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«Είναι απολύτως επιβεβλημένο,
Ελλάδα και Κύπρος, να ζητήσουν
από την Ευρωπαϊκή Ένωση την
επιβολή κυρώσεων κατά της Τουρ-
κίας» 

Δήλωση Μητσοτάκη 17 Ιούνη

«Στον βαθμό που δεν υπάρξει άμε-
σος τερματισμός αυτών των παρα-
βιάσεων, να υπάρξουν τα κατάλλη-
λα μέτρα, οι κατάλληλες κυρώσεις».

Δήλωση Τσίπρα 20 Ιούνη

Ο Τσίπρας πανηγυρίζει σε συ-
νεντεύξεις για τις κυρώσεις
στην Τουρκία που θα επι-

βάλλει η ΕΕ το επόμενο διάστημα.
Υλοποιεί την «εθνική γραμμή» στην
οποία συναινεί και ο Μητσοτάκης.
Πρόκειται για χυδαία εξέλιξη, μια
επίθεση σε βάρος των εργατών και
στις δυο πλευρές του Αιγαίου. Η ΕΕ,
οι τραπεζίτες και οι κυβερνήσεις
τους που μας επέβαλαν τα μνημόνια
τώρα εμφανίζονται ως προστάτες
επειδή απειλούν ότι θα κάνουν τα
ίδια και σε βάρος του απλού κόσμου
στην Τουρκία!

Την ίδια ώρα, οι Νιου Γιορκ Τάιμς
αποκάλυπταν ότι ο Τραμπ είχε εγ-
κρίνει στρατιωτικό χτύπημα στο
Ιράν, σε αντίποινα για την κατάρρι-
ψη αμερικάνικου κατασκοπευτικού
drone στα Στενά του Ορμούζ. Ο
Τραμπ το ακύρωσε κυριολεκτικά στο
παρά πέντε. Κι όπως αναφέρουν οι
Φαινάνσιαλ Τάιμς «το Ισραήλ, η Σα-
ουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αρα-
βικά Εμιράτα πιέζουν για μια πιο
σκληρή στάση». 

Κι όμως, ο Τσίπρας στη συνέντευ-
ξή του στο κανάλι Open (19/6), δεν
ντράπηκε να ισχυριστεί ότι ο «άξο-
νας» με το Ισραήλ είναι παράγον-
τας… ειρήνης στην περιοχή: «Η Κύ-
προς δεν είναι πια ένα κράτος στη
μέση της Μεσογείου, μικρό κι απρο-
στάτευτο. Το Ισραήλ είναι σύμμαχος
της Ελλάδας», είπε. Ο Τραμπ, το Ισ-
ραήλ, η χούντα της Αιγύπτου, οι Σα-
ουδάραβες πρίγκιπες που έχουν τα
χέρια τους στο αίμα από το Σουδάν
μέχρι την Υεμένη, αυτοί είναι οι προ-
στάτες της «διεθνούς νομιμότητας»
και από δίπλα οι οικονομικοί δολο-
φόνοι της ΕΕ. 

Ανταγωνισμοί
Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη

είναι η θαλάσσια περιοχή όπου μια
χώρα έχει αποκλειστικό δικαίωμα
αξιοποίησης των πόρων, είτε πρό-
κειται για αλιεία, είτε για υποθα-
λάσσια κοιτάσματα φυσικού αερίου
και πετρελαίου. Το 2004 η Κύπρος
υπέγραψε συμφωνία οριοθέτησης
της ΑΟΖ με την Αίγυπτο. Το 2010
με το Ισραήλ. Ο Αναστασιάδης, ο
πρόεδρος της Κύπρου, και οι

υπουργοί του, δηλώνουν σε κάθε
ευκαιρία ότι οι πόροι από το φυσι-
κό αέριο και το πετρέλαιο «ανή-
κουν και στις δυο κοινότητες» του
νησιού. Αλλά οι Τουρκοκύπριοι θα
τους απολαύσουν μετά την «επίλυ-
ση του Κυπριακού». 

Μέχρι τότε, η κυβέρνηση του Ανα-
στασιάδη κόβει την ΑΟΖ σε «θαλασ-
σοτεμάχια» και υπογράφει συμφω-
νίες με πολυεθνικές για την έρευνα
και μελλοντική εκμετάλλευσή τους.
Δίπλα στην κοινοπραξία της Exxon-
Mobil με την Qatar Petroleum υπάρ-
χει η γαλλική Total, η ιταλική ENI.
Κάποια απ’ αυτά τα «θαλασσοτεμά-
χια» τα διεκδικεί και η Τουρκία ενώ
για κάποια άλλα θεωρεί ότι είναι

αδειοδοτημένα από τις τουρκοκυ-
πριακές αρχές.

Κάθε φορά που μια πολυεθνική
ξεκινούσε γεωτρήσεις στα «τεμάχια»
που έχει χωρίσει την ΑΟΖ ο Αναστα-
σιάδης, διαβάζαμε διθυραμβικές
αναλύσεις για το κοίτασμα που θα
«αλλάξει τον ενεργειακό χάρτη» και
θα φέρει λεφτά με το τσουβάλι. Τώ-
ρα που ο Ερντογάν απειλεί να κάνει
το ίδιο, αποκαλύπτεται ότι αυτός ο

ανταγωνισμός δεν φέρνει πλούτο
αλλά κίνδυνο για την ειρήνη.

Μια από τις φιλοδοξίες του ελλη-
νικού καπιταλισμού είναι να γίνει
«κόμβος» στη μεταφορά των κοιτα-
σμάτων του φυσικού αερίου από την
Ανατολή στη Δύση. Το 2015, ανακα-
λύφτηκε ένα τεράστιο κοίτασμα στα
ανοιχτά της Αιγύπτου, το Ζορ, δι-
πλάσιο σε μέγεθος από το Λεβιάθαν
του Ισραήλ. Τον Δεκέμβρη του 2017,
η ελληνική κυβέρνηση υπέγραψε
συμφωνία με την Κύπρο, το Ισραήλ
και την Ιταλία για την κατασκευή
ενός υποθαλάσσιου αγωγού, του
EastMed που θα μεταφέρει φυσικό
αέριο στην Ιταλία. 

Αυτά τα μεγαλεπήβολα σχέδια
οξύνουν τον ανταγωνισμό με τον
τουρκικό καπιταλισμό που διεκδικεί
τον ίδιο ρόλο του «κόμβου». Οι
συγκρούσεις για την οριοθέτηση
των ΑΟΖ, οι κόντρες γύρω από τα
«τρυπάνια» των πολυεθνικών, είναι
η έκφραση αυτού του ανταγωνι-
σμού. 

Διεθνιστική απάντηση
Γι’ αυτό οι επιτυχίες για τις οποίες

περηφανεύεται ο Τσίπρας ή «η
σκληρή στάση» που υπόσχεται να
κρατήσει ο Μητσοτάκης, δεν έχουν
σε τίποτα να κάνουν με τα συμφέ-
ροντα και τις επιθυμίες των εργαζό-
μενων και της νεολαίας. Δεν είναι δι-
κιά μας επιτυχία το γεγονός ότι τα
«ελληνικά F-16 επιτηρούν τον εναέ-
ριο χώρο της Βόρειας Μακεδονίας
και όχι τα τουρκικά» όπως είπε ο
Τσίπρας -υιοθετώντας τη γλώσσα
του χυδαίου εθνικισμού. 

Σύμμαχός μας στην υπεράσπιση
της ειρήνης είναι οι εργάτες και η
νεολαία της Τουρκίας που μαύρισαν
τον υποψήφιο του Ερντογάν στις
εκλογές για το Δήμο της Ισταμπούλ,
ακριβώς την ώρα που έπαιζε το χαρ-
τί της πολεμοκαπηλείας με τα γεω-
τρύπανα. Η εργατική τάξη της Τουρ-
κίας υποφέρει από τα χτυπήματα
της οικονομικής κρίσης όπως κι
εμείς. Η υποτίμηση της λίρας, ο
πληθωρισμός, οι περικοπές με προ-
γράμματα αντίστοιχα με τα “δικά
μας” μνημονιακά προκαλούν κύματα
αγανάκτησης. Δεν θέλουμε πάνω σε
όλα αυτά να επιβληθούν κυρώσεις
από την ΕΕ που θα τις πληρώσει ο
απλός κόσμος.

Παλεύουμε για να σταματήσουν οι
ανταγωνισμοί, να φύγουν όλες οι
πολυεθνικές και να σταματήσουν οι
γεωτρήσεις, να αναζητήσουμε ένα
κοινό μέλλον με τους γείτονες έξω
από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, μακριά
από “άξονες” με το Ισραήλ και τον
Τραμπ, για μια κοινωνία όπου οι νέοι
δεν θα κινδυνεύουν να χύσουν το αί-
μα τους για το πετρέλαιο.

Λέανδρος Μπόλαρης
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Ενωμένοι ενάντια στους ανταγωνισμούς

Ο Τσίπρας ανακοίνωσε την υπογραφή συμφω-
νίας με την Exxon Mobil για έρευνες σε «οικό-
πεδα» στα νότια και στα δυτικά της Κρήτης.

Αυτό το ονόμασε «μακρόπνοη πολιτική» για την αξιο-
ποίηση του «ορυκτού πλούτου». Μακρόπνοη πολιτική
ίσως, καταστροφική πάντως είναι. Γιατί πέρα από
τους γεωστρατηγικούς ανταγωνισμούς και τις πολεμι-
κές εντάσεις, η «αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου»
σημαίνει και περιβαλλοντική καταστροφή και επιτά-
χυνση της κλιματικής αλλαγής. 

Η ExxonMobil είναι περιβόητη για την περιβαλλοντι-
κή καταστροφή που έχει προκαλέσει από το Καμε-
ρούν μέχρι την Αλάσκα. Είναι επίσης περιβόητη για
την ακριβοπληρωμένη εκστρατεία που είχε κάνει σε
αμερικάνικα ΜΜΕ για να υποστηρίξει ότι η κλιματική
αλλαγή είναι ένα ψέμα. Κάπως έτσι ο Ρεξ Τίλερσον,
διευθύνων σύμβουλός της, βρέθηκε για κάποια χρό-
νια υπουργός Εξωτερικών του Τραμπ. 

Οι επιστήμονες του ΟΗΕ προειδοποιούν με όλο και
μεγαλύτερη ένταση ότι αν οι εκπομπές των αερίων
του θερμοκηπίου δεν μειωθούν κατακόρυφα και άμε-
σα, η θερμοκρασία θα αυξηθεί πάνω από 1.5 βαθμό
κελσίου με καταστροφικά αποτελέσματα για τον πλα-
νήτη και εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους. Τα

ορυκτά καύσιμα είναι η κύρια πηγή αυτών των εκπομ-
πών. Οι κυβερνήσεις και οι πολιτικοί υπογράφουν
συμφωνίες και ανακοινώνουν στόχους. Όμως μένουν
στα χαρτιά. Αντίθετα, το 2018 τέλειωσε με μια από τις
μεγαλύτερες αυξήσεις στις εκπομπές των αερίων του
θερμοκηπίου, όπως το διοξείδιο του άνθρακα. Και
ταυτόχρονα με μια μεγάλη αύξηση στη χρήση ορυ-
κτών καυσίμων (άνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο). 

Οι μεγάλες πολυεθνικές όπως η BP, μιλάνε για τα
«πράσινα» προγράμματά τους, για την ανάπτυξη των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Όμως, ταυτόχρονα
ρίχνονται σε μια κούρσα για να εντοπίσουν και να εκ-
μεταλλευτούν νέα κοιτάσματα ορυκτών καυσίμων. Τα
κράτη και οι κυβερνήσεις τις στηρίζουν. Σε ένα κόσμο
που η κλιματική αλλαγή μπορεί να δημιουργήσει χά-
ος, ο έλεγχος των πηγών ενέργειας γίνεται όπλο
στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς. Και η ελληνι-
κή άρχουσα τάξη είναι κομμάτι αυτών των ανταγωνι-
σμών και της περιβαλλοντικής καταστροφής που
προκαλούν. 

Ένα κοινό κίνημα ενάντια στις εξορύξεις και την
κλιματική αλλαγή σε Ελλάδα και Τουρκία είναι μια
εφικτή προοπτική και θα είναι σίγουρα παράγοντας
ειρήνης και φιλίας.

STOP στις εξορύξεις

Όχι σε “κυρώσεις” 
από την ΕΕ

Διαδήλωση για την κλιματική αλλαγή στο Λονδίνο



“Ενας 38χρονος εργάτης έδωσε τέλος στη
ζωή του την Παρασκευή, μην μπορώντας να
αντέξει τις εργοδοτικές πιέσεις και τους εκβια-
σμούς σε βάρος του ίδιου και των συναδέλ-
φων του στο εργοστάσιο της «ΔΕΛΤΑ» στο
Πλατύ Ημαθίας. 

Πρόκειται για το εργοστάσιο που η εταιρεία
σκοπεύει να κλείσει για να μεταφέρει την πα-
ραγωγή στο εξωτερικό. Για να απαλλαγεί από
τους εργαζόμενους και τις αντιδράσεις τους,
ανακοίνωσε πρόγραμμα «εθελούσιων» απολύ-
σεων, με ασφυκτικά μάλιστα χρονοδιαγράμμα-
τα, για να εντείνει τον εκβιασμό, αξιοποιώντας
όλο το αντεργατικό οπλοστάσιο της σημερι-
νής και των προηγούμενων κυβερνήσεων. 

Ο 38χρονος εργαζόμενος, που μαζί με την

Ομοσπονδία και άλλους εργαζόμενους του
κλάδου διεκδικούσε να διασφαλιστούν οι θέ-
σεις εργασίας, αναγκάστηκε τελικά την Τρίτη,
κάτω από μεγάλες πιέσεις, να υπογράψει την
«εθελούσια» απόλυση, ύστερα από 10 χρόνια
δουλειάς στο εργοστάσιο. 

Την επόμενη μέρα, όμως, επέστρεψε και ζή-
τησε να ανακαλέσει την υπογραφή του, πράγ-
μα που αρνήθηκε η εργοδοσία. Λίγα 24ωρα
μετά, έδωσε τέλος στη ζωή του, στην Αλεξάν-
δρεια Ημαθίας όπου κατοικούσε. Ο θάνατός
του μπορεί να καταγράφεται ως αυτοκτονία,
πρόκειται όμως για ένα ακόμα καραμπινάτο
εργοδοτικό έγκλημα, αφού οι αφόρητες πιέ-
σεις και οι εκβιασμοί, για να διασφαλίσει η επι-
χείρηση την κερδοφορία της, είναι αυτά που
οδήγησαν τον εργαζόμενο στην αυτοχειρία”.

(από το ρεπορτάζ του Ριζοσπάστη 22-23/06)

“Το εργοστάσιο μετά από 45 χρόνια συνε-
χούς λειτουργίας, εμφανίζει μεγάλες ανάγκες
κτιριακού και μηχανολογικού εκσυγχρονισμού.
Η αντιμετώπιση της παραγωγικής διαδικασίας
μελετάται από την εταιρία και θα ενταχθεί σε
επόμενα επενδυτικά πλάνα.

Στο μεταξύ για να εξασφαλιστεί η άριστη
ποιότητα του «Γάλα Βλάχας εβαπορέ», η εται-

ρία βρίσκεται σε επικοινωνία με ένα από τα με-
γαλύτερα εργοστάσια παραγωγής γάλακτος
εβαπορέ στην Ευρώπη.

Το Γάλα Βλάχας εβαπορέ, ένα ξεχωριστό
σήμα και ένα ξεχωριστό προϊόν για δεκαετίες
για τις ελληνικές οικογένειες, θα παραμείνει
στο portfolio της ΔΕΛΤΑ μιας και αντικατοπτρί-
ζει μια μεγάλη αξία και μια ξεχωριστή ιστορία”. 

(από την ανακοίνωση της εταιρείας)

Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία προς τις
κάλπες της 7 Ιούλη και η προεκλογική
εκστρατεία της ΝΔ κυριαρχείται από

την υπόσχεση ότι οι φοροαπαλλαγές και τα
άλλα κίνητρα προς τις επιχειρήσεις θα φέρουν
μεγαλύτερη ανάπτυξη και καλύτερες θέσεις
εργασίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ περιορίζεται να απαντάει
ότι τελικά ο Μητσοτάκης δεν θα κάνει άμεσα
άλλες φοροαπαλλαγές από αυτές που έκανε
ήδη η κυβέρνηση Τσίπρα. Ο ίδιος ο Τσίπρας
στην ομιλία του στη Λαχαναγορά τη Δευτέρα,
κατήγγειλε τον Μητσοτάκη ότι ενώ “έλεγε ότι
αν εκλεγεί θα ξεκινήσει να μειώνει φόρους,
τώρα βάζει αφετηρία εφαρμογής των βασικών
φορολογικών εξαγγελιών του το 2021”.

Ίχνος ντροπής
Χωρίς ίχνος ντροπής, Μητσοτάκης και Τσί-

πρας επιμένουν ότι η ζωή των απλών ανθρώ-
πων θα καλυτερέψει επειδή δίνουν ήδη και θα
δώσουν κι άλλες φοροαπαλλαγές για τις επι-
χειρήσεις. Και δεν λένε κουβέντα για την τρα-
γωδία στο εργοστάσιο της ΔΕΛΤΑ.

Η ΔΕΛΤΑ ανήκει στη  Vivartia, μέλος του δια-
βόητου ομίλου MIG. Τα λειτουργικά κέρδη της
το 2018 ενισχύθηκαν κατά 4,1%, φτάνοντας τα

59,1 εκατ. ευρώ έναντι 56,4 εκατ. ευρώ το
2017, ενώ και εκείνη τη χρονιά είχαν αύξηση
22%, έναντι κερδών €46,2 εκ. το 2016. Κι
όμως, η επιλογή της εργοδοσίας είναι κλείσι-
μο εργοστασίου και απολύσεις. Κυνηγάει κέρ-
δη από το “ξεχωριστό” εμπορικό σήμα και όχι
από νέες επενδύσεις. Και δεν είναι η μόνη. Τα
ίδια κάνει και η 3Ε που κλείνει το εργοστάσιο
της Φριγκογκλάς στην Πάτρα.

Και ρωτάμε: είναι “ρεαλιστικό” πρόγραμμα
ανάπτυξης αυτό και δεν είναι ρεαλιστικό το
αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα που λέει κρατι-
κοποίηση των εργοστασίων που κλείνουν χω-
ρίς αποζημίωση για τους κερδοσκόπους που
παίζουν παιχνίδια με τις ζωές των εργατών;
Δεν έχουν ανάγκη οι εργατικές οικογένειες
από γάλα για τα παιδιά και καινούργιο ψυ-
γείο στην κουζίνα; Γιατί δεν παρεμβαίνει εδώ
και τώρα η κυβέρνηση για να σώσει τις δου-
λειές σε τόσα κλεισίματα στην Ελευσίνα, στη
Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα; Πόσοι εργάτες
ακόμα πρέπει να οδηγηθούν στην αυτοκτο-
νία για να συγκινηθούν οι “κοινωνικές ευαι-
σθησίες” που προβάλλει ο ΣΥΡΙΖΑ και παρι-
στάνει προεκλογικά ότι δανείζεται και το Μη-
τσοτακέικο;

Την απάντηση την ξέρουμε. Δεν θρηνούμε,
οργανώνουμε! Για να τους σταματήσουμε
πρέπει να νοιώσουν την οργή μας, να νοι-
ώσουν πάνω τους τη δύναμη του εργατικού κι-
νήματος. Και μπορούμε να το κάνουμε δυνα-
μώνοντας το απεργιακό κίνημα στα εργοστά-
σια και στα νοσοκομεία, στις τράπεζες και στα
σχολεία. Και ταυτόχρονα ενισχύοντας την Αρι-
στερά που παλεύει για αντικαπιταλιστικές λύ-
σεις. Δυνατή ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις κάλπες, δυνατή
ελπίδα για εργατικές νίκες.
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Να σταματήσουμε αυτά τα εγκλήματα

Άλλα 2.910 ευρώ συγκεντρώθηκαν
τη βδομάδα που πέρασε ανεβά-

ζοντας τον δείκτη της οικονομικής
εξόρμησης της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης στα 39.460 ευρώ.  

Ευχαριστούμε τις συντρόφισσες και
τους συντρόφους που ενίσχυσαν προ-
σωπικά για να καλυφθεί μέρος του με-
γάλου κόστους της εκλογικής μάχης.
Συνεχίζουμε με εξορμήσεις σε όλους
τους χώρους και τις γειτονιές με τα
ψηφοδέλτια της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και ζητά-
με να ενισχύσετε οικονομικά όσο πε-
ρισσότερο μπορείτε!

Ευχαριστούμε τους Κώστα Τ., Μα-
ρία Σ., Γιώργο Κ. και Παντελή Σ. που
ανανέωσαν την συνδρομή τους στην
Εργατική Αλληλεγγύη και το περιοδικό
Σοσιαλισμός από τα κάτω καθώς και
για τις προσωπικές σας ενισχύσεις:
από 150 ευρώ Δήμητρα Κ., Πέτρος Π.,
Λένα Λ., Σπύρος Σ., Ζωή Κ., Γιάννη Σ.
και Χρήστο Κ., από 100 ευρώ Μαρία Σ.
και Αγγελική Φ., από 50 ευρώ Διονύ-
σης Μ., Σωτήρης Δ., Τάνια Ν., Κώστας
Ν., Γρηγόρης Δ., από 20 ευρώ Τάκης
Σ., Παναγιώτης Σ., Χάρης Π., Νίκος Σ.
και Φωτεινή Σ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Το εργοστάσιο στο Πλατύ Ημαθίας που αποφάσισε να κλείσει η ΔΕΛΤΑ

Κυκλοφορεί
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr



ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
AΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του Δη-
μητρίου, πρώην εκπρόσωπος των Πα-
ρεμβάσεων σε Ε.Ε. ΑΔΕΔΥ 
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του Χρήστου,
αρχιτέκτονας, μέλος Δ.Σ. ΣΑΔΑΣ

ΓΑΝΙΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Κωνσταντί-
νου, με πολυετή διαδρομή από το φοι-
τητικό κίνημα στα κινήματα διεκδίκησης
πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων
ΓΚΑΡΓΚΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑ-
ΝΟΣ) του Χρίστου, διευθυντής εφημε-
ρίδας Εργατική Αλληλεγγύη
ΚΑΤΣΙΑΜΠΟΥΡΑ ΑΣΠΑΣΙΑ (ΣΟΥΛΑ)
του Νικολάου, συνταξιούχος καθηγή-
τρια, μέλος της Λέσχης Εργαζομένων
και Νεολαίας Βόλου
ΚΟΝΤΟΜΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Ευτυ-
χίου, Χημικός μηχανικός, πρώην μέλος
της Διοικούσας ΤΕΕ και του Δ.Σ. ΕΚΑ
ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Αλεξάν-
δρου, καθηγητής ιστορίας, πανεπιστη-
μιακός ΑΠΘ
ΜΠΑΛΙ ΜΝΤ ΤΖΑΚΙΡ ΧΟΣΣΑΪΝ του
Λουτφάρ Ραχμάν, μέλος Συλλόγου Ερ-
γαζομένων Μπαγκλαντές
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του
Αλέξανδρου, Δικηγόρος, Πολιτική Αγω-
γή του Αντιφασιστικού κινήματος, πρώην
μέλος Δ.Σ. Δ.Σ.Α.
ΣΤΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΡΣΗ του Σπυρίδω-
νος, υπεύθυνη έκδοσης περιοδικού Σο-
σιαλισμός από τα Κάτω
ΧΑΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Φωτίου, μέλος
ΠΕ ΝΑΡ και ΠΣΟ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ
(ΠΟΠΗ) του Γεωργίου, δημοσιογρά-
φος, πρώην μέλος Δ.Σ. ΕΔΟΕΑΠ

Α’ ΑΘΗΝΑΣ 
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γε-
ωργίου, Περιφερειακός σύμβουλος Ατ-
τικής, Αντικαπιταλιστική Ανατροπή
ΑΡΓΥΡΗ ΝΙΚΗ του Ευαγγέλου, μέλος
ΠΣΟ ΑΝΤΑΡΣΥΑ
ΑΣΛΑΝΙΔΗ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΘΕΝΙΑ) του
Παύλου, γιατρός, νοσ. Ερυθρός, Συντο-
νιστικό Νοσοκομείων
ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Αποστόλου,
γραφίστρια, μέλος Εργατικής Λέσχης
Κυψέλης-Πατησίων-Γαλατσίου
ΒΡΙΖΑΚΗ ΤΑΝΙΑ του Γεωργίου, 
Συντονιστικό Ανταρσία στις Γειτονιές της
Αθήνας
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του
Βασιλείου, μεταλλειολόγος μηχανικός
ΖΙΟΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου,
ηθοποιός
ΖΩΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη, Πο-
λιτική Αγωγή του αντιφασιστικού κινήματος
ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ του Νι-
κολάου, γιατρός, πρόεδρος Δ.Σ. Συλλό-
γου Εργαζομένων νοσοκομείο Άγιος
Σάββας
ΚΛΩΝΙΖΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ του Αρτεμί-
ου, Ψυχίατρος, πρόεδρος του Συλλόγου
Εργαζόμενων Ιατρών Ιδιωτικών Νοση-
λευτηρίων Αθήνας-Πειραιά - ΣΕΙΝΑΠ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ του Γεωρ-
γίου, δημοτικός σύμβουλος Αθήνας, 
Ανταρσία στις Γειτονιές της Αθήνας
ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του
Ευάγγελου, μηχανολόγος μηχανικός,
μέλος του ΣΜΤ και ΚΣ νΚΑ
ΜΠΑΚΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΖΩΗ του Κων-
σταντίνου, χημικός, μέλος ATTACK
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (ΦΛΩΡΑ)
του Νικολάου, πρόεδρος του Συλλόγου
κατά της αυθαιρεσίας των τραπεζών, μέλος
της φεμινιστικής ομάδας "Φύλλο συκής"

ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥΔΗ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ
(ΜΑΤΙΝΑ) του Σιδερή, δημοσιογρά-
φος, Συντονιστικό αγώνα ενάντια στο
Mall-Ακαδημία Πλάτωνος 
ΣΗΦΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Εμμα-
νουήλ, μέλος ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ
ΣΙΑΠΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Γεωργί-
ου, ελεύθερος επαγγελματίας, αντιπρό-
εδρος Ένωσης Γονέων 3ου Διαμερίσμα-
τος, Πετράλωνα
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΚΡΙΣΤΙΝ
του Γεωργίου, εκπαιδευτικός, μέλος
ΣΕΦΚ 

Β1 ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΑΛΕΦΑΝΤΗ ΜΕΛΙΝΑ του Σπυρίδω-
νος, χημικός, μέλος ΣΕΦΚ
ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολά-
ου, συνταξιούχος γεωπόνος, πρώην Ευ-
ρωβουλευτής, μέλος ΠΕ ΝΑΡ 
ΗΛΙΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ του Βαγγέλη, εικα-
στικός, επικεφαλής δημοτικού σχήματος
Αντίσταση και Ανατροπή στα Βριλήσσια
ΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του Άγγελου,
μηχανικός, μέλος ΣΜΤ
ΘΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Νικολάου, ερευ-
νήτρια-βιολόγος, μέλος του LABour 
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝ-
ΤΙΝΟΣ του Έκτορα, μεταλλειολόγος
μηχανικός, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ, μέλος ΣΜΤ
ΛΟΪΖΟΣ ΗΛΙΑΣ του Μηνά, συνταξιού-
χος ΟΤΑ, πρώην πρόεδρος Συλλόγου
Εργαζομένων Δήμου Ηρακλείου Αττικής 
ΜΑΡΤΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Αλέξαν-
δρου, φοιτήτρια ΑΣΚΤ, ΚΕΕΡΦΑ
ΜΠΛΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ευσταθί-
ου, μεταλλειολόγος, μέλος ΣΜΤ
ΜΠΟΥΓΟΥ ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντί-
νου, μέλος της συλλογικότητας ATTACK
ενάντια σε επισφάλεια και ανεργία
ΠΙΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Μάξιμου, 
δημοσιογράφος Εργατική Αλληλεγγύη
ΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρυσόστο-
μου, χημικός, μέλος ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του
Πέτρου, πολιτικός μηχανικός, δημοτικός
σύμβουλος Αμαρουσίου
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του
Ηλία, μηχανολόγος μηχανικός, πρόεδρος
ΣΜΤ (Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών)
ΤΡΙΧΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παύ-
λου, πολιτικός μηχανικός, μέλος ΣΜΤ 
ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του Στέφανου,
μέλος ομάδας LGBTQ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Β2 ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Μιχαήλ,
μηχανικός συνταξιούχος καθηγητής ΤΕΙ,
μέλος Αριστερής Κίνησης Περιστερίου
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του
Παναγιώτη, πολιτικός μηχανικός
ΔΑΡΔΑΒΙΛΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΥΡΤΩ του Νι-
κολάου, χημικός μηχανικός, μέλος ΣΜΤ
ΔΡΑΓΑΝΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Σπυρί-
δωνος, ηλεκτρολόγος μηχανικός, μέλος
ΠΕ ΝΑΡ και ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ
ΖΟΥΠΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του Δημητρίου,
εργαζόμενη στο Βιβλίο
ΖΟΥΡΜΠΑΚΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΜΑΧΗ)
του Στυλιανού, γιατρός
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αλκιβιά-
δη, καθηγητής ξένων γλωσσών, διδά-
κτωρ Ιστορίας
ΜΠΟΥΡΙΤΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (ΛΙΛΙΑΝ)
του Γεωργίου, μέλος ΠΣΟ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

ΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Αθανασίου, δημο-
τική σύμβ. Αγ. Αναργύρων - Καματερού
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗ-
ΜΩΝ του Ευαγγέλου, μέλος ΚΕ του ΣΕΚ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ του
Νικολάου, άνεργος
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Πα-
ναγιώτη, φοιτητής ΕΜΠ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Αντωνί-
ου, συνταξιούχος ΕΤΕ, Επιτροπή Αγώνα
ΛΕΠΕΤΕ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του
Μιχαήλ, χημικός, μέλος ΣΜΤ

Β3 ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΑΛ ΟΥΝΤΑΤ ΜΟΥΣΣΑ του Ζαλ Αλ
Ουντάτ, γιατρός, νοσ. ΓΟΝΚ, Συντονιστι-
κό Νοσοκομείων
ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ευαγγέλου,
γιατρός, νοσ. Γεννηματάς, Συντονιστικό
Νοσοκομείων
ΑΡΛΑΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του Πέτρου -
Άγγελου, χημικός, μέλος ΛΑΝΤΖΑ Αθή-
νας και ΣΕΤΕΠΕ
ΑΥΘΙΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Ιωάννη, 
μέλος ΠΣΟ ΑΝΤΑΡΣΥΑ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κων-
σταντίνου - Ηρακλή, αγρονόμος & το-
πογράφος μηχανικός, Αριστερή Συσπεί-
ρωση Τοπογράφων του ΠΣΔΑΤΜ 
ΓΚΕΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Χρή-
στου, ιδιωτική υπάλληλος
ΕΛΑΦΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου,
συντακτική επιτροπή του ΠΡΙΝ
ΚΑΝΤΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου,
μηχανικός, μέλος Δ.Σ. Συλλόγου Εργα-
ζομένων στον ΟΠΑΠ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΣΟΦΙΑ του Μιχαήλ, 
διδάκτορας Χημείας
ΛΥΣΙΚΑΤΟΥ ΖΑΝΝΕΤΑ του Νικολάου,
γιατρός, αντιπρόεδρος ΔΣ Συλλόγου Ερ-
γαζομένων νοσοκομείο Άγ. Σάββας
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Λε-
ωνίδα, χημικός μηχανικός, μέλος ΣΜΤ
ΜΑΡΙΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Κωνσταν-
τίνου, συνταξιούχος εκπαιδευτικός, μέ-
λος της Εργατικής Λέσχης Ν. Σμύρνης
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νι-
κολάου, οδοντίατρος, Λέσχη εργαζόμε-
νων νεολαίας Ελληνικού-Αργυρούπολης
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ του Βασιλεί-
ου, συγγραφέας, Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Δημη-
τρίου, συντονιστικό ΚΕΕΡΦΑ
ΞΗΡΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Εμμα-
νουήλ, πολιτικός μηχανικός, συντακτική
επιτροπή του site pandiera.gr
ΞΙΦΑΡΑ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου, τρα-
πεζοϋπάλληλος, μέλος Δ.Σ. ΣΥΕΤΕ
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗ του Διονυ-
σίου, μέλος ΠΣΟ ΑΝΤΑΡΣΥΑ 
ΠΑΠΠΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του Ευαγγέλλου,
μεταλλειολόγος μηχανικός, μέλος ΣΜΤ
ΡΟΡΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ του Χρήστου, επι-
σφαλώς εργαζόμενη, μέλος της Εργατι-
κής Λέσχης Καλλιθέας
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ευαγ-
γέλου, άνεργη
ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κων-
σταντίνου, πανεπιστημιακός ΕΚΠΑ

Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΑΛΦΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Ευτυχίου,
ιδιωτικός υπάλληλος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του
Βασιλείου, Συντονισμός Ενάντια στα
Μνημόνια
ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
(ΦΥΛΛΙΑ) του Γεωργίου, ηθοποιός,
φυσικός, μέλος του ΣΕΦΚ
ΔΙΑΒΟΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Στυ-
λιανού, δημοτικός σύμβουλος Πειραιά,
Ανταρσία στο Λιμάνι
ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του Κωνσταν-
τίνου, μηχανολόγος, επιμελητής επισιτι-
σμού πτήσεων, μέλος ΣΜΤ
ΜΠΕΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ - ΑΝΔΡΕΑΣ του
Σπύρου Νεκταρίου, μεταλλειολόγος
μηχανικός, μέλος ΣΜΤ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ του Γεωργί-
ου, χημικός μηχανικός, μέλος LABour-
Αγωνιστική Παρέμβαση στην Έρευνα
ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του Γεωργί-
ου, μέλος ΚΕ του ΣΕΚ

Β’ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ-ΜΑ-
ΡΙΝΑ του Απόστολου, πληροφορικός,
μέλος της Εργατικής Λέσχης Κερατσινί-
ου Δραπετσώνας
ΒΑΖΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Νικο-
λάου, τοπογράφος μηχανικός, μέλος ΣΜΤ
ΘΩΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Παναγιώ-
τη, δημοτική σύμβουλος Νίκαιας, Ανταρ-
σία στην Κοκκινιά
ΚΑΡΤΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Αθα-
νασίου, αναπληρωτής εκπαιδευτικός
ΚΑΣΑΡΧΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ) του Σταύ-
ρου, ψυχολόγος
ΚΟΥΓΙΤΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταν-
τίνου, εικονολήπτης
ΜΑΝΙΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Δημοσθένη,
εργαζόμενος ΕΘΕΛ, πρώην μέλος Δ.Σ. ΕΚΑ
ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του
Γεωργίου, μέλος Δ.Σ. Σωματείου Προ-
σωπικού Ιδιωτικής Υγείας Αθήνας
ΦΡΑΓΚΑΚΟΥ ΦΙΛΙΩ του Ιωάννη, συμ-
βασιούχος καθαρίστρια, νοσ.Άγ. Σάββας

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ  
ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) του
Παναγιώτη, μέλος του Συντονιστικού
Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών και
πρώην μέλος ΔΣ Δ' ΕΛΜΕ Ανατολικής
Αττικής
ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ (ΦΙΛΙΠΠΟΤΗ) ΒΑΣΙΛΙΚΗ
(ΚΙΚΗ) του Βασιλείου, πρώην μέλος
ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων
Μουσικών και Καλλιτεχνικών σχολείων
ΚΑΣΜΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χαρα-
λάμπους,, γιατρός ΩΡΛ, Αριστερή Ριζο-
σπαστική Συνεργασία Ιατρών
ΚΟΙΛΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΣΥΛΒΙΑ)
του Ιωάννη, πρώην μέλος Δ.Σ. ΕΚΑ και
της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δη-
μητρίου, μεταλλειολόγος μηχανικός
ΜΑΥΡΟΥΔΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Δημη-
τρίου, καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο
ΣΥΛΑΪΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αλεξάν-
δρου, μέλος Δ.Σ. ΕΚΑ
ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ του
Ιωάννη, χημικός, περιβαλλοντικό κίνημα
υπεράσπισης ρεμάτων
ΤΟΥΡΚΟΧΩΡΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Νι-
κολάου, χημικός, μέλος ΣΜΤ
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου,
γιατρός ΕΣΥ

ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 
ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του
Ιωάννη, συνταξ. τραπεζοϋπάλληλος, 
κίνημα ενάντια στη χωματερή Φυλής
ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Νικολά-
ου, ιδιωτικός υπάλληλος, μέλος ΚΕΕΡΦΑ
ΜΠΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ της Ελένης,
μικροπωλητής, Ρομά

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του
Δημητρίου, κινηματογραφιστής
ΚΟΚΚΙΝΟΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ
του Δημητρίου, μέλος Δ.Σ Ε.Κ. Αγρινί-
ου και Δ.Σ. Ένωσης Οικοδόμων Αγρινίου
ΜΠΑΘΑ ΛΕΜΟΝΙΑ του Αθανασίου,
νοσηλεύτρια
ΣΤΑΜΑΤΗ ΕΥΔΟΚΙΑ του Γεωργίου,
ιδιωτική υπάλληλος
ΤΡΙΚΑΛΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ανδρέα,
οικονομολόγος λογιστής 
ΤΣΩΛΗ ΕΛΕΝΗ – ΑΝΝΑ του Νικολά-
ου, τεχνικός, ΚΕΕΡΦΑ

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 
ΒΕΡΔΕ ΕΛΕΝΗ του Παναγιώτη, δημο-
σιογράφος Εργατική Αλληλεγγύη
ΝΕΖΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ του Δημητρίου,
φοιτήτρια, εργαζόμενη στον επισιτισμό,
μέλος της "Λάντζα"
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του
Αποστόλου, λογιστής

ΑΡΚΑΔΙΑ
ΚΑΣΣΕΛΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωρ-
γίου, οφθαλμίατρος

ΑΡΤΑΣ 
ΒΡΑΤΣΙΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κων-
σταντίνου, μέλος γενικής συνέλευσης
Αντιπροσώπων ΓΕΩΤΕΕ Ηπείρου-Νήσων
ΔΑΡΓΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του Χαρίδη-
μου, δημοσιογράφος
ΛΑΚΚΑ ΛΑΥΡΙΑ - ΜΑΡΙΑ του Δημη-
τρίου, εργαζόμενη στον επισιτισμό

ΑΧΑΪΑΣ 
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κων-
σταντίνου, Συντονισμός Ενάντια στα
Μνημόνια
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
του Παναγιώτη, ιδ. εκπαιδευτικός
ΚΑΛΟΥΔΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γρη-
γορίου, ηλεκτρολόγος μηχανικός
ΚΑΝΙΣΤΡΑ ΙΩΑΝΝΑ του Παναγιώτη,
ηλεκτρολόγος μηχανικός
ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΙΑΣΩΝ του Θεοδώρου,
φυσικός, ιδ. εκπαιδευτικός
ΜΠΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολά-
ου, μηχανικός ΣΜΤ, επικεφαλής Δημοτι-
κού Σχήματος Ανταρσία στην Πάτρα
ΝΤΡΕΝΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του Νικο-
λάου, ειδικευόμενη γιατρός
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του
Βασιλείου, τεχνολόγος γεωπόνος
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Λεωνί-
δα, ιδιωτική υπάλληλος, μέλος ΣΕΤΗΠ
ΧΑΪΝΤΑΡ ΑΧΜΑΝΤ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΝΕ-
ΜΕΡ του Χάελ, φοιτητής Ιατρικής, ΕΑΑΚ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΚΟΛΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Κων-
σταντίνου, οικοδόμος, μέλος σωματεί-
ου οικοδόμων Επ. Θήβας
ΚΟΥΝΟΥΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του
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Δημητριου, φιλόλογος-άνεργος
ΡΟΔΗ ΕΛΕΝΗ του Χρήστου, αγρότισσα

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ηρακλή,
απόφοιτος Φιλοσοφικής

ΔΡΑΜΑΣ 
ΚΟΥΙΡΟΥΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γε-
ωργίου, οικονομολόγος

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΕΥΤΕΡΠΗ
του Χρήστου, κοινωνική λειτουργός,
ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του Μιχαήλ,
λογιστής, πρώην μέλος ΔΣ Π.Ο.Λ.

ΕΒΡΟΥ 
ΚΟΥΣΙΝΟΒΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Δη-
μητρίου, εργαζομένη στον επισιτισμό,
φοιτήτρια Ιατρικής Αλεξανδρούπολης
ΛΑΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Βασιλείου,
φοιτητής Ιατρικής
ΜΠΟΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρί-
ου, Μέλος ΔΣ ΕΚ Έβρου, Συντονισμός
Ενάντια στα Μνημόνια

ΕΥΒΟΙΑΣ
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του
Χρήστου, αρχαιολόγος εναλίου
ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΣΠΥΡΟΣ)
του Αναστασίου, χημικός-υπάλληλος
σε εταιρεία φαρμάκου
ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Χα-
ράλαμπου, αυτοαπασχολούμενος

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
του Ευαγγέλου, λογιστής φοροτέχνης

ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
ΚΛΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩ-
ΤΗ, μεταλλειολόγος, μέλος ΔΣ ΣΜΤ 
ΛΑΧΑΝΙΩΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΤΟΝΙΑ) του
Δημητρίου, ξενοδοχοϋπάλληλος

ΗΛΕΙΑΣ
ΜΠΑΧΟΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Θεοδώ-
ρου, διορθώτρια εκδόσεων
ΣΑΜΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Παναγιώ-
τη, ελεύθερος επαγγελματίας 

ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του
Ιωάννη, αγρότισσα
ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
του Μιχαήλ, συνταξιούχος
ΤΣΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ του Αντωνίου,
βιολόγος- δασολόγος, μέλος ΣΜΤ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του Χρήστου,
μηχανικός, μέλος ΣΜΤ
ΒΑΛΑΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου,
οδοντίατρος, ΚΕΕΡΦΑ
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του
Ιωάννη, βιομηχανικός εργάτης
ΓΚΟΥΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Κων-
σταντίνου, γεωλόγος
ΔΕΣΗ – ΛΟΥΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΗ του Αλε-
ξάνδρου, αρχιτέκτονας
ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ευαγ-
γέλου, ερευνητής, πρόεδρος του Συλλό-
γου Ερευνητών/τριών Ηρακλείου
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Δη-
μητρίου, συνδικαλίστρια επισιτισμός, δί-
κτυο «Η Καμαριέρα»
ΧΑΡΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χαράλαμ-
που, αρχαιολόγος

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Χρήστου,
άνεργη

ΧΕΚΙΜΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Γε-
ωργίου, οικοδόμος

Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αβρα-
άμ, νοσηλεύτρια ΨΝΘ, Κίνηση για απερ-
γιακή 8 Μάρτη
ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασί-
ου, επαγγελματίας
ΓΕΩΡΓΑΚΗ-ΚΟΛΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ του
Ιωάννη, αναπληρώτρια δασκάλα, περι-
φερειακή σύμβουλος με την Ανταρσία
στην Κ. Μακεδονία
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θω-
μά, συγγραφέας, εκδότης περιοδικού
Ένεκεν
ΔΩΔΟΥ ΛΗΔΑ - ΜΑΡΙΑ του Δημοσθέ-
νη, αδιόριστη εκπαιδευτικός, Δίκτυο
Ανέργων και Επισφαλώς Εργαζομένων
ΚΟΛΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) του Ιωάν-
νη, φιλόλογος, επισιτισμός, μέλος της
ΛΑΝΤΖΑ και του ΣΕΤΕΠΕ 
ΚΟΛΟΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωρ-
γίου, μηχανολόγος μηχανικός, μέλος αν-
τιπροσωπείας ΤΕΕ, επί σειρά ετών πρό-
εδρος του Συλλόγου Ηλεκτρολόγων-Μη-
χανολόγων Βόρειας Ελλάδας 
ΚΟΜΝΙΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ – ΒΑΣΙΛΕΙΑ
του Εμμανουήλ, συγκοινωνιολόγος
στον Οργανισμό Συγκοινωνιακού Έργου
Θεσ/κης, μέλος ΔΣ ΣΜΤ Μακεδονίας
ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κων-
σταντίνου, εργαζόμενος στον επισιτι-
σμό, μέλος της «ΛΑΝΤΖΑ», εκλεγμένος
στο ΔΣ του ΣΕΤΕΠΕ και στην ΠΟΕΕΤ ΥΤΕ
ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του
Ευαγγέλου, επαγγελματίας, μέλος ΣΥΣΘ
ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗ ΧΡΥΣΗ του Ιακώ-
βου, αδιόριστη φιλόλογος, δίκτυο ανέρ-
γων και επισφαλώς εργαζομένων 
ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Εμμα-
νουήλ, μέλος του Δ.Σ Σωματείου Εργα-
ζομένων στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενε-
μένης και του ΔΣ Συλλόγου Εργαζόμε-
νων «Βοήθεια στο Σπίτι» Κ. Μακεδονίας

Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΒΛΑΧΟΜΗΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του
Παναγιώτη, συνταξιούχος, δημοτικός
σύμβουλος Θέρμης
ΓΙΑΝΝΟΒΙΤΣ ΣΕΒΑΣΤΗ του Φραν-
σουά, άνεργη εκπαιδευτικός
ΖΑΓΑΝΙΔΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ (ΜΕΝΙΟΣ)
του Χρήστου, άνεργος
ΚΟΥΒΑΚΑ ΕΛΕΝΗ του Κοσμά, βιολό-
γος, μουσικός, επισιτισμός, μέλος της
ΛΑΝΤΖΑ και του ΣΕΤΕΠΕ
ΠΛΟΥΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Δημητρίου,
οικονομολόγος–λογιστής, πρ. πρόεδρος
Δ.Σ. σωματείου εργαζομένων Αγροτικού
Συνεταιρισμού Ορμύλιας, μέλος Δ.Σ. πε-
ριβαλλοντικής κίνησης «Κρουσίδα Γη»

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΒΛΑΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κωνσταν-
τίνου, μηχανολόγος μηχανικός
ΓΚΙΚΑ ΛΟΥΪΖΑ του Δημητρίου, αγρο-
τική γιατρός, Συντονιστικό Νοσοκομείων
ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωρ-
γίου, μέλος Δ.Σ. σωματείου εργαζόμε-
νων γεωπόνων ιδιωτικού τομέα Ηπείρου-
Λευκάδας και κινήματος ενάντια στις εξο-
ρύξεις υδρογονανθράκων στην Ήπειρο
ΠΑΣΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Παναγιώτη,
συντονιστής Διοικ. Επιτροπής σωματείου
εργαζόμενων στα Praktiker Ιωαννίνων
ΤΟΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Ιωάννη, αυτοα-
πασχολούμενη καθηγήτρια αγγλικών 

ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΟΥΒΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κοσμά,
άνεργος, μέλος ΠΣΟ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

ΠΙΤΤΑ ANNA (ΤΑΤΙΑΝΑ) του Μάξι-
μου, ηθοποιός, ΚΕΕΡΦΑ
ΠΟΖΙΔΟΥ ΡΟΖΑ του Σπυρίδωνα,
άνεργη

ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Αντωνί-
ου, γιατρός, γραμματέας της Ένωσης
Ελλήνων Ειδικευόμενων Ψυχιάτρων, 
κίνημα κοινωνικών ιατρείων
ΒΟΥΡΚΟΤΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Δημο-
σθένη, άνεργη εργάτρια
ΜΠΟΥΝΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σω-
κράτη, ιδιωτικός υπάλληλος

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δη-
μητρίου, χημικός μηχανικός, 
μέλος ΠΣΟ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του Δημη-
τρίου, φιλόλογος καθηγητής
ΚΡΑΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρί-
ου, πολιτικός μηχανικός 
ΤΣΙΡΩΝΗ ΕΥΣΕΒΕΙΑ του Αριστομέ-
νους, ιδιωτική υπάλληλος

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
ΓΑΪΤΑΝΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ του Γερασί-
μου – Δημητρίου, οικονομολόγος
ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Διονυ-
σίου, φυσικός, συνταξ. εκπαιδευτικός
ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γερασί-
μου, εργάτης, Ιθάκη

ΚΙΛΚΙΣ
ΜΑΛΓΑΡΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Νικολά-
ου, αδιόριστη εκπαιδευτικός 

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Γεωργί-
ου, πολιτικός μηχανικός
ΔΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Νικο-
λάου, αναπληρώτρια δασκάλα
ΠΡΑΣΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Αστερίου,
συνταξιούχος ΔΕΗ, περιφερειακός σύμ-
βουλος με την Αριστερή Συμπόρευση
για την Ανατροπή

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του
Παναγή, αγρότης

ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΒΑΣΙΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Δημητρίου,
μηχανικός, μέλος κινημάτων πόλης
ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργί-
ου, χημικός μηχανικός, μέλος ΣΜΤ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Παντελεή-
μονος, άνεργη
ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ανα-
στασίου, χημικός μηχανικός, μέλος ΣΜΤ
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χρή-
στου, βιομηχανικός εργάτης

ΛΑΡΙΣΗΣ 
ΓΕΝΗΚΟΜΣΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του
Αποστόλου, πρώην Περιφερειακός
Σύμβουλος στη Θεσσαλία 
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του
Χρήστου, αρχιτέκτονας, μέλος Δ.Σ. πα-
ραρτήματος Λάρισας ΣΜΤ
ΣΙΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρί-
ου, πολιτικός μηχανικός, μέλος αντιπρο-
σωπείας ΤΕΕ
ΤΣΑΜΟΥΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Ιωάννη,
ιδιωτική υπάλληλος

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
ΚΕΡΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ιωάν-
νη, άνεργος

ΤΖΙΚΑ ΕΛΕΝΗ του Ιωάννη, φυσικός

ΛΕΣΒΟΥ
ΖΑΜΠΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
του Ελευθερίου, χειρούργος ορθοπεδι-
κός, πρόεδρος της Ένωσης Ιατρών ΕΣΥ
Λέσβου, Δ.Σ. Ιατρικού Συλλόγου Λέσβου
ΖΩΓΡΑΦΙΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Κων-
σταντίνου, ψυχολόγος
ΚΛΕΙΔΩΝΑ ΙΣΜΗΝΗ του Ιωάννη,
αδιόριστη καθηγήτρια
ΜΑΝΑΒΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αποστό-
λου, δημοσιογράφος – ελαιοπαραγω-
γός, αντιπρόσωπος στην ΠΟΕΣΥ, νεοε-
κλεγής περιφερειακός σύμβουλος Βο-
ρείου Αιγαίου, “Ανταρσία στο Αιγαίο –
Αντικαπιταλιστική Αριστερά”.

ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του
Μιχαήλ, απόφοιτος Πανεπιστημίου Αι-
γαίου, εργαζόμενος στον τουρισμό 
ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΤΑΣΙΑ)
του Μιχαήλ, φυσικός, μέλος Συντονιστι-
κού Αναπληρωτών

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΑΓΓΙΝΑ ΗΡΩ του Θεοδοσίου, μέλος
ΣΜΤ
ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του
Εμμανουήλ, χημικός, μέλος ATTACK
ΣΚΟΥΦΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΣΤΥ-
ΛΙΑΝΟΣ του Παναγιώτη, αρχιτέκτονας,
μέλος της Πανελλήνιας Αντιπροσωπείας
του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, μέλος ΣΜΤ
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Βα-
σιλείου, αρχιτέκτονας
ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΥΛΑ (ΜΑΤΙ-
ΝΑ) του Βασιλείου, μηχανικός Παρα-
γωγής και Διοίκησης, μέλος ΣΜΤ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του
Ηλία, βιβλιοϋπάλληλος
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ του
Απόστολου, εκπαιδευτικός ιδιωτικός
υπάλληλος
ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημη-
τρίου, γεωπόνος, πρόεδρος Πανελλήνι-
ου Συλλόγου Εργαζομένων ΕΛΓΟ - ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ, πρ. περιφερειακός σύμβουλος
Πελοποννήσου 
ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Γε-
ωργίου, άνεργη
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Χα-
ράλαμπου, αγρότης

ΞΑΝΘΗΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ευαγ-
γέλου, συνταξιούχος, πρώην συνδικαλί-
στρια ΕΛΜΕ
ΜΗΛΙΑΖΗΜ ΤΖΕΜΑΛΗ του Μεχμέτ,
συνδικαλιστής δάσκαλος, επικεφαλής Δη-
μοτικού Σχήματος Ανταρσία στην Ξάνθη

ΠΕΛΛΑΣ 
ΚΕΡΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου,
εργαζόμενος στον επισιτισμό
ΛΟΥΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Πέτρου,
φαρμακοποιός
ΜΠΑΚΑΛΑΚΗ ΟΛΓΑ του Κωνσταντί-
νου, συνταξιούχος

ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ του Γεωρ-
γίου, άνεργη

ΠΡΕΒΕΖΗΣ 
ΒΟΥΡΕΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Κων-
σταντίνου, συνταξιούχος εκπαιδευτικός
πρώην μέλος ΔΣ ΟΛΜΕ
ΓΙΑΡΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Κωνσταντί-
νου, γεωπόνος - ιδιωτικός υπάλληλος

ΝΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Σωτηρίου,
γεωπόνος, ΔΣ ΕΚ Πρέβεζας

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του
Γερασίμου, ιστορικός, πανεπιστημιακός
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΘΟΣ του
Αποστόλου, αναπληρωτής δάσκαλος
μέλος ΔΣ ΣΕΠΕ Ρεθύμνου
ΣΑΒΒΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του Κωνσταντί-
νου, πολιτικός μηχανικός, μέλος ΣΜΤ

ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΤΖΙΑΡΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ του ΧΡΗΣΙ-
ΜΟΥ, χημικός σε φαρμακοβιομηχανία

ΣΑΜΟΥ 
ΚΛΟΥΚΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του
Ευάγγελου, ελαιοτριβέας-ελαιοπαρα-
γωγός

ΣΕΡΡΩΝ 
ΓΡΑΒΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ του Δημητρί-
ου, άνεργη
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του
Αχιλλέα, συνταξιούχος
ΣΤΟΪΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΡΟΡΗΣ)
του Ευαγγέλου, άνεργος

ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανα-
σίου, αρχιτέκτονας αυτοαπασχολούμε-
νος, μέλος αντιπροσωπείας ΤΕΕ
ΠΡΕΚΑΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αντωνίου,
οφθαλμίατρος, πρώην μέλος Δ.Σ. της
Ε.Ι.Ν.Α.Π. και Γ.Σ. της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.
ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του Ευαγ-
γέλου, ελεύθερη επαγγελματίας
ΤΑΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ) του Δημη-
τρίου, εκπαιδευτικός
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιωάννη,
μέλος της Λέσχης Εργασίας Αλληλεγ-
γύης και Πολιτισμού Τρικάλων

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΚΑΨΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Κωνσταντί-
νου, φιλόλογος στην ιδ. εκπαίδευση
ΜΕΛΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Φωτίου, μέ-
λος Δ.Σ. Συλλόγου Γεωπόνων Φθιώτιδας

ΦΛΩΡΙΝΗΣ 
ΝΑΪΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΛΟΥΚΑ 

ΦΩΚΙΔΟΣ 
ΜΕΞΗΣ ΛΟΥΚΑΣ του Παναγιώτη, 
γεωπόνος

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου,
κτηνοτρόφος
ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗ ΒΡΕΤΟΥ ΦΑΝΗ του
Βασιλείου, μεταλλειολόγος, μέλος ΣΜΤ
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ του Γε-
ωργίου, μεταλλειολόγος, μέλος ΣΜΤ

ΧΑΝΙΩΝ 
ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Νικολά-
ου, Μηχανολόγος Μηχανικός
ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Ελευθερί-
ου, συνδικαλίστρια, δίκτυο «Η Καμαριέρα»
ΚΟΝΔΥΛΗ-ΣΑΡΙΚΑ ΦΟΙΒΗ του Γεωρ-
γίου, χημικός, μέλος του δικτύου Ανέρ-
γων και Επισφαλώς Εργαζομένων
ΜΠΙΤΣΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του Ευτυχίου,
εργαζόμενη στο εμπόριο, “ATTACK στην
ανεργία και την επισφάλεια”
ΦΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Σπυρί-
δωνα, τεχνικός, ΚΕΕΡΦΑ

ΧΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΖΑΝΝΗΣ του Μικέ,
μηχανικός



Μπροστά στις εκλογές της 7
Ιούλη η ΑΝΤΑΡΣΥΑ έχει
πολλούς λόγους να ζητήσει

ψήφο μαχητικής ενίσχυσης από τον
κόσμο της αριστεράς και του κινή-
ματος, τους εργαζόμενους, τους
άνεργους και τη νεολαία. Να ταρά-
ξει τα νερά (και όχι απλά να έχει μια
τυπική συμμετοχή, “για τη φανέλα”),
μέσα στο εντελώς άνευρο και μονό-
τονο κλίμα της προεκλογικής περιό-
δου. Ένα κλίμα που δεν ταιριάζει κα-
θόλου με τις αναταράξεις που θα
δημιουργήσει η δρομολογημένη κλι-
μάκωση της επίθεσης την επόμενη
μέρα, άσχετα από τον κυβερνητικό
διαχειριστή.

Ξεχωρίζουμε:
1) Για να δοθεί ισχυρό χτύπημα

στο ΣΥΡΙΖΑ από τα αριστερά. Στις
ευρωεκλογές, αυτό δεν έγινε εφι-
κτό, γιατί εκτός των άλλων, κόσμος
της λαϊκής, αριστερής βάσης είτε
απείχε, είτε έδωσε με εντελώς κρύα
καρδιά μια τελευταία ευκαιρία στο
ΣΥΡΙΖΑ να κινηθεί στοιχειωδώς υπέρ
των εργαζομένων. Και ο Τσίπρας όχι
μόνο δεν (ξανα)πήρε το “μήνυμα”
αλλά (ξανα)απάντησε περιφρονητι-
κά στους ψηφοφόρους του με το
πρόγραμμα των 12 σημείων:

“Σας έχω για ζητιάνους. Το μόνο
που σας τάζω είναι παιδικούς σταθ-
μούς, πλήρεις φοροαπαλλαγές στο
κεφάλαιο για να σας δώσουν οι κα-
πιταλιστές καμιά δουλειά, αυξήσεις
60 ευρώ (και με δόσεις) στον κατώ-
τερο μισθό τα επόμενα 4 χρόνια και
προσλήψεις χαμηλόμισθων συμβα-
σιούχων – ομήρων σε Υγεία και Παι-
δεία”.

2) Για να δοθεί ισχυρό χτύπημα-
προειδοποίηση στη ΝΔ από τα αρι-
στερά. Ότι πλέον απέναντι της δεν
θα έχει τη σκιά μιας ψευτοαριστε-
ράς του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και των μνη-
μονίων, αλλά μια αριστερά αντικαπι-
ταλιστική, που ζητάει όλο το καρβέλι
και όχι τα ψίχουλα. Που στέκεται
απέναντι και στα ίσα στον κεντρικό
προγραμματικό της λόγο και στον
βαθύτερο αξιακό της πυρήνα. Ενάν-
τια στον εθνικισμό, την ανάπτυξη
των κερδών, την ιδιοκτησία του κε-
φαλαίου και των τραπεζών, την πο-
λεμοκαπηλεία του ιμπεριαλισμού και
της εγχώριας αστικής τάξης, την
ΕΕ, τα ματωμένα πλεονάσματα, την
αξιολόγηση στην εργασία.

3)  Για να δοθεί ισχυρό μήνυμα-
προειδοποίηση στο κεφάλαιο και
τους επίδοξους νεο – επενδυτές.
Ότι συγκρούονται δύο κόσμοι και η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ θα κάνει το παν για
να οξύνει αυτή τη σύγκρουση. Ο κό-
σμος του πλούτου και του πολυεθνι-
κού κεφαλαίου που έχει ξεσαλώσει
και απαιτεί (και συνήθως παίρνει) τα
πάντα, είτε με ΝΔ-ΚΙΝΑΛ είτε με ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, δεν πρόκειται να καλο-
περάσει μετά τις 8 Ιούλη: οι ωμές
προγραμματικές εξαγγελίες για
δουλειά την Κυριακή, 7ήμερη εργα-
σία χωρίς όρια, φορολογική ασυλία
(«κίνητρα ανάπτυξης») στους επιχει-

ρηματίες, εργολαβίες και συμπρά-
ξεις για τα φιλέτα του δημοσίου,
ιδιωτικοποιήσεις, καρατόμηση των
δημόσιων δαπανών, εργοδοτική τρο-
μοκρατία, θα βρουν απέναντί τους
έναν οδοστρωτήρα κινηματικής και
πολιτικής ΑΝΤΑΡΣίας από μια αρι-
στερά που δε θα συμβιβάζεται με τα
“συμφωνηθέντα”.

4) Για να δοθεί ισχυρό μήνυμα-
προειδοποίηση στους πολεμοκάπη-
λους του ΝΑΤΟ και τους κοινωνι-
κούς σφαγείς της Ε.Ε. Για να εκφρα-
στεί ένα ισχυρό Όχι στους εξοπλι-
σμούς, για την υπεράσπιση της ει-
ρήνης, ενάντια στην πολεμική εκ-
στρατεία του κεφαλαίου. Για τη διά-
λυση του αντιδραστικού άξονα Ελ-
λάδας – Ισραήλ – Αιγύπτου – Κύ-
πρου. Οι λαοί δεν έχουν λόγο να πο-
λεμήσουν, σε ένα πόλεμο για τα «δι-
καιώματα» εξόρυξης υδρογοναν-
θράκων στις ΑΟΖ της οικολογικής
καταστροφής.

Μήνυμα ελπίδας
5) Για να δοθεί μήνυμα ελπίδας

στον  κόσμο της φτωχολογιάς, της
εργατικής τάξης και της νεολαίας.
Καταδικάζοντας τον “προδότη” των
αριστερών ιδεών ΣΥΡΙΖΑ, που κή-
ρυσσε την “ανένδοτη” ηττοπάθεια
στο λαό, το δεν “μπορούμε γιατί μας
βάζουν το πιστόλι στον κρόταφο”,
το win-win του Βαρουφάκη. Με την
ενίσχυση εκείνης της Αριστεράς που
μπορεί να εμπνεύσει μια εργατική
λαϊκή αντεπίθεση και να σχεδιάσει
ξανά μια πορεία ρήξης και αντικαπι-
ταλιστικής ανατροπής.

6) Για να υπάρχει μια όχι όποια κι
όποια αντιπολίτευση (για τέτοια μι-
λούν πολλοί). Αλλά μια αντιπολίτευ-
ση με αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα
και τακτική. Που δεν θα διστάζει να
προβάλει τα αιτήματα για μόνιμη
δουλειά, αυξήσεις μισθών, μείωση

του χρόνου εργασίας, προστασία
της λαϊκής κατοικίας. Αλλά και να
εμψυχώνει την πάλη για εθνικοποι-
ήσεις των τραπεζών και όλων των
στρατηγικών μονάδων χωρίς αποζη-
μίωση, κατάργηση του Υπερταμείου,
διαγραφή των χρεών των φτωχών
προς τράπεζες, εφορία, ασφαλιστι-
κά ταμεία, εταιρείες ρεύματος. Για
ανατροπή της ΚΑΠ και κατάργηση
του «Μητρώου Αγροτών», πλήρη
διαγραφή του δημόσιου χρέους, κα-
τάργηση των 714 μνημονιακών,
εφαρμοστικών νόμων. Για την έξοδο
από ΕΕ και ΝΑΤΟ.

Που δεν θα βάζει το κίνημα να
στηρίζει κοινοβουλευτικές επερωτή-
σεις στη Βουλή όπως κάνει το ΚΚΕ,
αλλά θα ανατρέπει νόμους, θα “βγά-
ζει” τους βουλευτές στους δρόμους,
στους θεσμούς του κινήματος και
της ανατρεπτικής δράσης.

7) Για να δοθεί οριστική κόκκινη
κάρτα στους φασίστες της ΧΑ και
τους συνοδοιπόρους της!

8) Για να δοθεί ισχυρό μήνυμα
υπέρβασης της ρεφορμιστικής αρι-
στεράς, που ευθύνεται κατά πολύ
για το σημερινό συσχετισμό και την
αποσυγκρότηση του εργατικού κινή-
ματος. Μια αριστερά που ονειρεύε-
ται ακόμα είτε τον «καλό ΣΥΡΙΖΑ»
του 2012 (ή/και της πρώτης κυβέρ-
νησης ΣΥΡΙΖΑ του 2015) είτε το «κα-
λό ΚΚΕ» του μεσοπολέμου.  Μια αρι-
στερά, όπως η ΛΑΕ, που συνεχίζει
να ακολουθεί τη ρητορική περί
«εθνικής κυριαρχίας», αθωώνοντας
τις επιθετικές επιδιώξεις της ελληνι-
κής αστικής τάξης, αναπαράγοντας
τη θεωρία της διαρκώς «αμυνόμενης
χώρας». Μια αριστερά που συνεχίζει
να ονειρεύεται δίκαιη καπιταλιστική
ανάπτυξη και μια δήθεν ουδέτερη
«παραγωγική ανασυγκρότηση», αρ-
νούμενη να θέσει πρόγραμμα άμε-
σης αντιμνημονιακής, αντικαπιταλι-

στικής ανατροπής. Μια αριστερά –
όπως το ΚΚΕ - του ακολουθητισμού
στη ΓΣΕΕ και τον υποταγμένο συνδι-
καλισμό, που δεν ανοίγει δρόμους
ανεξάρτητου κέντρου αγώνα στη
βάση των πρωτοβάθμιων σωματεί-
ων, των συντονιστικών τους και των
συνελεύσεων. Ένα ΚΚΕ, που δεν λέ-
ει τίποτα κομμουνιστικό που να δι-
καιώνει τον τίτλο του: Περισσεύουν
τα απολίτικα καλέσματα “κάνε τη
διαφορά” και “κόμμα δύναμη” αλλά
όχι για το Νέο Σικάγο της εποχής
μας, ως απάντηση στο 7ήμερο –
12ωρο, στο «ήλιο με ήλιο» του ολο-
κληρωτικού καπιταλισμού και του
οδοστρωτήρα Μητσοτάκη.

9) Για την Αντικαπιταλιστική Αρι-
στερά της επόμενης μέρας που πρέ-
πει να τοποθετηθεί ευθέως για:

-Την απόλυτη προτεραιότητα των
αναγκών-δικαιωμάτων των εργαζο-
μένων. Όχι για «να βοηθήσουμε να
έρθουν επενδύσεις, ανάπτυξη της
κερδοφορίας των επιχειρήσεων για
να πάρουν κάτι και οι εργαζόμενοι»,
αλλά για «να πάρουμε από τα κέρδη
και το πλούτο που παράγουμε, για
να τα βάλουμε με την ιδιοκτησία και
την εξουσία του κεφαλαίου».

-Την κάθετη αντιπαλότητα στο νέο
αστικό δικομματισμό ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ,
άσχετα ποιος είναι κυβέρνηση και
ποιος αξιωματική αντιπολίτευση.
Ενάντια σε κάθε λογική ένταξης του
ΣΥΡΙΖΑ στην Αριστερά, στους "1ους
ή τους 2ους γύρους", μέσω «ενι-
αίου» μετώπου μαζί του.

-Την ανυποχώρητη αντίσταση
στον εθνικισμό, ρατσισμό, φασισμό
και τα επικίνδυνα επιθετικά σχέδια
του ιμπεριαλισμού και του ελληνικού
κεφαλαίου. Από τη σκοπιά του διε-
θνισμού και της ενιαίας μάχης των
λαών απέναντι στην καπιταλιστική
παγκοσμιοποίηση, τον εργασιακό
μεσαίωνα, την προσφυγιά και τους
πολέμους, την περιβαλλοντική κατα-
στροφή του πλανήτη.

-Τον επαναστατικό στόχο και την
κομμουνιστική στρατηγική.

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ βάζει μπροστά τη
βασική προγραμματική της επαγγε-
λία, τη συμβολή της στον αντικαπι-
ταλιστικό πόλο που έχει ανάγκη η
εποχή μας. Δεν θα γίνει δωρητής
σώματος στη ρεφορμιστική αριστε-
ρά και τα μπαγιάτικα σχέδια για πα-
ναριστερή αντιπολίτευση (και στη
συνέχεια κυβέρνηση) αλά 1989 ή
2012. Σε αυτή τη μάχη, οι αγωνιστές
της αντικαπιταλιστικής αριστεράς,
εντός και εκτός ΑΝΤΑΡΣΥΑ, θα είναι
ενεργοί πρωταγωνιστές.

Μιχάλης Ρίζος, μέλος της 
Πολιτικής Επιτροπής του ΝΑΡ
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Έχουμε πολλούς λόγους
για δυνατή ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Μπορούμε 
να νικάμε!
Θέλουμε δυνατή την αντι-

καπιταλιστική αριστερά
γιατί μπορούμε να ξηλώσου-
με τα μνημόνια και να τα πά-
ρουμε όλα πίσω.

Οι αγώνες μας νικάνε: από
τις καθαρίστριες στον Άγιο
Σάββα που με απεργία διαρ-
κείας ενάντια στις απολύσεις
τους κέρδισαν τη δουλειά
τους, μέχρι τις γυναίκες εδώ
και διεθνώς που βγήκαμε για
πρώτη φορά με απεργία στις
8 Μάρτη στην πρώτη γραμμή
για ίσα δικαιώματα, μισθούς,
ενάντια στις σεξιστικές επιθέ-
σεις και τους βιασμούς και πε-
τύχαμε νίκη ενάντια στην αλ-
λαγή του ποινικού κώδικα και
βέβαια το αντιφασιστικό-αντι-
ρατσιστικό κίνημα που έφτασε
να δικάζει τους νεοναζί της
Χρυσής Αυγής και να καταρ-
ρακώνει τα ποσοστά τους.
Στο ξεδίπλωμα των μαχών αυ-
τών οι δυνάμεις της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ ήταν και είναι απαραίτη-
τες όσο ποτέ με πρωτοβου-
λίες που ενώνουν τον κόσμο
της αριστεράς και την οργά-
νωση των αγώνων. 

Προοπτική
Θέλουμε δυνατή την Αντι-

καπιταλιστική Αριστερά γιατί
απαντάει στην κρίση δίνοντας
προοπτική στους αγώνες μας.
Στην επίθεση και τις απειλές
Μητσοτάκη ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε
μπορεί ούτε θέλει. Το αντικα-
πιταλιστικό πρόγραμμα είναι
που δίνει λύση στον κόσμο
που παλεύει, είναι η εργατική
απάντηση στην κρίση: οι κρα-
τικοποιήσεις με εργατικό
έλεγχο χωρίς αποζημίωση για
τα αφεντικά είναι η λύση απέ-
ναντι στα λοκάουτ των αφεν-
τικών στην ιδιωτική Υγεία και
απέναντι στα κουρέματα και
τα δώρα στους τραπεζίτες
που ξεκίνησαν οι προηγούμε-
νες κυβερνήσεις και συνέχισε
ο ΣΥΡΙΖΑ, η έξοδος από την
Ευρώπη φρούριο και η απο-
δέσμευση από το Ευρώ, η
φορολόγηση των πλουσίων,
τα ανοιχτά σύνορα για τους
πρόσφυγες, η καταδίκη των
νεοναζί είναι τι θα πει ότι πα-
λεύουμε για μια κοινωνία
όπου οι άνθρωποι είναι πάνω
από τα κέρδη. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
κουβαλάει την κληρονομιά
αυτής της αριστεράς και τη
δύναμη να τα οργανώσουμε.
Ελάτε να τη δυναμώσουμε!

Θένια Ασλανίδη
Συντονιστικό Νοσοκομείων,

υποψήφια ΑΝΤΑΡΣΥΑ Α’ Αθήνας
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Ψήφος αντίστασης στη ρελάνς του κεφαλαίου
Δέκα χρόνια μετά την ίδρυσή της, η ΑΝ-

ΤΑΡΣΥΑ βρίσκεται παρούσα σε μια από
τις δυσκολότερες εκλογικές μάχες. Η

7η Ιουλίου αποτελεί το χρονικό ενός προαναγ-
γελθέντος θανάτου. Το έκτρωμα της αριστε-
ρής διαχείρισης βαθιά αντιλαϊκών και βαθιά
αντεργατικών και βαθιά ιμπεριαλιστικών πολι-
τικών οδεύει πιθανότατα προς το τέλος του. Ο
αυθεντικός εκφραστής αυτών των πολιτικών
βρίσκεται στην αναμονή της κυβερνητικής
εξουσίας έχοντας προαναγγείλει ένα ακραίο
αντι-κοινωνικό πρόγραμμα εμπνευσμένο από
τη Θάτσερ και τον Πινοσέτ.

Ευρύτατα κοινωνικά μπλοκ της μισθωτής ερ-
γασίας, της αυτο-απασχόλησης και των μικροα-
στικών τάξεων, οδηγούνται είτε στην στήριξη
της ΝΔ, είτε στο μη χείρον βέλτιστο του ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Μέρα25 και ΚΙΝΑΛ αποτελούν εφεδρείες
του ευρωμνημονιακού τόξου, ΧΑ και ΕΛ εφε-
δρείες του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και του
κοινωνικού κανιβαλισμού. Ο νέος πολιτικός και
κοινωνικός συσχετισμός μοιάζει συντριπτικά
αρνητικός, συντριπτικά υπέρ του κεφαλαίου,
του ιμπεριαλισμού, της κοινωνικής καταστολής.

Όμως ο αρνητικός συσχετισμός δεν μπορεί
να αποτελεί για την κομμουνιστική αριστερά
ούτε δικαιολογία στροφής προς το δεξιό
οπορτουνισμό και τη σμίκρυνση του επανα-
στατικού στόχου, ούτε δικαιολογία φυγής
προς μια ανέξοδη και ανυπόστατη πλειοδοσία
αντι-καπιταλιστικων τσιτάτων. Η ιστορία του
ελληνικού κομμουνιστικού κινήματος είναι χα-
ραγμένη από πολιτικές επιλογές που κοίταξαν
τον αρνητικό συσχετισμό στα μάτια, τον πάλε-
ψαν μέχρι τέλους, κράτησαν την ελπίδα ζων-
τανή και πέρασαν στην επόμενη γενιά το καθή-
κον να συνεχίσει. 

Νέος γύρος κοινωνικών αγώνων
Αν ο αρνητικός συσχετισμός ή ακόμα και οι

συντριπτικές πολιτικές ήττες είχαν ηγεμονεύσει
στην χάραξη της πολιτικής γραμμής δε θα ‘χα-
με ούτε Αντίσταση, ούτε Γράμμο, ούτε Πολυτε-
χνείο. Όπως και οι κοινωνικές εκρήξεις, έτσι και
ο αρνητικός συσχετισμός διέπεται από την ταξι-
κή πάλη και ανατρέπεται την ίδια στιγμή που οι
κοινωνικές μάζες αποφασίζουν να εισέλθουν βί-
αια στο προσκήνιο. Η ελληνική αστική τάξη με-
τά από δέκα ολόκληρα χρόνια μεγάλης κοινωνι-
κής αναταραχής, μόλις τώρα φαίνεται να επι-
τυγχάνει μια αγχωτική πολιτική νίκη, με την αυ-
τοδύναμη (;) παλινόρθωση της ακραίας νεοφι-
λελεύθερης ΝΔ. Όμως όσο βέβαιη είναι η νίκη
της ΝΔ, άλλο τόσο βέβαιο είναι και το άνοιγμα
ενός νέου γύρου κοινωνικών αγώνων.

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ οφείλει να πορευτεί προς την
εκλογική μάχη της 7ης Ιουλίου με το βλέμμα
στην αντικαπιταλιστική, κομμουνιστική έκφρα-
ση των νέων κοινωνικών αγώνων που έρχονται.
Δεύτερο λάθος αφ’ υψηλού κριτικής και υποτί-
μησης της κίνησης των μαζών όπως έγινε, κυ-
ρίως από τμήματα του ΚΚΕ, την περίοδο των
πλατειών δεν δικαιούμαστε. Για να μπορέσου-
με να επιδράσουμε πολιτικά, ή ακόμα περισ-
σότερο, να υποδαυλίσουμε ένα νέο άνοιγμα
των κοινωνικών αγώνων, πρέπει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
να βγει όρθια, δυναμωμένη και με αυτοπεποί-
θηση και από την πολιτική μάχη των εκλογών,
αξιοποιώντας στο έπακρο την ανάλυση και την
πολιτική γραμμή μας.

Ο ειδικός τρόπος επίδρασης της διεθνούς
κρίσης πάνω στον ελληνικό κοινωνικό σχηματι-
σμό δοκίμασε πολύ σοβαρά τις αντοχές και τις
πολιτικές άμυνες του κεφαλαίου. Ο Δεκέμ-
βρης του 2008, τα αλλεπάλληλα απεργιακά κι-
νήματα του 2010-2012, οι Πλατείες, το Δημο-
ψήφισμα του 2015 ταρακούνησαν συθέμελα
το πολιτικό σύστημα, διέλυσαν τις παλιές πολι-
τικές ισορροπίες και διέρρηξαν μεγάλες κοι-
νωνικές συμμαχίες του Κεφαλαίου με τους
συνταξιούχους, τους δημοσίους υπαλλήλους
και τμήματα της μικροαστικής διανόησης.

Η μακροβιότερη, υπερ-τετραετής, μνημονια-
κή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ διέψευσε και πρόδωσε
όλες τις λαϊκές και εργατικές διεκδικήσεις πά-
νω στις οποίες πάτησε για να ανελιχθεί, προ-

στατεύοντας το ελληνικό κεφάλαιο πίσω από
την ασπίδα του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Γιατί παρά
τα όσα αντίθετα λέγονται, είναι δεδομένο ότι η
παραμονή και πιο σφιχτή πρόσδεση της Ελλά-
δας στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ, αποτελεί όχι μόνο
άμυνα για την αυτοτελή έκθεση του ελληνικού
κεφαλαίου στο διεθνή ανταγωνισμό, αλλά και
πλεονέκτημα απέναντι στην εργατική τάξη. Εί-
ναι δομικά αντεργατική και αντιλαϊκή κάθε πο-
λιτική θέση που υπερασπίζεται την παραμονή
της Ελλάδας στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ και ισοδυ-
ναμεί με ολόπλευρη στήριξη του ελληνικού κε-
φαλαίου. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να
λέμε σε όλα τα κοινωνικά στρώματα που χτυ-
πήθηκαν και χτυπιούνται αλύπητα και από τα
μνημόνια των ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και από τα μνημόνια

του ΣΥΡΙΖΑ. Βελτίωση της οικονομικής κατά-
στασης για την κοινωνική πλειοψηφία δεν μπο-
ρεί να υπάρξει από καμία κυβέρνηση ενταγμέ-
νη στους κανόνες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, κανό-
νες που δεν αφήνουν βαθμούς ελευθερίας
στον πυρήνα της οικονομικής πολιτικής παρά
μόνο στη θεσμική βιτρίνα του κράτους.

Πάλη για τη σοσιαλιστική προοπτική
Πέρα όμως από τα μνημόνια και τη συνεχή

μείωση του μεριδίου της εργασίας στο παρα-
γόμενο κοινωνικό προϊόν, ο δεύτερος πυλώ-
νας της κοινωνικής συντριβής αφορά την εκ-
ποίηση, την αρπαγή της δημόσιας περιουσίας,
του δημόσιου πλούτου από τα κοράκια των
πολυεθνικών με την συμμετοχή και με την πρό-
σκληση του εγχώριου κεφαλαίου σε ανταγωνι-
σμό με το τουρκικό κυρίως κεφάλαιο. Οι υπο-
δομές, ο ορυκτός πλούτος, ο δημόσιος χώρος
και τα νησιά, ολόκληρη η λαϊκή περιουσία που
πρέπει να προστατευθεί και να διατηρηθεί δη-
μόσια για τις επόμενες γενιές, κόντρα στην
ισχύ των ιμπεριαλιστικών υπερόπλων με στόχο
τη συνεχή πάλη για τη σοσιαλιστική προοπτι-
κή. Συνεπώς το δεύτερο πράγμα που πρέπει
να λέμε καθαρά σε όλα τα πληττόμενα στρώ-
ματα είναι ότι η συμμετοχή της Ελλάδας στο
ΝΑΤΟ και στο βασικό προγεφύρωμά του στην
περιοχή, τον άξονα Ελλάδα-Κύπρος-Αίγυπτος-
Ισραήλ, δεν αποτελεί απλά και μόνο κάποια
θεωρητική απειλή για την ειρήνη στην περιοχή
στα πλαίσια του νατο-ρωσικού ενεργειακού
ανταγωνισμού, αλλά αποτελεί έμπρακτη, απτή,
υλική επίθεση και ληστεία του κόπου και της
λαϊκής περιουσίας, της περιουσίας των πλητ-
τόμενων στρωμάτων που την έχτισαν με την
εργασία τους και τους ανήκει. 

Με το ένα χέρι λοιπόν το κεφάλαιο κλέβει
τον πλούτο που παράγεται από την ζωντανή
μας εργασία, μέσα από τη μισθωτή εξαρτημέ-
νη σχέση, τα απλήρωτα μεροκάματα και τα ερ-
γασιακά κάτεργα, και με το άλλο χέρι ληστεύει
τη λαϊκή περιουσία, μέσα από την δημιουργία
πολεμικών εντάσεων και ανταγωνισμών που το
ίδιο δημιουργεί και στη συνέχεια έρχεται να
επιλύσει επεκτείνοντας το μερίδιο του.

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ κατονομάζει και στοχοποιεί με
σαφή τρόπο τον ταξικό αντίπαλο, υπηρετεί μια
πολιτική συσπείρωσης και δράσης για την
ανατροπή των πολιτικών του κεφαλαίου με
όρους άμεσης κοινωνικής ρήξης, έχοντας εμ-
πιστοσύνη στο πολιτικό κριτήριο των μαζών
και εμπιστοσύνη σε μια πολιτική γραμμή ρή-
ξης με το κεφάλαιο και τους πολιτικούς του
εκφραστές, εξόδου από την ΕΕ και το Ευρώ,
έτσι ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την ανατρο-
πή του κοινωνικού συσχετισμού και τη σοσια-
λιστική προοπτική. Αυτός ο δρόμος περνά μέ-
σα από την καθημερινή ενιαιομετωπική παρέμ-
βαση στο χώρο εργασίας, στη γειτονιά, στους
χώρους της νεολαίας, περνά μέσα από την
διεκδίκηση απτών υλικών κατακτήσεων, την
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του λαού και
την πολιτική στράτευση του δυναμικού που ρι-
ζοσπαστικοποείται πρωτόλεια.  

Η 7η Ιουλίου είναι μια σημαντική μάχη σε
αυτή την πορεία.  

Σπύρος Κοντομάρης, υποψήφιος βουλευτής
Επικρατείας της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, 

μέλος της Αριστερής Συσπείρωσης

Πηγαίνοντας στις βουλευτικές εκλογές οργανώνονται απεργίες σε πολλούς κλάδους
που βάζουν στην προεκλογική ατζέντα τις πραγματικές μας ανάγκες. Αυτή είναι η από-

δειξη πως δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. 

Οι πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει ως τώρα ως αντικαπιταλιστική αριστερά, ενωτικά με
τον κόσμο της αριστερας, της ΛΑΕ, του ΚΚΕ, τον κοσμο που στηριξε ΣΥΡΙΖΑ έχουν φέρει
νίκες. Η πιο μεγαλειώδης, η μετατροπή της ημέρας της γυναίκας σε απεργιακή κινητοποι-
ηση για πρώτη φορά στην Ελλάδα, έδειξε ποια είναι η δύναμη της εργατικής τάξης και μά-
λιστα των γυναικών που δέχονται επιπλέον χτύπημα από τη λιτότητα με το κλείσιμο και τη
συρρίκνωση δομών που ανακουφίζουν από τα οικογενειακά βάρη, τις σεξιστικές επιθέσεις,
τις απολύσεις και τις μειώσεις μισθών.

Η πρωτοβουλία για μια απεργιακή 8 Μάρτη που υιοθέτησε και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ απευθυνό-
μενη στα συνδικάτα και τις γυναικείες οργανώσεις για να οργανωθεί απεργιακή κινητοποί-
ηση εκείνη την ημέρα ήταν μια αποκάλυψη. Αναδείχθηκε ένα κομμάτι εργαζόμενων, άντρες
και γυναίκες, που παλεύουν μαζί ενάντια στα μνημόνια, γεμάτο οργή για τις περικοπές των
δήμων, τα κλεισίματα των ΚΑΠΗ, τη συρρίκνωση των παιδικών σταθμών, που διεκδίκησαν
από τα σωματεία και τις ομοσπονδίες τους η 8 Μάρτη να μην είναι μια γιορτή μόνο για γυ-
ναίκες, αλλά μέρα απεργιακής διεκδίκησης για να δωθούν λεφτά για τις ανάγκες μας σε
δήμους, σχολεία, νοσοκομεία και να στατήσουν οι σεξιστικές επιθέσεις. 

Ο αγώνας των γυναικών φέτος από τις ΗΠΑ του σεξιστή και ρατσιστή Τραμπ, την απεργία
στη Google ενάντια στις σεξιστικές επιθέσεις, μέχρι την Ιαπωνία και πιο πρόσφατα την Ελβε-
τία δείχνει το υποκείμενο των αλλαγών κι αυτό δεν είναι άλλο από την εργατική τάξη που
χρειάζεται μια αριστερά ενωτική κι αιχμηρή που θα πάει τους αγώνες της μέχρι την νίκη. Δυ-
νατή ΑΝΤΑΡΣΥΑ σημαίνει δυνατότεροι αγώνες για να πάρουμε πίσω όλα όσα μας έκλεψαν! 

Zαννέτα Λυσικάτου, 
Αντιπρόεδρος Συλ. Εργαζόμενων νοσ. Αγ. Σάββας, υποψήφια ΑΝΤΑΡΣΥΑ Β3 Νότιου Τομέα

Με τις γυναίκες μπροστά!

Σπύρος Κοντομάρης



Mετά από 4,5 χρόνια διακυ-
βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ο κόσμος
της αντίστασης, ο κόσμος

που είπε ΟΧΙ στο δημοψήφισμα, ο
κόσμος που συνέχισε να δίνει τις μά-
χες ενάντια στη λιτότητα και τις
απολύσεις, ο κόσμος που έχτισε την
αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και
πάλεψε ενάντια στον ρατσισμό και
στην Χ.Α, όλος αυτός ο κόσμος χρει-
άζεται να έχει την δική του έκφραση
με μια αριστερά αντικαπιταλιστική.
Μια αριστερά που λέει, πολύ απλά,
ότι δεν γίνεται να βρίσκεται κανείς
στα υπουργικά πόστα για να αλλάξει
την κοινωνία. Αυτή η στρατηγική δεν
λειτούργησε και είναι μια εμπειρία
που την έχουν πια εκατομμύρια ερ-
γαζόμενοι στην Ελλάδα.

Στις εκλογές της 7ης Ιουλίου χρει-
άζεται να βγει ενισχυμένη η αντικα-
πιταλιστική αριστερά γιατί είναι εκεί-
νη η υπαρκτή δύναμη μέσα στα συν-
δικάτα, στους χώρους εργασίας και
εκπαίδευσης, στις γειτονιές που
μπορεί να δυναμώσει την αντίσταση
στη λιτότητα, τον φασισμό, την κα-
ταπίεση. Αυτές είναι οι προτεραιότη-
τες για την εργατική τάξη και μόνο
έτσι έρχονται οι αλλαγές στην κοι-
νωνία, με τη δύναμη και τη δράση
των από τα κάτω. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι
ακριβώς αυτό. Γεννήθηκε το 2008
στο ξεκίνημα της κρίσης, μέσα στη
μεγάλη εξέγερση που ακολούθησε
τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορό-
πουλου και για μια δεκαετία είναι η
δύναμη που συστηματικά βρίσκεται
μπροστά σε όλους τους αγώνες επι-
μένοντας ταυτόχρονα ότι υπάρχουν
αντικαπιταλιστικές λύσεις.

Το ότι φτάσαμε μετά από 4,5 χρό-
νια σήμερα ο Μητσοτάκης να διεκδι-
κεί να έρθει στην κυβέρνηση, οφεί-
λεται στους ατελείωτους συμβιβα-
σμούς από την μεριά της διακυβέρ-
νησης ΣΥΡΙΖΑ σε όλα τα μέτωπα. Ο
κόσμος διεκδικούσε κόντρα στην
ανεργία προσλήψεις και δικαίωμα
στη μόνιμη εργασία και αυτό που ει-
σέπραξε ήταν ελαστικοποίηση των
εργασιακών σχέσεων και λίγες ολι-
γόμηνες συμβάσεις. Διεκδικούσε
την επαναφορά των πετσοκομμένων
μισθών και των συντάξεων και του
ρίξανε ψίχουλα. Διεκδικούσε ανοι-
χτά σύνορα και πόλεις στους πρό-
σφυγες και είδε, από τον φράχτη
του Έβρου μέχρι τα στρατόπεδα
στην Αμυγδαλέζα και στη Μόρια, να
συνεχίζονται τα αίσχη της ρατσιστι-
κής πολιτικής της ΕΕ. Ο κόσμος
διεκδικούσε ειρήνη και έλαβε χειρα-
ψίες του Τσίπρα με τον σφαγέα των
Παλαιστινίων Νετανιάχου και τον δι-
κτάτορα Σίσι και πανηγυρισμούς για
την υποστήριξη Τραμπ στους πολε-
μικούς τους άξονες. Έλαβε τη Συμ-
φωνία των Πρεσπών, μια συμφωνία
κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του

ελληνικού καπιταλισμού με την ελ-
ληνική πολεμική αεροπορία να ελέγ-
χει τον εναέριο χώρο της γειτονικής
χώρας και αυτό να θεωρείται “προ-
οδευτική λύση”. Δεν υπάρχει τίποτε
το προοδευτικό σε όλα αυτά. 

Αυτά άνοιξαν τον δρόμο της επι-
στροφής στη ΝΔ και στον Μητσοτά-
κη και απέναντι σε αυτά στάθηκε
ένα ολόκληρο κίνημα που οργάνωσε
τις απεργίες στα νοσοκομεία, στα
σχολεία, στους ΟΤΑ για προσλήψεις
και χρηματοδότηση, αλλά και στην
Cosco και άλλα σημεία του ιδιωτι-
κού τομέα διεκδικώντας ΣΣΕ και τα
εργατικά του δικαιώματα. Ένα κίνη-
μα που στάθηκε δίπλα στα προσφυ-

γόπουλα στα σχολεία, δίπλα στους
μετανάστες εργάτες στη Γενική Ανα-
κύκλωση ΑΕ κόντρα στη μαύρη ερ-
γασία, που συγκρούστηκε με τα
εθνικιστικά συλλαλητήρια. 

Αυτή είναι μια τεράστια δύναμη
για την επόμενη μέρα. Ο Μητσοτά-
κης λογαριάζει χωρίς τον ξενοδόχο
όταν παριστάνει ότι θα μπορέσει να
επιβάλει εφταήμερο εργασίας, ιδιω-
τικοποιήσεις και όλες τις ανοιχτές
επιθέσεις που δεν μπόρεσε να περά-
σει ο ΣΥΡΙΖΑ εξαιτίας της εργατικής
αντίστασης. 

Κίνημα
Θα βρούνε μπροστά τους ένα

ολόκληρο κίνημα που έχει τη δυνα-
τότητα να τους οδηγήσει στα ίδια
αδιέξοδα που βρέθηκαν ξανά πριν
λίγα χρόνια και οδήγησαν στην κα-
τάρρευση των κυβερνήσεων Σαμα-
ροβενιζέλων. Ο ίδιος ο Μητσοτάκης
γκρεμίστηκε μαζί με την απόπειρά
του να επιβάλει τη διαθεσιμότητα
στο δημόσιο. Η δεξιά προπαγάνδα

“περί νόμου και τάξης”, δεν είναι
καινούργια και αξίζει να θυμηθεί κα-
νείς πώς αυτή η πολιτική οδήγησε
στη δολοφονία του Γρηγορόπουλου
αλλά και που κατέληξε τότε η κυ-
βέρνηση Καραμανλή.

Στήνεται προεκλογικά από τον ίδιο
τον ΣΥΡΙΖΑ ένα κλίμα “εθνικής ομο-
ψυχίας” με την ΝΔ, όπου πίσω από
τα “εθνικά συμφέροντα” κρύβονται
οι επιδιώξεις του ελληνικού καπιτα-
λισμού στα Βαλκάνια, την Μέση
Ανατολή και το Αιγαίο και η προσπά-
θεια να κερδίσει στρατηγικά στον
ανταγωνισμό του με την Τουρκία,
έχοντας την εύνοια ποιών; Των ΗΠΑ
και του Τραμπ. Μια πολεμοκάπηλη
πολιτική για τα συμφέροντα των κα-
πιταλιστών και των πολυεθνικών που
φορτώνεται στις πλάτες των εργα-
τών μέσα από τη συνέχιση της κούρ-
σας των εξοπλισμών, ενώ τα κράτη
τρέχουν γύρω από τις γεωτρήσεις
να κατοχυρώσουν τον στρατηγικό
έλεγχο της περιοχής. Και ενώ από
την μια εμφανίζονται πολέμιοι του

Ερντογάν, από την άλλη εφαρμό-
ζουν και επιχαίρουν για τη συμφωνία
ΕΕ-Τουρκίας που εξακολουθεί να
πνίγει πρόσφυγες στο Αιγαίο, μια
πολιτική κλειστών συνόρων που επι-
πλέον τροφοδοτεί την άνοδο της
ακροδεξιάς σε όλη την Ευρώπη.    

Απέναντι σε αυτήν την “ομοψυχία”
έχουμε να δυναμώσουμε την διεθνι-
στική αλληλεγγύη των εργατών και
τους αγώνες της εργατικής τάξης
κόντρα στις επιθέσεις, επιμένοντας
στο αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ για πλήρη διαγραφή
του χρέους, κρατικοποίηση των τρα-
πεζών, έξοδο από την ΕΕ και εργατι-
κό έλεγχο. Πρόκειται για λύσεις που
αφορούν το σήμερα και όχι ένα μα-
κρινό μέλλον. Για παράδειγμα, η ερ-
γατική αντικαπιταλιστική εναλλακτι-
κή στις προκλήσεις των τραπεζιτών
που θέλουν να προχωρήσουν άμεσα
σε απολύσεις στις τράπεζες είναι η
κρατικοποίηση χωρίς αποζημίωση
και ο εργατικός έλεγχος που θα ση-
μάνει ότι τα κόκκινα δάνεια δεν θα
τα φορτωθούν οι φτωχοί αλλά θα
διαγραφούν. Να παλέψουμε για την
κατάργηση της συμφωνίας ΕΕ-
Τουρκίας απαιτώντας να ανοίξουν
τα σύνορα – αυτή είναι η απάντηση
στους πνιγμούς των προσφυγόπου-
λων στο Αιγαίο.

Αυτή είναι η απάντηση και στο
πως μπορούμε να σταματήσουμε
την ακροδεξιά και τους φασίστες εί-
τε της Χ.Α είτε τους φασίστες με
γραβάτα του Βελόπουλου. Γι' αυτό
και μέσα στην προεκλογική περίοδο
κινητοποιούμαστε, στο Εφετείο την
Πέμπτη 27/6 που έχουν ξεκινήσει οι
απολογίες των ναζί, στους δρόμους
όπου τολμούν να εμφανιστούν αλλά
και στο δημοτικό συμβούλιο Αθήνας
που αποφασίστηκε ξανά να μην δο-
θούν χώροι με στόχο να τους πετά-
ξουμε έξω από τη Βουλή. 

Νο 1379, 26 Ιούνη 2019 Η μάχη των εκλογώνσελ.8 εργατικη αλληλεγγυη

Θυμηθείτε τους αγώνες που δώσαμε μαζί
και στηρίξτε την ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Μπορούμε να πάμε με αισιοδοξία στη μάχη
των εκλογών αλλά το αντικαπιταλιστικό πρό-
γραμμα δεν θα κάνει από μόνο του τη διαφορά.
Χρειάζεται η αντικαπιταλιστική αριστερά να κι-
νηθεί στην κατεύθυνση του να βρει τρόπους να
κερδίσει τον κόσμο που δεν αποδέχεται τα ξε-
πουλήματα του ΣΥΡΙΖΑ. Η εμπειρία της κοινής
δράσης με τον κόσμο της Αριστεράς και των κι-
νημάτων, κόσμο που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ, κόσμο της
Ανοιχτής Πόλης, του ΚΚΕ, της Λαϊκής Ενότη-
τας, στο δήμο της Αθήνας σήμανε δύναμη σε
μια σειρά από μέτωπα -όπως πχ της δράσης
ενάντια στην Χρυσή Αυγή με αποφάσεις στο δη-
μοτικό και στα κοινοτικά συμβούλια να κλείσουν
τα γραφεία τους. Η κοινή δράση μεταφράστηκε
και σε εκλογικό δυνάμωμα της αντικαπιταλιστι-

κής αριστεράς, όπου έγινε με συνέπεια. 

Χρειάζεται να αντλήσουμε συμπεράσματα
από την επιτυχία των εκλογικών αποτελεσμάτων
μας στο δήμο της Αθήνας, αλλά και του Πειραιά
και της Νίκαιας. Ήταν κατεβάσματα που έστει-
λαν το μήνυμα ότι αν η αντικαπιταλιστική αρι-
στερά είναι ανοιχτή, ενωτική, υπάρχουν όλες οι
δυνατότητες να γίνει ο πόλος έλξης για τον κό-
σμο της αντίστασης. Το ότι η Ανταρσία στις Γει-
τονιές της Αθήνας πήρε 6800 ψήφους και
3,35% στα κοινοτικά συμβούλια του δήμου Αθή-
νας είναι ένα παράδειγμα του πως η ΑΝΤΑΡΣΥΑ

μπορεί να πετύχει ποσοστά που να την βάλουν
στη Βουλή. Και αυτό δεν γίνεται με καταγγελίες
και εξορκισμούς, γίνεται με σοβαρή πολιτική
συζήτηση πάνω στη στρατηγική, πράγμα το
οποίο μπορείς να κάνεις μόνο αν είσαι μέσα σε
κοινούς αγώνες κερδίζοντας μαζικά αυτά τα
ακροατήρια.

Τις μέρες που έχουμε μπροστά μας μέχρι τις
7 Ιούλη χρειάζεται να αναδείξουμε αυτή τη δυ-
ναμική. Ψηφίζοντας ΑΝΤΑΡΣΥΑ, δυναμώνουμε
το εργατικό κίνημα, δυναμώνουμε τους αγώνες
της επόμενης μέρας, χτίζουμε την αντικαπιταλι-
στική εναλλακτική στην χρεοκοπία του ΣΥΡΙΖΑ
για να φράξουμε το δρόμο στην απειλή των Μη-
τσοτάκηδων και της ακροδεξιάς. 

Κοινή δράση

Του Πέτρου Κωνσταντίνου,
δημοτικού συμβούλου Αθή-

νας, υποψήφιου ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Α’ Αθήνας

16 Μάρτη 2019, Διεθνής μέρα ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες



Οι βουλευτικές εκλογές της
7ης Ιουλίου θα σηματοδοτή-
σουν και την «επίσημη» έναρ-

ξη μιας νέας ιστορικής φάσης στην
ταξική πάλη της χώρας μας, η οποία
έχει ήδη δείξει τα δόντια της εδώ και
έναν περίπου χρόνο: στασιμοεπενδυ-
τικό πρόβλημα, οικονομική ανάπτυξη
με αγκομαχητά, αδυναμία μείωσης
του χρέους παρά τα αιματοβαμμένα
πλεονάσματα, εκτεταμένος δομικός
πυρήνας στην ανεργία, τη φτώχεια
και εξαθλίωση, μισθοί πείνας εν μέ-
σω εκτίναξης των κερδών των μεγά-
λων ομίλων. Όλα αυτά έφεραν μια
μαζική διάψευση ελπίδων που οδήγη-
σε σε εξαέρωση της δυναμικής του
ΣΥΡΙΖΑ και σε απαγκίστρωση από
αυτόν, που δεν στράφηκε αριστερά,
αναδεικνύοντας μια ηγεμονία του νε-
οσυντηρητικού εθνικιστικού προ-
γράμματος της ΝΔ και έναν εξασθε-
νημένο διπολισμό σε κατώτερη βάση. 

Η επιδιωκόμενη «επιστροφή στην
κανονικότητα» και η προς τα δεξιά
«μεταμνημονιακή σταθεροποίηση»
θα δοκιμαστεί πάνω σε ένα εκρηκτικό
εσωτερικό κοινωνικό πεδίο που συν-
δυάζεται με ένα ακόμη περισσότερο
εκρηκτικό διεθνές περιβάλλον στασι-
μοεπενδύσεων, βαθιάς κρίσης στην
ΕΕ, εμπορικών πολέμων και στρατιω-
τικών –πλέον– ανταγωνισμών, όπως
μαρτυρά η ανεπίσημη έναρξη του
πολέμου στον Περσικό και οι εκατέ-
ρωθεν πολεμικές απειλές στην Αν.
Μεσόγειο και το Αιγαίο, η αναστάτω-
ση στα Βαλκάνια. Η νέα κυβέρνηση,
αυτοδύναμη ή «με κορμό» τη ΝΔ, κα-
λείται να διαχειριστεί ταυτόχρονα αυ-
τό το εκρηκτικό κοινωνικό πρόβλημα
και διεθνές περιβάλλον. Το επιτελείο
του Μητσοτάκη «του μικρού» έδειξε
από νωρίς τις επιθετικές διαθέσεις
του και τώρα τις κρύβει πίσω από
ωραία λόγια «εθνικής συνεννόησης»,
ενώ το επιτελείο Τσίπρα τρομοκρατεί
το λαό με έναν «Αρμαγεδώνα» για να
αποσπάσουν ψήφους πάνω στον ίδιο
αυτόματο πιλότο των μνημονιακών
συμφωνιών. 

Τίποτε δεν μπορεί να κρύψει τη
νέα επίθεση του κεφαλαίου που προ-
ετοιμάζεται από τη ΝΔ με «άρωμα
Τραμπ» και τη δομική αδυναμία του
ΣΥΡΙΖΑ να αντιπολιτευθεί ενάντιά
της. Ανάμεσά τους, το ΚΙΝΑΛ πασχί-
ζει να πείσει για τη χρησιμότητά του
ως μια «αντιπολιτευόμενη συμπολί-
τευση». Στα δεξιά τους, η ανακατά-
ταξη της Ακροδεξιάς σπρώχνει προς
«υπεύθυνη» κοινοβουλευτική συμπο-
λίτευση. Στα αριστερά τους πλασά-
ρεται ο μικρομεσσίας Βαρουφάκης
και η «ρεαλιστική ανυπακοή» του:
«ούτε ρήξη – ούτε υποταγή», ένας
πραγματικός «ΣΥΡΙΖΑ νούμερο δύο».

«Ζητείται ελπίς» αντιπολίτευσης.
Το περιεχόμενο, ο προσανατολισμός,
οι μορφές και οι δυνάμεις που θα τη
συγκροτήσουν, αποτελούν το βασικό
διακύβευμα των εκλογών για τα ερ-
γατικά και λαϊκά στρώματα, για τη μι-
σθωτή, εκμεταλλευόμενη και διευθυ-
νόμενη εργασία, για τη νεολαία, την

προλεταριοποιούμενη διανόηση, τις
δημοκρατικές αντιφασιστικές δυνά-
μεις, τις εθνικά και πολιτιστικά κατα-
πιεζόμενες ομάδες, τις γυναίκες και
τους ΛΟΑΤΚΙ. 

Απαιτείται μια μαχητική αντιπολί-
τευση ενάντια στη νέα κυβέρνηση και
τη συμπολίτευσή της, στους δρό-
μους των εργατικών και λαϊκών αγώ-
νων. Απαιτείται μια προγραμματική
αντιπολίτευση με αντικαπιταλιστικό,
αντιιμπεριαλιστικό και δημοκρατικό,
πάνω από όλα με ένα «ζωντανό» πε-
ριεχόμενο ενότητας και πάλης, που
θα ξεφύγει από τη δογματική αναπα-
ραγωγή των ίδιων «μπούλετς» στα
χαρτιά. Αντιπολίτευση για μια νικη-
φόρα αντίσταση με όρους αντεπίθε-
σης και ανατροπής. Απαιτείται μια
αριστερή συμμαχία που θα οργανώ-
νει την περίφημη «κοινή δράση» ή το
θρυλικό «ενιαίο εργατικό μέτωπο»
στο μαζικό κίνημα, που έμεινε στα
ίδια χαρτιά των «μπούλετς», για να
αποσπάσει σταδιακά την ηγεσία των
αγώνων από τη ΓΣΕΕ, αλλά και την
ΑΔΕΔΥ και από τα άλλα γραφειοκρα-
τικά συνδικαλιστικά όργανα.

Νέα Αριστερά
Για αυτό απαιτείται μια «άλλη», μια

«νέα Αριστερά», της στρατηγικής
επαναστατικής και κομμουνιστικής
αναζήτησης. Μιας αναζήτησης που
έλιωσε στα σκουριασμένα γρανάζια
των «πλατφορμών», των φραξιών, του
ανελέητου ανταγωνισμού, της μικρό-
πνοης και μικρόνοης γραμμής «να

τσακιστεί ο διπλανός αριστερός». Με
αποτέλεσμα να χάνουν όλοι οι αρι-
στεροί και να μην κερδίζει κανείς ή να
ανεμίζει τη σημαιούλα του εκείνος ο
αριστερός που με τη γλώσσα έξω πα-
νηγυρίζει γιατί… έχασε καλύτερα.

Το ΚΚΕ, όσο κι αν παραμείνει η βα-
σική αριστερή κοινοβουλευτική δύνα-
μη, δεν μπορεί να κρύψει την αποτυ-
χία του στρατηγικού και πολιτικού
προγράμματός του, που οδήγησε σε
ήττα στις τριπλές εκλογές της 26ης
Μαΐου και σε εσωτερικό αναβρασμό.
Αυτή τη στιγμή, πάσχει από έλλειψη
προσανατολισμού. Μπορεί και πρέπει
να συμβάλει στη συγκρότηση μιας
ενωτικής αριστερής αντιπολίτευσης,
αλλά δεν μπορεί να την οργανώσει,
να ηγηθεί αυτής. Η ΛΑΕ επίσης μπο-
ρεί και πρέπει να συμβάλει σε αυτό το
καθήκον αλλά μέσα στη μεγάλη κρίση
πολιτικού προσανατολισμού και δυνά-
μεων, δεν μπορεί να παίξει ούτε το
ρόλο του εμπνευστή, ούτε της ηγε-
σίας αυτού του μετώπου πάλης, όπως
και οι άλλες μικρότερες δυνάμεις της
εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς.

Καλούμε σε ψήφιση και είναι ανα-
γκαία η στήριξη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ για να
αντέξει στις μεγάλες πιέσεις. Αυτή τη
φορά, για να αντέξει πραγματικά.
Μπορεί, όμως, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ να παίξει
το ρόλο του εμπνευστή, του οργανω-
τή και του ηγέτη αυτής της μεγάλης
ενωτικής και προγραμματικής προ-
σπάθειας για τη συγκρότηση του «ενι-
αίου μετώπου», μιας μετωπικής, μαχη-
τικής και νικηφόρας αντιπολίτευσης;

Στοιχεία του προεκλογικού προ-
γράμματός της, στο οποίο συνέβαλε
και η ΜΕΤΑΒΑΣΗ μαζί με τις άλλες
συνιστώσες, δίνουν ορισμένες υπο-
σχέσεις. Όμως, αυτό το ερώτημα δεν
θα απαντηθεί με ένα απλό χαρτί μέσα
στην κάλπη. Απαιτεί μια μεγάλη προ-
σπάθεια προγραμματικής, πολιτικής,
πολιτιστικής και οργανωτικής υπέρβα-
σης. Αυτή η υπέρβαση, από γενικός
προσανατολισμός μετατρέπεται σε
αναγκαίο πρακτικό πολιτικό καθήκον

της «επόμενης ημέρας». Δεν μπορεί
να περιοριστεί σε μια απλή οργανωτι-
κή «αλλαγή πλειοψηφιών» με την ίδια
γραμμή, σε μια απλή αναδιάταξη δυ-
νάμεων «όσων είμαστε» και «όπως εί-
μαστε». Η νέα ποιοτική κατάσταση
της ιστορικής φάσης στην οποία μπαί-
νουμε και κυρίως, η εποχή στην οποία
προ πολλού έχουμε εισέλθει, απαιτεί
βαθύτερες τομές. Και τομή δεν είναι η
επιστροφή σε ένα κομμουνιστικό κόμ-
μα «παλαιού τύπου». Όσο δεν δικαιώ-
θηκε το αριστερό μέτωπο χωρίς εργα-
τοδημοκρατικές αρχές και σύγχρονο
πρόγραμμα τύπου ΣΥΡΙΖΑ ή ΛΑΕ, άλ-
λο τόσο δεν δικαιώθηκε και το κομ-
μουνιστικό κόμμα χωρίς εργατοδημο-
κρατικές αρχές και σύγχρονο πρό-
γραμμα. Μια «κομμουνιστική ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ» επιστροφής σε ένα «νέο ΜΕΡΑ»
που θα ανταγωνίζεται μετεκλογικά μια
«νέα ΕΝΑΝΤΙΑ» δεν έχει καμία τύχη.

Εντός της ΑΝΤΑΡΣΥΑ υπάρχουν οι
θετικές αρχικές παρακαταθήκες της
επαναστατικής και κομμουνιστικής
αναζήτησης, του μεταβατικού προ-
γράμματος αντικαπιταλιστικής ανα-
τροπής, της μετωπικής λογικής και
του συντροφικού πολιτισμού. Αυτά τα
στοιχεία οπισθοχώρησαν μαζικά, αλλά
δεν τελείωσαν και δεν θα τελειώσουν
ποτέ. Αποτελούν τη βάση εξόρμησης
για αυτή την αναγκαία υπέρβαση. Κυ-
κλοφορούν ανάμεσά μας, ανάμεσα
στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το ΚΚΕ, τη ΛΑΕ,
στην εργαζόμενη βάση του ΣΥΡΙΖΑ.
Και θα αναγεννηθούν με άλλα ρούχα
στο φρέσκο αέρα των αναζητήσεων
της σύγχρονης, συγκεντρωμένης, διε-
θνοποιημένης και απαιτητικής εργατι-
κής τάξης, σε όλα τα στρώματα της
εκμεταλλευόμενης και διευθυνόμενης
μισθωτής εργασίας, στις μεγάλες
αναμετρήσεις που έρχονται. 

Για αυτό, στις εκλογές, ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ, με γνώση, κριτική και βαθιά αυ-
τοκριτική. Με το βλέμμα στην αυρια-
νή υπέρβαση.

Κώστας Μάρκου,
μέλος Μετάβασης

26 Ιούνη 2019, Νο 1379H μάχη των εκλογών εργατικη αλληλεγγυη σελ.9

Η νεολαία
με την
ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Χρειαζόμαστε περισσό-
τερο από ποτέ μια δυ-

νατή αντικαπιταλιστική
αριστερά στήριγμα στους
αγώνες της νεολαίας και
της εργατικής τάξης. Όλα
αυτά τα χρόνια η νεολαία
έχει δώσει μάχες σε όλα
τα επίπεδα, ενάντια στις
επιθέσεις στην Παιδεία
από την κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ. 

Οι μαθητές χρειάστηκε
να βγουν ξανά και ξανά
στους δρόμους ενάντια
στο Νέο Λύκειο, οι φοιτη-
τές και οι φοιτήτριες να
παλέψουν ενάντια στους
νόμους Γαβρόγλου που
τσακίζουν πανεπιστήμια
και ΤΕΙ. 

Ζόμπι
Δεν θα αφήσουμε τα

ζόμπι της δεξιάς να επιτε-
θούν ακόμα περισσότερο
στα δικαιώματά μας,
Έχουν το θράσος να λένε
ότι τα παιδιά των εργατο-
γειτονιών δεν χρειάζεται
να μπαίνουν στα πανεπι-
στήμια και το μόνο που
λείπει από την τριτοβάθμια
εκπαίδευση είναι η μεγα-
λύτερη ιδιωτικοποίηση και
η αστυνομία. Διεκδικούμε
οι ζωές και οι ανάγκες μας
να είναι πάνω από τα κέρ-
δη των καπιταλιστών.

Οι κονδυλοφόροι του
συστήματος παίζουν τα
ρέστα τους για να μας πεί-
σουν ότι η νεολαία είναι
αδιάφορη και πως πηγαί-
νει προς τα δεξιά. Η ριζο-
σπαστικοποίηση της νεο-
λαίας, όμως, φαίνεται έν-
τονα στις πολιτικές μάχες.
Βρισκόμαστε στην πρώτη
γραμμή του αντιφασιστι-
κού κινήματος και διεκδι-
κούμε οι χρυσαυγίτες να
βρεθούν εκτός βουλής και
μέσα στη φυλακή. Χιλιά-
δες διαδήλωσαν ενάντια
στη δολοφονία του Ζακ
και ενάντια στην προσπά-
θεια συγκάλυψής της από
την αστυνομία.

Αυτός ο κόσμος δεν γυ-
ρίζει πίσω. Στηρίζουμε
τους αγώνες μας, ψηφί-
ζουμε ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Παντελής 
Παναγιωτακόπουλος

μέλος ΚΕ του ΣΕΚ, 
υποψ. Β2 Δυτικού τομέα

ΑΝΤΑΡΣΥΑ - Με το βλέμμα 
στην αυριανή υπέρβαση

Eνάντια στον φόβο που καλλιεργείται για την επικεί-
μενη εκλογική νίκη της δεξιάς, δίνουμε τη μάχη

των εκλογών με κριτήριο την ελπίδα που φέρνει το δυ-
νάμωμα των αγώνων. 

Το αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα που προτείνει η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ σαν οδηγό για τις μάχες ενάντια στη λιτό-
τητα και για την καλυτέρευση των ζωών μας, σημαίνει
για τον Πειραιά ότι βάζουμε στο στόχαστρο το master
plan της Cosco, οργανώνουμε την αντίσταση από τα
κάτω στην ιδιωτικοποίηση του λιμανιού, την αντίσταση
στις φασιστικές επιθέσεις, τους αγώνες για προσλή-
ψεις και αυξήσεις, για χαρτιά στους μετανάστες και

ανοιχτή πόλη για τους πρόσφυγες. 
Είναι μάχες ξεκινημένες που πρέπει να τις κερδίσου-

με. Στον κόσμο με τον οποίο τις δώσαμε μαζί, ζητάμε
να στηρίξει το ψηφοδέλτιο της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Η αντίστα-
ση θα είναι το μόνο «διαπραγματευτικό» μας χαρτί
απέναντι στη λιτότητα, όποιος και αν την εφαρμόσει
και η ενίσχυση της αντικαπιταλιστικής αριστεράς,
όπως συνεβη στις δημοτικές εκλογές στον Πειραιά, θα
είναι η καλύτερη παρακαταθήκη για να την οργανώ-
σουμε ώστε να είναι νικηφόρα. 

Αντώνης Αλφιέρης,
ιδιωτικός υπάλληλος, υποψήφιος ΑΝΤΑΡΣΥΑ Α’ Πειραιά

Με τον Πειραιά που αντιστέκεται

Κώστας Μάρκου



Στάση εργασίας και συγκέντρωση μπρο-
στά στο γραφείο προσωπικού του δήμου,
στο μέγαρο Πάνθεον, οργάνωσαν οι συμ-

βασιούχοι εργαζόμενοι με προγράμματα ΟΑΕΔ
στο δήμο Χανίων την Παρασκευή 21/6 ζητών-
τας κατ' αρχήν παράταση της εργασίας τους
και στη συνέχεια μονιμοποίηση.

Η Κυριακή Γονάκη, εργαζόμενη ΟΑΕΔ στο δή-
μο Χανίων τόνισε στην ΕΑ: “Η σύμβαση η δική
μου αλλά και αρκετών συμβασιούχων ΟΑΕΔ σε
υπηρεσίες του δήμου έληξε στα μέσα Ιούνη.
Μέχρι τότε ακούγονταν πως θα πάρουμε παρά-
ταση. Παρόλα αυτά με τη λήξη της σύμβασης
σταματήσαμε από τις δουλειές μας. Δυο μέρες
πριν σταματήσουμε μας ειδοποίησαν από το
γραφείο προσωπικού του δήμου να επιστρέ-
ψουμε στις θέσεις μας διότι το πρόγραμμα πή-
ρε παράταση. Έτσι κι έγινε. Άλλος δούλεψε μια
μέρα, άλλος δύο. Δυο μέρες μετά μας ξανα-
παίρνουν τηλέφωνο από το γρ. προσωπικού λέ-
γοντάς μας πως τελικά έχουμε απολυθεί και να
περάσουμε να πάρουμε την λήξη σύμβασης για
να πάμε ΟΑΕΔ για να βγάλουμε κάρτα ανερ-
γίας. Μας είπαν πως αν τελικά δοθεί παράταση

θα γίνει επαναπρόσληψη μέσω συστατικής επι-
στολής που θα δώσει ο ΟΑΕΔ. Σε ερώτησή μου
τι θα γίνει με τις δύο ημέρες που εργάστηκα με-
τά τη λήξη της σύμβασης, δεν ήξεραν να μου
απαντήσουν, είπαν ότι ίσως αν μας πάρουν ξα-
νά πιθανόν να μετρήσουν ως ρεπό. Βέβαια αν
συνέβαινε κάποιο ατύχημα ήμασταν εντελώς
ακάλυπτοι.

Οργισμένοι, μέσα σε μια μέρα καλέσαμε και
οργανώσαμε κινητοποίηση και παράσταση δια-

μαρτυρίας με τη συμπαράσταση της Ανταρσία
στα Χανιά και του Συντονισμού Ενάντια στα
Μνημόνια. Την ημέρα της διαμαρτυρίας, 21/6,
πήγαμε αρχικά στην είσοδο του γρ. προσωπι-
κού, ανοίξαμε πανό, δώσαμε συνεντεύξεις σε
τοπικά μέσα, μοιράσαμε ενημερωτικό υλικό και
μετά ανεβήκαμε στο γρ. προσωπικού όπου με
την σημαντική παρουσία και παρέμβαση του δη-
μοτικού σύμβουλου με την Ανταρσία στα Χανιά,
Σεραφείμ Ρίζου, είχαμε συζήτηση με την προ-

ϊσταμένη και υπαλλήλους, ζητών-
τας να μάθουμε ποιος ευθύνεται
για το κάλεσμά μας στις υπηρε-
σίες και την παύση μας μια μέρα
μετά. Είμαστε οργισμένοι γιατί
μας θεωρούν 'ωφελούμενους' ενώ
στην ουσία είμαστε αναλώσιμοι
εργαζόμενοι για 546 ευρώ. Η ερ-
γασία είναι δικαίωμα, δεν περισ-
σεύει κανείς, ζητάμε ίσα δικαιώμα-
τα και επαναπρόσληψή μας εδώ
και τώρα”.
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Μια μικρή αλλά σημαντική νίκη
πέτυχαν οι καθαρίστριες/ες του
νοσοκομείου Αγ. Σάββας την

Παρασκευή 21/6. Παρά την άρνηση του
Διοικητή Δενδραμή να εφαρμόσει το νό-
μο και να δώσει, όπως είναι υποχρεωμέ-
νος, εξάμηνη παράταση σε όλες και
όλους ώστε να παραμείνουν στη δου-
λειά, τελικά με τη στήριξη του σωματεί-
ου κατάφεραν από τη μία τη διοίκηση
του νοσοκομείου να καλέσει έκτακτο ΔΣ
και από την άλλη την ηγεσία του Υπουρ-
γείο Υγείας να δώσει την παράταση ερ-
γασίας που αρνιόντουσαν, παγώνοντας
το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

Από το πρωί της Παρασκευής 21/6,
μόλις οι καθαρίστριες/ες του Αγ. Σάββα
άκουσαν πως ο διοικητής του νοσοκο-
μείου Δενδραμής αρνιόταν να δώσει πα-
ράταση στις συμβάσεις τους, όπως έγι-
νε και σε άλλα νοσοκομεία, παράτησαν
τις δουλειές τους και βγήκαν εξοργι-
σμένοι στο προαύλιο. Ο Δενδραμής και
η διοίκηση του νοσκομείου αντί να
εφαρμόσουν τον νόμο προτίμησαν να
προχωρήσουν σε διαγωνισμό του
ΑΣΕΠ, ρισκάροντας εν μέσω εκλογών
να μην ολοκληρωθεί και να επιστρέψει
εργολάβος προκειμένου να καλυφθεί το
κενό που θα δημιουργηθεί.

Με την στήριξη του σωματείου τους,
που ενημέρωσε και την ΑΔΕΔΥ και την
ΠΟΕΔΗΝ, οι εργαζόμενες/οι αρνήθηκαν
να μπουν στο νοσοκομείο για δουλειά,
παρά τις απειλές του Διοικητή ότι θα
φέρει εισαγγελέα. “Παρά τις απειλές
της διοίκησης του νοσοκομείου πως θα
πάει τις καθαρίστριες ατομικά στον ει-
σαγγελέα και τους εκβιασμούς για ανα-
κλήσεις αδειών, παρά την προσπάθεια
να στηθεί απεργοσπαστικός μηχανισμός
με την μεταφορά καθαριστριών από τις
εγκαταστάσεις του Παραρτήματος (που
αρνήθηκαν να μπουν για δουλειά), τελι-
κά οι εργαζόμενες/οι έδειξαν καθαρά
ποιος έχει τη δύναμη. Οι αγώνες που
δώσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα,
υπερασπιζόμενοι το δικαίωμα στην ερ-
γασία, διεκδικώντας τη μόνιμη και στα-
θερή δουλειά, συνεχίζονται με μεγαλύ-
τερη ένταση”, τονίζεται σε ανακοίνωση
που εξέδωσε το σωματείο των εργαζό-
μενων στον Αγ. Σάββα.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ  Οι εργαζόμενοι 
απαιτούν μόνιμη δουλειά 
Χιλιάδες εργαζόμενοι από

τους 4.000 που εργάζονται
στην υγεία με προγράμματα

του ΟΑΕΔ αλλά και μόνιμοι συνά-
δελφοί τους συμμετείχαν στην
στάση εργασίας της ΠΟΕΔΗΝ στις
19/6 και στις συγκεντρώσεις που
πραγματοποιήθηκαν σε δεκάδες
νοσοκομεία όλης της χώρας από
τον Έβρο μέχρι την Κρήτη.

Εκατοντάδες συμβασιούχοι και
μόνιμοι εργαζόμενοι συγκεντρώ-
θηκαν την ίδια μέρα έξω από το
υπουργείο Υγείας. Ήταν εκεί με τα
πανό τους εργαζόμενοι και σωμα-
τεία από τον Αγ. Σάββα, το Κρατι-
κό Νίκαιας, το Γεννηματάς, το
Αγλαΐα Κυριακού, το ΕΚΕΑ, τον
Ερυθρό, το Θριάσειο, αλλά και ερ-
γαζόμενοι από άλλα νοσοκομεία
της Αθήνας, την Καρδίτσα, την Άμ-
φισσα, τη Χαλκίδα. “Των συμβασι-
ούχων η εργασία μόνιμες ανάγκες
καλύπτει στην υγεία”, ήταν το κεν-
τρικό σύνθημα που φώναζαν οι
εκατοντάδες συγκεντρωμένοι έξω
από το υπουργείο. Στη διάρκεια
της συγκέντρωσης έγινε συνάντη-

ση αντιπροσωπείας συμβασιούχων
ΟΑΕΔ και της ΠΟΕΔΗΝ με τον
υπουργό Υγείας Ξανθό. 

Η Κατερίνα Θωίδου, εργαζόμενη
σε προγράμματα ΟΑΕΔ στο Εθνι-
κό Κέντρο Αιμοδοσίας εκπροσώ-
πησε τους εργαζόμενους ΟΑΕΔ
στη συνάντηση με τον υπουργό
Ξανθό. Αμέσως μετά την συνάντη-
ση μιλώντας στους συναδέλφους
της τόνισε μεταξύ άλλων: “Όλες
τις προηγούμενες μέρες ακούμε
από τα κανάλια και τους εγκάθε-
τους της ΝΔ απειλές για απόλυσή
μας την επόμενη κιόλας των εκλο-
γών. Όμως σε αυτή την κατάστα-
ση φτάσαμε γιατί ο υπουργός Ξαν-
θός και αυτή η κυβέρνηση δεν
φρόντισαν να λύσουν το θέμα της
εργασιακής μας ομηρίας. 

Στην συνάντηση που είχαμε ο
υπουργός στην ουσία μας ανακοί-
νωσε πως μας στέλνει στην ανερ-
γία. Γιατί τι άλλο σημαίνει η υπό-
σχεσή του ότι θα προκηρύξει
1.500 θέσεις εργασίας με διαγωνι-
σμό ΑΣΕΠ; Εμείς είμαστε 4.000 και
ξέρουμε πολύ καλά πως καλύ-

πτουμε πάγιες και διαρκείς ανάγ-
κες στο δημόσιο σύστημα υγείας.
Ζητήσαμε από τον υπουργό μετα-
τροπή των συμβάσεών μας σε αο-
ρίστου χρόνου και αυτός αρνήθη-
κε λέγοντας πως αυτό δεν μπορεί
να γίνει. Απαιτούμε το δικαίωμά
μας στην εργασία και αυτό μπορεί
να γίνει μόνο με μετατροπή των
συμβάσεών μας και μονιμοποίηση. 

Αυτό που τελικά μας είπε ο
υπουργός είναι ότι υπάρχει δέ-
σμευση στον αριθμό προσλήψεων
ακόμα και στη μεταμνημονιακή πε-
ρίοδο. Ότι από το υπουργείο Εσω-
τερικών δεν του επιτρέπουν να κά-
νει πάνω από 10.000 προσλήψεις
σε βάθος 4ετίας. Οι μνημονιακές
πολιτικές συνεχίζονται κανονικά.
Δεν ανεχόμαστε να πετάξουμε την
εμπειρία μας στο δρόμο”.

Το λόγο από το μικρόφωνο της
κινητοποίησης πήρε και ο Πέτρος
Κωνσταντίνου, δημοτικός σύμβου-
λος με την Ανταρσία στις γειτονιές
της Αθήνας λέγοντας μεταξύ άλ-
λων: “Δεν υπάρχουν έκτακτες
ανάγκες στα νοσοκομεία, στους
δήμους και στα σχολεία. Υπάρ-
χουν μόνιμες ανάγκες, οι ανάγκες
του κόσμου για παιδεία, υγεία και
ανθρώπινες συνθήκες ζωής στις
γειτονιές και αυτό σημαίνει μόνιμο
προσωπικό”.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το
Συντονιστικό των Νοσοκομείων
που στήριξε την κινητοποίηση με
όλες του τις δυνάμεις τονίζεται
πως “Ο Ξανθός μπορεί στα λόγια
να αναγνωρίζει ότι η δουλειά των
4.000 του ΟΑΕΔ είναι σημαντική
για τη λειτουργία της δημόσιας

υγείας, όμως τελικά ανέφερε πως
το μόνο που μπορεί να κάνει είναι
να δίνει παρατάσεις μέχρι να γί-
νουν οι προσλήψεις για να μη δη-
μιουργηθεί πρόβλημα στο σύστη-
μα υγείας και δήλωσε ξεκάθαρα
ότι διαδικασία μετατροπής συμβά-
σεων σε αορίστου δεν υπάρχει. 

Η πανελλαδική στάση εργασίας
στις 19/6 έδειξε ότι είμαστε πιο δυ-
νατοί από ποτέ! Καταφέραμε να
κερδίσουμε στο πλευρό μας δεκά-
δες πρωτοβάθμια σωματεία και την
ΠΟΕΔΗΝ. Έχουμε κρατήσει τις
δουλειές μας μετά από αγώνες
σκληρούς, όχι μόνο ενάντια στους
Σαμαροβενιζέλους αλλά και με κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κόντρα στους συμ-
βιβασμούς και την δεξιά της κατρα-
κύλα. Η λύση δεν είναι να διαλέξου-
με ανάμεσα σε έναν αργό ή έναν
γρήγορο θάνατο, αλλά να κλιμακώ-
σουμε τον αγώνα απαιτώντας τη
μονιμοποίησή μας και προσλήψεις
προσωπικού για να σώσουμε τη Δη-
μόσια και Δωρεάν Υγεία, από τα αρ-
παχτικά της ιδιωτικοποίησης.

Ο αγώνας χρειάζεται να είναι
διαρκής και ανυποχώρητος απέναντι
σε οποιαδήποτε κυβέρνηση προκύ-
ψει μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλί-
ου”.

Κυριάκος Μπάνος

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  Όχι στις απολύσεις 

ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
Κέρδισαν
παράταση

Αγ. Σάββας, 21/6

Απεργοί των νοσοκομείων στο Υπ. Υγείας, 19/6

Χανιά, 21/6



Την κήρυξη 3ωρης πανελλαδικής στά-
σης εργασίας στις 27/6 από τις 12 το
μεσημέρι μέχρι τις 3μμ και συγκέν-

τρωση στις 12.30μμ στα λουλουδάδικα
μπροστά στη Βουλή αποφάσισε να οργα-
νώσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατοϋ-
παλλήλων Μετάλλου (ΠΟΕΜ).

Στην ανακοίνωση της ΠΟΕΜ αναφέρον-
ται πολλές μεγάλες βιομηχανίες και επιχει-
ρήσεις που οι εργαζόμενοί τους αντιμετω-
πίζουν προβλήματα με κλεισίματα, απολύ-
σεις. Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγμα-
τα της FRIGOGLASS, της οποίας οι εργα-
ζόμενοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους
ενάντια στο κλείσιμο, αλλά και της ΣΙΔΕ-
ΝΟΡ, της BSH- ΠΙΤΣΟΣ, της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙ-
ΚΗΣ, της ΛΑΡΚΟ, των Ναυπηγείων ΣΚΑΡΑ-
ΜΑΓΚΑ και ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, της ΕΑΒ, της ΕΑΣ,
της ΕΒΙΟΠ-ΤΕΜΠΟ, της ΕΛΒΟ, της SPI-
DER, κ.ά.

“Η πραγματικότητα είναι πως στον κλάδο
μας δεν υπάρχει βιομηχανία και εταιρία
που να μην έχει μικρότερα ή μεγαλύτερα
προβλήματα. Κλεισίματα, απολύσεις, δια-
λυμένες ΣΣΕ, όλα αυτά είναι που οδήγησαν
την ΠΟΕΜ να βγάλει αυτή την απεργία.
Προφανώς και είναι ένα μικρό βήμα συντο-
νισμού που πρέπει να στηριχτεί. Όμως αυ-
τή η στάση εργασίας είναι πολύ λίγη και
αργά. Θα έπρεπε να βρισκόμαστε ήδη σε
κλιμάκωση του απεργιακού αγώνα και όχι
να ξεκινάμε τώρα με στάση εργασίας”, τό-
νισε στην ΕΑ ο Γιάννης Θεοχάρης, εκλεγ-
μένο μέλος του ΔΣ της ΠΟΕΜ με την Πρω-
τοβουλία Γένοβα στην Ιντρακόμ. “Είναι

ανάγκη η ΠΟΕΜ να μπει μπροστά και να
οργανώσει απεργίες για όλο τον κλάδο.
Όχι απλά κάποιες σποραδικές στάσεις αλ-
λά με μια οργανωμένη απεργιακή δράση
να κλιμακώσουμε ενάντια στην εργοδοτική
αυθαιρεσία που βλέπουμε πως στον κλάδο
του μετάλλου έχει γιγαντωθεί. Από τη με-
ριά μας προσπαθούμε να απλώσουμε το
μήνυμα της απεργιακής κινητοποίησης και
στους συναδέλφους στην Ιντρακόμ για να
δώσουμε αγωνιστική απάντηση στις εργο-
δοτικές μεθοδεύσεις”.

Σε ανακοίνωσή της η ΠΟΕΜ τονίζει μετα-
ξύ άλλων πως “η κρίση στον κλάδο του Με-

τάλλου συνεχώς βαθαίνει και οι εργαζόμε-
νοι οδηγούνται στην ανεργία και την εξα-
θλίωση. Απεργούμε γιατί εξ αιτίας της βα-
θιάς κρίσης που μαστίζει τον κλάδο του
Μετάλλου, της ανεργίας, της μη καταβο-
λής δεδουλευμένων, της άρνησης υπογρα-
φής κλαδικών και επιχειρησιακών συμβάσε-
ων εργασίας, του αιφνίδιου κλεισίματος
κερδοφόρων επιχειρήσεων. Απεργούμε
διότι καθημερινά προκαλούνται θανατηφό-
ρα εργατικά ατυχήματα με θύματα μεταλ-
λεργάτες, εξ αιτίας της εντατικοποίησης
της εργασίας και της μη εφαρμογής μέ-
τρων προστασίας”.

Το εργατικό κίνημα

Μέσα σε λίγες ώρες μετά την κήρυξη επα-
ναλαμβανόμενων απεργιών εκ μέρους
της ΠΟΣΠΕΡΤ, ο υφυπουργός Χουλιαρά-

κης έτρεξε να υπογράψει (την ήδη δημοσιευμένη
σε ΦΕΚ) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) “ανα-
βίωσης – συμψηφισμού” μέσω της οποίας κλείνει
το κενό που άφησε στα εργασιακά τους δικαιώ-
ματα η διετία του μαύρου (2013-2015). Η ΠΟ-
ΣΠΕΡΤ ανέστειλε τις απεργιακές κινητοποιήσεις
που είχε ανακοινώσει από την Τετάρτη 19/6. 

“Με την ανακοίνωση και μόνο της απεργιακής
κινητοποίησης η κυβέρνηση αναγκάστηκε να
υπογράψει την ΚΥΑ. Είναι μια ακόμα τρανταχτή
απόδειξη της δύναμης που έχουμε σαν εργαζό-
μενοι όταν αποφασίζουμε να κινηθούμε αγωνιστι-
κά. Ταυτόχρονα αποδεικνύει την κωλυσιεργία αυ-
τής της κυβέρνησης που ό,τι δεν έκανε στα 4
χρόνια έρχεται να το κάνει μέσα σε μια νύχτα”,
ανέφερε στην ΕΑ η Ειρήνη Φωτέλη, εκλεγμένη
στο ΔΣ της ΠΟΣΠΕΡΤ με την Αριστερή Πρωτο-
βουλία Εργαζόμενων (ΑΠΕ).

“Όλα ξεκίνησαν επειδή ο ιδρυτικός νόμος της
ΕΡΤ ήταν πραγματικά απογοητευτικός. Χρειάστη-
καν πολλές ΚΥΑ μετά για να μπορέσει αυτός ο
νόμος να γίνει λειτουργικός. Στην ουσία ο ίδιος ο
ιδρυτικός νόμος μας άφηνε ξεκρέμαστους κάτω
από την απειλή των απολύσεων, του σπασίματος
της εταιρίας, ακόμα και μιας ενδεχόμενης προ-
σπάθειας για νέο κλείσιμο, αφού από τη μεριά
της ΝΔ είναι ένας προδιαγεγραμμένος στόχος.
Με την υπογραφή της ΚΥΑ ουσιαστικά ξεμπλοκά-
ρει η εκταμίευση των χρημάτων για την αναγνώρι-
ση των δυο ετών του μαύρου, σε ένσημα αλλά και
σε χρήματα για όσους έχασαν άδικα τη δουλειά
τους τα δυο χρόνια του μαύρου 2013-15.

Κομμάτι του παζλ
Ήδη η διοίκηση ανακοίνωσε ότι μετά την υπο-

γραφή της ΚΥΑ προχωράει στην εφαρμογή της.
Αυτή η ΚΥΑ είναι πολύ σημαντική, κομμάτι του
παζλ της λειτουργίας της ΕΡΤ μετά το μαύρο.
Ένα παζλ που δυστυχώς παραμένει μισό αφού η
κυβέρνηση έκανε πολύ περίπλοκα τα πράγματα
όλα αυτά τα χρόνια. Το σίγουρο είναι πως πλέον
ξέρουμε πως δεν μπορεί να μπει νομικό θέμα για
να σπάσει η ΕΡΤ σε κομμάτια, δεν μπαίνει θέμα
απολύσεων, δεν μπαίνει θέμα κλεισίματος και
φυσικά δικαιωνόμαστε όσον αφορά τα ένσημα
και τα χρήματα που δικαιούμασταν. 

Σαν Αριστερή Πρωτοβουλία Εργαζόμενων στη-
ρίξαμε την απόφαση για απεργία με όλες μας τις
δυνάμεις και επιμείναμε πως εν μέσω προεκλογι-
κής περιόδου πρέπει να διεκδικήσουμε με τον
πιο αγωνιστικό τρόπο τα δικαιώματά μας. Επιβε-
βαιωθήκαμε με αυτή την άποψη. Πλέον ετοιμαζό-
μαστε για τις μάχες που έχουμε να δώσουμε την
επόμενη περίοδο όποιος και να είναι στην κυβέρ-
νηση”.

“Ό, τι έχει κερδηθεί μέχρι σήμερα, δεν μας το
έχει χαρίσει κανείς. Συνεχίζουμε ενιαία και δυνα-
μικά για τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων, τη
θωράκιση και την αδιάλειπτη λειτουργία της
ΕΡΤ”, τονίζεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε η
ΠΟΣΠΕΡΤ μετά την υπογραφή της ΚΥΑ. 

ΠΟΣΠΕΡΤ
Η κήρυξη της
απεργίας έφερε 
την υπογραφή  

27/6 Απεργεί το Μέταλλο

Εκατοντάδες εργαζόμενοι πήραν μέρος στην απεργιακή συγ-
κέντρωση κατά τη διάρκεια της 24ωρης απεργίας στον Επι-
σιτισμό - Τουρισμό την Τετάρτη 19/6. Στην συγκέντρωση

που καλέστηκε έξω από το υπουργείο Τουρισμού στην λεωφόρο
Αμαλίας πήραν μέρος εργαζόμενοι από μεγάλα ξενοδοχεία της
Αθήνας αλλά και εκατοντάδες εργαζόμενοι από μικρότερες και με-
γαλύτερες επιχειρήσεις εστίασης. 

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, εκπρόσωποι των απεργών
προσπάθησαν να συναντήσουν τον υπουργό Θεοχαρόπουλο ο
οποίος απουσίαζε. Αμέσως μετά, οι συγκεντρωμένοι βάδισαν μέχρι
τα γραφεία του Σύνδεσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων
(ΣΕΤΕ) λίγο πιο κάτω στην Λ. Αμαλίας όπου τοιχοκολήθηκαν τα αι-
τήματα της απεργίας. Με το πανό τους κατέβηκαν στη συγκέντρω-
ση και τα μέλη του Αντικαπιταλιστικού Δικτύου στον Επισιτισμό-
Τουρισμό “Η Καμαριέρα”. 

“Με αυτή την απεργία στην έναρξη της τουριστικής σαιζόν που
προβλέπεται να είναι για άλλη μια φορά ιδιαίτερα αυξημένη, και με
τεράστια υπερκέρδη για τους ξενοδόχους και τα αφεντικά του
κλάδου, θέλουμε να στείλουμε μήνυμα ότι δεν θα δεχτούμε να μας
ξεζουμίζουν στη δουλειά χωρίς δικαιώματα. Παλεύουμε για Συλλο-
γικές Συμβάσεις με αυξήσεις, κανένας εργαζόμενος πλήρους ωρα-
ρίου με λιγότερα από 751 ευρώ μισθό, 7ωρο, 5ημερο 35ωρο, με
δυο συνεχόμενα ρεπό. Θέλουμε σταθερό πρόγραμμα εργασίας,

έγκαιρες και πλήρεις πληρωμές δώρων και επιδόματος αδείας. Ζη-
τάμε μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στους χώ-
ρους δουλειάς”, ανέφερε στην ΕΑ ο Βασίλης Μυρσινιάς από την
“Καμαριέρα”. 

“Η εργοδοτική αυθαιρεσία στον κλάδο βρίσκεται στο ζενίθ. Δω-
δεκάωρα και δεκαπεντάωρα είτε με απλήρωτους εργαζόμενους,
είτε χωρίς υπερωρίες. Η οργάνωση στο συνδικάτο είναι μονόδρο-
μος. Η συγκεκριμένη απεργία μέσα στην τουριστική σαιζόν πραγ-
ματικά τους πονάει. Όμως η απεργία δεν πρέπει να μείνει μόνο
στο κομμάτι του επισιτισμού. Είναι ανάγκη να απλωθεί και σε
όλους τους κλάδους που απασχολούνται με τον τουρισμό από
τους ναυτεργάτες στα καράβια και σε όλα τα επαγγέλματα του
τουρισμού έτσι ώστε να αναγκάσουμε τους εργοδότες και το κε-
φάλαιο της τουριστικής βιομηχανίας να μας ακούσουν. Με τις
απεργίες μας θα κερδίσουμε όλα όσα παλεύουμε. Για ΣΣΕ κλαδι-
κές με όλα τα εργασιακά δικαιώματα κατοχυρωμένα και ανθρώπι-
νους ρυθμούς δουλειάς, ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα,
ένταξη των ειδικοτήτων διανομέων και σερβιτόρων στα ΒΑΕ, αύξη-
ση του κατώτατου μισθού”, ανέφερε στην ΕΑ ο Κώστας Μπελεγρί-
νης από την ΑΡΙΣ που συμμετείχε στην απεργιακή συγκέντρωση.

Κυριάκος Μπάνος

ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ  Απεργία για αυξήσεις και δικαιώματα
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εργατικη αλληλεγγυη σελ.11

Απεργοί της FRIGOGLASS έξω από το υπ. Εργασίας, 13/6

Απεργία των εργαζόμενων στον Επισιτισμό-Τουρισμό, 19/6
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Νο 1379, 26 Ιούνη 2019
σελ.12-13 εργατικη αλληλεγγυη Η δίκη της  Χρυσής Αυγής

Τ η συμμετοχή τους στην αντιφασιστική κινητοποίηση της 27ης Ιούλη στο Εφετείο
αποφάσισαν μια σειρά εργατικά συνδικάτα, σύλλογοι και φορείς, όπως η Β'
και η Γ' ΕΛΜΕ Αθήνας, το συνέδριο της ΠΟΠΟΚΠ, ο ΦΣ Μεταλλειολόγων, η

ΠΟΣΠΕΡΤ, η ΠΟΕΔΗΝ, ο Σύλλογος Εργαζόμενων νοσ. Αγ. Σάββας, η Ένωση Λιμε-
νεργατών ΟΛΠ, η Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδας “Η Ενότητα”, η Μουσουλμανική
Ένωση Ελλάδος, η Παμπειραϊκή Πρωτοβουλία για τους πρόσφυγες κ.α. Τη συμμετοχή
της ανακοίνωσε και η ΑΔΕΔΥ. Στο κάλεσμά της τονίζει μεταξύ άλλων ότι “με την ολο-
κλήρωση της δίκης της Χρυσής
Αυγής είναι ώρα να πάνε φυ-
λακή οι δολοφόνοι του Παύ-
λου Φύσσα. Αγωνιζόμαστε για
να μη βρεθούν στα έδρανα της
επόμενης βουλής. Για να δια-
λυθεί η ναζιστική εγκληματική
οργάνωση, με κλείσιμο όλων
των γραφείων – ορμητηρίων,
τη διακοπή κάθε χρηματοδό-
τησης και διευκόλυνσης από
τον κρατικό μηχανισμό και με
σταμάτημα της προβολής της
από τα δημόσια και ιδιωτικά
μέσα    ενημέρωσης. Καλούμε σε
μαζική συμμετοχή στην αντι-
φασιστική συγκέντρωση την
Πέμπτη 27 Ιούνη στις 9.00 π.μ.
στο Εφετείο και στην προσυγ-
κέντρωση στις 8.30 π.μ. στο
ΜΕΤΡΟ Αμπελοκήπων”.

Την Τρίτη 18 Ιουνίου συνεδρίασε το κεντρικό
συντονιστικό της ΚΕΕΡΦΑ για να αξιολογήσει
τα αποτελέσματα των εκλογών και να συζητήσει
τις δράσεις που πρέπει να ανοίξουν μπαίνοντας
στην τελευταία και πιο κρίσιμη φάση της δίκης
της Χρυσής Αυγής με τις απολογίες των κατη-
γορουμένων. Μετά από μια ουσιαστική συζήτη-
ση και ανταλλαγή σκέψεων και απόψεων βγή-
καν τα εξής συμπεράσματα: 

Πρώτον, η ελεύθερη πτώση της Χρυσής Αυ-
γής στις τριπλές εκλογές της 26ης Μάη, ήταν
μια νίκη του αντιφασιστικού κινήματος και των
μεταναστευτικών κοινοτήτων και κερδήθηκε με-
τά από συντονισμένες δράσεις που άνοιξαν
στους πολίτες, καθώς έγινε ξεκάθαρο σε όλους
ότι η ψήφος στους χρυσαυγίτες είναι ψήφος σε
μια δολοφονική οργάνωση και όχι σ' ένα πολιτι-
κό κόμμα. Δεύτερον, έχοντας μπροστά μας τις
εκλογές στις 7 Ιουλίου οφείλουμε να συνεχί-
σουμε να ασκούμε πίεση έτσι ώστε να βρεθεί η
Χρυσή Αυγή εκτός κοινοβουλίου και με την ολο-

κλήρωση της δίκης να στείλουμε οριστικά τους
νεοναζί δολοφόνους στη φυλακή. 

Τρίτον, η δίκη της Χρυσής Αυγής μπαίνει
στην πιο σημαντική της καμπή. Το αντιφασιστι-
κό κίνημα πρέπει να δώσει αυτή τη μάχη μέχρι
το τέλος. Με συχνή παρουσία στη δίκη, με ενη-
μέρωση και με οργάνωση αντιφασιστικών συγ-
κεντρώσεων έξω από το Εφετείο αλλά και με
την παρουσία μας μέσα στη δίκη. Η αντιφασι-
στική συγκέντρωση στις 27 Ιουνίου στο Εφετείο
οφείλει να είναι μαζική, δυναμική και να περάσει
το μήνυμα σε κράτος και δικαιοσύνη ότι η θέση
των νεοναζί δολοφόνων είναι στη φυλακή. 

Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για σύνορα
ανοιχτά και ζητάμε να σταματήσουν οι δολοφο-
νικές και ρατσιστικές πολιτικές που πνίγουν χι-
λιάδες πρόσφυγες, δυναμώνουμε τη μάχη ενάν-
τια στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και τις επα-
ναπροωθήσεις προσφύγων. 

Χρύσα Δουζένη

Την Πέμπτη 20/6/19, ώρα 1.30μμ, στην
363η συνεδρίαση του δικαστηρίου, η
πρόεδρος του Α’ Τριμελούς Εφετείου

Αθήνας, κάλεσε στο εδώλιο, τον πρώτο κα-
τηγορούμενο στη δίκη της Χρυσής Αυγής
για να απολογηθεί. Είχε σημάνει η αρχή του
τέλους για τη δίκη. Η ώρα των απολογιών.
Η ώρα που περίμεναν τα εκατοντάδες θύμα-
τα της δολοφονικής οργάνωσης, όλο το αν-
τιφασιστικό κίνημα, η ώρα της Μάγδας Φύσ-
σα. Το δικαστήριο θα συνεδριάζει κάθε μέ-
ρα, μέχρι το τέλος του μήνα και αμέσως με-
τά τις εκλογές, μέχρι τέλος Ιουλίου.  

Η Χρυσή Αυγή φτάνει στο στάδιο των
απολογιών εντελώς αποδυναμωμένη και
διαφορετική από ότι ήταν στην αρχή της
δίκης, τον Απρίλιο του 2015 και στην αρχή
των συλλήψεων τον Σεπτέμβριο του 2013.
Τότε έβγαινε από τις Ευρωεκλογές του
2014, με ποσοστό 9,3%, είχε 18 βουλευτές
και ήταν τρίτο κόμμα στη βουλή, ο οργα-
νωτικός της κορμός και τα περισσότερα
γραφεία–ορμητήρια υπήρχαν, και την
πρώτη μέρα της δίκης, στις 20/4/15, έξω
από το δικαστήριο, επιτέθηκε και τραυμά-
τισε μάρτυρες φίλους του Παύλου Φύσσα. 

Σήμερα στο στάδιο των απολογιών, δεν
υπήρχε ούτε ένας Χρυσαυγίτης στο δικα-
στήριο, ούτε την πρώτη, ούτε τη δεύτερη
μέρα των απολογιών. Αντίθετα το ακροα-
τήριο ήταν γεμάτο από αντιφασίστες. Στις
πρόσφατες Ευρωεκλογές, Δημοτικές και
Περιφερειακές, η ΧΑ πήρε 4.8% έχοντας
χάσει το 50% της εκλογικής της επιρροής,
και στους δήμους και τις περιφέρειες. Το
90% των γραφείων-ορμητηρίων έχουν
κλείσει και όσα υπάρχουν υπολειτουρ-
γούν, βουλευτές και στελέχη αποχωρούν
και αποστασιοποιούνται και ήδη οι δημο-
σκοπήσεις την φέρνουν στο όριο του να
μην μπει στη βουλή. 

Πρόκειται για μεγάλη νίκη, από αυτές που
μπορούν να κρίνουν τον πόλεμο με τη ΧΑ.
Και αυτή η νίκη οφείλεται μόνο στο αντιφα-
σιστικό κίνημα. Πού έβαλε τη Χρυσή Αυγή
στο εδώλιο και είναι πολιτική αγωγή στη δί-
κη της. Είναι αυτό που με τη νεολαία και τα
συνδικάτα, δεν άφησε πουθενά τόπο και χώ-
ρο στη ναζιστική οργάνωση, την κυνήγησε

σε πόλεις και γειτονιές, σε σχολεία και πλα-
τείες. Την απομόνωσε πολιτικά και κοινωνι-
κά, και την καταβαράθρωσε εκλογικά. H
ΚΕΕΡΦΑ, υπήρξε κέντρο πρωτοβουλιών και
κινητήρας αυτού του κινήματος.

Τώρα που η πολιτική και κοινωνική απο-
μόνωση της ΧΑ γίνεται φανερή, πολλοί
διεκδικούν μερίδιο της νίκης. Έχει το θρά-
σος ακόμα και η ΝΔ, που μέχρι χθες, δια-
δήλωνε δίπλα-δίπλα με την ΧΑ στα εθνικι-
στικά συλλαλητήρια των μακεδονομάχων,
και τη νομιμοποιούσε ως πολιτικό συνομι-
λητή, ξαναγυρνώντας στην πολιτική Μπαλ-
τάκου. Ο Δένδιας του ρατσιστικού “Ξένιου
Δία” να εμφανίζεται σαν αντιφασίστας που
έβαλε μπροστά τη δίωξη των νεοναζί. Άρα-
γε τις υποθέσεις που έβγαλε από το συρ-
τάρι και ξεκίνησε η δίωξη, γιατί τις άφηνε
τόσο καιρό στα κρυφά, φτάνοντας μέχρι
τη δολοφονία του Π. Φύσσα; Αλλά και η
ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, θέλει να ξεχάσουμε,
τις κοινές παράτες του Βίτσα με τον Κασι-
διάρη στο Καστελόριζο και την επίμονη
άρνησή της να κάνει δεκτά τα αιτήματα
της πολιτικής αγωγής για την επιτάχυνση
της δίκης. Χρειάστηκαν τριάμιση χρόνια
πιέσεων, διαδηλώσεων και εκκλήσεων μέ-
χρι να αναγκαστεί η ηγεσία του, να κάνει
δεκτό το αίτημα τον Νοέμβριο του 2018! 

Αλλαγή
Αλλά ίσως δεν υπάρχει καλύτερη εικόνα

αυτής της αλλαγής, από αυτήν πού δίνει η
πιο συστημική από τις συστημικές εφημερί-
δες, Το Βήμα. Την 20/1/2016, στην 40η συ-
νεδρίαση έγραφε «Σε σκληρό μπρα ντε φερ
πολιτικής αγωγής και υπεράσπισης εξελίσ-
σεται η δίκη της ΧΑ», δηλαδή κρατάμε ίσες
αποστάσεις και την 19/1/2019, όταν η Ν Δ
και οι υπόλοιποι μακεδονομάχοι διαδήλωναν
μαζί με τη Χρυσή Αυγή, έγραφε, «η δίκη της
ΧΑ μοιάζει με το μεγαλύτερο δικαστικό
ανέκδοτο των τελευταίων ετών». Όμως το
προηγούμενο Σάββατο 20/6/16 κάνει τη θε-
αματική “κωλοτούμπα” και γράφει «Αυτά τα
τέσσερα χρόνια διαλύθηκε κάθε αμφιβολία
για το τι είναι η Χρυσή Αυγή: Δεν είναι ούτε
κόμμα ούτε κίνημα. Είναι μια εγκληματική
οργάνωση. Η Χρυσή Αυγή δεν έχει θέση
στο πολιτικό σύστημα. Η θέση της είναι στη
φυλακή.» Νομίζει κανείς ότι αντέγραψε προ-
κήρυξη της ΚΕΕΡΦΑ. Και δεν είναι τίποτα
άλλο παρά η δράση του αντιφασιστικού κι-
νήματος όλα αυτά τα χρόνια που έφερε τα
πράγματα σε αυτό το σημείο.

Η συγκέντρωση που μας καλεί η ΚΕΕΡ-
ΦΑ την Πέμπτη 27 Ιουνίου, είναι η αφετη-
ρία για τα τελευταία κρίσιμα 400 μέτρα,
αυτού του μαραθώνιου, μέχρι την δικαστι-
κή καταδίκη της εγκληματικής οργάνω-
σης, την πλήρη πολιτική και κοινωνική της
απομόνωση, το κλείσιμο και του τελευταί-
ου γραφείου-ορμητηρίου της.

Η θέση της ηγεσίας της ΧΑ είναι στη φυ-
λακή και όχι στη Βουλή. 

Έχουμε μπει στη φάση των απολογιών. Τι
προηγήθηκε και τι σηματοδοτεί αυτή η νέα
φάση στη δίκη της Χρυσής Αυγής;

Η φάση των απολογιών ξεκινάει μετά από
μια διαδικασία εξέτασης των μαρτύρων υπερά-
σπισης που έληξε άδοξα για την υπερασπιστι-
κή προσπάθεια της Χρυσής Αυγής, καθώς εξε-
τάστηκαν μονάχα 69 από τους 265 δηλωθέντες
μάρτυρες υπεράσπισης. Υπήρξαν δηλαδή μαζι-
κές παραιτήσεις ονομάτων που είχαν δηλωθεί
εξαρχής κι αυτό είναι μια ακόμα απόδειξη του
τι αποτελέσματα έχει παράξει ήδη η αποδεικτι-
κή διαδικασία. Η παραίτηση και η μη προσέ-
λευση μαρτύρων στη δίκη δεν είναι άσχετα με
τα όσα έχουν αποδειχτεί στην αίθουσα του δι-
καστηρίου, στη διάρκεια αυτών των 4 χρόνων.
Πολλοί αποφάσισαν να μη προσέλθουν και διά-
φοροι έχουν ήδη αποχωρήσει από τη ναζιστική
οργάνωση, όπως για παράδειγμα οι τρεις
πρώην ευρωβουλευτές Επιτήδειος, Συναδινός
και Φουντούλης που είχαν δηλωθεί ως μάρτυ-
ρες υπεράσπισης.

Κατά συνέπεια, μετά από την ολοκλήρωση
της εξέτασης των μαρτύρων υπεράσπισης, μέ-
νει πλέον στους κατηγορούμενους να προβά-
λουν μια εναλλακτική αφήγηση των πραγματι-
κών περιστατικών, μιας και το δικαστήριο έχει
τα πραγματικά περιστατικά έτσι όπως τα αφη-
γήθηκαν τα θύματα και οι αυτόπτες μάρτυρες
που εξετάστηκαν στη φάση των μαρτύρων του
κατηγορητηρίου. 

   Ήδη από τους πρώτους δύο κατηγορούμε-
νους που απολογήθηκαν φαίνεται ότι η υπερα-
σπιστική γραμμή της ΧΑ θα είναι μια γραμμή
απόλυτης άρνησης της τέλεσης των εγκληματι-
κών πράξεων και μιας άρνησης της συμμετο-
χής και αυτοπρόσωπης παρουσίας των κατη-
γορούμενων φυσικών αυτουργών για τη δολο-
φονία του Παύλου Φύσσα. Εκτίμησή μου είναι
ότι και οι επόμενοι που θα εξεταστούν, θα αρ-
νηθούν την παρουσία τους στο σημείο της δο-
λοφονίας, στο Κοράλι, έστω κι αν αυτό έρχεται
σε αντίθεση με όλο το αποδεικτικό υλικό το
οποίο έχει προσκομιστεί στο δικαστήριο και το
οποίο στοιχειοθετεί την οργανωμένη συγκρό-
τηση της ομάδας κρούσης της ΧΑ στα γραφεία
της Νίκαιας και την προσέλευση της ομάδας
αυτής με κομβόι στην καφετέρια Κοράλι. Η άρ-
νηση της συμμετοχής και της αυτοπρόσωπης
παρουσίας κατά την τέλεση των εγκληματικών
πράξεων, μπορεί να είναι κατανοητή ως υπερα-
σπιστική γραμμή από την πλευρά των χρυσαυ-
γιτών, δεν είναι όμως σε καμία περίπτωση πει-
στική. Ήδη από τις πρώτες μέρες εξέτασης
των κατηγορούμενων προκύπτει η δυσπιστία
του δικαστηρίου απέναντι σε αυτή την υπερα-
σπιστική γραμμή. 

Είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο όπου
στελέχη της ναζιστικής οργάνωσης είναι στο
σκαμνί και απολογούνται. Τι συνέπειες μπο-
ρεί να έχει αυτό για τη Χ.Α και σε πολιτικό
επίπεδο;

Η ναζιστική οργάνωση έχει αρχίσει να πλη-
ρώνει και με εκλογικούς όρους την πίεση που
της ασκεί τόσο η δράση του αντιφασιστικού κι-

νήματος, όσο και η συνέχιση και η διαφαινόμε-
νη ολοκλήρωση της ποινικής δίκης. Η δίκη δη-
λαδή έχει παραγάγει αποτελέσματα κι αυτό το
καταλαβαίνει οποιοσδήποτε παρακολουθεί τη
διαδικασία στο ακροατήριο, καθώς η συμμετο-
χή στη ΧΑ κρίνεται ακόμα κι από τους ίδιους
τους μάρτυρες υπεράσπισης ως “τοξική”. Γι'
αυτό το λόγο εξάλλου και την αρνούνται μετά
μανίας. Αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει αυτές
τις εβδομάδες στις τελευταίες εκλογές και με-
τά από αυτές, είναι αυτό που εμείς σαν πολιτι-
κή αγωγή έχουμε πει πολλές φορές. Ότι η ναζι-
στική οργάνωση θα ηττηθεί πρώτα και κύρια
έξω από τη δικαστική αίθουσα, στην ίδια την
κοινωνία, και στη δικαστική αίθουσα θα έχουμε
την επισφράγιση αυτής της απομόνωσης που
θα υποστεί η ναζιστική οργάνωση. 

Τα αποτελέσματα δηλαδή των ευρωεκλογών
και των αυτοδιοικητικών εκλογών, είναι η από-
δειξη ότι η ΧΑ έχει χάσει ένα μεγάλο μέρος της
εκλογικής της δύναμης, ένα μέρος των ψηφο-
φόρων της αποκολλάται πλέον από τον ναζιστι-
κό πυρήνα της οργάνωσης και με αυτό τον
τρόπο σπάει η βιτρίνα του “νόμιμου πολιτικού
κόμματος” κι εμφανίζεται πολύ πιο καθαρά η
ναζιστική οργάνωση με την εγκληματική της
δράση. Πριν μερικά χρόνια, όταν έκανε τις
πρώτες εκλογικές της επιτυχίες η ΧΑ, κάναμε
την ανάλυση των ομόκεντρων κύκλων –του
στενού ναζιστικού πυρήνα και των ευρύτερων
κύκλων των ψηφοφόρων. Αυτή τη στιγμή μέσα
από τη δράση του αντιφασιστικού κινήματος
και της δίκης, σπάει η σύνδεση του κεντρικού
πυρήνα με τον κύκλο των ψηφοφόρων με τον
οποίο δεν κατάφερε ποτέ οργανωτικά να οικο-
δομήσει σχέση, όπως τουλάχιστον το επιθυ-
μούσε, στρατολογώντας τον, εντάσσοντάς τον
σε διαδικασίες στα γραφεία που άνοιγε, κι αυ-
τό γιατί συνεχώς υπήρχε η πίεση του αντιφασι-
στικού κινήματος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό
γιατί βασική στρατηγική επιλογή της ΧΑ ήταν η
θωράκιση του κεντρικού πυρήνα, που τελούσε
και τις εγκληματικές πράξεις, πίσω από έναν

πολιτικό και κοινοβουλευτικό μανδύα. Αυτό κα-
ταρρέει αυτή τη στιγμή και κλιμακώνει την
εσωτερική κρίση στη ναζιστική οργάνωση.

Εκτιμώ ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να συ-
νεχιστεί και να κλιμακωθεί πηγαίνοντας στις
βουλευτικές εκλογές με ανοιχτό πλέον το ενδε-
χόμενο η ΧΑ να μην καταφέρει να μπει στη
Βουλή. Είναι ένας ρεαλιστικός στόχος για το
αντιφασιστικό κίνημα το να μη μπει η ΧΑ στην
επόμενη Βουλή.

Στις μέρες που έχουν απομείνει μέχρι τις
εκλογές της 7ης Ιούλη, ποιά είναι τα βήματα
του αντιφασιστικού κινήματος για να πετύχει
αυτό το στόχο;

Είναι πολύ σημαντική και δικαιώθηκε η στρα-
τηγική της απομόνωσης των φασιστών, χωρίς
να περιμένουμε το “βολικό μαξιλαράκι” μιας δι-
καστικής απόφασης. Έτσι πρέπει να συνεχίσει
το αντιφασιστικό κίνημα και προεκλογικά. Από
αυτή την άποψη, αποφάσεις που παίρνουν δη-
μοτικά συμβούλια τα οποία αρνούνται τη χορή-
γηση χώρων κι άλλων προεκλογικών διευκο-
λύνσεων στους νεοναζί, κινήσεις όπως η άρνη-
ση –και μάλιστα με απεργιακό τρόπο– των ερ-
γαζόμενων της ΕΡΤ να προβάλουν δραστηριό-
τητες και ομιλίες της ναζιστικής οργάνωσης, οι
αντιφασιστικές κινητοποιήσεις σε κάθε προ-
σπάθεια προεκλογικής συγκέντρωσης της ΧΑ,
όπως αυτή που έγινε πριν τις εκλογές της 26
Μάη, στον Κολωνό κ.ο.κ είναι πολύ κρίσιμα
στοιχεία και έχουν παίξει ρόλο και δικαιώθηκαν
ως στρατηγική με τα αποτελέσματα τα οποία
είχε η ναζιστική οργάνωση το Μάη. Αυτή η
δράση χρειάζεται να κλιμακωθεί. Να μη μείνει
κανένα δημοτικό συμβούλιο, κανένας εργατι-
κός χώρος, καμία γειτονιά που να μην πάρει
αποφάσεις απονομιμοποίησης κι απομόνωσης
των φασιστών στο εδώ και τώρα, κι όχι αναμέ-
νοντας τη δικαστική απόφαση. 

Πόσο καθοριστικό μπορεί να είναι για την έκ-
βαση της δίκης και για την ίδια την τύχη της
Χρυσής Αυγής, η συνέχιση της εκλογικής της
κατηφόρας και η μη εκλογή της στη Βουλή;

Η δίκη είναι βέβαιο ότι δεν εξελίσσεται με
βάση τις πολιτικές εξελίξεις και τα ποσοστά,
αλλά με βάση τη δικογραφία και τις εγκληματι-
κές ενέργειες που έχουν τελεστεί. Από αυτή
την άποψη έχουμε πει ότι η αποδεικτική διαδι-
κασία ήταν τα τελευταία 4 χρόνια συντριπτική
και το δικαστήριο με βάση τη δικογραφία και
τα στοιχεία της ακροαματικής διαδικασίας εί-
ναι δυνατόν να καταδικάσει τους κατηγορούμε-
νους χρυσαυγίτες, τόσο τα ηγετικά στελέχη
όσο και τα μέλη με τον τρόπο με τον οποίο κα-
τηγορούνται. Είναι ωστόσο σημαντικό ότι και
το δικαστήριο βλέπει – δεν κατοικεί άλλωστε
σε κάποια γυάλα – ότι και οι ίδιοι οι ψηφοφόροι
και οι υποστηρικτές της ΧΑ την εγκαταλείπουν
μαζικά. Αυτό είναι ένα στοιχείο που σίγουρα
επιβαρύνει τη θέση της οργάνωσης, πρώτα και
κύρια δημιουργώντας πρόβλημα ακόμα και
στους ίδιους τους υποστηρικτές της, όπως φά-
νηκε από τη μαζική φυγή των μαρτύρων υπε-
ράσπισης κι όπως πιστεύουμε ότι θα φανεί κι
από την εξέταση των κατηγορουμένων. 

Στις 27 Ιούνη είναι ο επόμενος σταθμός που
βάζει η ΚΕΕΡΦΑ, ως ημέρα κινητοποίησης
στη δίκη στο Εφετείο. Πόσο σημαντική είναι
η παρουσία του αντιφασιστικού κινήματος
στο ακροατήριο και στις συγκεντρώσεις έξω
από τη δίκη; 

Είναι πολύ σημαντική η παρουσία κόσμου
του αντιφασιστικού κινήματος μέσα κι έξω από
τη δικαστική αίθουσα προκειμένου να θυμίζει
τη διαρκή πίεση της κοινωνίας προς τους κρα-
τικούς θεσμούς να τιμωρήσουν τη ρατσιστική
και ναζιστική βία. Θυμόμαστε εξάλλου όλοι, ότι
τον Σεπτέμβρη του 2013 η έναρξη της ποινικής
δίωξης κατά των ηγετικών στελεχών της οργά-
νωσης ήταν αποτέλεσμα της αντιφασιστικής
έκρηξης που προκλήθηκε μετά τη δολοφονία
του Παύλου Φύσσα. Σε κάθε σημείο αυτής της
διαδικασίας, το αντιφασιστικό κίνημα χρειάζε-
ται να υπενθυμίζει τον πραγματικό συσχετισμό
που υπάρχει στην κοινωνία εναντίον του φασι-
σμού και του ναζισμού.

Είσαι ιδρυτικό μέλος της ΚΕΕΡΦΑ η οποία
συμπληρώνει αυτές τις μέρες 10 χρόνια δρά-
σης. Έχοντας ζήσει όλη αυτή τη διαδρομή
ποιός νομίζεις ότι είναι ο ρόλος που έχει παί-
ξει για να φτάσουμε μέχρι εδώ; 

Η ΚΕΕΡΦΑ έχει διαδραματίσει σπουδαίο ρό-
λο, γιατί ξεκίνησε με το σκοπό να χτίσει ένα
πλατύ και ριζοσπαστικό κίνημα τόσο ενάντια
στις ρατσιστικές πολιτικές όσο κι ενάντια στο
φασισμό. Είναι πολύ σημαντικό ότι αφετηρία
της ΚΕΕΡΦΑ είναι πάντα η σύγκρουση μαζί
τους με όρους μαζικού κινήματος κι όχι με
όρους μιας αποφασισμένης στρατιωτικοποι-
ημένης μειοψηφίας. Πιστεύουμε ότι το ρατσι-
σμό και το φασισμό θα τον κερδίσουμε οι ερ-
γαζόμενοι με τα σωματεία τους, οι φοιτητές και
οι μαθητές με τους συλλόγους τους κι ο κό-
σμος στις γειτονιές. Αυτόν τον κόσμο προσπα-
θούμε να κινητοποιήσουμε σε κάθε δράση της
ΚΕΕΡΦΑ. Έτσι έχουν γίνει όλα τα μεγάλα συλ-
λαλητήρια, τόσο κεντρικά, όσο και στις γειτο-
νιές. 

Είναι επίσης σημαντικό ότι η ΚΕΕΡΦΑ είχε
εξαρχής πολύ καθαρό τον προσανατολισμό ότι
ζητάμε την απομόνωση των φασιστών σε όλα
τα πεδία. Όχι μόνο στο δρόμο, αλλά και στα
δημοτικά συμβούλια, στις δικαστικές αίθουσες,
παντού. Έτσι σε μία από τις Διεθνείς Συναντή-
σεις που οργανώνει η ΚΕΕΡΦΑ, και συγκεκρι-
μένα τον Οκτώβρη του 2013, πάρθηκε η πρω-
τοβουλία για τη δημιουργία της Πολιτικής Αγω-
γής του Αντιφασιστικού Κινήματος στη δίκη
της ΧΑ, από δικηγόρους που ήμασταν ενερ-
γοί/ες στην ΚΕΕΡΦΑ, πολύ πριν ακόμα αποκτή-
σουμε τη δυνατότητα να παρασταθούμε στη
συγκεκριμένη δίκη για λογαριασμό των εντολέ-
ων μας, των Αιγύπτιων αλλιεργατών. Αυτός
ήταν ένας προσανατολισμός τον οποίο τον
υπηρετήσαμε κι έτσι καταφέραμε να έχουμε
παρέμβαση και στη δίκη, που θεωρούμε ότι εί-
ναι βοηθητική για όλο το αντιφασιστικό κίνημα
και για κάθε άνθρωπο που αντιπαλεύει το φα-
σισμό. Ας φανταστούμε τι θα σήμαινε να μην
υπήρχε παρέμβαση των θυμάτων και των δικη-
γόρων του αντιφασιστικού κινήματος σε αυτή
τη δίκη. Πόσο πιο αδύναμη θα ήταν η στοιχει-
οθέτηση του αντιφασιστικού κινήματος εναν-
τίον των φασιστών και πόσο πιο αδύναμη θα
ήταν και η δράση ενάντια στη ΧΑ. 

Ο Θανάσης Καμπαγιάννης μίλησε 
στον Στέλιο Μιχαηλίδη

Φτάνουν 
στις απολογίες 
απομονωμένοι

Ούτε στη Βουλή, ούτε πουθενά
- μόνο στη φυλακή οι νεοναζί

Συνέντευξη με
τον Θανάση Καμπαγιάννη, 
δικηγόρο της πολιτικής αγωγής
στη δίκη της Χρυσής Αυγής

27 ΙΟΥΝΗ

Όλες/οι στο Εφετείο

Συντονιστικό ΚΕΕΡΦΑ

του Τάκη Ζώτου

Και στις άλλες πόλεις:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τσιμισκή και Ναυαρίνου 7μμ 
ΞΑΝΘΗ Κεντρική Πλατεία 7μμ 
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Περιφέρεια 7μμ
ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλας 7μμ
ΠΑΤΡΑ πλατεία Γεωργίου 7μμ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 7μμ 
ΧΑΝΙΑ πλατεια Αγοράς 7μμ 

προσυγκέντρωση 8.30πμ 
ΜΕΤΡΟ Αμπελοκήπων
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Με τον κατηγορούμενο Ι. Άγγο ξεκίνησε η φάση των απο-
λογιών στην 363η συνεδρίαση της δίκης της Χρυσής Αυ-
γής (20/6), μέσα στη γεμάτη από αντιφασίστες και δημο-

σιογράφους αίθουσα του Εφετείου. 

Ο Άγγος, ο χρυσαυγίτης που ενεργοποίησε το μηχανισμό επι-
κοινωνιών για να συγκροτηθεί το τάγμα εφόδου της Νίκαιας έξω
από τα «γραφεία» της τοπικής, είπε ότι δέκα λεπτά αφότου κά-
θισε μαζί με τον Λ. Τσαλίκη (επίσης κατηγορούμενο για την υπό-
θεση) στο καφέ Κοράλλι, δέχτηκε ενοχλήσεις από την παρέα
του Παύλου Φύσσα, στην οποία προστέθηκαν μετά από λίγο άλ-
λα 10 άτομα. Είπε ότι ανέφερε το περιστατικό στον Καζαντζό-
γλου. Όσο για τις επικοινωνίες του με άλλους χρυσαυγίτες ο
Άγγος έδωσε διάφορες εξηγήσεις. Με τον Καλαρίτη και τον Μι-
χάλαρο ισχυρίστηκε ότι μιλούσε για το καταστατικό του υπό
ίδρυση σωματείου της ΧΑ (στις 11 το βράδυ!). Ωστόσο αυτή η

αιτιολόγηση δεν έπεισε την έδρα, που τα μέλη της παρατήρη-
σαν ότι το καταστατικό δεν έχει την υπογραφή του, είναι κατα-
τεθειμένο πριν τη δολοφονία και ο ίδιος ο Άγγος δεν δούλευε
στη Ζώνη την περίοδο εκείνη.

Γελοία ήταν και η απόπειρά του να αρνηθεί τη στοχοποίηση
του Παύλου Φύσσα από τη Χρυσή Αυγή, που το δικαστήριο γνω-
ρίζει από τηλεφωνικές συνομιλίες του Ν. Αποστόλου, γραμματέα
του σωματείου και από την κατάθεση του προστατευόμενου
μάρτυρα Γ. Δεν δίστασε να αποκαλέσει τον Αποστόλου “πιο βλά-

κα από τα βλήτα”.
Έχοντας ουσιαστικά παραδεχθεί ότι ειδοποίησε για την πα-

ρουσία του Παύλου Φύσσα και των φίλων του τον επικεφαλής
του Τάγματος Εφόδου της Νίκαιας Καζατζόγλου ρωτήθηκε από
την έδρα σχετικά: «Βρισκόσαστε με έναν φίλο στο Κοράλλι και
βλέπατε τον αγώνα. Αναφέρετε ότι κάποιοι πίσω σας ενοχλούν.
Και λέτε ότι όλα τα τηλέφωνα [που κάνατε] ήταν είτε για οικονο-
μικά είτε για σωματεία. [...] Δεν μπορείτε να δώσετε κάποια εξή-
γηση στο δικαστήριο πώς βρεθήκαν άτομα συγκεντρωμένα της
τοπικής της Νίκαιας εκείνη τη στιγμή στο σημείο;» Άγγος: «όχι».

Προσπάθησε να πείσει το δικαστήριο ότι είναι σύνηθες να μι-
λάει στο τηλέφωνο αργά το βράδυ με πολλά άτομα και απανω-
τές κλήσεις. Κάτι που οδήγησε τον αναπληρωτή εισαγγελέα να
ρωτήσει: «[το κρίσιμο διάστημα] μιλήσατε με κάποιον που να μην
έχει σχέση με τη ΧΑ;» Άγγος: «όχι».

Ο Γ. Δήμου, γνωστός για την καταγγελία του ότι
δέχτηκε απειλές από τη ΧΑ προκειμένου να πά-
ρει την ευθύνη πάνω του για τη δολοφονία «για

να μην καταστραφεί ο πυρήνας» απολογήθηκε στις 25/6
(366η). 

Άνοιξε τους ασκούς του Αιόλου, καθώς επιβεβαίωσε
την συγκρότηση του τάγματος εφόδου έξω από τα «γρα-
φεία» της Νίκαιας και συνέδεσε το τάγμα εφόδου με τη
δολοφονία. Κατέθεσε ότι δέχτηκε το sms-κάλεσμα από
την τοπική και πήρε τηλέφωνο τον Ρουπακιά να ρωτήσει
τι συμβαίνει. 

Σε σχέση με το αντικείμενο της συγκέντρωσης, ο Δή-
μου αρνήθηκε ότι την ίδια μέρα είχε συζητηθεί στην τοπι-
κή για μοίρασμα και τρικάκια. Στη συνέχεια, αφηγείται ο
Δήμου, ο ίδιος πήρε τον Σκάλκο για να πάνε στην τοπική
με το μηχανάκι, όπου βρήκε 7-8 μηχανάκια με δυο άτομα
πάνω στο καθένα, όλα με κράνη. Στο ένα μηχανάκι ανα-
γνώρισε τον Κομιάνο, τον μόνο που δε φορούσε κράνος.
Στο σημείο αυτό της απολογίας, ο Κομιάνος σηκώθηκε
πάνω φωνάζοντας «ψέματα!». Σύμφωνα με την απολογία
του Δήμου, ο Κομιάνος του είπε «πάμε για μάχη», ότι
«έχουν πιάσει δυο δικούς μας» σε ένα καφέ, «καμιά 15ριά
αναρχικοί απέξω» και «πάμε να τους απελευθερώσουμε». 

Το παζλ με την κατάθεση Άγγου λοιπόν συμπληρώνε-
ται: βλέπουμε πώς η ειδοποίησή του για την παρουσία
της παρέας του Φύσσα έχει ήδη γίνει σύνθημα για μάχη
σε ένα συγκροτημένο τάγμα.

Σύμφωνα με τον Δήμου στο σημείο αυτό ο ίδιος έφυγε
μαζί με τον Σκάλκο. Τις επόμενες μέρες, ο Τσακανίκας,
με μια σειρά τηλεφωνήματα και με μια εκ του σύνεγγυς
συνομιλία, τον απείλησε ότι αν δεν πάρει πάνω του την
ευθύνη για τη δολοφονία, επειδή ήταν ο μόνος που έχει
μιλήσει με τον Ρουπακιά μετά το sms, «θα εύχεται να μην
έχει γεννηθεί». Φυσικά κάτω από τη σκιά του τιτάνιου όγ-
κου ενοχοποιητικών στοιχείων ήταν καταδικασμένη σε
παταγώδη αποτυχία η προσπάθεια της ΧΑ να ρίξει την ευ-
θύνη σε δυο «περαστικούς», τον Δήμου και τον Ρουπακιά. 

Βέβαια ούτε ως «περαστικός» κατάφερε να πλασάρει
τον εαυτό του ο Δήμου. Δεν έχει φέρει κάποιο στοιχείο ή
κάποιον μάρτυρα που να αποδεικνύει ότι πράγματι έφυ-
γε από την τοπική αμέσως μόλις είδε το τάγμα, αντίθετα
υπάρχουν καταθέσεις και κλήσεις που τον τοποθετούν
στο σημείο της επίθεσης. Υπάρχουν φωτογραφίες του
με το τάγμα της Νίκαιας σε διάφορες δράσεις. Και πρό-
σφατα αποκαλύφθηκε η συμμετοχή του στην επίθεση
στο Συνεργείο.

Δεύτερος απολογήθηκε ο Ανα-
διώτης, ο οποίος δεν μπόρε-
σε να πείσει το δικαστήριο ότι

οι πολλές τηλεφωνικές επικοινωνίες
του το βράδυ της δολοφονίας του
Παύλου Φύσσα δεν είχαν σχέση με
την παρουσία του τάγματος εφόδου
της Νίκαιας στο Κερατσίνι. 

Επιπλέον δεν μπόρεσε να εξηγή-
σει πειστικά ούτε γιατί το τηλέφωνό
του τον δείχνει παρόντα στην επίθε-
ση (“γίνανε κάποια λάθη” στη δικο-
γραφία), ούτε γιατί αναγνωρίστηκε
από μάρτυρα (“εξυπηρετεί σκοπιμό-
τητες”), ούτε γιατί εικονίζεται σε βίν-
τεο να πυροβολεί με όπλο (“δεν ξέ-
ρω πώς βρέθηκε στον υπολογιστή
μου”), ούτε γιατί πριν τη δίκη σε
απολογία του έχει καταθέσει ότι την
ώρα της επίθεσης τον χρειάστηκε ο
Άγγος  (“λάθος διατύπωση”).

Αμέσως μετά τον Δήμου, ήρθε η
σειρά του I. Κομιάνου, του κατηγο-
ρούμενου που ο Δήμου έκαψε πε-
ρισσότερο. Ισχυρίστηκε ότι όλο το
βράδυ εκείνο ήταν σπίτι του κι ότι
θα κάνει μήνυση στον Δήμου για τα

όσα κατέθεσε. 
Για να δικαιολογήσει τις κλήσεις

που είχε με Τσόρβα, Πατέλη και
Τσακανίκα, είπε ότι ο πρώτος τον
ενημέρωσε για τη σύλληψη Ρουπα-
κιά και τους άλλους δυο τους κάλε-
σε ο ίδιος για να μάθει τι έγινε,
«αφού ήταν από την τοπική μας».
Έτσι, ο αναπληρωτής εισαγγελέας
ρώτησε: «Η επίσημη θέση της Χρυ-
σής Αυγής την επόμενη το μεσημέρι
ποια είναι;» «Ότι δεν έχει καμία σχέ-
ση…» «Γιατί να βγάλει τέτοια ανακοί-
νωση;» «Ίσως πάνω στον πανικό.»
«Γιατί πανικός;» «Γιατί λέγανε ότι εί-
ναι μέλος τοπικής της ΧΑ.» «Αλήθεια
δεν ήταν αυτό;» «Ναι».

Ο Κομιάνος παραδέχτηκε επίσης
την παρουσία του στην επίθεση στο
Συνεργείο. Ισχυρίστηκε ότι ήταν
«μοτοπορεία για να μοιράσουν τρι-
κάκια», δηλαδή ακριβώς ό,τι έχουν
ισχυριστεί μέχρι στιγμής οι κατηγο-
ρούμενοι ότι σήμαινε το sms-κάλε-
σμα από την τοπική της Νίκαιας που
οδήγησε στην επίθεση στον Παύλο
Φύσσα.

Ο Ε. Καλαρίτης, που κατέθεσε
στις 24/6 (365η συνεδρίαση) συνέχι-
σε το τροπάρι του Καζατζόγλου για
τη μεγάλη ομιλία του Μιχαλολιάκου
για την οποία έπρεπε σώνει και καλά
να μοιραστούν τρικάκια. Έλαβε το
sms-κάλεσμα της τοπικής αλλά
αδιαφόρησε και έκατσε σπίτι γιατί
ήταν σύνηθες «με το άγχος που έχει
ο Γιώργος [Πατέλης]». Ισχυρίστηκε
ότι ο Άγγος τον πήρε 6-7 φορές να
του πει για τον Ολυμπιακό. Βέβαια ο
Άγγος στην απολογία του κατέθεσε
ότι τον έπαιρνε για το σωματείο.

Μίλησε επίσης με Κορκοβίλη, Κα-
ζατζόγλου και Μιχάλαρο, υποτίθεται
περί ανέμων και υδάτων. Φυσικά δεν
κατάφερε να ανατρέψει αυτό που
δείχνουν τα έγγραφα των επικοινω-
νιών και αυτά που θέλοντας και μη
αποκαλύπτουν οι κατηγορούμενοι:
το τάγμα εφόδου ήταν στα «γρα-
φεία» της τοπικής το απόγευμα πριν
τη δολοφονία, ήταν σε συνεχή επι-
κοινωνία αμέσως πριν και αμέσως
μετά την επίθεση και τα μέλη του
δεν μίλησαν με άλλους.

Τους έκαψε ο Δήμου

Επόμενες δικάσιμες
27/6 και 28/6 στο Εφετείο.
Ιούλης: 11/7, 12/7 και 17/7 στον Κορυαδαλλό.
18/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 και 26/7 στο Εφετείο.

Το τάγμα εφόδου Νίκαιας που τώρα αλληλοσπαράζεται. 
Μπροστά ο Άγγος, δεξιά ο Καζατζόγλου, στο βάθος ο Δήμου

Ξεκίνησαν 
οι απολογίες 

Στην 365η δικάσιμο (24/6) απολογήθηκε ο Ι. Καζατζόγλου, υπεύθυνος
πολιτικής δράσης του πυρήνα Νίκαιας (δηλαδή επικεφαλής του τάγ-
ματος εφόδου). Σύμφωνα με τον Καζατζόγλου η τοπική την ημέρα

της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα ζούσε και ανέπνεε εν αναμονή ομιλίας
του Μιχαλολιάκου που θα γινόταν δυο ημέρες μετά, εκδήλωση για την
οποία ο ίδιος είχε αναλάβει να μοιραστούν τρικάκια. Είχε συζητηθεί στην
τοπική το απόγευμα της 17/9/13 και ο ίδιος έκανε πολλά τηλέφωνα για να
το κανονίσει –έτσι εξηγεί την επικοινωνιακή του δραστηριότητα καθώς
πλησίαζε η ώρα της επίθεσης, καθώς και το sms-κάλεσμα της τοπικής
προς το τάγμα: “Όλοι τώρα στην τοπική. Δεν θα περιμένουμε μακρινούς”. 

Το βράδυ, την ώρα της έναρξης της επίθεσης, ο Καζατζόγλου ισχυρίζε-
ται ότι συνάντησε τον Ρουπακιά κοντά στην τοπική, που είχε παραλάβει με
το αυτοκίνητό του τα τρικάκια. Μετά μίλησε στο τηλέφωνο με τον Σταμπέ-
λο και τον συνάντησε για να του δώσει το ένα από τα δυο πακέτα. Γύρισε
σπίτι του και συνειδητοποίησε ότι έχει χάσει το κινητό του –αργότερα ανα-
κάλυψε ότι το είχε ξεχάσει στου Ρουπακιά. Έτσι  προσπάθησε να εξηγήσει
πώς βρέθηκε το κινητό του στο αυτοκίνητο του Ρουπακιά, χωρίς αυτός να
είναι στο σημείο της επίθεσης (όπως ισχυρίζεται). Όμως, τότε πώς μίλησε
με τον Σταμπέλο μετά την συνάντηση με τον Ρουπακιά; Ήταν μια από τις
πολλές αντιφάσεις στις οποίες υπέπεσε.

Ο Καζατζόγλου προσπάθησε να παραστήσει το θύμα μπροστά στο δικα-
στήριο, λέγοντας ότι η αυτόπτης μάρτυρας Δ. Ζώρζου που τον αναγνώρι-
σε εξυπηρετεί –τι άλλο- σκοπιμότητες. Σαν να ξεχνάει ότι μπροστά στην
ίδια έδρα που τώρα προσπαθεί να πείσει ότι είναι θύμα, πριν 3,5 χρόνια
μαζί με τον συνήγορο Γ. Μιχαλόλια, απειλούσε τη Ζώρζου.

Αφροδίτη Φράγκου

Παραμύθια 
με... τρικάκια

Από “λάθος” σε “λάθος”



Μεγάλη εκδήλω-
ση για τη δίκη της
Χρυσής Αυγής ορ-
γάνωσε η Αριστερη
Κίνηση Περιστέριου
την Δευτέρα 24 Ιού-
νη. Τη συζήτηση πα-
ρακολουθησαν 80
άτομα. 

Ομιλητής ήταν ο
Θανάσης Καμπα-
γιάννης, δικηγόρος
της πολιτικής αγω-
γής στη δίκη της Χ.Α
που μας ενημέρωσε
για την τελευταία
φάση στην οποία βρίσκεται η δίκη με τις απολογίες των χρυ-
σαυγιτών. Μας είπε ότι τα στοιχεία για τη διεύθυνση της εγ-
κληματικής συμμορίας είναι συντριπτικά για την ηγεσία των

νεοναζί και μας θύ-
μισε πώς τα βήματα
του αντιφασιστικού
κινήματος είναι αυτά
που έδωσαν τη δυ-
νατότητα να δικά-
ζονται οι νεοναζί.
Στη συνέχεια ακο-
λούθησε συζήτηση. 

Φύγαμε πιο δυνα-
τοί με την αισιοδο-
ξία ότι μπορούμε να
παίξουμε ρόλο ώστε
να μην μπουν ξανά
οι χρυσαυγίτες στη
Βουλή, μετά την κα-
ταβαράθρωση των
ποσοστών τους στις

πρόσφατες εκλογές και δώσαμε ραντεβού στην αντιφασιστι-
κή συγκέντρωση την Πέμπτη 27 Ιούνη στις 8πμ στο μετρό
Αμπελοκήπων και την πορεία στο Εφετείο. 

Λίλιαν Μπουρίτη
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Αντιφασιστική συγκέν-
τρωση στο Πασαλιμάνι,
λάμβανε χώρα το από-

γευμα της Τρίτης 25/6, την ώρα που η Εργατική Αλληλεγγύη
βρισκόταν στο τυπογραφείο, με σύνθημα “Στοπ στις ναζιστι-
κές επιθέσεις – Να κλείσουν τα γραφεία της Χ.Α στον Πει-
ραιά”. Στην κινητοποίηση καλούσαν η ΚΕΕΡΦΑ Πειραιά, η
Παμπειραϊκή Πρωτο-
βουλία υποστήριξης
προσφύγων και μετα-
ναστών, η Αλληλεγγύη
Πειραιά και άλλες αντι-
φασιστικές συλλογικό-
τητες, δημοτικές κινή-
σεις, σωματεία και φο-
ρείς της πόλης. Αφορ-
μή για την κινητοποί-
ηση είναι η φασιστική
επίθεση που δέχτηκε ο
ακτιβιστής, συγγραφέ-
ας και κινηματογραφι-
στής Γιάννης Γιουλούν-
τας, το βράδυ της Πέμ-
πτης 13/6 στην περιοχή
του ΣΕΦ.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Αναβολή για τις 17
Σεπτέμβρη 2019 πή-
ρε η εκδίκαση της

μήνυσης που έχει κάνει το στέλεχος της Χρυσής Αυγής,
Κουράκος Αθανάσιος, εναντίον της Κατερίνας Πατρικίου, μέ-
λους του ΠΣΟ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και πρώην δημοτικής συμβού-
λου με την Ανυπότακτη Πετρούπολη, με την κατηγορία της
ηθικής αυτουργίας σε ξυλοδαρμό. 

Η μήνυση κατατέθηκε την ημέρα των εκλογών στις 25 Γε-
νάρη 2015 στο Α.Τ. Πετρούπολης. Εκείνη την ημέρα τάγμα-
τα εφόδου της Χρυσής Αυγής προσπαθούσαν να τρομοκρα-
τήσουν τον κόσμο της Αριστεράς με επιθέσεις σε μια σειρά
από εκλογικά κέντρα, με τραμπουκισμούς στην Νίκαια αλλά
και στην Πετρούπολη, όπου έσπασαν το τραπεζάκι της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ, κατέστρεψαν προεκλογικό υλικό και προπηλάκισαν
τους παρευρισκόμενους συντρόφους. Οι προσπάθειές τους
έπεφταν στο κενό και ακολούθησαν την πάγια τακτική της
θυματοποίησης κάνοντας τελικά μήνυση στην Κ.Πατρικίου.
Η υπόθεση αυτή έγινε ευρύτερα γνωστή με τη φράση «επι-
δείξατε φωτογραφίες σεσημασμένων ατόμων, μελών του
κόμματος ΑΝΤΑΡΣΥΑ» που χρησιμοποίησε το τοπικό Α.Τ. σε
έγγραφό του προς την Ασφάλεια ώστε να δείξουν φωτογρα-
φίες στο μέλος της Χ.Α. για να «αναγνωρίσει» και να στοχο-
ποιήσει αγωνιστές. 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

Από τις 28 μέχρι τις 30 Ιουνί-
ου, στο Πάρκο Γουδή θα πραγ-
ματοποιηθεί το 22ο Αντιρατσι-

στικό Φεστιβάλ Αθήνας, μια διοργάνωση με συζητήσεις, συ-
ναυλίες, εκθέσεις, κουζίνες απ'όλο τον κόσμο, ένα σημείο
συνάντησης χιλιάδων αγωνιστών κι αγωνιστριών κάθε χρό-
νο, που αποτελεί θεσμό για το αντιρατσιστικό κι αντιφασιστι-
κό κίνημα.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

Ένας μαχόμενος δικηγόρος 
στο πλευρό των μεταναστών
Ο θάνατος του δικηγόρου Φραγ-

κίσκου Ραγκούση μας γεμίζει
με βαθειά θλίψη. Θα τον θυμό-

μαστε σαν τον άνθρωπο που δεν είχε
κανένα ενδοιασμό να στηρίξει το δίκιο
των είκοσι οκτώ Πακιστανών μετανα-
στών που έπεσαν θύματα απαγωγών
από τις μυστικές υπηρεσίες τον Ιούλη
του 2005. Ο “πόλεμος κατά της τρομο-
κρατίας” έβαλε στο στόχαστρο την Πα-
κιστανική Κοινότητα στην Ελλάδα και η
κυβέρνηση Καραμανλή συνεργάστηκε
με τις μυστικές υπηρεσίες της Βρετα-
νίας και των ΗΠΑ. Μόνο μετά την σθε-
ναρή αντίσταση της Πακιστανικής Κοι-
νότητας με την στήριξη της Συμμαχίας
Σταματήστε τον Πόλεμο και της αρι-
στεράς αποτράπηκε η συγκάλυψη αυ-
τού του σκανδάλου αλλά και ακυρώθη-
κε η απόπειρα φυλάκισης και απέλα-
σης του Τζαβέντ Ασλάμ στο Πακιστάν
του δικτάτορα Μουσάραφ.

Ο Φραγκίσκος Ραγκούσης, όχι απλά
σαν δικηγόρος αλλά σαν ένας αγωνι-
στής, ήταν μέσα σε αυτή την μεγάλη
μάχη που κινητοποίησε χιλιάδες στο
δρόμο ενάντια στο ρατσισμό, την ισλα-
μοφοβία και τα Γκουαντάναμο. Μια μά-
χη που ένωσε την αριστερά ακόμη και
στη Βουλή με την κοινή πρόταση της
αντιπολίτευσης για την διερεύνηση των
απαγωγών των Πακιστανών, με τον εν-
τοπισμό ακόμη και των μυστικών φυλα-
κών κράτησης των απαχθέντων στο
Χαλκούτσι.

Στήριξε τις καταγγελίες της ΚΕΕΡΦΑ
και της Πακιστανικής Κοινότητας για
τις δολοφονικές ρατσιστικές επιθέσεις
της Χρυσής Αυγής αλλά και για τους
βασανισμούς μεταναστών στα χέρια

της Αστυνομίας με κορυφαία την υπό-
θεση Μοχάμεντ Καμράν στο ΑΤ Νί-
καιας.

Στη σύζυγο του Αμαλία και την κόρη
του Λίλα και τον γυιό του, σε όλους
τους συγγενείς και φίλους του εκφρά-
ζουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητή-
ρια για την απώλεια του μαχητή δικη-
γόρου Φραγκίσκου Ραγκούση.

Τζαβέντ Ασλάμ, 
πρόεδρος Πακιστανικής Κοινότητας

Ελλάδος “η Ενότητα

Πέτρος Κωνσταντίνου, 
συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ,

δημοτικός σύμβουλος Αθήνας 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Σε δεύτερο βαθμό δικάζον-
ται στις 27/6 οι πέντε χρυ-
σαυγίτες που επιτέθηκαν σε

τρεις Πακιστανούς εργάτες ελαιοτριβείου στη Βαϊνιά Ιερά-
πετρας στην Κρήτη. Οι Γ. Πετράκης, Α. Δασκαλάκης, Ε.
Μαυρικάκης, Ε. Ψυλλάκης και Σ. Γαροφαλάκης, μαζί με άλ-
λα 6 άτομα που η αστυνομία δεν βρήκε, επιτέθηκαν στις
13/2/13 στους Πακιστανούς εργάτες προσχεδιασμένα. Και οι
πέντε κατηγορούμενοι δικάζονται παράλληλα στη μεγάλη δί-
κη της Χρυσής Αυγής για συμμετοχή στην εγκληματική ορ-
γάνωση. Επιπλέον, ο Γ. Πετράκης, γυμναστής, έχει καταδι-
καστεί για το βιασμό 14χρονης αθλήτριάς του. 

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

Ο Φ. Ραγκούσης σε συνέντευξη Τύπου της Πακιστανικής Κοινότητας, της Συμμαχίας
Σταματήστε τον Πόλεμο και της ΚΕΕΡΦΑ στις 23 Απρίλη 2010 ενάντια σε απόπειρα της τότε
κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ να κουκουλώσει το σκάνδαλο των απαγωγών των 28 Πακιστανών

Πλατεία Δημαρχείου, Περιστέρι 24 Ιούνη



Την κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας για την Τετάρτη 3 Ιού-
λη σε όλες τις κατηγορίες πλοίων αποφάσισε η Εκτελεστική Επι-
τροπή της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ) με συντρι-

πτική πλειοψηφία (10 υπέρ έναντι 3 κατά και 1 λευκό). Τατόχρονα τα
σωματεία των ναυτεργατών ζητούν την κατάργηση του αντεργατικού
νόμου  4150/2013 με τον οποίο επιβάλονται μειωμένες συνθέσεις των
πληρωμάτων των πλοίων της Αδριατικής.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ΠΕΝΕΝ σχετικά με την απεργία και τα
αιτήματά της  “θεωρεί ότι μπορεί αυτή να αποτελέσει ένα σημαντικό
βήμα στην κατεύθυνση για την ανάκαμψη της πάλης των Ναυτεργατών

με την προϋπόθεση ότι οι ίδιοι θα κάνουν δική τους υπόθεση τόσο τα
αιτήματα όσο και την συμμετοχή και επιτυχία του απεργιακού αγώνα. Η
ΠΕΝΕΝ καλεί τα μέλη της και όλους τους Ναυτεργάτες να δώσουν μα-
ζικό και αγωνιστικό παρόν στην απεργία αυτή και να πρωτοστατήσουν
στην επιτυχία της έτσι ώστε να ανοίξει ο δρόμος ενός αγωνιστικού κινή-
ματος που θα έχει συνέχεια, συνέπεια και ο τελευταίος λόγος θα βρί-
σκεται στα δικά τους χέρια”. 
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ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
Ανοιχτή
συζήτηση

ΔΕΠΑ

Σε ανοιχτή συζήτηση για την οργά-
νωση της δράσης “μπροστά στην

κρίσιμη μάχη που εξελίσσεται στον
χώρο των τραπεζών” καλεί ο Συντονι-
σμός Ενάντια στα Μνημόνια την Πέμ-
πτη 27/6 στις 4μμ στο Εργατικό Κέν-
τρο της Αθήνας. Όπως αναφέρεται
στο κάλεσμα της εκδήλωσης:

“Είναι φανερό ότι η προσπάθεια
των τραπεζιτών να διατηρήσουν την
κερδοφορία των ετοιμόρροπων τραπε-
ζών τους, έχει σημάνει ένα νέο μεγάλο
κύκλο επιθέσεων. Ξεπουλώντας σε ξέ-
να Funds τα στεγαστικά κατά κύριο
λόγο, δάνεια, θυσιάζουν για τη δική
τους κερδοφορία τα σπίτια χιλιάδων
εργαζόμενων ενώ ταυτόχρονα έχουμε
πογκρόμ απολύσεων, που το βαφτί-
ζουν «πρόγραμμα εθελούσιας».  

Δυστυχώς η ηγεσία της ΟΤΟΕ αντί
να κλιμακώσει αυτόν τον αγώνα συνο-
λικά στις τράπεζες ανέστειλε τις κινη-
τοποιήσεις. Τώρα είναι ανάγκη να κλι-
μακωθεί ο αγώνας συντονισμένα από
όλους τους τραπεζοϋπαλλήλους. Γι’
αυτό είναι ώρα για παντραπεζική
απεργία για να κόψει τον βήχα στους
τραπεζίτες ζόμπι αλλά και στα κόμμα-
τα που τους εξυπηρετούν”. 

Δωδεκάωρη προειδοποιητική απερ-
γία οργάνωσαν την Πέμπτη 20/6 οι

εργολαβικοί εργαζόμενοι της ΔΕΠΑ με
κεντρικό αίτημα “την ένταξη των εργο-
λαβικών εργαζομένων στη ΔΕΠΑ με
απευθείας εργασιακή σχέση και ανα-
γνώριση προϋπηρεσίας, με πλήρη και
ισότιμα δικαιώματα σύμφωνα με την
Επιχειρησιακή ΣΣΕ της ΔΕΠΑ. Η πίεση
της δωδεκάωρης στάσης και ο φόβος
για άλλο ένα απεργιακό μπαράζ μετά
τις κινητοποιήσεις διαρκείας που είχαν
πραγματοποιήσει στις αρχές Ιούνη
ανάγκασε την διοίκηση να ανακοινώσει
συνάντηση με το σωματείο για την Τρί-
τη 25/6. 

“Εμείς τονίζουμε με τον πιο κατηγο-
ρηματικό τρόπο πως δεν πρόκειται να
κάνουμε πίσω αν δεν ικανοποιηθούν
άμεσα και χωρίς χρονοτριβές τα βασι-
κά μισθολογικά μας αιτήματα για αύ-
ξηση στις τακτικές μας αποδοχές, για
επίδομα γάμου 10% και 5% για κάθε
παιδί, επίδομα ΣΑΛΦΑ για όλους τους
εργαζόμενους στις εγκαταστάσεις
εφοδιασμού σε Λιόσια και Ανθούσα.
Διεκδικούμε προσλήψεις εργαζόμενων
χορηγητών στις εγκαταστάσεις εφο-
διασμού ώστε αυτές να στελεχώνονται
με 3 άτομα ανά βάρδια” τόνισε στην
ΕΑ ενόψει της συνάντησης η Νικόλ
Αθανασοπούλου, πρόεδρος του σωμα-
τείου των εργολαβικών ΣΕΦΑ-ΔΕΠΑ.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Χρειαζόμαστε απεργία 

Ξεκίνησε την Κυριακή 23/6 η 88η Γε-
νική Συνέλευση της ΔΟΕ στην Αθήνα
και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 26/6.
Ο Σεραφείμ Ρίζος μέλος του ΔΣ του
Συλλόγου Δασκάλων Χανίων και αν-
τιπρόσωπος στην ΓΣ της ΔΟΕ μίλησε
στην Εργατική Αλληλεγγύη για τις
εξελίξεις εντός του συνεδρίου.

Μέσα στο συνέδριο είναι σαφέστατη
και συνειδητή η προσπάθεια της
συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας να

στρέψει τον κλάδο δεξιά και να στρώσει το
δρόμο σε εξελίξεις αποδοχής των κυρίαρ-
χων πολιτικών. Αυτό εκφράστηκε στο ζήτη-
μα της άρνησης της συνδικαλιστικής ηγε-
σίας της ΔΟΕ να συμπεριλάβει στην ημερή-
σια διάταξη το θέμα του προσοντολόγιου
και των διορισμών, παρά τις έντονες εκκλή-
σεις δεκάδων συλλόγων αλλά και των πα-
ρόντων αναπληρωτών. 

Αντίστοιχες είναι οι εικόνες και σχετικά
με το ζήτημα της αξιολόγησης/αυτοαξιολό-
γησης των σχολικών μονάδων καθώς και
στο θέμα της αγωνιστικής απάντησης αφού
δεν έχει συμπεριληφθεί καμιά απεργιακή
πρόταση. Ήταν χαρακτηριστική η στιγμή
από την ομιλία του ΔΑΚίτη προέδρου της
ΔΟΕ Κικινή που ζήτησε να αποδεχτούμε
την αξιολόγηση.

Το δεύτερο ωστόσο χαρακτηριστικό ήταν
ότι υπήρχαν σαφέστατα σημάδια ενότητας
της αριστεράς για να απαντήσει σε όλες
αυτές τις μεθοδεύσεις.

Πρώτα και κύρια κατατέθηκε κοινή πρό-
ταση από τις Παρεμβάσεις, το ΠΑΜΕ, την
Πρωτοβουλία και τα Εκπαιδευτικά Ρεύματα
που υιοθετούν την ίδια θέση για απεργία-
αποχή από τη διαδικασία της αξιολόγη-
σης/αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονά-
δας στο επόμενο διάστημα. Παρά τις απο-
φάσεις 50 και πλέον πρωτοβάθμιων συλλό-
γων για απεργία-απο-
χή από την διαδικασία
αξιολόγησης/αυτοα-
ξιολόγησης σχολικής
μονάδας η πλειοψη-
φία του ΔΣ κατέβασε
πραξικοπηματικά πρό-
ταση υποστήριξης
της αξιολόγησης. Από
τη μεριά μας τονίσαμε
σε όλους του τόνους
ότι αυτό αντίκειται
στην πλειοψηφική

άποψη των συναδέλφων πανελλαδικά και
θα έπρεπε να αποσυρθεί. Η ίδια μάχη θα
δοθεί και στο ζήτημα του προσοντολόγιου.

Χαρακτηριστική ήταν η στιγμή της εισβο-
λής των δεκάδων αναπληρωτών με τα πανό
τους που απαίτησαν -εφόσον δεν συμπερι-
λήφθηκε το ζήτημα του προσοντολόγιου
στην ημερήσια διάταξη- να υπάρξει ψήφι-
σμα ενάντια στο προσοντολόγιο και για χι-
λιάδες μαζικούς διορισμούς αναπληρωτών.
Δυστυχώς η πλειοψηφία της Ομοσπονδίας
αρνήθηκε να υλοποιήσει την απαίτηση των
αναπληρωτών συναδέλφων. Ωστόσο η συ-
ζήτηση και για το προσοντολόγιο θα συνε-
χιστεί με ένταση και τις επόμενες μέρες.

Πολιτικές μάχες
Σημαντικό δείγμα των πολιτικών μαχών

που δίνουν οι συνάδελφοι δάσκαλοι πανελ-
λαδικά ήταν η υποστήριξη που βρήκε η Σο-
φία Κατζάνη, η συναδέλφισσα από τη Σάμο
που διώκεται γιατί στήριξε την είσοδο των
προσφυγόπουλων στα σχολεία της περιο-
χής της. Κατά τη διάρκεια μιας συγκινητι-
κής αντιρατσιστικής ομιλίας, που η συνα-
δέλφισσα ζήτησε από όλους τους εκπαι-
δευτικούς να την στηρίξουν απέναντι στις
διώξεις και να υπερασπιστούν τον αντιρα-
τσισμό μέσα στα σχολεία, όλο το συνέδριο
όρθιο την χειροκροτούσε για ώρα.

Το σοβαρό ωστόσο στοίχημα του συνε-
δρίου είναι το τί συγκεκριμένη απεργιακή
πρόταση θα υπάρχει από την πλευρά μας.
Είναι αναγκαίο από το Σεπτέμβρη να μπού-
με με ένα αγωνιστικό πρόγραμμα μάχης
για να διεκδικήσουμε όλα μας τα αιτήματα.
Το πώς θα αντιμετωπίσουμε την οποιαδή-
ποτε νέα κυβέρνηση υπάρξει από τις 8 Ιού-
λη έχει να κάνει με το αν θα υπάρξει σαφέ-
στατη απεργιακή πρόταση από το συνέ-
δριο. Από τη μεριά μας επιμένουμε ότι η
πρόταση του ΣΕΠΕ Χανίων για μια αρχική
48ωρη με προοπτική κλιμάκωσης, τέλη Σε-
πτέμβρη-αρχές Οκτώβρη, είναι μια πρότα-
ση που πρέπει να υιοθετηθεί από όλους”.

Από το Σάββατο 29/6 έως
την Τρίτη 2/7 θα πραγμα-
τοποιηθεί στο ξενοδοχείο

Τιτάνια στην Αθήνα το 19ο συνέδριο της ΟΛΜΕ. 

Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τον κλάδο οι
σύνεδροι θα κληθούν να πάρουν αποφάσεις για την
πολιτική και κινηματική στάση του κλάδου την επόμε-
νη διετία, αλλά θα εκλέξουν και το επόμενο ΔΣ. Για
πρώτη φορά το συνέδριο θα λήξει κυριολεκτικά στην
εκπνοή της προεκλογικής περιόδου, αφού στις 7/7 θα
διεξαχθούν οι βουλευτικές εκλογές. 

Η προσπάθεια που έγινε, κυρίως από την πλευρά
των Παρεμβάσεων-Συσπειρώσεων, για αναβολή του
συνεδρίου για μετά τις εκλογές έπεσε στο κενό λόγω
των μεθοδεύσεων των μελών της ΔΑΚΕ (ΝΔ) που κα-
τέχουν τη θέση του προέδρου. Ο στόχος τους είναι
προφανής: ένα συνέδριο που δε θα πάρει καμία από-
φαση εν όψει της πιθανής πρωτιάς της ΝΔ στις βου-
λευτικές εκλογές και θα δώσει τη δυνατότητα στη νέα
κυβέρνηση να έχει δεμένο έναν από τους πιο ισχυ-
ρούς και αγωνιστικούς κλάδους του δημοσίου για τα
επόμενα δύο χρόνια. Είναι λυσσαλέα, άλλωστε, η
προσπάθεια της ΔΑΚΕ να κερδίσει την πλειοψηφία
στο νέο ΔΣ.

Ωστόσο, η αύξηση των ποσοστών της ΔΑΚΕ στις
εκλογές των ΕΛΜΕ δε συνοδεύτηκε από αντίστοιχη
αύξηση των απόλυτων αριθμών ψήφων της. Η θεαμα-
τική αύξηση της συμμετοχής των συναδέλφων στην
εκλογική διαδικασία δείχνει μια τάση επανασυσπείρω-
σης στο σωματείο. Οι απεργιακές κινητοποιήσεις του
Γενάρη- Φλεβάρη, και ο εμπαιγμός της κυβέρνησης
στο θέμα των διορισμών, των αναδρομικών, της αξιο-
λόγησης κτλ έχουν παίξει ρόλο σ’ αυτό. Οι συνάδελ-
φοι που πίστεψαν στην αριστερή διαχείριση του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, έχουν αρχίσει να οργανώνονται ενάντια στις κυ-
βερνητικές επιλογές. Οι αναπληρωτές συνάδελφοι
γύρισαν την πλάτη στο προσοντολόγιο και διεκδίκη-
σαν μαζικούς και μόνιμους διορισμούς με το πτυχίο
και την προϋπηρεσία.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ο ρόλος των Παρεμ-
βάσεων-Συσπειρώσεων και της αντικαπιταλιστικής
αριστεράς μέσα στον κλάδο αποκτά μεγαλύτερη ση-
μασία. Οι Παρεμβάσεις ήταν εκείνη η συνδικαλιστική
δύναμη που οργάνωσε και στήριξε τον απεργιακό
αγώνα των αναπληρωτών και αυτός ο ρόλος της ανα-
λογεί και για τη συνέχεια. 

Οφείλουμε να οργανώσουμε απεργιακό αγώνα από
το Σεπτέμβρη, όποια κι αν είναι η κυβέρνηση. Άλλω-
στε, ο ρόλος μας ως αντικαπιταλιστικής αριστεράς
δεν είναι μόνο να εξηγούμε και να αναλύουμε την πο-
λιτική κατάσταση, αλλά κυρίως να οργανώνουμε την
ανατροπή της προς όφελος της εργατικής τάξης. Σ’
αυτή την προσπάθεια θα βρούμε συνοδοιπόρους
τους συναδέλφους που απήργησαν το Γενάρη και το
Φλεβάρη, αλλά και το σύνολο του κλάδου, που έχει
την εμπειρία από το 2013 πώς αντιμετωπίζονται οι αν-
τεργατικές επιλογές, όποια κι αν είναι η κυβέρνηση.

Δώρα Κιντή, ΕΛΜΕ Χανίων     

ΔΟΕ ΟΛΜΕ

Το Συντονιστικό Αναπληρωτών διαδηλώνει στην 88η ΓΣ της ΔΟΕ
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Χιλιάδες πλημμύρισαν το Σάβ-
βατο 22 Ιούνη το κέντρο της
Θεσσαλονίκης στη φετινή Πα-

ρέλαση Υπερηφάνειας του 8ου Th-
essaloniki Pride με κεντρικό σύνθη-
μα «Γράφουμε Ιστορία», στέλνοντας
ηχηρό μήνυμα ενάντια στην ομοφο-
βία, το σεξισμό και όλες τις διακρί-
σεις. Σε αντιδιαστολή με τις οργα-
νωμένες προσπάθειες των τελευταί-
ων δυο ετών να μας πείσουν ότι η
Θεσσαλονίκη έγινε το άντρο των
«μακεδονομάχων», η συμμετοχή και
οι διαθέσεις του κόσμου του κινήμα-
τος έδειξαν το αντίθετο. Από νωρίς
το πρωί και όλη την ημέρα, ο Λευκός
Πύργος ήταν γεμάτος από κόσμο
όλων των ηλικιών, ενώ στη μαζική
πορεία το απόγευμα κυριάρχησε το
αίτημα «Δικαιοσύνη για τον Ζακ». 

Έγιναν δεκάδες χαιρετισμοί πριν
την έναρξη της πορείας με τους πε-
ρισσότερους να ζητούν δικαιοσύνη
για τη δολοφονία του Ζακ και να ανα-
φέρονται στα δικαιώματα που έχει κα-
τακτήσει η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, αλλά
και σε αυτά που πρέπει να παλέψει
για να κερδηθούν ακόμα. Ανάμεσα
στις οργανώσεις που χαιρέτησαν, οι
Οικογένειες Ουράνιο Τόξο τόνισαν
την αναγκαιότητα του Pride καθώς,
όπως είπαν, «τα παιδιά μας ακόμα και
μετά την ψήφιση του συμφώνου συμ-
βίωσης υφίσταται διακρίσεις... Δε
μπορούν να έχουν και τους δύο γο-
νείς στην εκπαίδευση, στην ασφάλι-
ση, στην υγεία και στην κληρονομιά».
Οι Proud Seniors έκφρασαν το αίτημα
για ισότητα στην πρόσβαση στις υπη-
ρεσίες υγείας και περίθαλψης, καθώς
και την ανάγκη για φροντίδα από εξει-

δικευμένο προσωπκό. «Διεκδικούμε
μαζί σας τον πολιτικό γάμο, την τε-
κνοθεσία, την εξάλειψη όλων των δια-
κρίσεων στην κοινωνική και πολιτική
ζωή, στην εργασία, στο κράτος πρό-
νοιας. Όσο κι αν κάποιοι ακόμη δεν
θέλουν, θα μας έχουν όλους μας
μπροστά τους, ορατούς και περήφα-
νους μέσα στις οικογένειες, στα συλ-
λογικά όργανα, στην πολιτική, στους
επαγγελματικούς χώρους, εκεί που
εμείς γράφουμε τη δική μας ιστορία»,

δήλωσε η ομάδα στο χαιρετι-
σμό της.

Στο χαιρετισμό της ΚΕΕΡΦΑ
έγινε η σύνδεση της επετείου
των 50 χρόνων από την εξέ-
γερση των ομοφυλόφιλων και
τρανς ενάντια στην αστυνομι-
κή καταστολή στο μπαρ της
Νέας Υόρκης Stonewall Inn,

με τις μάχες που δίνουμε τώρα, από
τις διαδηλώσεις για δικαιοσύνη για
τον Ζακ και καταδίκη των δολοφό-
νων του μέχρι την πρώτη απεργιακή
8 Μάρτη στην Ελλάδα, τα αντιφασι-
στικά συλλαλητήρια για τα 5 χρόνια
από τη δολοφονία του Παύλου Φύσ-
σα και τη διεθνή κινητοποίηση ενάν-
τια στο ρατσισμό και το φασισμό
στις 16 Μάρτη. 

Η Παρέλαση Υπερηφάνειας ήταν

για μία ακόμη χρονιά ένα μεγάλο κι-
νηματικό γεγονός της πόλης. Οι χι-
λιάδες που διαδήλωσαν απέδειξαν
στην πράξη ότι η Θεσσαλονίκη είναι
μια πόλη αντιφασιστική, ανοικτή και
ανεκτική, και όχι μια πόλη του Άνθι-
μου και των εθνικιστικών συλλαλητη-
ρίων. Δεκάδες υπέγραψαν το κείμε-
νο της ΚΕΕΡΦΑ «Ούτε μια ψήφος
στους δολοφόνους νεοναζί της Χρυ-
σής Αυγής, ώρα να τους τσακίσου-
με, έξω από τη Βουλή και την Ευρω-
βουλή, μέσα στη φυλακή». 

Δυναμικό ήταν και το μπλοκ που
συγκρότησαν η ΚΕΕΡΦΑ και το Σο-
σιαλιστικό Εργατικό Κόμμα, δίνον-
τας τον τόνο του αντιρατσιστικού,
αντιφασιστικού και εργατικού κινή-
ματος που είναι παρών ενάντια στις
προσπάθειες του συστήματος που

γεννά τη φτώχεια και τις διακρίσεις
και προσπαθεί να διασπάσει όσους
αγωνίζονται. Με συνθήματα «Εργά-
τες ενωμένοι ενάντια σε λιτότητα,
ρατσισμό, ομοφοβία, τρανσοφοβία
και σεξισμό», «Καλοδεχούμενοι οι
πρόσφυγες», «Στη φυλακή οι ναζί»,
τα μπλοκ μας έστειλαν το μήνυμα
ότι η εργατική τάξη γράφει ιστορία
ενωμένη ανεξάρτητα από φύλο, φυ-
λή, θρησκεία, σεξουαλικό προσανα-
τολισμό. Με πανό συμμετείχαν μετα-
ξύ άλλων, η Πρωτοβουλία για ένα κι-
νηματικό Pride, η συλλογικότητα Sil-
via Rivera καθώς και η Συνέλευση
Γυναικών για τις 8 Μάρτη. 

Η παρέμβαση της αριστεράς, η
συμμετοχή του αντιρατσιστικού, του
αντιφασιστικού και του ΛΟΑΤΚΙ+ κι-
νήματος έχουν να παίξουν σημαντικό
ρόλο για να συνεχιστούν όλες αυτές
οι μάχες και να μην αφήσουμε σπι-
θαμή χώρου στους φασίστες. Είναι η
ώρα να τους τσακίσουμε. Με τις
απολογίες των δολοφόνων να έχουν
μόλις ξεκινήσει μπορούμε να δια-
σφαλίσουμε ότι στις επερχόμενες
βουλευτικές εκλογές δεν θα ξαναμ-
πούν στη Βουλή. Ότι ο υπόδικος αρ-
χινεοναζί Λαγός δεν θα κερδίσει άρ-
ση περιοριστικού όρου εξόδου από
τη χώρα για να πάει στις Βρυξέλλες
ως ευρωβουλευτής. Ότι η απόφαση
στη δίκη τους θα είναι ισόβια καταδί-
κη χωρίς ελαφρυντικά. Το ΛΟΑΤΚΙ+
κίνημα, όπως έχει ήδη κάνει εδώ και
χρόνια, θα βρίσκεται στην πρώτη
γραμμή αυτών των αγώνων.

Δήμητρα Κομνιανού, 
ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης

Στις 21 και 22 Ιούνη διεξάχθηκε το 4ο
Patras Pride με μεγάλη επιτυχία τόσο
από την προσέλευση όσο και από τις

πετυχημένες εκδηλώσεις που πραγματοποι-
ήθηκαν με πλούσια συμμετοχή. Η συζήτηση
γύρω από την απελευθέρωση ήταν έντονη
τόσο στις συζητήσεις όσο και στα περίπτερα.
Η μαζικότητα και η επέτειος των 50 χρόνων
από το Stonewall οδήγησαν σε ένα Pride
όπου συζητήθηκαν όλα τα ζητήματα της ΛΟ-
ΑΤΚΙ+ κοινότητας και πως μπορεί το κίνημα
να τα λύσει. 

Η συζήτηση στο τραπεζάκι της ΚΕΕΡΦΑ
ήταν φλογερή. Εκατοντάδες κόσμου καλέ-
στηκε στην αντιφασιστική συγκέντρωση της
Πέμπτης και το ενδιαφέρον για την μάχη για
να καταδικαστεί η Χρυσή Αυγή και να μείνει
εκτός Βουλής ήταν μεγάλο. Ταυτόχρονα
άνοιγε η συζήτηση για το πως μπορούμε να
τελειώνουμε με την καταπίεση, για τον ρόλο
της εργατικής τάξης και της Αριστεράς, ειδι-
κά μπροστά στις εκλογές αλλά και το φεστι-
βάλ των επαναστατικών ιδεών «Μαρξισμός
2019». Οι κονκάρδες που συνέδεαν την αντι-
φασιστική πάλη με το ΛΟΑΤΚΙ+ κίνημα έγι-
ναν ανάρπαστες και πολύς κόσμος άφησε τα
στοιχεία του στα κείμενα υπογραφών της
ΚΕΕΡΦΑ για να οργανώσουμε τη συνέχεια

των αγώνων.
Η διαδήλωση ξεκίνησε με τους χαιρετι-

σμούς των ομάδων. Από την μεριά της ΚΕΕΡ-
ΦΑ θυμίσαμε ότι η πάλη συνεχίζεται από την
εξέγερση του Stonewall και θα συνεχίσουμε
να την δίνουμε ενάντια σε σεξισμό, ομοφο-
βία, τρανσφοβία και ρατσισμό. Όπως κάναμε
στην απεργιακή 8η Μάρτη και όπως θα κά-
νουμε στις 27 Ιούνη για να μπουν οι φασί-

στες βαθιά στην φυλακή. Η τοποθέτησή μας
ξεσήκωσε το πλήθος σε χειροκροτήματα.
Από τις πιο όμορφες στιγμές του Pride.

Η πολύχρωμη πορεία στους κεντρικούς
δρόμους της Πάτρας υπήρξε από τις μεγαλύ-
τερες σε όγκο, συμμετοχή, δυναμισμό και εν-
θουσιασμό. Όλες και όλοι διατρανώσαμε με
την παρουσία μας και απαιτήσαμε να γίνουν
πράξη τα αιτήματά μας για μια ισότιμη και

χωρίς ρατσισμό και ομοφοβία αντιμετώπιση
σε κάθε τομέα της ζωής μας. Είναι δικαίωμά
μας και δεν θα κάνουμε πίσω μέχρι να το πε-
τύχουμε. 

Φέτος για πρώτη φορά συμμετείχαν στην
πορεία και ετεροφυλόφιλα ζευγάρια με τα
παιδιά τους, πράγμα που μας χαροποίησε ιδι-
αίτερα στέλνοντας μήνυμα συμπαράστασης.
Επίσης το γυναικείο κίνημα έδωσε το παρών
με δυναμισμό. Οι συλλογικότητες που συμμε-
τείχαν με πανό στην παρέλαση μεταξύ άλ-
λων: Patras Pride, ΚΕΕΡΦΑ, ΑΝΤΑΡΣΥΑ, Jus-
tice for Zak/Zackie, Πολύχρωμο Σχολείο, Κα-
μία Ανοχή και αναρχικοί. Η Πάτρα φώναξε και
φέτος πως «Γκέι, τρανς, λεσβίες θα είμαστε
παρούσες σε όλες τα πορείες». Μετά την πο-
λύχρωμη πορεία περηφάνιας ακολούθησε
drag show και dj συναυλία μέχρι το ξημέρω-
μα με κέφι, ζωντάνια, ρυθμό και το σύνθημα
ότι του χρόνου μπορούμε ακόμα περισσότε-
ρα με τη συμπαράσταση όλων.

Γιώργος Τριανταφυλλόπουλος
ΚΕΕΡΦΑ Πάτρας

8ο Thessaloniki Pride: “Γράφουμε ιστορία”

4ο Patras Pride: Το μεγαλύτερο σε συμμετοχή

Το μπλοκ και το περίπτερο της ΚΕΕΡΦΑ και του ΣΕΚ

Το Pride στην Πάτρα, 22/6
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ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/6 καφέ Σταθμός 7.30μμ
Στην τελική ευθεία για τις εκλογές
Ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/6
Goody’s (Χαλάνδρι) 7.30μμ
Στην τελική ευθεία για τις εκλογές
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/6 καφέ Βαβέλ 8μμ
Στην τελική ευθεία για τις εκλογές
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/6 
στέκι Εκτός Σχεδίου 7.30μμ
Στην τελική ευθεία για τις εκλογές
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/6 
Πνευματικό Κέντρο δήμου 
(Κισσαβου 11) 7.30μμ
Στην τελική ευθεία για τις εκλογές
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/6 καφέ Μέρες Ραδιόφωνου 7.30μμ
Ενάντια στην απειλή του Μητσοτάκη 
και τα ξεπουλήματα του Τσίπρα, δυνατή ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Ομιλήτρια: Μαρία Αμπελιώτη

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/6 στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Ενάντια στην απειλή του Μητσοτάκη και τα ξεπουλή-
ματα του Τσίπρα, δυνατή ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/6
Μεγάλου Αλεξάνδρου (Πετρούπολη) 7.30μμ
Ενάντια στην απειλή του Μητσοτάκη
και τα ξεπουλήματα του Τσίπρα, δυνατή ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/6 στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Ενάντια στην απειλή του Μητσοτάκη 
και τα ξεπουλήματα του Τσίπρα, δυνατή ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Ομιλητής: Κώστας Λάππας

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/6 καφέ Πουρναρούσα 7μμ
Στην τελική ευθεία για τις εκλογές
Ομιλητής: Βασίλης Λευθεριώτης

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/6 καφέ Σπίριτ 7μμ
Στην τελική ευθεία για τις εκλογές
Ομιλητής: Βαγγέλης Χατζηνικολάου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/6 καφέ Πολυμήχανο 8μμ
Στην τελική ευθεία για τις εκλογές
Ομιλητής: Αλέξανδρος Κοροβέσης

ΙΛΙΣΙΑ - ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/6 καφέ Sweet Home  (Ούλαφ Πάλμε 17) 7μμ
Στην τελική ευθεία για τις εκλογές
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/6 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Στην τελική ευθεία για τις εκλογές
Ομιλητής: Βαγγέλης Καραθάνος

ΒΟΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/6 Θόλος (πανεπιστήμιο) 6μμ
Η εξέγερση της Τιενανμέν
Ομιλήτρια: Εύη Τσιούνη

ΧΑΡΙΛΑΟΥ – ΤΟΥΜΠΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/6 καφέ Γιώτης 8.30μμ
Η εξέγερση της Τιενανμέν
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/6 καφέ Ποέτα 8μμ
Το τραπεζικό ζήτημα
Ομιλητής: Κώστας Σταματίου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/6 καφέ Ζωή 7μμ
Stonewall, 50 χρόνια μετά
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου

ΚΑΜΑΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/6  καφέ Παράγκα 8μμ
Το επαναστατικό κόμμα
Ομιλητής: Νίκος Κοκκίνης

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/6 καφέ Καμπόης 7μμ
Η εξέγερση της Τιενανμέν
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου

ΠΑΤΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/6 καφέ Γέφυρες 7μμ
Στην τελική ευθεία για τις εκλογές
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΒΟΡΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/6 Εργατικό Κέντρο  7.30μμ
Η εξέγερση της Τιενανμέν
Ομιλητής: Κωνσταντίνος Δανακτσής

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΝΟΤΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/6 Πολύκεντρο Νεολαίας 8μμ
Ξεσηκωμός για τον πλανήτη
Ομιλητής: Λεωνίδας Μαρουλάσοβ

ΧΑΝΙΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/6 Σύλλογος Δασκάλων 7.30μμ
Stonewall 50 χρόνια μετά
Ομιλήτρια: Δανάη Δετοράκη

ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/6 
καφέ Deja (Φωκ.Νέγρη και Σκοπελου) 7.30μμ
Στην τελική ευθεία για τις εκλογές
Ομιλητής: Νίκος Αλεξανδράτος

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/6 καφέ Περιμπανού 7.30μμ
Στην τελική ευθεία για τις εκλογές
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/6 καφέ Λα Ροζέ (Αγ.Νικόλαος) 7μμ
Στην τελική ευθεία για τις εκλογές
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΓΚΥΖΗ - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/6 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 
(Ραγκαβή 69) 7.30μμ
Στην τελική ευθεία για τις εκλογές
Ομιλητής: Βασίλης Μάραντος

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/6 καφέ Γωγώ (πλατεία Φρατζή) 7.30μμ
Στην τελική ευθεία για τις εκλογές
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ – ΚΟΛΩΝΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/6 στην Αυλή του Πέτρου 7μμ
Στην τελική ευθεία για τις εκλογές
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/6 καφέ 1968 
(στοά Αγ.Πάντων και Βενιζέλου) 8μμ
Στην τελική ευθεία για τις εκλογές
Ομιλητής: Ραφαήλ Καστρίτσης

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/6 πλατεία Μερκούρη 7μμ
Στην τελική ευθεία για τις εκλογές
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/7  
καφέ Μικρές Γεύσεις (πλ.Τερψιθέας) 7μμ
Η εξέγερση της Τιενανμέν
Ομιλητής: Έλις Μουτσέλι

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΕΜΠΤΗ 4/7 πολιτ.κέντρο Αντ.Σαμαράκης 8μμ
Η εξέγερση της Τιενανμέν
Ομιλητής: Τάκης Καραβίτης
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ΣOΣIA ΛI ΣMO 
μέ σα από την ανε ξάρ τη τη
δρά ση της εργα τι κής τά ξης
Oι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον
πλού το μέ σα στον καπι τα λι σμό.
Mια νέα κοι νω νία απαλ λαγ μέ νη
από την εκμε τάλ λευ ση, ο σοσια λι -
σμός, μπο ρεί να δημιουρ γη θεί
μό νο όταν οι εργά τες πάρουν
συλ λο γι κά στα χέ ρια τους τον
έλεγ χο όλου του κοι νω νι κού
πλού του και προ γραμ μα τί σουν
την παρα γω γή και τη δια νο μή
σύμ φω να με τις ανθρώ πι νες ανά -
γκες. 

EΠA NA ΣTAΣH 
και όχι ρεφορ μι σμό 
O καπι τα λι σμός δεν παίρ νει διορ -
θώ σεις. Πρέ πει να ανα τρα πεί με
την εργα τι κή δρά ση. Δεν υπάρ χει
κοι νο βου λευ τι κός δρό μος προς
μια τέτοια αλλα γή. Tο κοι νο βού -
λιο, ο στρα τός, η αστυ νο μία, η δι-
καιο σύ νη, όλο το αστι κό κρά τος
λει τουρ γεί για να προ στα τεύ ει τα
συμ φέ ρο ντα της άρ χου σας τά -

ξης. H εργα τι κή τά ξη θα χρεια -
στεί το δι κό της κρά τος, στη ριγ -
μέ νο στην άμε ση δημο κρα τία,
στα συμ βού λια αντι προ σώ πων
απ' τους χώρους δου λε ι άς και
στην εργα τι κή πολι το φυ λα κή. 

ΔIE ΘNI ΣMO
όχι "σοσια λι σμό σε μια χώ ρα"
ή "σοσια λι σμό με εθνι κά χρώ -
μα τα"
H εμπει ρία της Pω σί ας απο δει -
κνύ ει ότι ακό μα και μια νικη φό ρα
εργα τι κή σοσια λι στι κή επα νά στα -
ση όπως ο Oκτώ βρης του 1917
δεν μπο ρεί να επι βιώ σει σε απο -
μό νω ση. Tα καθε στώ τα της EΣΣΔ
με τά την επι κρά τη ση του στα λι νι -
σμού, της Kί νας και των άλ λων
ανα το λι κών χω ρών ήταν κρα τι κοί
καπι τα λι σμοί. 
Γι’ αυτό παλεύ ου με για τη διε θνι -
στι κή ενό τη τα των εργα τών σε
όλον τον κόσμο χωρίς δια κρί σεις
εθνι κό τη τας γλώσ σας, θρη σκεί -
ας, φύλου, φυλής ή σεξουα λι κής
προ τί μη σης. 
Yπο στη ρί ζου με όλα τα εθνι κο α πε -
λευ θε ρω τι κά κινή μα τα που αντι -
στέ κο νται στην ιμπε ρια λι στι κή κα-

τα πί ε ση. H δύνα μη που θα τσα κί -
σει τελειω τι κά τον ιμπε ρια λι σμό
εί ναι η ενό τη τα της εργα τι κής τά -
ξης σε διε θνή κλί μα κα από τη
Nέα Yόρ κη ως τη Σε ούλ και από
το Λον δί νο ως το Σάο Πά ο λο. 
Aντι πα λεύ ου με κά θε μορ φή σοβι -
νι σμού, ρατσι σμού ή σεξι στι κών
δια κρί σε ων που απει λεί να δια -
σπά σει τους εργά τες. 
Aπέ να ντι στην αντι τουρ κι κή πολε -
μο κα πη λεία της “δι κής μας” άρ -
χου σας τά ξης υπο στη ρί ζου με το
σύν θη μα Eλ λη νες και Tούρ κοι ερ-
γά τες ενω μέ νοι. 
Eί μα στε αντί θε τοι στην κατα πί ε ση
των μειο νο τή των στη Θρά κη και
τη Mα κε δο νία και στα μέ τρα
αστυ νό μευ σης των μετα να στών. 

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

Oνο μα ...........................................................................................................

...................................................................................................................................

Διεύ θυν ση ................................................................................................

................................................ ...................................................................................

Πό λη ................................................................................................................

Tη λέ φω νο ...............................................................................................

Σω μα τείο - Σύλ λο γος .............................................................

...................................................................................................................................

Θέ λω να γί νω 
μέ λος του ΣEK

Πα λεύ ου με για

ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  28/6
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Πλ. Κύπρου 7μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Market In Μεταξουργείο 7.30μμ
ΚΥΨΕΛΗ Πλατεία και Κυψέλης 7.30μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 7μμ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 6.30μμ
Α. ΠΑΤΗΣΙΑ σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ  Λιπάσματα Συναυλία 8.30μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Market In 7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 7μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Σκλαβενίτης Πλατεία Πλαστήρα 7μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Σταθμός ΜΕΤΡΟ 7μμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 7μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ “Τζάντε” Πετρουπόλεως 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος (Κελάρι) 7μμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Πλατεία Πατριάρχου 6μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 7μμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΒΡΙΛΗΣΙΑ πλατεία Ανάληψης 7μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 7μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 7μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Τσοκάνη 7μμ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/6
Δήμος Αθήνας 11πμ
Σιβιτανίδειος 9πμ
ΚΠΟ Καλλιθέας 7:30πμ
Περιφέρεια (Ομόνοια) 9πμ
ΔΟΥ Αναξαγόρα 10πμ
9.84 10:30πμ
ΥΠΠΟ 10:30πμ
Εφορία Κυψέλης 10πμ
ΙΚΑ Κυψέλης 12μ
Ερυθρός 1μμ
Αγλαΐα Κυριακού 7πμ
Αγία Σοφία 9πμ
Συγγρού 7.30 πμ
Κ. Υγείας Περιστέρι 8πμ
Β. ΔΟΥ Αγίων Αναργύρων 10πμ
ΔΟΥ Περιστερίου 10πμ
Δήμος Αγ. Αναργύρων 11πμ
Ξυλοτεχνία 10πμ
Δημαρχείο Περιστέρι 9πμ
Γκαράζ Περιστέρι 6πμ
Αττικό 7.30πμ
Δήμος Βριλήσσια 11πμ
ΓΟΝΚ 11πμ
ΙΝΤΡΑΚΟΜ εξόρμηση  8.20πμ
Ψυχική Υγεία Χανιά 11πμ
ΕΡΑ Χανίων 9πμ
Υπηρεσίες Δήμου Χανίων 10πμ
ΕΡΑ Ηρακλείου 9.30πμ
Τελωνείο Βόλου 9.30πμ
Δημαρχείο Βόλου 11πμ
ΕΥΑΘ  Θες 8πμ
ΨΝΘ Θες 10πμ
Δικαστήρια Θες 12.30μ
Α ΔΟΥ Πάτρας 9πμ
Αποκεντρωμένη Πάτρας 10πμ
Εφορία, Νομαρχία, Δήμος Ξάνθης 11πμ

ΠΕΜΠΤΗ 27/6
Λαϊκό  Παράρτημα 12.30πμ
Ιπποκράτειο 1μμ
Δήμος Νίκαιας 11.30
ΕΛΤΑ Χανίων 7.30πμ
ΕΦΚΑ Χανίων 12μ

Δήμος Θες 9πμ
ΕΛΤΑ Θες 10πμ
Ιπποκράτειο Θες12μ
Άγιος Αντρέας Πάτρα 10πμ
ΣΕΚΑΠ Ξανθη 6πμ
Νοσοκομείο Ξανθης 12μ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/6
ΟΑΕΔ Περιστέρι 8πμ
Γκαράζ Δήμου Πετρούπολης 6πμ
Δημαρχείο Πετρούπολης 8πμ
Δικαστήρια Ευελπίδων 12μ
ΥΠΑΝ 11πμ
Αγ. Σάββας 8πμ
Αλεξάνδρας 9.30πμ
Δήμος Γαλατσίου 11πμ
Επισιτισμός Εξαρχείων 7.30μμ
ΔΕΗ 6:30πμ
Βυζαντινό 9πμ
Ευαγγελισμός 9πμ
ΙΚΑ Ν. Κόσμου 8πμ 
Εθν. Ασφαλιστική 7:30πμ
Σισμανόγλειο 11πμ
Παίδων Πεντέλης 12μ
ΕΡΤ 1μμ
Δήμος Αγίας Παρασκευής  9πμ
Δήμος Ν. Ηρακλείου 9πμ
Δήμος Ν. Ιωνίας 10πμ
Γκαράζ Δ. Ζωγράφου 6πμ
Δήμος Ζωγράφου 9πμ
Λαϊκό 1μμ
Κρατικό Νίκαιας 9πμ
Cosco 6.30 πμ
ΔΕΗ Καμίνια 8πμ
Δήμος Κερατσίνι 11πμ
ΣΕΠΕ 9πμ
Ιπποκράτειο Θες 1μμ
Δήμος Αμπελοκήπων 8πμ
ΕΥΑΘ 10πμ

Διοικητικοί ΔΕΠ 
Παν/μιο Ιωαννίνων 10πμ

ΠΑΓΝΗ Ηράκλειο Κρ 9.30πμ
Νοσοκομείο Χανίων 11πμ
Νοσοκομείο Ρίου 10πμ

Δήμος Πάτρας 10πμ
ΕΛΤΑ Πάτρας 11πμ
Πλαστικά Θράκης 6πμ

ΚΥΡΙΑΚΗ 30/6
Χειροτέχνες 12μ

ΔΕΥΤΕΡΑ 1/7
Βρεφοκομείο 11πμ
Επιθεώρηση  Εργασίας 9πμ
ΥΠΕΧΩΔΕ 8πμ
Δήμος Αθήνας (Λιοσίων) 9πμ
Ηλεκτρολόγοι Δ. Αθήνας 7πμ
ΜΕΤΡΟ Σεπόλια 11πμ
ΔΕΣΦΑ, Ρεβυθούσα 3μμ
Δήμος Αργυρούπολης 8πμ
Δήμος Κερατσινίου 9πμ
Αγία Όλγα 12.30μ
Άγιος Δημήτριος Θεσσαλονίκη 9πμ
ΑΧΕΠΑ 10πμ
Γεννηματά Θες 12μ
Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας 11πμ
Γκαράζ Ν. Φιλαδέλφειας 12μ
ΔΟΥΡΟΥΤΗ  Γιάννενα 10πμ
Γ ΔΟΥ Πάτρας 10πμ
Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων 10πμ
Τράπεζες Ξάνθης 11πμ

ΤΡΙΤΗ 2/7
ΕΦ ΣΥΝ 6μμ
ΔΕΥΑ Χανίων 9πμ
ΔΕΗ Ηρακλείου 10πμ
ΕΛΠΕ Πύλη Θεσσαλονίκη 7πμ
ΔΕΗ Πάτρας 10πμ
ΔΕΥΑΠ Πάτρας 11πμ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/7
ΟΑΕΔ, Εφορία, 
Τράπεζες Χανίων 10πμ

Παμμακάριστος 9πμ
ΕΥΔΑΠ Γαλάτσι 7πμ
ΕΡΤ Ραδιομέγαρο 1μμ

Τ.Ε. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ – Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/6 πλατεία Καρύλλου 8.30μμ
Ομιλητές: Βαγγέλης Καραθάνος, Γιώργος Μενούνος

Τ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 2/7 πλατεία Δημαρχείου 8μμ

Τ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ
ΤΡΙΤΗ 2/7 πλατεία Γεωργίου 7.30μμ

Τ.Ε. ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ – ΘΗΣΕΙΟΥ – 
ΚΟΥΚΑΚΙΟΥ – ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/7 πλατεία Μερκούρη 7.30μμ
Ομιλητές: Φλώρα Νικολιδάκη, Χριστίνα Μπακάλη, Γιάννης Ση-
φακάκης

Τ.Ε. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/7 πλατεία Άγιας Παρασκευής 7.30μμ
Ομιλητές: Μανώλης Αθανασίου, Σπύρος Κοντομαρης, Γιώρ-
γος Ράγκος

Τ.Ε. ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/7 πλατεία Γαρδένια 7.30μμ

Τ.Ε. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/7 πλατεία Σημηριώτη 7.30μμ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

Τ.Ε. ΠΑΤΗΣΙΑ – ΓΑΛΑΤΣΙ – ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/7 πλατεία Κυψέλης 7μμ
Ομιλητής: Πέτρος Κωνσταντίνου

Τ.Ε. ΑΜΑΡΟΥΣΣΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 4/7 πλατεία ΗΣΑΠ 7.30μμ
Ομιλητές: Γιάννης Μανωλόπουλος, 
Τάσος Σταυρόπουλος, Αφροδίτη Φράγκου

Προεκλογικές εξορμήσεις
ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ

ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ  29/6
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος και Καραϊσκου 11.30πμ
ΝΙΚΑΙΑ  Λαϊκή Περιβολάκι 11πμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 10.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Πανόρμου Λαϊκή Λαρίσης
11.30πμ
ΘΗΣΕΙΟ Μάρκετ Ιν Νηλέως 11πμ
Ν.ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή 11.30 πμ
ΤΑΥΡΟΣ ΗΣΑΠ Κ. Πετράλωνα 11.30μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 11.30πμ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Super Market 
Βασιλόπουλος 11.30πμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ Λαϊκή 12μ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 10πμ
ΠΑΤΡΑ Γεροκωστοπούλου και Ρήγα Φε-
ραίου 11πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λαϊκή 10πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Μινώος 10.30πμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΜΑΡΑ  Σβώλου  και Ναυαρίνου 11πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Λαϊκή 11πμ
ΔΥΤΙΚΑ Λαϊκή Αμπελοκήπων 7μμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική πλατεία 11πμ

Τρίτη 2 Ιουλίου
Νοσοκομείο Άγιος Σάββας
1μμ Αμφιθέατρο

Παρασκευή 28 Ιουνίου 
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΝΤΙΦΕΝΣ 10πμ εστιατόριο Γ4
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΤΕΛΕΚΟΜ 11.30 πμ εστιατόριο Α1
Νοσοκομείο Γεννηματάς 1.30 μμ Ανατολικό Αμφιθέατρο

ΚΥΡΙΑΚΗ 30/6
ΠΕΡΑΜΑ Καραβάκια 10πμ
ΙΛΙΣΙΑ Εστίες 11πμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Φιλικής Εταιρείας 11πμ
ΧΑΝΙΑ Νέα Χώρα 11πμ
ΞΑΝΘΗ Χωριά Ορεινού Ογκου 6μμ

ΔΕΥΤΕΡΑ 1/7
ΝΙΚΑΙΑ Πλ. Σπάθα 8μμ
ΧΑΝΙΑ Περιβόλια 7μμ

ΤΡΙΤΗ 2/7
ΞΑΝΘΗ Χωριά Γιάκα 6μμ

Προεκλογικές εκδηλώσεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ 

Δημοτικά σχήματα 
Ανταρσία στα ΧΑΝΙΑ
Συνέλευση
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/6 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ

Συζητήσεις

Κόντρα στην πνιχτή ζέστη, την περασμένη Κυριακή 23/6, η Ανταρσία στις Γειτο-
νιές της Αθήνας την έκανε ταράτσα στην Αιόλου 47!  

Δεκάδες αγωνιστές-τριες γιόρτασαν την εκλογική επιτυχία της Ανταρσίας στις
Γειτονιές σε ένα γλέντι που περιλάμβανε ασιατική και κυπριακή κουζίνα, ποτό,
μουσική, χορό και τραγούδι, παίρνοντας μια ανάσα δροσιάς και ξεκούρασης
μπροστά στη νέα εκλογική μάχη της 7ης Ιουλίου. 

'Ενα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους: Freaksome που με τον εξοπλισμό τους
έκαναν δυνατή τη συναυλία και με τους soul-funk ήχους τους έδωσαν το ρυθμό
στη γιορτή για να ξεκινήσει. Τη Ρεμπέτικη Κομπανία, δηλαδή τον Στέφανο Στεφά-
νου,  τον Βαγγέλη Γιοζμά, τον Κώστα Δρίβα και τον Νώντα, (το μπουζούκι της Σω-
τηρίας Μπέλλου) που μας συνόδευσαν με τις πενιές τους μέχρι τις 2.30 το πρωί.
Τον Ντάκουα για το φαγητό, τους συναδέλφους της καθαριότητας του δήμου
Αθηναίων και όλους όσους βοήθησαν για να γίνει δυνατή αυτή η εκδήλωση.



ΟΜοχάμεντ Μούρσι, πρόεδρος της Αι-
γύπτου για έναν χρόνο το 2012-13 πέ-
θανε την περασμένη βδομάδα μέσα

στο δικαστήριο, κρατούμενος της αιγυπτιακής
δικτατορίας. Ο Μούρσι βρισκόταν στη φυλακή
από το 2013, καταδικάστηκε σε θάνατο το
2016 και βρισκόταν σε εξέλιξη η έφεσή του. Η
δίκη και η καταδίκη του ήταν μια σκευωρία
των πιο άθλιων μηχανισμών του αιγυπτιακού
κράτους σε συνεργασία με όλες τις αντιδρα-
στικές υπηρεσίες της Μέσης Ανατολής και
των ιμπεριαλιστών. Ο θάνατός του είναι πολι-
τική δολοφονία, προϊόν βασανιστηρίων. 

Τον κρατούσαν 23 ώρες τη μέρα σε απομό-
νωση, στα 67 του χρόνια τον ανάγκαζαν να
κοιμάται στο τσιμέντο, δεν του χορηγούσαν
τα φάρμακα για το διαβήτη, έπεφτε σε διαβη-
τικό κώμα μέσα στη φυλακή, είχε νεφρική και
ηπατική ανεπάρκεια λόγω της κακής διατρο-
φής, τον άφησαν χωρίς οδοντιατρική φροντί-
δα να υποφέρει από αποστήματα στη γνάθο.
Η χούντα της Αιγύπτου στο πρόσωπο του
Μούρσι εκδικείται ολόκληρη την αιγυπτιακή
επανάσταση.

Οι εισαγγελείς της χούντας έκαναν λόγο
για τη “μεγαλύτερη συνωμοσία στην ιστορία
της Αιγύπτου”. Σύμφωνα με το κατηγορητή-
ριο η Χαμάς, η Χεζμπολάχ, η “διεθνής οργά-
νωση” των Αδελφών Μουσουλμάνων συνωμό-

τησαν για να φέρουν τον Μούρσι στην εξου-
σία και να βλάψουν τα συμφέροντα της Αιγύ-
πτου. Καταδικάστηκε επίσης γιατί δραπέτευ-
σε από τη φυλακή στις 30 Γενάρη του 2011.
Στη φυλακή που τον έβαλε η χούντα του
Μουμπάρακ μαζί με εκατοντάδες άλλους πο-
λιτικούς κρατούμενους όταν ξέσπασε η επα-
νάσταση στις 25 Γενάρη. Οι αποδράσεις από
τις αιγυπτιακές φυλακές εκείνες τις μέρες
ήταν το πιο χαρμόσυνο γεγονός για ολόκλη-
ρο τον κόσμο. Έδειχναν ότι το καθεστώς του
Μουμπάρακ έτριζε. Η κατάληψη στην πλατεία
Ταχρίρ μετατρεπόταν σε παγκόσμιο σύμβο-
λο. Ο Μουμπάρακ έπεσε στις 11 Φλεβάρη.

Ο Μούρσι κέρδισε τις εκλογές, τις πρώτες
και μοναδικές δημοκρατικές εκλογές στην Αί-
γυπτο. Οι Αδελφοί Μουσουλμάνοι δεν ήταν
“διεθνής συνωμοσία” αλλά η πιο ισχυρή πολι-
τική οργάνωση της αντιπολίτευσης που είχε
καταφέρει να επιβιώσει μέσα στο καθεστώς
του Μουμπάρακ. Ο Μούρσι δεν ήταν επανα-
στάτης. Παίρνοντας την εξουσία επιχείρησε
να σταθεροποιήσει την Αίγυπτο, ακολουθών-
τας μια γραμμή όχι πολύ διαφορετική από
αυτή που ακολουθούν οι ρεφορμιστικές κυ-
βερνήσεις. Έκανε μικρές, συμβολικές μεταρ-
ρυθμίσεις για να καθησυχάσει τον εξεγερμέ-

νο κόσμο, ενώ την ίδια στιγμή προσπαθούσε
να καθησυχάσει και το κεφάλαιο αλλά και
τους ιμπεριαλιστές. 

Ισορροπίες
Όμως, η ισορροπία αποδείχθηκε αδύνατη

και στο οικονομικό και το πολιτικό επίπεδο. Η
διεθνής κρίση δεν ευόδωσε τα μεγαλεπήβολα
σχέδια για αναθέρμανση της αιγυπτιακής οικο-
νομίας. 

Τα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας είχαν
ανοίξει από τους πρώτους μήνες της αιγυ-
πτιακής επανάστασης και είχε προκληθεί εν-
θουσιασμός στους Παλαιστίνιους. Ο Μούρσι
δεν μπορούσε να πισωγυρίσει αυτή την κα-
τάκτηση, αλλά επιχειρούσε να επιβάλει σκλη-
ρά όρια στην παλαιστινιακή αντίσταση. Αντί
για περισσότερες ελευθερίες που απαιτούσε
η νεολαία που παρέμενε στους δρόμους
στην Αίγυπτο, ο Μούρσι άρχισε να στρέφεται
προς την καταστολή για να βάλει φρένο στο
κίνημα. 

Ένα μαζικό κίνημα νεολαίας διαμορφώθηκε
ενάντια στην κυβέρνηση του Μούρσι, όμως
γρήγορα πήραν τον έλεγχο οι στρατηγοί και οι
νοσταλγοί του Μουμπάρακ. Υποτίθεται ότι πά-
λευαν ενάντια στην “ισλαμική απολυταρχία”,

αλλά ήθελαν να ανατρέψουν την εκλεγμένη
κυβέρνηση και να επιστρέψουν την εξουσία
στο στρατό. Άνοιξαν πυρ στους δρόμους
ενάντια στους οπαδούς του Μούρσι που δια-
δήλωναν άοπλοι και έστηναν αντίσκηνα στο
Κάιρο. Δολοφόνησαν σχεδόν 1500 ανθρώπους
εν ψυχρώ. Ακολούθησε ένα ανεπανάληπτο κύ-
μα διώξεων και βασανιστηρίων, με το οποίο
σταθεροποιήθηκε ο δικτάτορας Σίσι στην
εξουσία. 

Ο Σίσι, λίγες μέρες πριν από αυτά τα γεγο-
νότα καθόταν στον ίδιο καναπέ με τον Μούρσι
ως υπουργός Άμυνας. Ο Μούρσι εκτός των
άλλων πλήρωσε τις αυταπάτες ότι ο στρατός
είχε γίνει πλέον “μια γροθιά με το λαό” και ότι
θα υπηρετούσε πιστά τη δημοκρατική κυβέρ-
νηση.

Ο θάνατός του είναι για όλους μας κομμά-
τι του μαθήματος της αιγυπτιακής επανάστα-
σης. Οι κρατικοί μηχανισμοί δεν μεταρρυθμί-
ζονται. Πρέπει να τσακιστούν. 

Νίκος Λούντος

• Tην ώρα που η Εργατική Αλληλεγγύη πή-
γαινε στο τυπογραφείο, ο σοσιαλιστής δημο-
σιογράφος Χαισάμ Φουάντ και τουλάχιστον
ακόμη εφτά ακτιβιστές συνελήφθησαν από
τις αιγυπτιακές δυνάμεις ασφαλείας της δι-
κτατορίας του Σίσι. 

Κι άλλα βήματα επιστροφής
στους δρόμους έκανε ο κό-
σμος στο Σουδάν αυτή τη

βδομάδα. Παρά το κλίμα στρατο-
κρατίας που προσπαθεί να επιβάλει
η χούντα ιδιαίτερα στην πρωτεύου-
σα Χαρτούμ, οργανώθηκε ένα κύμα
διαδηλώσεων και απεργιών σε όλη
τη χώρα. Τη Δευτέρα 24 Ιούνη για
πρώτη φορά μετά την αιματηρή κα-
ταστολή της 3ης του Ιούνη, ο κό-
σμος ξαναβγήκε σε πρωινή διαδή-
λωση στο Χαρτούμ. Την περασμένη
βδομάδα οι διαδηλώσεις συνεχίζον-
ταν, αλλά μόνο νυχτερινές. Την Πέμ-
πτη είχαν προηγηθεί στάσεις εργα-
σίας σε χώρους δουλειάς, υπουρ-
γεία, τράπεζες και εργοστάσια. Έγι-
ναν διαδηλώσεις στο αεροδρόμιο,
στο οδοντιατρικό νοσοκομείο και
στο κτηνιατρικό κέντρο. Στην Κάσα-
λα του Ανατολικού Σουδάν και στο
Ομπέιντ στο κέντρο της χώρας βγή-
καν σε διαδηλώσεις οι γιατροί, οι εκ-
παιδευτικοί και οι δικηγόροι. Στο
Χαρτούμ το σπάσιμο των πρωινών
περιορισμών ξεκίνησε με διαδηλώ-
σεις από τα Πανεπιστήμια, όπου
υποτίθεται θα γίνονταν εξετάσεις.

Τώρα το κίνημα οργανώνεται για
να επιστρέψει συντονισμένο στους
δρόμους την Κυριακή 30 του μήνα.
Είναι μια σημαδιακή ημερομηνία για-
τί κλείνουν 30 χρόνια από το πραξι-
κόπημα που έφερε τον Ομάρ Μπα-
σίρ στην εξουσία. Ο Μπασίρ δεν κα-
τάφερε να κλείσει 30 χρόνια γιατί
τον έριξε η επανάσταση στις 11 του
Απρίλη. Αλλά ο κόσμος συνεχίζει τη
μάχη γιατί η χούντα που έχει πάρει
την εξουσία στα χέρια της επιχειρεί
να κρατήσει όρθιο όλο το καθεστώς
του Μπασίρ χωρίς τον Μπασίρ.

Οι εξελίξεις αυτή τη βδομάδα επι-
βεβαιώνουν ότι τίποτα δεν έχει λή-
ξει. Η χούντα και η “διεθνής κοινότη-
τα” είχαν πιέσει την αντιπολίτευση
να ξανακαθίσει στο τραπέζι των δια-
πραγματεύσεων παρά την σφαγή
της 3ης του Ιούνη. Η συμμαχία της
αντιπολίτευσης αποδέχθηκε επισή-
μως την πρόταση της Αιθιοπίας που
έκανε την διαμεσολάβηση. Η πρότα-
ση προέβλεπε μεταβατική κυβέρνη-
ση με εφτά πολιτικούς και εφτά
στρατιωτικούς, με επιπλέον έναν
όγδοο πολιτικό που θα είναι κοινής
αποδοχής. Η ίδια η χούντα που δια-
φήμιζε την αιθιοπική παρέμβαση τώ-
ρα δεν δέχεται την πρόταση. Προ-

σπαθούν να κερδίσουν χρόνο, τον
οποίο τους δίνει άπλετα η “διεθνής
κοινότητα”. Η χούντα πήρε μέρος
στην Συνάντηση της “Τρόικας” στο
Βερολίνο (ΗΠΑ, Βρετανία, Νορβη-
γία). Δίπλα στη μεγάλη Τρόικα ήταν
καλεσμένη και η “μικρή Τρόικα” (Σα-
ουδική Αραβία, Εμιράτα, Αίγυπτος)
που στηρίζουν ανοιχτά τη χούντα
και κάνουν το παν για να τσακιστεί
το κίνημα. Στο μεταξύ η χώρα συνε-
χίζει χωρίς ίντερνετ, με σκοπό να
μπουν εμπόδια στο συντονισμό της
αντιπολίτευσης και του κινήματος,
αλλά η κατάσταση έχει συνέπειες
και στην οικονομία.

Όμως, τα μπρος-πίσω αποκαλύ-

πτουν όλο και περισσότερο τις εσω-
τερικές συγκρούσεις της ίδιας της
χούντας. Κάποιοι κάνουν λόγο για
διαρκή εσωτερικά πραξικοπήματα
μέσα στο πραξικόπημα. Ο Χεμέντι, ο
αρχηγός της βασικής πολιτοφυλα-
κής που καταστέλλει στο Χαρτούμ,
δέχεται τα πυρά των στρατηγών που
τον κατηγορούν ότι προσπαθεί να
συγκεντρώσει την εξουσία πάνω
του. Ο ίδιος κρύβεται πίσω από τη
στήριξη της Σαουδικής Αραβίας αλ-
λά και της ΕΕ που του έχει άτυπα
αναθέσει το κλείσιμο των συνόρων
ενάντια στους πρόσφυγες και τους
μετανάστες. Υπάρχουν στρατηγοί
που φοβούνται πως η σκληρή κατα-

στολή θα κλείσει κάθε ελπίδα για
συμφωνία με την αντιπολίτευση και
πως ο σουδανικός στρατός δεν είναι
σε θέση να αναλάβει από μόνος του
την εξουσία. Φοβούνται ακόμη πε-
ρισσότερο ότι οι απλοί φαντάροι θα
ξεσηκωθούν αν συνεχιστεί η βία. Τα
σημάδια συναδέλφωσης με τους
διαδηλωτές ξεκίνησαν από την πρώ-
τη μέρα και δεν έχουν σταματήσει.

Τα αιτήματα των διαδηλώσεων
παντού είναι πολύ πιο προχωρημένα
από το μίνιμουμ πρόγραμμα που
έχει συμφωνήσει η αντιπολίτευση. Ο
κόσμος ζητάει πολιτική κυβέρνηση
χωρίς καμιά συμμετοχή του στρα-
τού, να γίνει ανεξάρτητη έρευνα, να
τιμωρηθούν οι εγκληματίες της 3ης
του Ιούνη και να φύγουν από τους
δρόμους.

Στο μεταξύ, και πηγαίνοντας προς
τις 30 του Ιούνη, η σουδανική δια-
σπορά συνεχίζει να βρίσκεται σε κι-
νητοποίηση σε ολόκληρο τον κό-
σμο. Την περασμένη βδομάδα έγι-
ναν διαδηλώσεις από την Γκάνα και
την Κένυα ως τη Γερμανία, την Ιρ-
λανδία, τη Σουηδία, την Ολλανδία,
τη Βρετανία, τις ΗΠΑ και την Αυ-
στραλία.

Δύο φορές το κίνημα στο Σουδάν
έδειξε πώς πολλαπλασιάζεται η δύ-
ναμή του όταν οι δρόμοι συντονίζον-
ται με τις απεργίες. Οι πολιτοφυλα-
κές του Χεμέντι δεν μπορούν να πά-
νε πουθενά χωρίς τρένα, χωρίς βεν-
ζίνη, χωρίς ρεύμα. Και όλα αυτά
περνάνε από τα χέρια των εργα-
τριών και των εργατών του Σουδάν.
Από εκεί θα κριθεί αν θα βγει νική-
τρια η καταστολή ή η εξέγερση το
επόμενο διάστημα.
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AIΓΥΠΤΟΣ Δολοφόνησαν τον Μούρσι

ΣΟΥΔΑΝ Νέο κύμα απεργιών
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ΣΥΝΟΔΟΣ G20
Ανησυχίες και
ανταγωνισμοί

Την Παρασκευή 28 Ιούνη ξεκινάει στην Οσάκα της Ιαπωνίας η 14η
σύνοδος κορυφής των G20, των ηγετών των ισχυρότερων κρα-
τών του πλανήτη. Οι σύνοδοι των G20 έπαιξαν σημαντικό ρόλο

στον συντονισμό της αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης το 2008-9.
Πολλοί πιστεύουν ότι χωρίς τον συντονισμό αυτό η παγκόσμια οικονο-
μία θα είχε καταρρεύσει, στα πρότυπα της δεκαετίας του 1930. Αλλά
αυτή τη φορά οι προσδοκίες από τη σύνοδο του ερχόμενου Σαββατο-
κύριακου είναι μηδαμινές.

Η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σήμερα στα πρόθυρα μιας νέας
ύφεσης. Οι περισσότεροι οικονομολόγοι συμφωνούν ότι θα ξεσπάσει
μέσα στους επόμενους 18 μήνες. Τα σημάδια φαίνονται από τώρα στον
ορίζοντα. Οι κεντρικοί τραπεζίτες έχουν αρχίσει  να χτυπάνε τις καμπά-
νες του κινδύνου. Ο Μάριο Ντράγκι, ο διοικητής της ΕΚΤ, δήλωσε ότι
είναι έτοιμος να προχωρήσει σε ένα νέο γύρο ποσοτικής χαλάρωσης.
Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ο Τζερόμ Πάουελ, ο διοικητής της
FED ξεκαθάρισε ότι θα μειώσει  ξανά τα επιτόκια αντί να τα αυξήσει.

Η μείωση των επιτοκίων και η ποσοτική χαλάρωση ήταν αποφασιστι-
κής σημασίας για τον περιορισμό των συνεπειών της κρίσης στην προ-
ηγούμενη βύθιση της οικονομίας. Η επιχείρηση “διάσωσης” πέτυχε αλ-
λά οι κεντρικές τράπεζες “έκαψαν” όλα τους τα χαρτιά.  Οι άρχουσες
τάξεις έχουν ξεμείνει και από φάρμακα και από ιδέες. Και αυτό φαίνε-
ται από τώρα, πριν ακόμα καθίσουν οι G20 στο τραπέζι των διαπραγμα-
τεύσεων: αντί για σχέδια κοινής αντιμετώπισης υπάρχουν γκρίνιες,
καυγάδες, εκβιασμοί. Αντί για μια συλλογική αντιμετώπιση, όπως το
2008, κυριαρχεί σήμερα η επιλογή του “ο σώζων εαυτόν σωθήτω”.

Διμερείς συναντήσεις
Από τις διμερείς συναντήσεις που θα γίνουν στην Οσάκα τρεις θα εί-

ναι οι κρίσιμες, σύμφωνα με την ιαπωνική (αγγλόφωνη) εφημερίδα Ja-
pan Times: ανάμεσα στον Τραμπ και τον Σι, ανάμεσα στην Τραμπ και
τον Πούτιν και ανάμεσα στον Τραμπ και τον Ερντογάν. Η πρώτη είναι
άμεσα συνδεδεμένη με τον εμπορικό πόλεμο που έχει ξεσπάσει ανάμε-
σα στην Κίνα και τις ΗΠΑ. Τον περασμένο Δεκέμβρη στην προηγούμενη
συνάντηση κορυφής των G20 (είχε γίνει στο Μπουένος Άιρες της Αρ-
γεντινής) ο Τραμπ είχε αποφασίσει να αναβάλλει το νέο πακέτο δασμών
που είχε ανακοινώσει σε βάρος κινεζικών προϊόντων για έξι μήνες. Τώ-
ρα στις απειλές αυτές έχουν προστεθεί και νέοι δασμοί. Οι πιθανότητες
να βρεθεί κάποια λύση στην Οσάκα είναι από ελάχιστες ως μηδαμινές.

Οι συναντήσεις με τον Πούτιν και τον Ερντογάν είναι άμεσα συνδεδε-
μένες με την γεωπολιτική ένταση που επικρατεί σήμερα στη Μέση Ανα-
τολή και τις πολεμικές κραυγές ενάντια στο Ιράν. Το καθεστώς του
Άσαντ στη Συρία κατάφερε να διασωθεί χάρη στη στήριξη της Ρωσίας
και του Ιράν. Αντίθετα, η συμμαχία ανάμεσα στους Κούρδους της Συ-
ρίας και τις ΗΠΑ δημιούργησαν ένα ρήγμα ανάμεσα στην Ουάσιγκτον
και την Άγκυρα. Το αμερικανικό Κογκρέσο έχει απειλήσει με κυρώσεις
την Τουρκία. Θα είναι η πρώτη φορά που οι ΗΠΑ επιβάλλουν κυρώσεις
σε ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ.

Στην πραγματικότητα, όμως, το πρόβλημα του Τραμπ δεν είναι μόνο
ο Ερντογάν. Λίγες μέρες πριν από την σύνοδο της Οσάκα ο Άμπε, ο
πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, βρισκόταν σε επίσημη επίσκεψη στην Τε-
χεράνη. Ο βομβαρδισμός τάνκερ που ανήκει σε ιαπωνική εταιρεία στον
Κόλπο του Ομάν συνέπεσε με την επίσκεψη αυτή. Η Ευρώπη και η Ια-
πωνία δεν συντονίζονται με τις στρατιωτικές απειλές του Τραμπ κατά
του Ιράν. Και στο επίπεδο των διεθνών σχέσεων, με άλλα λόγια, επι-
κρατεί σήμερα μια παρόμοια κατάσταση με αυτήν που επικρατεί στο
επίπεδο της οικονομίας: κρίση και μονομερείς ενέργειες που βάζουν σε
δοκιμασία τις παραδοσιακές συμμαχίες.

Η Οσάκα δεν πρόκειται να δώσει ούτε σε αυτό το επίπεδο λύση. Η
Ιαπωνία, γράφει η αμερικανική εφημερίδα Washington Post, ανέλαβε
τον Γενάρη την κυλιόμενη προεδρία των G20 με μεγάλες προσδοκίες.
Το μόνο που θα αφήσει ύστερα από έξι μήνες πίσω της είναι μερικές
φωτογραφίες με τους ηγέτες των είκοσι ισχυρότερων κρατών του κό-
σμου να ποζάρουν όλοι μαζί μπροστά στον φακό. Εκτός και εάν δεν κα-
ταφέρει ούτε καν αυτό. 

Σωτήρης Κοντογιάννης

Μάχη για το δικαίωμά τους να μη φοράνε ψηλο-
τάκουνα στη δουλειά, όπως υποχρεωτικά απαι-
τούν  οι εργοδότες, δίνουν αυτές τις μέρες οι

γυναίκες εργαζόμενες στην Ιαπωνία. Το όνομα της καμ-
πάνιας τους, #Ku Too, είναι “δανεισμένο” από το #Me-
Too, το κίνημα ενάντια στις σεξουαλικές παρενοχλήσεις
που ξεκίνησε στις ΗΠΑ και απλώθηκε τα τελευταία χρό-
νια σε όλο τον κόσμο. Ταυτόχρονα, αποτελεί λογοπαί-
γνιο με τις λέξεις kutsu (κούτσου) και kutsuu (κου-
τσουού) που στα ιαπωνικά σημαίνουν «παπούτσια» και
«πόνος» αντίστοιχα.

Είναι εντυπωσια-
κό και παράλληλα
ενδεικτικό της δύ-
ναμης του γυναι-
κείου κινήματος
παγκόσμια ότι τέ-
τοιες επιθέσεις δη-
μιουργούν πλέον
μεγάλες αντιδρά-
σεις. Αφορμή για
την καμπάνια ήταν
η ανάρτηση μιας
Γιαπωνέζας ηθο-
ποιού, της Γιούμι
Ισικάουα, στο twit-
ter, στην οποία
διαμαρτυρόταν για
τα ψηλοτάκουνα
που αναγκάστηκε
να φορέσει αναζη-
τώντας δουλειά σε ένα ξενοδοχείο. Μέσα σε λίγες μέ-
ρες, πάνω από 20.000 γυναίκες είχαν υπογράψει αίτη-
μα προς την κυβέρνηση για υιοθέτηση νομοθεσίας που
θα απαγορεύει στις εταιρίες να αναγκάζουν τις εργαζό-
μενες να πηγαίνουν στη δουλειά με ψηλά τακούνια.
«Συνειδητοποίησα ότι τόσες πολλές γυναίκες έχουν το
ίδιο πρόβλημα και αποφάσισα να ξεκινήσω αυτή την εκ-
στρατεία», δήλωσε η ηθοποιός μετά από συνάντηση
που είχε με στελέχη του υπουργείου Εργασίας στην
οποία κατέθεσε το αίτημα.

Η καμπάνια πήρε διαστάσεις διεθνώς, με όλα τα
ΜΜΕ να θυμίζουν ανάλογες διαμαρτυρίες. Όπως έγρα-
ψε για παράδειγμα ο Γκάρντιαν, “το 2015 ο διευθυντής
του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών είχε ζητή-
σει συγγνώμη για το γεγονός ότι οι γυναίκες δεν έχουν
πρόσβαση στο κόκκινο χαλί εάν δεν φορούν ψηλά τα-
κούνια. Το 2017, στην επαρχία Μπρίτις Κολούμπια στον
Καναδά, απαγορεύτηκε στις εταιρείες να αναγκάζουν
τις εργαζόμενες να φορούν ψηλά τακούνια. Νωρίτερα
φέτος, η αεροπορική εταιρία Norwegian Air κατηγορή-
θηκε γιατί απαιτούσε από τις γυναίκες μέλη του πληρώ-
ματός της να έχουν σημείωμα γιατρού αν θέλουν να
φορέσουν παπούτσια χωρίς τακούνια”.

Σεξιστικές επιθέσεις
Αντίστοιχες σεξιστικές επιθέσεις, με ενδυματολογι-

κούς και εμφανισιακούς κώδικες από τα αφεντικά έχου-
με και στην Ελλάδα. “Πρόσφατα έκανα αίτηση για δου-
λειά σε διαφημιστική εταιρία η οποία συνεργάζεται κα-
τά βάση με εταιρίες φαγητού, όπως η ΔΕΛΤΑ”, μας εί-
πε η Άννα Αδαμίδη, φοιτήτρια στη Φιλοσοφική. “Συγκε-

κριμένα, θα προωθούσα κάτι γιαούρτια με φρούτα της
ΔΕΛΤΑ, σε ένα πρόγραμμα που διαρκούσε μόλις δώδε-
κα ημέρες, με οκτάωρο, με τρία ευρώ την ώρα και χω-
ρίς ένσημα. Στη συνάντηση λοιπόν που είχα με τη δια-
φημιστική, από την αρχή που είπαν ότι οι υπεύθυνοι
του προγράμματος της ΔΕΛΤΑ είναι κάπως αυστηροί
σχετικά με την εμφάνιση, ζητούσαν να είσαι φτιαγμένη,
από εμένα που είμαι σχετικά κοντή ζητούσαν να φοράω
τακούνια, χωρίς πίρσινγκ κλπ. Και την ίδια μέρα, ενώ
έχω ξεκινήσει να πάω στη συνάντηση με τη ΔΕΛΤΑ, με
παίρνουν τηλέφωνο μισή ώρα πριν και μου λένε ότι «θα

έχουμε θέμα
με το μαλλί
σου γιατί είναι
ροζ και θέλουν
πιο “σοβαρά”
άτομα. Αν κά-
νεις καμία αλ-
λαγή ενημέρω-
σέ μας»!”.

«Ο κλάδος
των ηθοποιών,
εκτός τα χίλια
δυο προβλήμα-
τα που έχει με
ωράρια, μι-
σθούς κλπ,
ήταν και θα εί-
ναι πάντα για
τη γυναίκα ένα
σ τ ε ρ ε ό τ υ π ο

που πρέπει να δει ο σκηνοθέτης και ο παραγωγός”, μας
είπε η Πέρσα Κατσανούλη, ηθοποιός, “Είσαι αναγκα-
σμένη να πας πολύ προσεγμένη, να φορέσεις τακούνι
και γενικά να είσαι όσο πιο κλασική γίνεται. Για παρά-
δειγμα, το ροζ μαλλί είναι απαγορευτικό. Μπορεί μετά,
για τις ανάγκες ενός ρόλου να στο βάψουν, αλλά δεν
παίζει να πας σε κάστινγκ έτσι, όσο ταλαντούχα κι αν
είσαι.  Και βέβαια δεν περιορίζεται εκεί το θέμα. Προ-
σωπικά, έχω κάνει καταγγελία σε εργοδότη ο οποίος,
πέρα από όλα τα άλλα, μας πήγε σε ένα μαγαζί δήθεν
για το ρόλο για να φορέσουμε ρούχα και η κατάσταση
ξέφυγε. Και όταν διαμαρτυρήθηκα, η απάντηση ήταν
«αφού σε πληρώνω, κάτσε και φόρα ό,τι θέλω». Για να
μην μιλήσουμε για την ομοφυλοφιλία, που είναι ταμ-
πού. Το να είσαι λεσβία στον κλάδο μας, αυτόματα ση-
μαίνει ότι χάνεις τη θυληκότητά σου!”.

“Στη δεκαετία του '80 και του '90, δικηγορίνες χωρίς
ταγέρ και ψηλοτάκουνο δεν υφίσταντο, ήταν επιβεβλη-
μένο στυλ έστω και άτυπα”, μας είπε η Έβελυν Βαρελά,
δικηγόρος, “Σήμερα οι γυναίκες έχουμε σε μεγάλο
βαθμό καταφέρει να το «σπάσουμε» αυτό. Ωστόσο, τό-
σο στα μεγάλα δικηγορικά γραφεία όσο και στα δικα-
στήρια, το τακούνι και το πιο καλό ντύσιμο επιβάλλεται
γιατί αυτόματα σου προσδίδει κύρος. Δικηγορία σημαί-
νει πάρα πολλές ώρες δουλειάς, αναμονής στα δικα-
στήρια, τρέξιμο σκάλες πάνω-κάτω στην Ευελπίδων και
παντού. Ε, το ψηλοτάκουνο είναι τσάκισμα, ό,τι χειρό-
τερο μπορεί να σου συμβεί. Συν ότι χρειάζεσαι, όπως
και σε μια σειρά άλλα επαγγέλματα, μια επιπλέον ντου-
λάπα ρούχα που είναι «της δουλειάς»”.

Λένα Βερδέ

#KuToo  
Γυναίκες ενάντια στους
“κώδικες” των αφεντικών
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4 µέρες µε επαναστατικές ιδέες & συζητήσεις

Η Αριστερά 
µετά τις εκλογές

Η αριστερά µετά τις εκλογές
Η αρνητική κληρονοµιά

της συγκυβέρνησης του 1989
Οι βλαβερές συνέπειες του ρεφορµισµού
Συνεχίζουµε τις ανταρσίες στις γειτονιές
Γαλλία - Η Αριστερά και τα κίτρινα γιλέκα

Ένα φάντασµα πλανιέται

Η επαναστατική 
παράδοση

Οι επαναστατικές ιδέες του Μαρξ
Kοµµουνιστικό Μανιφέστο
100 χρόνια Τρίτη ∆ιεθνής

Ρόζα: Μεταρρύθµιση ή επανάσταση
Τρότσκι: Η διαρκής επανάσταση

Γκράµσι – από την Κόκκινη ∆ιετία 
στις Θέσεις της Λυών

Ο Παντελής Πουλιόπουλος 
και η επαναστατική εναλλακτική

Καταπίεση 
και απελευθέρωση
Η πάλη για την απελευθέρωση 
των γυναικών
«Ταυτότητες» και κοινωνικές τάξεις
50 χρόνια Stonewall

Μαρξισµός – 
θεωρία και πράξη
Ιστορία και ∆ιαλεκτική – 
από τον Χέγκελ στον Μαρξ
Καπιταλισµός και αλλοτρίωση
Κράτος και επανάσταση – 
πό την Κοµµούνα στον Λένιν
Είναι η ανθρώπινη φύση εµπόδιο 
στην πάλη για το Σοσιαλισµό;
Τέχνη και επανάσταση

Το αντιρατσιστικό και 
αντιφασιστικό κίνηµα
Καλοδεχούµενοι οι πρόσφυγες
Οι ρίζες του ρατσισµού
∆ίκη – καταδίκη της Χρυσής Αυγής
Η πάλη ενάντια 
στην ακροδεξιά στην Ευρώπη

Η εργατική τάξη 
και οι αγώνες µας
Το Πολυτεχνείο 
και η Μεταπολίτευση
Υπάρχει ο «ιστορικός 
νεκροθάφτης» σήµερα;
Η εργατική απάντηση 
στην κρίση της ΓΣΕΕ
Συντονισµός, για να 
τα πάρουµε όλα πίσω
Οι φοιτητές µαζί µε τους εργάτες
Υπάρχει εργατική απάντηση 
την περιβαλλοντική κρίση;

Ιµπεριαλισµός και αντίσταση
Οι ιµπεριαλιστικοί ανταγωνισµοί σήµερα
Το Μακεδονικό – όχι άλλα ψέµµατα
Η Κύπρος – αντίσταση στο ρατσισµό 
και τον άξονα Ελλάδα-Ισραήλ
Μια νέα Αραβική Άνοιξη;
Η αντίθεση στο Ισραήλ 
δεν είναι αντισηµιτισµός
Βενεζουέλα, Βραζιλία, Αργεντινή -
 Οι µάχες στη Λατινική Αµερική

1939 – 1949, πόλεµος, 
κατοχή, αντίσταση
Αντίσταση, η χαµένη επανάσταση
Η Αριστερά µετά τον Εµφύλιο

Το 1989 στην Ανατολή
30 χρόνια από την Τιεν Αν Μεν
Η κατάρρευση του «υπαρκτού»

Πότε χάθηκε η Ρώσικη Επανάσταση;

Από το Κραχ του ’29 
στην κρίση σήµερα

Εκµετάλλευση και υπεραξία – 
από πού βγαίνει το κέρδος

Ο Μάρξ και οι κρίσεις του καπιταλισµού
Η κρίση της δεκαετίας του 1930

Ο καπιταλισµός σήµερα
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ΔΙΕΘΝΗ εργατικη αλληλεγγυη 

Μεγάλο ενδιαφέρον είχε η παρουσίαση της νέας έκδοσης του Μαρξιστι-
κού Βιβλιοπωλείου "Τα Σοβιέτ στη Δύση - Εργατικά συμβούλια απέναντι σε
κοινοβούλια 1915-1920" που έγινε την Πέμπτη 20 Ιούνη στο περίπτερο του
Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου στην Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης με ομιλητή
τον Λέανδρο Μπόλαρη, ιστορικό. 

Όπως ανέφερε στην αρχή της παρουσίασής του, ο τίτλος του βιβλίου είναι
προκλητικός για δύο λόγους. Πρώτον, αναφέρεται στη ξεχασμένη από πολ-
λούς εμπειρία των εργατικών συμβουλίων στη Δύση. Δεύτερον, ανοίγει την
κουβέντα για την επαναστατική προοπτική σε προεκλογική περίοδο. Ξεκινών-
τας από το δεύτερο, χρειάζεται να θυμίζουμε ότι η εμπειρία κομματιών της
αριστεράς όπως ο ΣΥΡΙΖΑ πηγαίνει πίσω έναν αιώνα. Και η πιο μεγάλη «κω-
λοτούμπα» με σημερινούς όρους, έγινε το 1914, όταν αυτή η αριστερά με τη
στάση της παρέλυσε την εργατική τάξη και την έστειλε χειροπόδαρα στο
σφαγείο του πρώτου παγκόσμιου πόλεμου. Αυτό όμως δεν ήταν το τέλος.

Τρία χρόνια μετά, ο κόσμος συγκλονίστηκε από τα σοβιέτ στην Ανατολή
με την επανάσταση στη Ρωσία. Και στη Δύση; Το βιβλίο μένει στην εμπειρία
του εργατικού κινήματος σε τρεις χώρες. Την Βρετανία, με την πιο παλιά ερ-
γατική τάξη, την Γερμανία, την ανερχόμενη βιομηχανική δύναμη, και την Ιτα-
λία με τις τεράστιες αυτοκινητοβιομηχανίες. Και στις τρεις χώρες συναντά-
με κινήματα εργατικών συμβουλίων. Είναι μορφές οργάνωσης δημοκρατι-
κές, που πετυχαίνουν την αλληλεπίδραση των οικονομικών και των πολιτι-
κών μαχών. 

Ο εισηγητής έμεινε τέλος στη συζήτηση για τη σχέση της αριστεράς με
τα σοβιέτ. Οι επαναστατικές οργανώσεις και τα κόμματα είναι απαραίτητα
για να ξεπεραστούν τα όρια που μπαίνουν από τις γραμμές του “ρεαλι-
σμού”. Η συζήτηση αυτή συνεχίζεται στο σήμερα. 

Στην κουβέντα
που ακολούθησε
αναπτύχθηκαν ακό-
μα περισσότερο τα
πολιτικά κρατούμε-
να που μας δίνει η
νέα έκδοση του
Μαρξιστικού Βι-
βλιοπωλείου, σαν
δύναμη για τις μά-
χες που οργανώνει
η εργατική τάξη
εδώ και τώρα. Το
ραντεβού δόθηκε
με όλες και όλους
για τη συνέχισή
της, με τη συμμε-
τοχή στο φετινό
Φεστιβάλ Μαρξι-
σμός 2019 που ορ-
γανώνεται 11-14
Ιούλη στη Νομική
Αθήνας.

Ευκλείδης 
Μακρόγλου

Στεναχωριέμαι γιατί έφυγες νωρίς, έφυγες άδικα
και πικραμένος. Σε σκότωσε το φαρμάκι  που σε πό-
τιζαν οι οχτροί,  τόσο καιρό, από εκείνον τον τραγι-
κό Ιούλη.

Δεν ήμουν ποτέ οπαδός σου ή μέλος του κόμμα-
τος σου. Δεν συμμερίζομαι «την δική σας αντίληψη
για τον σοσιαλισμό», που βλέπει τον καπιταλισμό να
εξελίσσεται σταδιακά σε σοσιαλισμό, μέσα από
συσσωρεμένες αλλαγές. Ανήκω στην επαναστατική
αριστερά, που πιστεύει ότι ο καπιταλισμός δεν διορ-
θώνεται, δεν μεταρρυθμίζεται, δεν μπορεί να έχει
ανθρώπινο πρόσωπο και να προσφέρει μια δίκαιη
κοινωνία αλλά ανατρέπεται και τσακίζεται και πάνω
στα ερείπια του κτίζουμε μια νέα κοινωνία, της ισό-
τητας, της δικαιοσύνης και της προόδου. 

Σε υποστήριξα και χάρηκα τη νίκη σου στις εκλο-
γές γιατί έφερε την ελπίδα και την αυτοπεποίθηση
σε χιλιάδες εργαζόμενους και απλούς ανθρώπους.
Ήξερα όμως ότι οι υποσχέσεις σου για δίκαιη κοι-
νωνία δεν μπορούσαν να υλοποιηθούν. 

Ξέρω ότι το ήθελες πολύ. Προσπάθησες να κά-
νεις εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, να αλλάξεις τα βι-

βλία της ιστορίας για να λένε όλη την αλήθεια και
όχι μόνο το αφήγημα της κυρίαρχης τάξης. Ήσουν
ο πρώτος πρόεδρος που μίλησε για τα εγκλήματα
και των δύο πλευρών στην Κύπρο και για εισβολή
των δύο μητέρων πατρίδων το ’74. Αλλά  ο καπιταλι-
σμόςείναι ένα αδηφάγο τέρας που στην κρίση του
τσακίζει κάθε εμπόδιο που βρίσκεται στο δρόμο
του. Διαλύει θεσμούς και κατακτήσεις, όπως την δη-
μόσια υγεία, το δημόσιο σχολείο, τις επιχειρήσεις
κοινής ωφέλειας, το Συνεργατισμό. Σκορπά την
ανεργία και την εξαθλίωση...

Δυστυχώς αυτά  επιβεβαιώθηκαν με τραγικό τρό-
πο και στην περίπτωση σου, όπως έγινε και άλλες
φορές στο παρελθόν, όπως και στη Χιλή το ’73. Μό-
νο που εδώ δεν σου έκαναν στρατιωτικό πραξικόπη-
μα αλλά την πιο αισχρή και άθλια επίθεση κατασυ-
κοφάντησης που έγινε ποτέ σε πρόεδρο της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας. Μια αισχρή συμπαιγνία ανά-
μεσα στα κόμματα που στηρίζουν το κεφάλαιο,
στους τραπεζίτες, την ελίτ του συστήματος δικαιο-
σύνης, με την στήριξη των ΜΜΕ και της εκκλησίας
που για να κρύψουν τις δικές τους ευθύνες, οργά-
νωσαν την μεγαλύτερη εκστρατεία κατασυκοφάντη-
σης που έγινε ποτέ στην Κύπρο. Ο γιος της Αννούς
και του Χριστοφή που το Δίκωμο και η αριστερά θα
έπρεπε να πάρει το μάθημα της. Να μην τολμήσει
ποτέ ξανά να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση, έστω
και αν τελικά πήρε τις αποφάσεις που του ζητού-
σαν...

Ντίνος Αγιομαμίτης

ΚΥΠΡΟΣ
Αποχαιρετισμός
στον Δημήτρη
Χριστόφια

ΤΟΥΡΚΙΑ  Η ήττα Ερντογάν 
ανοίγει δρόμους για το κίνημα

Ηεπανάληψη των δημοτικών
εκλογών στην Ιστανμπούλ
είναι μια τεράστια ήττα

συνολικά της συμμαχίας ΑΚΡ-
ΜΗΡ και αφορά όχι μόνο την
Ιστανμπούλ αλλά ολόκληρη τη
χώρα. Ο υποψήφιος της αντιπολί-
τευσης Ιμάμογλου ξεπέρασε με
αυξημένη διαφορά τον Γιλντιρίμ,
τον υποψήφιο του Κόμματος Δι-
καιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP)
του Ερντογάν και του Εθνικιστι-
κού Κινήματος (MHP).  

Η πολιτική στροφή που ξεκίνη-
σε στις 31 Μαρτίου μετατράπηκε
σε καταιγίδα στις 23 Ιουνίου. Ο
Ιμάμογλου πέρασε τον Γιλντιρίμ
με περίπου 800 χιλιάδες ψήφους.
Και αυτό δεν είναι μόνο η διαφο-
ρά στον αριθμό των ψήφων. Σύμ-
φωνα με τα αρχικά αποτελέσμα-
τα, ο Ιμάμογλου πήρε την πρωτιά
όχι μόνο εκεί που την είχε στις
31/3 αλλά και σε επιπλέον 13 συ-
νοικίες τις οποίες ο Γιλντιρίμ είχε
κερδίσει στις 31/3.

Τώρα, βρισκόμαστε σε μια νέα
κατάσταση. Η συμμαχία ΑΚΡ-
ΜΗΡ αρχίζει να διαλύεται, το
AKP αντιμετωπίζει μια βαθιά κρί-
ση. Οι ψηφοφόροι είδαν την υπο-
κρισία στην στάση του να καταγ-
γέλλει όλους όσους σκέφτονται
διαφορετικά από το ΑΚΡ σαν
“προδότες”. Με την ψήφο τους

εναντιώθηκαν την κυβερνητική
πολιτική που υπονομεύει τη δη-
μοκρατία, εξευτελίζει τους φτω-
χούς, στοχοποιεί τους Κούρδους,
καταπιέζει την εργατική τάξη κα-
λώντας την να πληρώσει τα σπα-
σμένα της οικονομικής κρίσης,
υποστηρίζει τους πλούσιους
ενάντια στους φτωχούς, περιορί-
ζει την ελευθερία σκέψης και έκ-
φρασης. 

Στις επαναληπτικές εκλογές
ψηφίσαμε τον Ιμάμογλου χωρίς
καμιά ψευδαίσθηση για το τι είναι
αυτός και το κόμμα του, το CHP.
Ψηφίσαμε μαζί με την  πλειοψη-
φία του τουρκικού πληθυσμού
που θεώρησε ότι αυτό που είχε
γίνει ήταν άδικο.  

Τώρα βρισκόμαστε σε μια βα-

θιά οικονομική και πολιτική κρίση.
Αυτό ίσως σημάνει ότι η αντιπολί-
τευση θα πιέσει για γενικές εκλο-
γές. Για το εργατικό κίνημα, η ήτ-
τα της κυβερνητικής πολιτικής
της συμμαχίας AKP-MHP θα ση-
μάνει ότι θα βρισκόμαστε σε μια
πιο πλεονεκτική θέση σε αυτές
τις ασταθείς συνθήκες. 

Τώρα πρέπει να προχωρήσου-
με στην οργάνωση της εργατικής
τάξης και όλων των καταπιεσμέ-
νων τμημάτων της κοινωνίας δη-
μιουργώντας μια αντικαπιταλιστι-
κή εναλλακτική λύση. Βρισκόμα-
στε σε καλύτερη θέση για τις μά-
χες που έχουμε μπροστά μας.

Από την ανακοίνωση του
DSiP αδελφού κόμματος του
ΣΕΚ στην Τουρκία, 23/6/2019

Επαναστατικές ιδέες
Θεσσαλονίκη 20/6. Βιβλιοπαρουσίαση στην Έκθεση Βιβλίου


