους στρατεύματα. Και
μόνο η ιδέα ότι ο πόλεμος συνεχίζε-
ται μπορούσε να προκαλέσει έκρηξη
στα εκατομμύρια των φαντάρων που
είχαν ζήσει τη φρίκη των χαρακωμά-
των και έβλεπαν με ελπίδα τη φλόγα
της επανάστασης που είχε ανάψει ο
Οκτώβρης του 1917 στη Ρωσία και η
επανάσταση στη Γερμανία.

Άρχουσα τάξη
Ο «πρόθυμος σύμμαχος» που ήθε-

λε –και νόμιζε ότι μπορούσε- να κά-
νει τη βρωμοδουλειά ήταν η ελληνι-
κή αστική τάξη. Διέθετε έναν εμπει-
ροπόλεμο στρατό που είχε σκληρα-
γωγηθεί στο «σχολείο» των Βαλκανι-
κών Πολέμων. Είχε καταφέρει να
βρεθεί, έστω τον τελευταίο χρόνο
του πολέμου, στο στρατόπεδο των
νικητών –μια απόφαση που είχε προ-
καλέσει τόσο έντονο διχασμό στο
εσωτερικό της που έφτασε στα όρια
του εμφυλίου πολέμου. 

Όμως, τώρα ο Βενιζέλος ήθελε να
δρέψει τους καρπούς της νίκης. Η
Σμύρνη και όλη η Μικρασία ήταν
από χρόνια το έπαθλο. Ήδη το 1915
ο Βενιζέλος είχε προτείνει την παρα-
χώρηση της Καβάλας και γειτονικών
περιοχών στην Βουλγαρία, διεκδι-
κώντας από την Ανταντ ως αντάλ-
λαγμα  τη Δυτική Μικρά Ασία με κέν-
τρο την Σμύρνη. 

Η επιμονή σ’ αυτό τον στόχο είχε
να κάνει με τα συμφέροντα του ελ-
ληνικού κεφαλαίου. Ο Νίκος Ψυρού-

κης στο βιβλίο του «Η Μικρασιατική
Καταστροφή» έχει εξηγήσει αυτά τα
συμφέροντα ως εξής:

«Η ανάγκη της εδραίωσης και της
επέκτασης των θέσεών του στην Εγ-
γύς Ανατολή γινόταν καθημερινά
όλο και πιο μεγάλη. Όσο φαινόταν
πιο καθαρά ότι η σοβιετική Ρωσία
ήταν βιώσιμο φαινόμενο, τόσο μεγά-
λωνε και η τάση αναπλήρωσης των
χαμένων θέσεων με νέες στην Εγγύς
Ανατολή. Όσο μεγάλωναν τα στη-
ρίγματα της ντόπιας εθνικής αστικής
τάξης στην Εγγύς Ανατολή, τόσο
ενισχυόταν η τάση του ελληνικού κε-
φαλαίου για την κατοχύρωση των
θέσεών του στην αγορά της περιο-
χής».

Η θέση ήταν κυρίαρχη από πολλές
απόψεις. Έλεγχε, πριν το 1922, το
50% του κεφαλαίου του επενδυμέ-
νου στη βιομηχανία της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας, το 60% των θέσεων
εργασίας στους μεταποιητικούς
κλάδους. Κυριαρχούν απόλυτα στο
εισαγωγικό και το εξαγωγικό εμπό-
ριο. Το 1914 το 46% από τους τρα-
πεζίτες στην Οθωμανική Αυτοκρατο-
ρία ήταν Έλληνες. Την ίδια χρονιά
από τις 6.507 βιομηχανίες και βιοτε-
χνίες της Αυτοκρατορίας το 49%
ανήκε σε Έλληνες.

Αυτή την επιρροή ήθελε να τη με-
ταφράσει σε κομμάτι της επίσημης
μοιρασιάς η ελληνική άρχουσα τάξη.
Οι αναφορές στην «τρισχιλιόχρονη
παρουσία του ελληνισμού στη γη
της Ιωνίας» ήταν για τα προπαγανδι-
στικά φυλλάδια και τους δεκάρικους
λόγους των παπάδων και των πολιτι-
κών. 

Κατοχή
Υποτίθεται ότι ο ελληνικός στρα-

τός ήταν απελευθερωτικός. Αλλά
ποιους απελευθέρωνε; Στατιστικές
και απογραφές επιστρατεύονταν -
και επιστρατεύονται και σήμερα- για

να αποδείξουν ότι εκεί στα παράλια
της Μικράς Ασίας και σε ακόμα με-
γαλύτερες περιοχές, το ελληνικό
στοιχείο υπερτερούσε. Η Σμύρνη
ήταν «ελληνική πόλη» είναι το ρε-
φραίν. Στην πραγματικότητα, η
Σμύρνη ήταν μια πολύχρωμη, πολυε-
θνική πόλη. Ακόμα και στα παράλια
το ελληνικό στοιχείο ήταν απλά μια
σημαντική μειοψηφία, όχι πάνω από
40%. Στην ενδοχώρα οι συσχετισμοί
γίνονταν ακόμα πιο συντριπτικοί.

Όμως, έτσι κι αλλιώς, οι ίδιοι οι
«απελευθερωτές» δεν μάσαγαν τα
λόγια τους όταν έφτανε η ώρα της
πράξης. Το πως έβλεπαν την παρου-
σία τους εκεί, το δείχνει ακόμα και η
προκήρυξη του στρατιωτικού διοικη-
τή της Σμύρνης που τυπώθηκε τη
μέρα της απόβασης:

«Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙ-
ΚΟΥΣ

Φέρω εις γνώσιν υμών ότι κατ' εν-
τολήν της κυβερνήσεώς μου (ενερ-
γούσης εκ συμφώνου μετά των Συμ-
μάχων) προβαίνω εις στρατιωτικήν
κατάληψιν της Σμύρνης και των πέ-
ριξ. Η κατοχή αυτή σκοπόν έχει την
εξασφάλισιν των πληθυσμών και
προστασίαν εν γένει της εννόμου τά-
ξεως...»

Στο αφιέρωμα της Καθημερινής
υπάρχει μια φωτογραφία που απει-
κονίζει δυο νεκρούς έλληνες φαντά-
ρους που σκοτώθηκαν από πυρά
τούρκων ελεύθερων σκοπευτών τη
μέρα της απόβασης. Δεν γράφει
όμως τίποτα για τη συνέχεια. Ο ιστο-
ρικός-δημοσιογράφος Τάσος Κω-
στόπουλος στο βιβλίο του «Πόλεμος
και Εθνοκάθαρση, η ξεχασμένη
πλευρά μιας δεκαετούς εθνικής
εξόρμησης 1912-1922» διασώζει μια
άλλη πλευρά της «απελευθέρωσης»
γράφει:

«Έλληνες στρατιώτες και ένοπλοι
ντόπιοι χριστιανοί επιδίδονται σ’ ένα

διήμερο όργιο βίας, φόνων, βιασμών
και εκτεταμένων λεηλασιών στις
μουσουλμανικές συνοικίες της πό-
λης, με περισσότερους από 200 νε-
κρούς μεταξύ των κατοίκων. Περί-
που 2.500 μουσουλμάνοι συνελή-
φθησαν και κακοποιήθηκαν (ανάμε-
σά τους μικρά παιδιά και ολόκληρες
τάξεις μαθητών με τους δασκάλους
τους) ενώ στόχος επιθέσεων έγινε
επίσης η εβραϊκή κοινότητα της πό-
λης με λεηλασία των καταστημάτων
της και μερικούς νεκρούς».

Η συνέχεια ήταν η επέκταση της
κατοχής όλο και πιο βαθιά στη Μι-
κρά Ασία. Και όπως έχει συμβεί με
όλους τους στρατούς κατοχής, γινό-
ταν όλο και πιο δύσκολο να κάνει
διαχωρισμό ανάμεσα στους στρα-
τιωτικούς στόχους και τον άμαχο
πληθυσμό. Ο κάθε τούρκος χωρικός
μπορούσε να σκαλίζει το χωράφι
του τη μέρα και το βράδυ να παίρνει
το όπλο. Τα χωριά έδιναν τροφή και
πληροφορίες στους αντάρτες που
αντιστέκονταν στην ελληνική κατο-
χή. Οι σφαγές και οι εμπρησμοί έγι-
ναν η κατοχική απάντηση στον αν-
ταρτοπόλεμο. Κι όσο η νίκη ξέφευ-
γε, όσο τα στρατεύματα του Κεμάλ
δυνάμωναν, ο εφιάλτης γινόταν όλο
και πιο αιματοβαμμένος.

Τριάμισι χρόνια μετά, οι φιλοδο-
ξίες της αστικής τάξης πνίγηκαν στο
αίμα και στους καπνούς της αποβά-
θρας της Σμύρνης. Το αίμα δεν ήταν
δικό της βέβαια. Ήταν των απλών
ανθρώπων που χρησιμοποίησε τόσο
κυνικά για να κάνει το θέλημα των
ιμπεριαλιστών και να γεμίσει τις τσέ-
πες της.

Αντίθετα, η Αριστερά εκατό χρό-
νια μετά πρέπει να είναι περήφανη
για την στάση της στην Μικρασιατι-
κή Εκστρατεία. Το επαναστατικό
κόμμα, το ΣΕΚΕ, διαμορφώθηκε μέ-
σα από την αντιπολεμική πάλη και
την παρέμβαση στις απεργίες που
ξεσπούσαν στη διάρκεια του πολέ-
μου. Μια ολόκληρη γενιά επαναστα-
τών με λαμπρότερο εκπρόσωπο τον
Παντελή Πουλιόπουλο και τους συν-
τρόφους του στους αντιπολεμικούς
ομίλους των φαντάρων στο μέτωπο
της Μικράς Ασίας έμπαινε στη φω-
τιά αυτής της μάχης. Το 1920 όταν η
άρχουσα τάξη πανηγύριζε για ένα
ακόμα «θρίαμβο», τη Συνθήκη των
Σεβρών, το ΣΕΚΕ διακήρυττε:

«Η ώρα του πολέμου έφθασεν! Ο
εχθρός ευρίσκεται εντός των συνό-
ρων και όχι πέραν αυτών! Είναι αυ-
τοί οι εκμεταλλευταί μας οι οποίοι
κρύπτονται όπισθεν των διαφόρων
αστικών κομμάτων και οι οποίοι εμ-
φανίζονται ενώπιον του λαού με πα-
τριωτικά και εθνικιστικά ενδύματα,
ενώ οι ίδιοι ως εργοδόται, ως τραπε-
ζίται, ως τοκισταί, ως γαιοκτήμονες,
ως έμποροι, ως πολιτικοί, τυραννούν
και καταπιέζουν τον τόπο. Αυτοί εί-
ναι οι πραγματικοί –οι φυσικοί- εχ-
θροί μας».

Λέανδρος Μπόλαρης
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1919 H Eλληνική
κατοχή στη Σμύρνη
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Την περασμένη βδομάδα
η δημοκρατία στην Τουρ -
κία έφτασε σε ένα από

τα χαμηλότερα επίπεδά της
όταν το Ανώτατο Εκλογικό
Συμβούλιο πήρε την απόφαση
να επαναληφθούν οι εκλογές
για το δήμο της Ιστανμπούλ.

Η δικαιολογία που δόθηκε
για τη νέα ψηφοφορία είναι
ότι κάποιοι από αυτούς που
εργάστηκαν για τη διενέργεια
των εκλογών δεν ήταν επίση-
μοι δημόσιοι υπάλληλοι και
κάποια έγγραφα αποτελεσμά-
των ήταν δίχως υπογραφή.
Αλλά η κοινή γνώμη είναι ξε-
κάθαρη ότι επρόκειτο για μια
πολιτική απόφαση που ελή-
φθη υπό την ασφυχτική πίεση
του Ταγίπ Ερντογάν και του
στενού του συμμάχου, του
φασίστα Ντεβλέτ Μπαχτσελί.
Σε κάποιες μικρότερες πόλεις,
η αντιπολίτευση έκανε ανάλο-
γες ενστάσεις, αλλά όλες απορρί-
φθηκαν επειδή οι κατάλογοι των ερ-
γαζόμενων στην εκλογική διαδικασία
είχαν εγκριθεί στις αρχές Μάρτη και
καμιά επίσημη αίτηση δεν έγινε
έκτοτε. Αλλά αν ισχύει αυτό γιατί
στην Ιστανμπούλ πάνε να ξαναγί-
νουν εκλογές; 

Σύμφωνα με μια πρόσφατη δημο-
σκόπηση μόλις το 36% τους συνό-
λου των κατοίκων της Ιστανμπούλ,
θεωρεί ότι υπήρξε παράτυπη παρέμ-

βαση στην εκλογική διαδικασία (στμ.
όπως υποστηρίζει ο Ερντογάν). Ακό-
μα μεγαλύτερα κομμάτια από τη βά-
ση των ψηφοφόρων του Ερντογάν
δεν ακολουθούν την επίσημη αφή-
γηση. Παρ' όλα αυτά το ΑΚP πρόκει-
ται να δώσει μεγαλύτερη προσοχή
στους εκατοντάδες χιλιάδες ψηφο-
φόρους  που απομακρύνθηκαν εξ αι-
τίας των σκληρών πολιτικών της κυ-
βέρνησης και δεν πήγαν καθόλου
στην κάλπη.

Η ακύρωση των εκλογών της
Ιστανμπούλ προκαλεί σοβαρή ζημιά
στην εικόνα του ΑΚP. Ο Ερντογάν
βασιζόταν πάντα στις εκλογές, υπε-
ρασπιζόμενος τον εαυτό του απέναν-
τι στους ελιγμούς της στρατιωτικής
ελίτ, με βάση το λαϊκό του έρεισμα.
Τώρα η γενική αίσθηση στις μάζες
είναι ότι η συμμαχία AKP – MHP χρη-
σιμοποιεί όλο τον κρατικό μηχανισμό
για να σταματήσει τον Εκρέμ Ιμάμο-
γλου, τον υποψήφιο του CHP που

κέρδισε τις εκλογές στην Ιστανμ-
πούλ, από το να αναλάβει δήμαρχος
της πόλης. Αυτό φαίνεται και στην
υποστήριξη του κόσμου που κερδίζει
ο Ιμάμογλου. Δεκάδες γνωστές προ-
σωπικότητες συσπειρώθηκαν γύρω
από το σύνθημά του “Όλα θα πάνε
καλά”, μετά την ακύρωση των εκλο-
γών. Συμπεριλαμβανομένων και μερι-
κών που βρίσκονταν πολύ κοντά
στον Ερντογάν πιο πριν.

Αυτή η αλλαγή στη διάθεση του

απλού κόσμου ήταν παραπά-
νω από εμφανής και στο φε-
στιβάλ Μαρξισμός 2019, το
ετήσιο γεγονός της αριστε-
ράς που οργανώνει το Επα-
ναστατικό Σοσιαλιστικό Ερ-
γατικό Κόμμα (DSiP). Οι πέν-
τε ημέρες που κράτησε την
περασμένη βδομάδα απέδει-
ξαν ότι τα πράγματα έχουν
αρχίσει να κινούνται. Εκα-
τοντάδες κόσμος από οχτώ
διαφορετικές πόλεις έλαβαν
μέρος. Πάνω από 150 φύλλα
της εφημερίδας μας Σοσιαλι-
στής Εργάτης, πουλήθηκαν.
Η ζωντάνια στις συζητήσεις
έδειχνε  ότι το αίσθημα της
απελπισίας έχει μείνει στο
παρελθόν. Οι συντρόφισσες
και οι σύντροφοι του DSiP
επιχειρηματολογούσαν με
επιτυχία στο γιατί δεν ψηφί-
σαμε τον Ιμάμογλου στις
εκλογές και γιατί θα το κά-
νουμε αυτή τη φορά, στις

εκλογές της 23ης Ιούνη. Δεν είναι
ζήτημα υποστήριξης στον Ιμάμο-
γλου αλλά αντίστασης στην αδικία
και υπεράσπισης του δικαιώματος ο
κόσμος να μπορεί να εκλέγει τους
δημάρχους που θέλει. Στο τέλος του
Φεστιβάλ 12 νέοι άνθρωποι οργανώ-
θηκαν στο DSiP για να χτίσουμε μαζί
τη ριζοσπαστική αντικαπιταλιστική
εναλλακτική.

Οζάν Τεκίν

ΤΟΥΡΚΙΑ  Υπερασπίζοντας το δικαίωμα του κόσμου να εκλέγει

«Είμαι Κύπριος» δήλωσε ο Γιούνκερ
όταν ρωτήθηκε για το Τουρκικό
πλωτό γεωτρύπανο «Fatih» που

εγκαταστάθηκε δυτικά της Πάφου με σκοπό
τη διεξαγωγή ερευνών για φυσικό αέριο. Η
δήλωση αυτή παρουσιάστηκε από τον Ανα-
στασιάδη και όλα τα ΜΜΕ σαν στήριξη της
κυβέρνησης σχετικά με τους ενεργειακούς
σχεδιασμούς της. Στην πραγματικότητα
όμως αυτή η ερμηνεία είναι άλλη μια ένδειξη
της αλαζονικής και αυθαίρετης συμπεριφο-
ράς της ελληνοκυπριακής άρχουσας τάξης
που θεωρεί ότι Κύπριοι είναι μόνο οι ελληνο-
κύπριοι και ότι η Κύπρος τους ανήκει.

Με βάση το σύνταγμα της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας, Κύπριοι πολίτες είναι τόσο οι ελ-
ληνοκύπριοι, όσο και οι τουρκοκύπριοι. Είμαι
σίγουρος ότι ο Γιούνκερ γνωρίζει αυτή την
πραγματικότητα και αν του ζητούσε κανείς
διευκρινίσεις πολύ εύκολα θα έδινε μια διφο-
ρούμενη ερμηνεία στη δήλωση του.

Διφορούμενες ήταν και οι δηλώσεις όλων
των άλλων, ΕΕ και ΗΠΑ. Χαρακτηριστικός
ήταν ο πρωτοσέλιδος τίτλος φιλοκυβερνητι-
κής εφημερίδας μετά την άτυπη σύνοδο της
ΕΕ που ο Αναστασιάδης ζήτησε καταδίκη
της Τουρκίας: «του προσέφεραν τσάι και
υποσχέσεις». Αυτές οι εξελίξεις είναι ένα χα-

στούκι στους σχεδιασμούς του Αναστασιάδη
που τα τελευταία χρόνια προχωρεί με την
συνεργασία του Τσίπρα, σε τριμερείς συνερ-
γασίες με όλους τους δικτάτορες και τα αυ-
ταρχικά καθεστώτα της περιοχής, Ισραήλ,
Αίγυπτος, Ιορδανία, Κατάρ κλπ. Θεώρησε
πως επειδή έχει τη στήριξη τους, όπως και
των πολυεθνικών εταιριών που μοιράστηκαν
τα οικόπεδα σε αυτό που η Κυπριακή Δημο-
κρατία έχει ορίσει σαν ΑΟΖ, ότι μπορεί να
αποκλείσει την Τουρκία από τους ενεργει-
ακούς σχεδιασμούς στην περιοχή.

Αιχμή του δόρατος
Αυτοί οι σχεδιασμοί ήταν η αιχμή του δό-

ρατος της πολιτικής Αναστασιάδη τα δυο τε-
λευταία χρόνια. Γι' αυτό εγκατέλειψε κάθε
προσπάθεια για να υπάρξει μια συμφωνημέ-
νη διευθέτηση του Κυπριακού που να επανε-
νώνει το νησί. Είναι πολλά τα οφέλη και δεν
θέλει να τα μοιραστεί σε καμιά περίπτωση με
τους τουρκοκύπριους, παρά τις δηλώσεις
του ότι θα ωφεληθούν και οι τουρκοκύπριοι
μετά την λύση. Γι' αυτό το λόγο έχει υπανα-
χωρήσει από τις συγκλίσεις Χριστόφια – Τα-
λάτ που προνοούσαν ότι τα οφέλη από την
διαχείριση των φυσικών πόρων του νησιού
θα τα διαχειρίζεται η Κεντρική Κυβέρνηση
της Ομοσπονδιακής Κυπριακής Δημοκρα-

τίας. Τώρα αρνείται αυτές τις συγκλίσεις
όπως και την αποτελεσματική συμμετοχή
των τουρκοκυπρίων στη διακυβέρνηση που
προνοούσε μια θετική ψήφο τουρκοκύπριου
yπουργού για κάθε θέμα που τους αφορού-
σε. Ο Αναστασιάδης αποφάσισε ότι οι σχε-
διασμοί για το φυσικό αέριο δεν αφορούν
τους τουρκοκύπριους.

Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι και ο
Ερντογάν κάνει τους δικούς του σχεδια-
σμούς για να εξασφαλίσει τα συμφέροντα
της τουρκικής άρχουσας τάξης. Όλα αυτά
όμως είναι επικίνδυνα παιχνίδια με τη φωτιά
που μπορούν να οδηγήσουν σε ανάφλεξη
την οποιαδήποτε στιγμή. 

Δεν έχουμε κανένα λόγο να στηρίξουμε
τους σχεδιασμούς του Αναστασιάδη. Δεν
πρέπει με κανένα τρόπο να δεχτούμε τα
υστερικά καλέσματα του Αβέρωφ Νεοφύτου,
του προέδρου του κυβερνητικού κόμματος,
για εθνική ενότητα και ομοψυχία γιατί βρι-
σκόμαστε «υπό απειλή» και «η χώρα κινδυ-
νεύει». Σε μια τέτοια περίπτωση θα γινόμα-
σταν μέρος του προβλήματος και όχι της λύ-
σης του.

Ούτε φυσικά θα πρέπει να του κάνουμε τη
χάρη να αφήσουμε τα άλλα  θέματα της επι-
καιρότητας που καίνε την κυβέρνηση και το
κόμμα του. Το σκάνδαλο για το ξεπούλημα

του Συνεργατισμού, τη ρατσιστική συμπερι-
φορά της αστυνομίας για τις εξαφανίσεις
των αλλοδαπών οικιακών βοηθών που οδή-
γησε στη δολοφονία πέντε γυναικών και δυο
παιδιών και στις άθλιες επιθέσεις απο στελέ-
χη του κυβερνητικού κόμματος στον τουρκο-
κύπριο υποψήφιο του ΑΚΕΛ για τις ευρωε-
κλογές Νιαζί Γκιζίλγουρεκ.  

Αντίθετα εμείς θα συνεχίσουμε την πίεση
για όλα αυτά και ταυτόχρονα θα απαιτούμε
να σταματήσουν οι ενεργειακοί σχεδιασμοί
που έχουν σαν στόχο να αποκλείσουν τους
τουρκοκύπριους. Το λιγότερο που θα μπο-
ρούσε να κάνει σήμερα ο Αναστασιάδης, αν
ήταν ειλικρινής ότι θέλει να μοιραστεί τα
οφέλη από τους φυσικούς πόρους της Κύ-
πρου με τους τουρκοκύπριους ήταν να τους
καλέσει να συμμετέχουν σε μια δικοινοτική
επιτροπή που να έχει αποφασιστικό ρόλο
στις αποφάσεις για τους ενεργειακούς σχε-
διασμούς. Εξάλλου παρόμοιες επιτροπές
υπάρχουν για την πολιτιστική κληρονομιά,
για την εγκληματικότητα και άλλα θέματα.

Δεν θα το κάνει όμως. Σε αυτή τη κατεύ-
θυνση είναι που πρέπει να στραφεί η αριστε-
ρά και όχι να του δίνει στήριξη με τις ομόφω-
νες αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου. 

Ντίνος Αγιομαμίτης

ΚΥΠΡΟΣ Στοπ στα επικίνδυνα παιχνίδια με τις ΑΟΖ

Μαρξισμός 2019 στην Τουρκία
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Επιτυχία για το People Before Profit (PBP, Οι άνθρωποι πά-
νω από τα κέρδη) στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές
στη Βόρεια Ιρλανδία. Εκλέχθηκαν πέντε δημοτικοί σύμ-

βουλοι στο Μπέλφαστ και στο Ντέρι, από δύο που είχε μετά τις
περασμένες εκλογές. 

Το PBP είναι πρωτοβουλία που στηρίζεται στις δυνάμεις της
αδελφής οργάνωσης του ΣΕΚ στην Ιρλανδία. Ο βετεράνος
αγωνιστής και πρώην βουλευτής στο Στόρμοντ (βορειοϊρλανδι-
κό κοινοβούλιο) Έμον ΜακΚαν επιστρέφει στο δημοτικό συμ-
βούλιο του Ντέρι, ενώ εκλέγονται επίσης οι Ματ και Μάικλ Κό-

λινς, η Φιόνα Φέργκιουσον και ο Σον Χάρκιν. 
Το PBP είναι από τις λίγες πολιτικές δυνάμεις που έχουν κοι-

νή δράση σε ολόκληρη την Ιρλανδία, τόσο στον ανεξάρτητο
Νότο, όσο και στο Βορρά που ανήκει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η
κρίση του Μπρέξιτ έχει αναζωπυρώσει τις πιο παλιές και επικίν-
δυνες κόντρες στη Βόρεια Ιρλανδία, καθώς η Τερέζα Μέι στη-
ρίχθηκε στους “ενωτικούς” Προτεστάντες του DUP για να στή-
σει πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. 

Η επιτυχία του PBP αλλά και άλλα στοιχεία του αποτελέσμα-
τος δείχνουν ότι στη βάση της βορειοϊρλανδικής κοινωνίας τα
πράγματα δεν ακολουθούν την πορεία του μίσους μεταξύ Κα-

θολικών και Προτεσταντών. Και οι Πράσινοι αλλά και οι Φιλε-
λεύθεροι (που προσπαθούν να παρουσιαστούν ως υπεράνω
θρησκευτικών διαφορών) είχαν άνοδο. 

Οι εκλεγμένοι σύμβουλοι του PBP λένε πως αυτό που θέ-
λουν να φέρουν στα συμβούλια είναι το πνεύμα και την μαχητι-
κότητα των αγώνων ενάντια στη λιτότητα, ενάντια στις ιδιωτι-
κοποιήσεις και ενάντια στην κλιματική αλλαγή. Το PBP έχει
μπροστά του διπλή εκλογική μάχη και για τις Ευρωεκλογές αλ-
λά και για τα δημοτικά συμβούλια στη Δημοκρατία της Ιρλαν-
δίας στα τέλη του Μάη, όπου συμμετέχουν με εκατοντάδες
υποψήφιους. 

Μια συστοιχία πυραύλων Πά-
τριοτ κατά του Ιράν αποφά-
σισε να αναπτύξει η κυβέρ-

νηση Τραμπ ενώ παράλληλα το αμε-
ρικάνικο Ναυτικό στέλνει στην πε-
ριοχή το αποβατικό Άρλινγκτον με
εκατοντάδες πεζοναύτες, αμφίβια
και θωρακισμένα οχήματα. Λίγες μέ-
ρες νωρίτερα είχε ανακοινωθεί πως
μια πομπή πολεμικών πλοίων με επι-
κεφαλής το αεροπλανοφόρο Αβρά-
αμ Λίνκολν κατευθυνόταν προς τον
Περσικό Κόλπο, ενώ βομβαρδιστικά
B-52 αναπτύχθηκαν στο Κατάρ. Όσο
και να διαβεβαιώνει η αμερικάνικη
κυβέρνηση ότι “δεν θέλει πόλεμο με
το Ιράν”, η πραγματικότητα είναι ότι
συγκεντρώνει δύναμη πυρός για πι-
θανή επίθεση.

Τη νέα κλιμάκωση την έχει προκα-
λέσει η ίδια η κυβέρνηση Τραμπ.
Πριν από ένα χρόνο ο Τραμπ ανα-
κοίνωσε την απόσυρση των ΗΠΑ
από τη συμφωνία για τα πυρηνικά
του Ιράν που είχε υπογραφεί επί Ομ-
πάμα. Οι ΗΠΑ έσφιξαν τον κλοιό
προκαλώντας ασφυξία στις πετρε-
λαϊκές εξαγωγές του Ιράν και στην
πρόσβασή του στο διεθνές τραπεζι-
κό σύστημα. Πρόσφατα πρόσθεσαν
τους “Φρουρούς της Επανάστασης”
(ένα τμήμα των ενόπλων δυνάμεων
του Ιράν) στη λίστα των “τρομοκρα-
τικών οργανώσεων”.

Σαν αποτέλεσμα όλων αυτών των
πιέσεων, το Ιράν ανακοίνωσε στις 8
του Μάη ότι θα σταματήσει να σέβε-
ται τα όρια που προέβλεπε η συμφω-
νία όσον αφορά στο απεμπλουτισμέ-
νο ουράνιο και το βαρύ ύδωρ. Από
κάθε άποψη αυτή η απόφαση ήταν
αναμενόμενη. Τέσσερις μέρες νωρί-
τερα, το αμερικάνικο υπουργείο εξω-
τερικών είχε ανακοινώσει ότι θα τιμω-
ρείται πλέον και η πώληση ιρανικού
απεμπλουτισμένου ουρανίου σε άλ-
λες χώρες. Δηλαδή, το Ιράν δεν μπο-
ρεί να εξάγει πετρέλαιο, δεν μπορεί
να δανειστεί, δεν μπορεί να αυξήσει
την πυρηνική παραγωγή, ούτε να
συσσωρεύσει αλλά ούτε και να που-
λήσει το επιπλέον ουράνιο. Όπως
σχολιάζει το διεθνές θινκ-τανκ “Crisis

Group”: “Η Ουάσινγκτον δεν είναι σε
θέση να διαμαρτύρεται για τις ιρανι-
κές παραβιάσεις, καθώς αυτή διέ-
πραξε το προπατορικό αμάρτημα να
αποσυρθεί μονομερώς από τη συμ-
φωνία πέρυσι. Επιπλέον [...] έχει κά-
νει την συμμόρφωση με τις δεσμεύ-
σεις σχεδόν αδύνατη για το Ιράν.”

Διπλωματικός πυρετός
Τώρα το Ιράν έχει δώσει περιθώ-

ριο 60 ημερών κυρίως προς την Ευ-
ρώπη, για να βρεθούν εναλλακτικές
αγορές για το πετρέλαιό του, ώστε
να παραμείνει σε ισχύ η συμφωνία.
Εξελίσσεται ένα διπλωματικός πυρε-
τός. Είμαστε όμως σε μια περίοδο
που οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ
είναι εντελώς απρόβλεπτες, εν μέσω
κλιμάκωσης του εμπορικού πολέμου
των ΗΠΑ με την Κίνα και με απειλές
ότι στις 18 του Μάη θα επιβληθούν
αμερικάνικοι δασμοί 50 δισεκατομ-
μυρίων στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα.
Ο Υπουργός Εξωτερικών του Τραμπ,
Πομπέο, ακύρωσε τη συνάντησή του

με τη Μέρκελ λίγες ώρες πριν την
καθορισμένη ώρα, και έφυγε για το
Ιράκ. Η ισπανική κυβέρνηση αναγκά-
στηκε να αποσύρει εσπευσμένα ένα
πλοίο της από την νηοπομπή του
Λίνκολν γιατί θα βρισκόταν σχεδόν
χωρίς προειδοποίηση να συμμετέχει
στην περικύκλωση του Ιράν.

Δεν είμαστε στο σημείο που οι
ΗΠΑ έχουν ένα έτοιμο σχέδιο επίθε-
σης κατά του Ιράν. Αλλά ακόμη και
ένα μικρό επεισόδιο μπορεί να οδη-
γήσει σε ανάφλεξη. Ένας αμερικά-
νος γερουσιαστής σχολιάζει πως:
“Είναι εύκολο να φανταστείς ένα σε-
νάριο όπου μέλη μερικών πολιτοφυ-
λακών στο Ιράκ χτυπάνε αμερικάνι-
κα στρατεύματα και εμείς μετά
απαντάμε με κάποιου είδους στρα-
τιωτική δράση, και στη συνέχεια το
Ιράν απαντάει”.

Ενώ, υπάρχουν και αυτοί που βλέ-
πουν ένα τέτοιο σενάριο μάλλον θε-
τικά, και βρίσκονται μέσα στην αμε-
ρικάνικη κυβέρνηση. Ο Τζον Μπόλ-
τον, σύμβουλος εθνικής ασφαλείας

του Τραμπ, ήταν βασικός οργανωτής
των ψεμάτων που στήριξαν την ει-
σβολή στο Ιράκ το 2003. Ήταν από
τότε υποστηρικτής της γενίκευσης
της επίθεσης και κατά του Ιράν, ενώ
πίεζε τον Μπους να εντάξει στον
“άξονα του κακού” από την αρχή τη
Συρία, τη Λιβύη, ακόμη και την Κού-
βα. Ο Τραμπ ισχυρίζεται πως ο
Μπόλτον είναι το “άγριο παιδί” της
κυβέρνησής του, αλλά η κατάσταση
ισορροπείται από άλλους πιο “ειρη-
νόφιλους”. Όμως την ανακοίνωση
για την αποστολή του αεροπλανοφό-
ρου Λίνκολν την έκανε ο Μπόλτον
αυτοπροσώπως. Μέχρι την περασμέ-
νη βδομάδα ήταν απασχολημένος να
πιέζει για πραξικόπημα στη Βενε-
ζουέλα. Ο Μπόλτον δεν είναι μόνος
του. Ο Πομπέο στη Σύνοδο για τη
Μέση Ανατολή που οργανώθηκε το
Φλεβάρη στην Πολωνία είπε πως
“Δεν μπορείς να πετύχεις σταθερό-
τητα στη Μέση Ανατολή χωρίς να αν-
τιπαρατεθείς με το Ιράν”. Ενώ ο Νε-
τανιάχου, ο πρωθυπουργός του Ισ-

ραήλ, όπως πάντα πιο προκλητικός
και ασυγκράτητος από όλους, στην
ίδια συνάντηση ισχυρίστηκε πως “οι
συμμετέχουσες χώρες κάθονται στο
ίδιο τραπέζι με το Ισραήλ για να προ-
ωθήσουμε μαζί το κοινό μας συμφέ-
ρον που είναι ο πόλεμος με το Ιράν”.

Σύγκρουση
Αυτή η δήλωση υπενθυμίζει το άλ-

λο μισό της εξίσωσης που είναι η
μανία με την οποία και η Σαουδική
Αραβία και οι σύμμαχοί της, αλλά
και το Ισραήλ προσπαθούν με όλους
τους τρόπους να κάνουν πραγματι-
κότητα το πιο άσχημο σενάριο σύγ-
κρουσης με το Ιράν. Την περασμένη
βδομάδα εξελίχθηκαν άλλες 48
ώρες μακελειού στη Γάζα με 27 Πα-
λαιστίνιους νεκρούς από τους ισ-
ραηλινούς βομβαρδισμούς, ανάμε-
σά τους ένα μωρό 14 μηνών και η
έγκυος μητέρα του. Ο Νετανιάχου
έχει το πράσινο φως για τέτοιες φρι-
καλεότητες και το αξιοποιεί για να
πουλήσει ψέματα πως ο μεγαλύτε-
ρος κίνδυνος στη Μέση Ανατολή εί-
ναι οι “πυρηνικές δυνατότητες” του
Ιράν. Προς το παρόν, η μόνη πυρηνι-
κή δύναμη στη Μέση Ανατολή είναι
το Ισραήλ και μάλιστα πέρα από κά-
θε έλεγχο “διεθνούς νομιμότητας”.

Ενώ η Σαουδική Αραβία ανακοίνω-
σε πως πετρελαιοφόρα της δέχθη-
καν επίθεση “από άγνωστο αντικεί-
μενο” στον Περσικό Κόλπο. Ούτε οι
πιο ευφάνταστοι δεν μπορούν να
φτιάξουν σενάριο όπου το Ιράν έχει
συμφέρον να χτυπήσει σαουδαραβι-
κά (αλλά και νορβηγικά) πλοία την
ώρα που προσπαθεί να κρατήσει με
νύχια και με δόντια ενεργή τη συμ-
φωνία με την ΕΕ.

ΗΠΑ, Ισραήλ και Σαουδική Αραβία
απειλούν να προκαλέσουν νέες εκα-
τόμβες στη Μέση Ανατολή. Οι δολο-
φόνοι της Γάζας, του Ιράκ και της
Υεμένης θέλουν να φέρουν τη “στα-
θερότητα” απλώνοντας τον τρόμο
και στο Ιράν. Όποιος τους κάνει
πλάτες είναι συνένοχος στο μαζικό
έγκλημα.

Νίκος Λούντος

B. ΙΡΛΑΝΔΙΑ. Επιτυχία στις δημοτικές εκλογές για το People Before Profit

ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΣΥΝΝΕΦΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΙΡΑΝ-Μ.ΑΝΑΤΟΛΗ

Όχι στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις



ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ 2019
Κυκλοφορεί 
το ωρολόγιο πρόγραμμα

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ εργατικη αλληλεγγυη 

Θυελλώδης ήταν η συζήτηση για
τη μάχη ενάντια στο σεξισμό και
τη γυναικεία καταπίεση που έγι-

νε την Τετάρτη 14 Μάη στο Δήμο Αθη-
ναίων στη Λιοσίων, στην εκδήλωση πα-
ρουσίασης της δεύτερης έκδοσης του
βιβλίου του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου
“Η πάλη για την απελευθέρωση των γυ-
ναικών”. Στην εκδήλωση, που οργάνω-
σαν η “Κίνηση για την απεργιακή 8 Μάρ-
τη” και η “Ένωση για τις Γυναίκες της
Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου
Αθηναίων”, συμμετείχαν δεκάδες εργα-
ζόμενες και εργαζόμενοι του χώρου.

Ομιλήτριες ήταν η Μαρία Αμπελιώτη,
εργαζόμενη του Δήμου Αθηναίων και
υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος με
την Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην
Αττική και η Μαρία Στύλλου, συγγρα-
φέας του βιβλίου. Στους αγώνες των
γυναικών ενάντια στις διακρίσεις, τις
άσχημες συνθήκες δουλειάς, το χτύπη-
μα του κοινωνικού κράτους που φορ-
τώνει τα βάρη της οικογένειας στις
πλάτες τους, τις γυναικοκτονίες, τη βία,
τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις και
όλες τις επιθέσεις του καπιταλιστικού
συστήματος, «που χρησιμοποιεί τις χει-
ρότερες ρατσιστικές και σεξιστικές ιδέ-
ες για να καταπιέζει τις γυναίκες, να
διασπά την εργατική τάξη και να κερδί-
ζει από την εκμετάλλευση της εργα-
σίας αντρών και γυναικών» αναφέρθη-
κε την ομιλία της η Μ. Αμπελιώτη. 

Την αντίσταση του γυναικείου και του
εργατικού κινήματος που και μέσα
στην προεκλογική περίοδο συνεχίζει να
δίνει τις μάχες για να τα πάρει όλα πί-
σω, πρόβαλε ξεκινώντας η Μ. Στύλλου,
αναδεικνύοντας τη σημασία της απερ-
γίας των νοσοκομείων στις 16 Μάη. «Εί-
ναι η συνέχεια ενός κύματος απεργιών
στην υγεία με πρωτοβουλία κατά κύριο
λόγο συμβασιούχων γυναικών που
διεκδικούν μόνιμη και σταθερή δου-
λειά», είπε, «ενός κύματος που ξεκίνη-

σε με τη μεγάλη απεργία των δήμων το
καλοκαίρι του 2017 για το ίδιο λόγο,
συνέχισε στα νοσοκομεία, πέρασε στην
εκπαίδευση με τις απεργίες των ανα-
πληρωτών και επιστρέφει στα νοσοκο-
μεία». Αυτή η αντίσταση «δεν περιορί-
ζεται εδώ, υπάρχει σε διεθνές επίπε-
δο», τόνισε στη συνέχεια, φέρνοντας
παραδείγματα από το ρόλο των γυναι-
κών στους αγώνες παγκόσμια -από τις
ΗΠΑ του Τραμπ μέχρι τη Βραζιλία του
Μπολσονάρο και από την Κύπρο ενάν-
τια στις δολοφονίες των μεταναστριών
μέχρι τις εξεγέρσεις στο Σουδάν και τις
άλλες αφρικανικές και αραβικές χώρες
ενάντια στους δικτάτορες.

Οι ρίζες της καταπίεσης
«Αυτές οι μάχες και η μακρά ιστορία

που έχουν πίσω τους, αποτελεί το πρώ-
το κομμάτι αυτού του βιβλίου», συνέχι-
σε, «Οι ρίζες της καταπίεσης, η εξήγηση
ότι ο καπιταλισμός στηρίζει τη δύναμή
του πάνω στις διακρίσεις και το διαχωρι-
σμό με βάση το φύλο για να εξασφαλί-
ζει την αναπαραγωγή των εργατών και
να εκμεταλλεύεται συνολικά όλη την ερ-
γατική τάξη, αποτελεί το δεύτερο κομ-
μάτι του βιβλίου. Έχουν υπάρξει στιγ-
μές στην ιστορία που αυτά έχουν ανα-
τραπεί; Η απάντηση είναι στη Ρώσικη
Επανάσταση του 1917. Οι γυναίκες την
ξεκίνησαν, κάλεσαν τους εργάτες να τις
ακολουθήσουν, μέσα σε μια βδομάδα
όλοι μαζί ανέτρεψαν τον Τσάρο και δεν
έμειναν εκεί, είπαν όλη η εξουσία να πε-
ράσει σε μας. Και όταν το έκαναν, πή-
ραν το έλεγχο όλων όσων καθόριζαν μέ-
χρι τότε τη ζωή τους, από την οικονομία
μέχρι την οικογένεια. Αυτό είναι το τρίτο
κομμάτι του βιβλίου, έμπνευση ότι τέτοι-
ες επαναστατικές ανατροπές μπορούν
να γίνουν και σήμερα».

Ακολούθησε πλήθος τοποθετήσεων.
Η Χρυσούλα, καθηγήτρια πληροφορι-
κής, μίλησε για την καθημερινή εμπειρία

των γυναικών που τρέχουν να τα προλά-
βουν όλα, έχοντας να αντιμετωπίσουν
και όλες τις επιθέσεις, όπως για παρά-
δειγμα τις απολύσεις αν μείνουν έγκυες.
«Με απέλυσαν όταν έκανα παιδί γιατί με
τη σύμβαση έργου που είχα δεν δικαιού-
μουν άδεια», είπε χαρακτηριστικά.

Η Ζωή μίλησε για την σκληρή ζωή
των γυναικών μέσα στην οικογένεια
όπου επωμίζονται όλα τα βάρη του νοι-
κοκυριού, της ανατροφής των παιδιών,
της περίθαλψης των γερόντων κλπ με
αποτέλεσμα να μην έχουν χρόνο για τί-
ποτα άλλο. Μέσα από την τοποθέτησή
της άνοιξε η συζήτηση για το αν η λύση
είναι το μοίρασμα αυτών των δουλειών
με τους άντρες ή είναι το να αναλάβει
όλη αυτή τη διαδικασία το κράτος μέσα
από πρόγραμμα δημόσιων δομών όπως
24ωρων παιδικών σταθμών, δημόσιων
γηροκομείων, ενίσχυσης της δημόσιας
και δωρεάν παιδείας και υγείας κλπ. 

Η Βούλα αναφέρθηκε στην πρόσφα-
τη εκλογή γυναικών στα ανώτατα όργα-
να στις ΗΠΑ, πολλών από αυτών μετα-
ναστριών, σαν κομμάτι της ριζοσπαστι-
κοποίησης και της αλλαγής που υπάρ-
χει διεθνώς. Η Ελένη, με αφορμή την
ταινία “Σουφραζέτες” που πρόσφατα
προβλήθηκε στην ΕΡΤ, μίλησε για τον
συγκλονιστικό αγώνα που έδωσαν οι
γυναίκες στην Βρετανία για το δικαίωμα
στη ψήφο στις αρχές του προηγούμε-
νου αιώνα, που παρά την άγρια κατα-
στολή και την αρνητική αντιμετώπιση
που έβρισκαν ακόμα και μέσα στις οικο-
γένειές τους, κατάφεραν να κερδίσουν.
Η ίδια κατά τη διάρκεια της συζήτησης
συμπλήρωσε πως «17 χρόνια που ασχο-
λούμαι με το πειθαρχικό, μόνο ένα περι-
στατικό σεξουαλικής παρενόχλησης
έχει έρθει σαν καταγγελία», εκφράζον-
τας την ανάγκη της συλλογικής πάλης
απέναντι στο φόβο.

Λένα Βερδέ

Με νέα αφίσα και φυλλάδιο συνεχίζεται η ενημέ-
ρωση για το τετραήμερο ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ 2019 που
θα γίνει στην Αθήνα, στη Νομική Σχολή στις 27-

30 Ιούνη. Το ενημερωτικό φυλλάδιο παρουσιάζει και το
πρώτο ωρολόγιο πρόγραμμα των συζητήσεων που θα
γίνουν καθώς και τους ομιλητές που παίρνουν μέρος και
τους κύκλους στους οποίους εντάσσονται οι συζητή-
σεις. 

Μπορείτε να το προμηθευτείτε από τους συντρόφους
και τις συντρόφισσες που διακινούν την Εργατική Αλλη-
λεγγύη και να δηλώσετε συμμετοχή. Εναλλακτικά, μπο-
ρείτε να επισκεφθείτε το Μαρξιστικό βιβλιοπωλείο (Φει-
δίου 14 στο κέντρο της Αθήνας) ή τη σελίδα της ΕΑ στο
facebook, όπου μπορείτε να δείτε και ένα ωραίο βίντεο
που προβάλλει το τετραήμερο.Η Πάλη των Γυναικών

14 Μάη, “Η πάλη για την απελευθέρωση των γυναικών” στην αίθουσα Οικονομικής Επιτροπής στο Δήμο Αθηναίων στη Λιοσίων


