
Bδοµαδιάτικη Εφηµερίδα
της Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς

κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη
τιµή 2 ευρώ

www.sekonline.gr15 Aπρίλη 2014 Νο 1118

ΠΑΣΧΑ 2014 “Έξοδος στις αγορές”=
μονιμότητα για τα Μνημόνια,

απόλυσεις για μας

Η ΜΟΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Επιμένουμε απεργιακά για να τους ανατρέψουμε Γυρίστε στις σελίδες 4,5

Από την πανεργατική της 9 Απρίλη

Η δίκη Λουκμάν
γίνεται καταδίκη
για τη Χρυσή Αυγή

σελ. 6

Στηρίζουμε 
ΑΝΤΑΡΣΥΑ
σε Περιφέρειες, 
σε Δήμους και
Ευρωεκλογές

σελ. 2, 8, 9

Αλληλεγγύη στην
Εργατική Αλληλεγγύη

σελ. 16

www.sekonline.grwww.sekonline.gr

δίωξη εργατικής
αλληλεγγύης

OXIOXI σστητη

τηςτης

www.sekonline.gr

δίωξη 
OXI στη

της
εργατικήςεργατικής

αλληλεγγύηςαλληλεγγύης
εργατικήςεργατικής

αλληλεγγύηςαλληλεγγύης
ΤΣΑΚΙΣΤΕ

ΤΟΥΣΦΑΣΙΣΤΕΣ

εργατικής
αλληλεγγύης

εργατικής
αλληλεγγύης
ΤΣΑΚΙΣΤΕ

ΤΟΥΣΦΑΣΙΣΤΕΣΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΗΗ “αρπαχτή” 

του Σαμαρά
Η άποψή μας σελίδα 3



Τ
ην πρώτη της ανοιχτή εκδή-
λωση πραγματοποίησε την
Παρασκευή 11/4 στο Δημαρ-

χείο Πειραιά η Ανταρσία στο Λιμάνι.
Χαρακτηριστικό της ήταν ότι εκπρό-
σωποι από εργατικά σωματεία, φο-
ρείς και κόσμος του αγώνα χαιρέτη-
σαν και δήλωσαν τη στήριξή τους
στο σχήμα με επικεφαλής τον Θα-
νάση Διαβολάκη. 

Ανοίγοντας τη συζήτηση, ο Θανά-
σης Διαβολάκης περιέγραψε ότι η
μάχη του Πειραιά είναι κεντρική πο-
λιτική μάχη, καθώς συγκρούονται
πολλά συμφέροντα με κύριο το
εφοπλιστικό κεφάλαιο. Η μάχη της
Ανταρσία στο Λιμάνι θα πρέπει να
δοθεί μέσα στους αγώνες, να ανα-
δείξει το πρόγραμμα της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ, με διαγραφή του χρέους ενάν-
τια στην ιδιωτικοποίηση του λιμανι-
ού και τους φασίστες. 

Στη συζήτηση χαιρέτησε ο Ιορδά-
νης Κανονίδης, πρόεδρος του Σω-
ματείου Μικροπωλητών. Δήλωσε ότι
η Ανταρσία στο Λιμάνι είναι η μονα-
δική κίνηση, η οποία τους στήριξε
κόντρα στις στις μεγάλες επιχειρή-
σεις, για ένα παζάρι που στην
πραγματικότητα το χτυπάνε όλοι
και δεν το θέλουν τα μεγάλα μαγα-
ζιά για τα οποία δουλεύει ο Δήμος.
Δήλωσε τη στήριξή του στο κατέβα-
σμα και μας κάλεσε να οργανώσου-
με όλοι μαζί μεγάλη περιοδεία στο
παζάρι την Κυριακή μετά το Πάσχα.

Το λόγο πήρε ο Σπύρος Παντε-
λιός, υποψήφιος δημοτικός σύμβου-
λος με την Ανταρσία στο Λιμάνι, ερ-
γαζόμενος στο Τζάνειο, ο οποίος
δήλωσε ότι πρέπει να παλέψουμε
τις πολιτικές της κυβέρνησης και
του Δήμου Πειραιά που διαλύουν τα
νοσοκομεία. Δήλωσε ότι προέρχεται

από άλλον πολιτικό χώρο, πρώην
συνδικαλιστής του ΠΑΣΟΚ, που
όμως τώρα καταλαβαίνει ότι χρει-
άζεται να στηρίξει την ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
Θα είναι υποψήφιος και θα αναλάβει
και την παρέμβασή μας στο τρίτο
διαμέρισμα στην Καστέλλα.

Ο Γιάννης Τσαλίμογλου, εργαζό-
μενος του ΟΛΠ, μετέφερε την εικό-
να από την περιοδεία που είχε
πραγματοποιήσει η Ανταρσία στο
λιμάνι το ίδιο πρωί στο λιμάνι του
Πειραιά. Εξήγησε ότι το λιμάνι δου-
λεύει αποκλειστικά για τα συμφέ-
ροντα της COSCO και ότι η CO-
SCO κάνει κουμάντο εξαθλιώνον-
τας τους εργαζόμενους με μεροκά-
ματα πείνας, με συνθήκες γαλέρας.

Μέλπω Μαραγγίδου

H μάχη των εκλογώνσελ. 2, Νο 1118
εργατικη αλληλεγγυη

Μ
ε μια μεγάλη εκδήλωση το
απόγευμα της Δευτέρας 7
Απρίλη στο θέατρο Ακάδημος

έδωσε η ΑΝΤΑΡΣΥΑ το πολιτικό στίγ-
μα της παρέμβασής της στις ευρωε-
κλογές και τοπικές εκλογές του Μάη.
Ομιλητές ήταν η Δέσποινα Κουτσούμ-
πα, επικεφαλής του περιφερειακού
σχήματος που στηρίζει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
στην Αττική, ο Άγγελος Χάγιος και ο
Πάνος Γκαργκάνας, υποψήφιοι της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο ευρωψηφοδέλτιο.

Οι εισηγητές τόνισαν ότι η ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ διεκδικεί την ενίσχυσή της στην
τριπλή εκλογική μάχη οργανώνοντας
την κλιμάκωση των αγώνων για να πέ-
σει η κυβέρνηση των μνημονίων, μι-
λώντας για έξοδο από το ευρώ και την
ΕΕ της φτώχειας, του ρατσισμού και
των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων,
προβάλλοντας την προοπτική της αν-
τικαπιταλιστικής ανατροπής και του
εργατικού ελέγχου. Χαιρετισμό στην
εκδήλωση έκανε ο Κώστας Παπαδά-
κης, επίσης υποψήφιος ευρωβουλευ-
τής. Το πρωί της ίδιας μέρας, το μέ-
τωπο της αντικαπιταλιστικής αριστε-
ράς είχε παραχωρήσει συνέντευξη τύ-
που στην οποία ανακοίνωσε τα πρώτα
ονόματα των υποψηφίων στο ευρωψη-
φοδέλτιο, ανάμεσά τους τον Αντώνη
Σταματόπουλο, πρόεδρο των εργαζο-
μένων στο ΜΕΤΡΟ και την Ειρήνη Φω-
τέλλη, εργαζόμενη της ΕΡΤ. Επίσης
δόθηκαν στη δημοσιότητα τα περιφε-
ρειακά σχήματα που στηρίζει η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ στις δώδεκα από τις δεκα-
τρείς περιφέρειες της χώρας, καθώς
και τα δημοτικά σχήματα στους τρεις
μεγάλους δήμους -Αθήνα, Θεσσαλονί-
κη, Πειραιά.

Παράλληλα με την κεντρική εκδή-
λωση στην Αθήνα, η “Αντικαπιταλιστι-
κή Αριστερά - Ανταρσία στη Κεντρική

Μακεδονία” και η “Ανταρσία στη Θεσ-
σαλονίκη για την Ανατροπή” πραγμα-
τοποιούσαν την πρώτη τους κοινή
ανοιχτή συζήτηση στο ΣΙΝΕ ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΣ για τη συμμετοχή τους στις
εκλογές στην περιφέρεια και το δήμο
Θεσσαλονίκης αντίστοιχα. Κεντρικοί
ομιλητές ήταν οι επικεφαλής των σχη-
μάτων, Θανάσης Αγαπητός στην περι-
φέρεια και Γιάννης Κούτρας στο δή-
μο. Η εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό
από την πλευρά των διαθέσιμων εκ-
παιδευτικών. Την Πέμπτη 10/4 τα δύο
αντικαπιταλιστικά σχήματα οργάνω-
σαν ανοιχτή προβολή, με συμμετοχή
εκατοντάδων ανθρώπων, της νέας
δουλειάς του Άρη Χατζηστεφάνου και
της ομάδας του “ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΑΕ” στον
πεζόδρομο της Αγ. Σοφίας. 

Ενάντια στο φασισμό

Ο Γ. Κρεασίδης από την περιφερει-
ακή κίνηση και ο Γ. Κούτρας από τη
δημοτική έκαναν ένα σύντομο άνοιγ-
μα, τονίζοντας την ανάγκη να δυναμώ-
σουμε τη μάχη ενάντια στο φασισμό,
ώστε, όταν απροκάλυπτοι οπαδοί της
ναζιστικής θηριωδίας, όπως ο υποψή-
φιος στο Δήμο της Θεσσαλονίκης Α.
Ματθαιόπουλος επιδιώκουν ενόψει
εκλογών να εμφανιστούν ξανά σαν μια
νόμιμη πολιτική δύναμη, η απάντηση
να είναι καμιά ψήφος στη Χρυσή Αυγή.

Την Τετάρτη 9 Απρίλη, λίγο πριν
συμμετέχουν στην πανεργατική συγ-
κέντρωση στα Χανιά, το δημοτικό σχή-
μα “Ανταρσία στα Χανιά-Αντικαπιταλι-
στική Αριστερή Κίνηση για την Ανα-
τροπή” με επικεφαλής το Σεραφείμ Ρί-
ζο και το περιφερειακό “Ανυπότακτη
Κρήτη-Αντικαπιταλιστική Αριστερή
Παρέμβαση” με επικεφαλής το Γιάννη
Κυριακάκη, παραχώρησαν κοινή συ-
νέντευξη τύπου. Την Τρίτη 15 Απρίλη,
το δημοτικό σχήμα οργανώνει ανοιχτή
εκδήλωση παρουσίασης θέσεων και
υποψηφίων στο Εργατικό Κέντρο Χα-
νίων στις 8μμ.

Αντίστοιχη εκδήλωση παρουσίασης
θέσεων και υποψήφιων αντιπεριφερει-
αρχών έκανε τη Δευτέρα 14 Απρίλη
στη Λειβαδιά, η Αριστερή Παρέμβαση
στη Στερεά με επικεφαλής το Βασίλη
Ζούμπο, πολιτικό μηχανικό. Οι υποψή-
φιοι αντιπεριφερειάρχες είναι: στην
Εύβοια ο Χρήστος Δουλγεράκης, για-
τρός νεφρολόγος, πρόεδρος του Συλ-
λόγου εργαζομένων του Γενικού Νο-
σοκομείου Κύμης. Στη Φθιώτιδα, ο
Χρόνης Βάρσος, τραπεζικός υπάλλη-
λος, αντιπρόσωπος ΣΕΤΑΠ στο Εργα-
τικό Κέντρο Φθιώτιδας. Στη Βοιωτία, η
Ελένη Πούλου, κοινωνιολόγος, ιδ.
Υπάλληλος. Στη Φωκίδα, ο Παντελής
Μπρόφας, συνταξιούχος ΟΤΕ, π. συν-
δικαλιστής. Στην Ευρυτανία, ο Λουκάς
Μέξης, γεωπόνος, ελεύθερος επαγ-
γελματίας.

Λ.Β.

Δυναμώνουμε την ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Με τη δημοτική κίνηση
“Ανταρσία στην Πάτρα για
την Αντικαπιταλιστική Ανα-
τροπή” θα δώσουν τη μάχη
των εκλογών στον τρίτο με-
γαλύτερο δήμο της χώρας
οι δυνάμεις της αντικαπιτα-
λιστικής αριστεράς. Σε μια
μαζική συνέλευση, πάνω
από 40 αγωνιστών και αγω-
νιστριών, στο Εργατικό
Κέντρο την Πέμπτη 10/4,
αποφασίστηκε η δημιουρ-
γία της κίνησης με επικε-
φαλής τη Νικολέττα (Λέτ-
τα) Ζάγκλα, κοινωνική λει-
τουργό, απολυμένη από το
ΕΚΕΨΥΕ, μητέρα δύο παι-
διών.

“Τη συνέλευση παρακο-
λούθησαν ανένταχτοι αγω-
νιστές της ΑΝΤΑΡΣΥΑ αλλά
και από τις συνιστώσες της
όπως το ΣΕΚ και το ΝΑΡ.
Επίσης αριστερός κόσμος
που δεν ανήκει σε κάποια
πολιτική δύναμη, καθώς και
σύντροφοι από το ΕΕΚ”,
μας είπε η Ράνια Κούτσι-
κου, “Από τις εισηγήσεις
τονίστηκε η αναγκαιότητα,
μετά από το τεράστιο κύμα
των εργατικών και πολιτι-
κών αγώνων των τελευταί-
ων χρόνων, για ένα αντικα-
πιταλιστικό ψηφοδέλτιο
που θα συνδέει τις τοπικές
μάχες με την προοπτική
της συνολικής ανατροπής. 

Από τις ρίζες 
στα κλαδιά

Στις ενστάσεις κάποιων
συντρόφων για το κατά πό-
σο υπάρχουν οι όροι για τη
συγκρότηση μιας αντικαπι-
ταλιστικής δημοτικής κίνη-
σης, απάντησε κόσμος από
το ακροατήριο. Συγκεκρι-
μένα, καθηγητής που έπαι-
ξε κεντρικό ρόλο στις
απεργίες των εκπαιδευτι-
κών και στην προσπάθεια
κλιμάκωσής τους τους
προηγούμενους μήνες, τό-
νισε πως η αντικαπιταλιστι-
κή αριστερά έχει τις ρίζες
και τώρα χρειάζεται να
βγάλει κλαδιά. Στο τέλος,
δημιουργήθηκε ανοιχτό
συντονιστικό που θα οργα-
νώσει την προεκλογική
καμπάνια και θα συγκροτή-
σει το ψηφοδέλτιο με αγω-
νιστές και αγωνίστριες από
όλους τους χώρους”.

Ανταρσία
και στην
Πάτρα ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΘΡΑΚΗ
Εκδήλωση παρουσίασης των θέσεων και των υποψήφιων της πραγματο-

ποίησε την Πέμπτη 10/4 στην Αλεξανδρούπολη, η “Ανταρσία στην Ανατο-
λική Μακεδονία και Θράκη-Αντικαπιταλιστική Αριστερή Παρέμβαση” με τη
συμμετοχή πάνω από 40 αγωνιστών και αγωνιστριών. Ενώ πάνω από 20
άτομα παρακολούθησαν την εκδήλωση που οργάνωσε το περιφερειακό
σχήμα στο Τυχερό Εβρου, στο δημοτικό θέατρο, το Σάββατο 12/4.

“Για τα δεδομένα του χωριού ήταν μια επιτυχημένη εκδήλωση με συμμε-
τοχή όλων των ηλικιών, από μαθητές μέχρι συνταξιούχους και ανάμεσά
τους εργάτες, αγρότες, μικροεπαγγελματίες και άνθρωποι που ασχολούν-
ται με την τοπική αυτοδιοίκηση”, μας είπε ο Μάκης Δραγάνης, υποψήφιος
αντιπεριφερειάρχης Εβρου, εργάτης σε βιομηχανία ξυλείας, “Η προετοι-
μασίας της με την αφίσα και την ενημέρωση με την προκήρυξη έπαιξε ρό-
λο στη επιτυχία της, ενώ στην ίδια την εκδήλωση άνοιξε συζήτηση για όλα
τα θέματα, από τη γενικότερη πολιτική κατάσταση και πώς αντιμετωπίζου-
με την κρίση μέχρι τα τοπικά της περιφέρειας. Στην εκδήλωση μίλησαν ο
επικεφαλής του σχήματος Γιώργος Μποτσίδης, ο Βαγγέλης Καραθάνος,
γιατρός στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και εγώ σαν υποψήφιος αντι-
περιφερειάρχης Εβρου. Με αυτοπεποίθηση από την επιχημένη αυτή εκδή-
λωση αλλά και από την θετική ανταπόκριση του κόσμου όπου πηγαίνουμε,
θα συνεχίσουμε με νέες εκδηλώσεις σε Σέρρες, Σουφλί, Ορεστιάδα, Διδυ-
μότειχο”.



H άποψή μας Νο 1118, σελ. 3
εργατικη αλληλεγγυη

Η
πολυδιαφημισμένη «έξοδος στις αγορές»
του Σαμαρά αποδεικνύεται πολύ γρήγο-
ρα ότι είναι μια αποτυχημένη απόπειρα

πολιτικής «αρπαχτής». Ενώ τα κυβερνητικά πα-
παγαλάκια πανηγύριζαν και ο ίδιος ο Σαμαράς
προσπαθούσε να απολογηθεί για το επιτόκιο
του 5% λέγοντας ότι «από εδώ και πέρα θα πέ-
φτει», οι ίδιες οι «αγορές» έδιναν τη διάψευση.

Όπως επισήμανε ο Κώστας Σαρρής στο enet
την Παρασκευή:

«Ούτε ένα 24ωρο δεν έχει περάσει από τα πα-
νηγύρια Α.Σαμαρά και Ά.Μέρκελ για την έξοδο
του ελληνικού δημοσίου στις αγορές για δανει-
σμό και οι αγορές βρίσκονται σε νευρική κρίση

ξανά διεθνώς. Το timing δεν είναι και το καλύτε-
ρο, για να υποστηρίξει τους μύθους του success
story. Οι μετοχές εντός κι εκτός συνόρων γκρεμί-
ζονται, η Wall Street βυθίζεται στο «κόκκινο» και
τα επιτόκια των ελληνικών ομολόγων σκαρφαλώ-
νουν αφήνοντας πίσω, γρήγορα, την επίπλαστη
ευφορία.» (http://www.enet.gr/?i=news.el.arti-
cle&id=425449)

Τη Δευτέρα η διάψευση των πανηγυρισμών
ήταν ακόμη πιο σκληρή με το Χρηματιστήριο
στην Αθήνα να πέφτει δραματικά και τους Finan-
cial Times να σχολιάζουν με ειρωνία ότι «η ελλη-
νική οικονομία δεν είναι σε ύφεση ούτε σε ανά-
καμψη- έχει καταρρεύσει».

Δεν χρειάζεται να έχει κάποιος Νόμπελ στα οι-
κονομικά για να δει πόσο αδιέξοδη είναι η «έξο-
δος στις αγορές». Ένα χρέος που δεν έγινε βιώ-
σιμο με το δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Κεντρι-
κή Τράπεζα με επιτόκιο κάτω από 2% δεν πρό-
κειται να γίνει βιώσιμο με νέα δάνεια από τις
αγορές με επιτόκιο 5%. Μόνο αν ο ρυθμός ανά-

πτυξης του ΑΕΠ ανέβαινε πάνω από 5% μπορεί
να ίσχυε κάτι τέτοιο, αλλά αυτό το σενάριο δεν
το προβλέπει ούτε ο παπαγάλος του Στουρνά-
ρα.

Σκάνδαλα

Η ωμή αλήθεια είναι ότι ο Σαμαράς έτρεξε να
παίξει το χαρτί της «εξόδου» για πολιτικούς λό-
γους. Για να σκεπάσει το θόρυβο από το σκάν-
δαλο Μπαλτάκου και για να περισώσει τη ΝΔ
από το εκλογικό ναυάγιο της τριπλής κάλπης
του Μαίου. Η συγκυβέρνηση νόμιζε ότι με τη
βοήθεια της επίσκεψης Μέρκελ θα εξασφάλιζε
την επιτυχία αυτής της κομπίνας. Αλλά λογάρια-
σαν χωρίς τον ξενοδόχο.

Οι χιλιάδες απεργοί της Πανεργατικής της πε-
ρασμένης Τετάρτης έδειξαν χειροπιαστά ποια
είναι η πραγματική δύναμη που μπορεί να μας
βγάλει από την κρίση και τα Μνημόνια. Πολλοί
διαδηλωτές επαναλάβαμε το ίδιο μήνυμα τη μέ-
ρα της επίσκεψης Μέρκελ βαδίζοντας κόντρα
στις απαγορεύσεις. 

Οι μεθοδεύσεις της κυβέρνησης και της ΕΕ
σημαίνουν μονιμοποίηση των μνημόνιων για τα
επόμενα τριάντα, ίσως και πενήντα χρόνια αν
προχωρήσουν στα σχέδια για «επιμήκυνση» του
χρέους. Μας θέλουν μόνιμα «διαθέσιμους»,
απλήρωτους ή κακοπληρωμένους για να ξεπλη-
ρώνουμε ένα χρέος που το δημιούργησαν οι
τραπεζίτες και οι φούσκες τους.

Δεν υπάρχει άλλος δρόμος παρά να συνεχί-
σουμε τους αγώνες μας και να δυναμώσουμε
την αντικαπιταλιστική αριστερά, την αριστερά
που παλεύει για διαγραφή του χρέους και ρήξη
με την ΕΕ και το ΔΝΤ. Μέχρι τη νίκη, μέχρι την
ανατροπή των σαμαροβενιζέλων και του βάρβα-
ρου συστήματος που υπηρετούν.

“Μέρκελ – Σαμαράς ανεπιθύμη-
τοι!”. Αυτό ήταν το καθαρό μήνυμα
των εκατοντάδων διαδηλωτών που
αψήφισαν τη βροχή και τις απαγο-
ρεύσεις της αστυνομίας και συγ-
κεντρώθηκαν την Παρασκευή 11/4,
στην πλατεία Κλαυθμώνος. 

Μπροστάρηδες στην κινητοποί-
ηση βρέθηκαν οι εργαζόμενοι της
ΕΡΤ, οι οποίοι την ίδια μέρα συμ-
πλήρωναν 10 μήνες αγώνα. Μαζί
τους και ο Συντονισμός Ενάντια
στα Κλεισίματα και τις Διαθεσιμό-
τητες. “Σήμερα κλείνουν 10 μήνες
από το κλείσιμο της ΕΡΤ και φώνα-
ξαν και τη Μέρκελ για να το γιορ-
τάσουν. Βαυκαλίζονται ότι βγαί-
νουν στις αγορές. Εγώ θα τους
πρότεινα να πάνε μια βόλτα από τη
Βαρβάκειο που τους γνωρίζουν κα-
λά...” δήλωσε με χιούμορ ο Γιάν-
νης Λευκιμιάτης, εργαζόμενος της
ΕΡΤ. 

Ακολουθούσαν οι καθαρίστριες
του υπουργείου Οικονομικών που
με το γνωστό δυναμικό τρόπο έδι-
ναν τον τόνο στη διαδήλωση. “Οι
πολιτικές της Ευρώπης τους δεν
θα περάσουν. Αυτό είναι το μήνυ-
μα” μας λέει η Δήμητρα Μανώλη
από τις αγωνιζόμενες καθαρί-
στριες. Στο ίδιο μήκος κύματος κι
ο Νίκος Κικάκης από τη συντονιστι-
κή επιτροπή των διαθέσιμων εκπαι-
δευτικών: “Οι καθηγητές σε διαθε-
σιμότητα είμαστε εδώ ενώνοντας
τις φωνές μας με όλους τους ερ-
γαζόμενους γιατί η Μέρκελ σημα-
τοδοτεί την πολιτική που εφαρμό-
ζεται στη χώρα μας. Ήδη αυτές τις
μέρες υπογράφονται οι πρώτες
απολύσεις συναδέλφων μας εδώ κι
έναν αιώνα”. 

Στο συλλαλητήριο συμμετείχαν
επίσης η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, η
Λαϊκή Αντίσταση και μια σειρά σω-
ματεία όπως αυτό των εργαζομέ-
νων στο Βυζαντινό Μουσείο με το
εντυπωσιακό πανό εμπνευσμένο
από τη γνωστή ταινία Star Wars.

“Μerkel Go Home” έλεγε το πανό
μπροστά από το μαζικό μπλοκ της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ. “Η σημερινή διαδήλω-
ση είναι μια πρώτη απάντηση στις
απάτες που έχουν στήσει ο Σαμα-
ράς με τη Μέρκελ για έξοδο στις
αγορές. Μια κίνηση που μονιμοποι-
εί τα μνημόνια και φορτώνει νέα βά-
ρη στις πλάτες του κόσμου εμφανί-
ζεται σαν επιτυχία. Είμαστε όμως
εδώ και τους δίνουμε την απάντη-
ση” δήλωσε ο Πάνος Γκαργκάνας,
υποψήφιος ευρωβουλευτής με την
ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 

Η διαδήλωση έφτασε μέχρι το
μπλόκο της αστυνομίας κι ακολού-
θησε πορεία μέχρι τα Προπύλαια.

Η “αρπαχτή” του Σαμαρά
Από την απαγορευμένη διαδήλωση ενάντια στην επίσκεψη της Μέρκελ την Παρασκευή, 11/4

ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ
2014
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κρίσεων και 
επαναστάσεων 
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ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΟΙ
Απόλυτα ευθυγραμμισμένη με την εκδικητική διά-

θεση της εργοδοσίας Μάνεση, αλλά και με την κυ-
βερνητική προσπάθεια τρομοκράτησης του εργατι-
κού κινήματος, ήταν η καταδικαστική απόφαση του
δικαστηρίου για τους διωκόμενους Χαλυβουργούς,
που έγιναν σύμβολο αγώνα με την 9μηνη απεργία
τους πριν από δύο χρόνια. 

Συγκεκριμένα η “ανεξάρτητη” δικαιοσύνη, στις
9/4, ημέρα γενικής απεργίας, καταδίκασε σε φυλά-
κιση 23 μηνών με τριετή αναστολή, την τότε ηγεσία
του σωματείου, Γιώργο Σιφωνιό, Νάσο Παυλάκη και
Νίκο Χαροκόπο και με 21 μήνες με τριετή αναστολή
άλλους 21 απεργούς εργάτες. Οι κατηγορίες είχαν
να κάνουν με “παρεμπόδιση της λειτουργίας του
εργοστασίου”, “χρήση βίας” και “παραβίαση δικα-
στικής απόφασης”. Με απλά λόγια καταδικάστηκαν
γιατί απήργησαν, περιφρούρησαν την απεργία τους
και δεν πτοήθηκαν από την απαγόρευσή της. Στην
πραγματικότητα καταδικάστηκαν γιατί έγιναν σύμ-
βολο κι έδωσαν το παράδειγμα της απεργίας διαρ-
κείας, στους αγώνες που ακολούθησαν.

“Ήταν μια στημένη υπόθεση” μας είπε ο Χάρης
Μανώλης, ένας από τους καταδικασθέντες χαλυ-
βουργούς. “Η δικαιοσύνη εξυπηρέτησε τα συμφέ-
ροντα του κεφαλαίου, για να τρομάξουν όποιον ση-
κώνει κεφάλι”.

ΗΘΟΠΟΙΟΙ
Στη γενική απεργία κατεβήκαμε μια ομάδα ηθο-

ποιών γιατί μας έχουν καταντήσει να ζητιανεύουμε
για το μεροκάματό μας. 

Μας έχουν φτάσει να αμοιβόμαστε με ορομίσθιο,
που είναι της τάξης των τρία ευρώ. Δεν δουλεύουμε
οκτάωρο. Δουλεύεις δύο ώρες, μια παράσταση, και
βγάζεις μεροκάματο έξι ευρώ. Γι' αυτό κάνουμε και
την προσπάθεια συγκροτώντας μια νέα κίνηση, την
Αντικαπιταλιστική Συσπείρωση Ηθοποιών, φτιάχνον-
τας και ψηφοδέλτιο για τις εκλογές του σωματείου.
Ήδη έχουν έρθει στις γραμμές μας πολλοί συνά-
δελφοι, με την άποψη ότι πρέπει να κατεβαίνουμε
στο δρόμο, όπως έχουμε κάνει κι εμείς στην απερ-
γία στις 9/4.

Αλέξανδρος Μαρτζούκος

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
“Ποτέ δουλειά την Κυριακή” βροντοφώναξαν οι

εμποροϋπάλληλοι την Κυριακή 13/4, ημέρα απερ-
γίας του κλάδου, καθώς εφαρμοζόταν για μία ακό-
μη φορά το μέτρο του κυριακάτικου ανοίγματος των
καταστημάτων. 

Μαζική συγκέντρωση απεργών και αλληλέγγυων
σωματείων και συλλογικοτήτων πραγματοποιήθηκε
στην Ερμού, η οποία δέχτηκε τη βίαιη επίθεση των
ΜΑΤ. “Είναι πρωτοφανές η αστυνομία να κάνει επι-
θέσεις μετά από παραγγελίες μεγαλέμπορων και
μεγαλοκαταστηματαρχών. Οι εντολές έρχονται από
την κυβέρνηση που θέλει να διαλύσει τις εργασια-
κές σχέσεις κι ο δήμαρχος Καμίνης είναι συνυπεύ-
θυνος. Στηρίζουμε την απεργία. Αυτή η ασυδοσία
πρέπει να πάρει τέλος” δήλωσε ο Πέτρος Κωνσταν-
τίνου, επικεφαλής της 'Ανταρσία στις γειτονιές της
Αθήνας' που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της μά-
χης. Απεργιακές συγκεντρώσεις πραγματοποιήθη-
καν επίσης στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα κι άλλες
πόλεις, ενώ δράσεις ενάντια στην κυριακάτικη αρ-
γία πραγματοποιήθηκαν σε πολλές γειτονιές.

Kοινή διαδήλωση με τις καθαρίστριες
του υπ.Οικονομικών πραγματοποίησαν την
Τρίτη 8/4, εκατοντάδες εργαζόμενοι στα
ΜΜΕ, στα πλαίσια της 24ωρης απεργίας
των ενώσεων του Τύπου. Οι απεργοί των
ΜΜΕ ξεκινώντας από το κτίριο της ΕΣΗΕΑ,
κατευθύνθηκαν στο υπουργείο Οικονομι-
κών στο οποίο βρίσκονταν συγκεντρωμένες
οι αγωνιζόμενες καθαρίστριες μετά από
την άκαρπη συνάντησή τους με τον Στουρ-
νάρα. 

Ακολούθησε κοινή πορεία μέχρι το
υπουργείο Πολιτισμού, σε συμπαράσταση
προς τους τεχνικούς του κιν/φου, των οποί-
ων οι άδειες ασκήσεως επαγγέλματος κα-
ταργούνται από το Πολυνομοσχέδιο. 

“Κατεβήκαμε στο δρόμο για να διαμαρ-
τυρηθούμε για το 'μαύρο' στην ΕΡΤ, για
την απληρωσιά στα ΜΜΕ, για τις απολύ-
σεις” μας είπε η Ειρήνη Φωτέλη, εργαζόμε-
νη στην ΕΡΤ και υποψήφια ευρωβουλευτής
με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. “Οι εργαζόμενοι του Τύ-
που, ηλεκτρονικού κι έντυπου, που αντιμε-

τωπίζουν αυτή την κατάσταση, δεν είμαστε
διαφορετικοί από τους υπόλοιπους εργαζό-
μενους. Η ΠΟΕΣΥ, η ΕΣΗΕΑ και οι άλλες
ενώσεις θα έπρεπε να κάνουν το βήμα να
προκηρύξουν απεργία και για την 9/4, για
να διαδηλώσουμε όλοι μαζί. Ο μόνος δρό-
μος είναι ο δρόμος του συντονισμού. Να
παλέψουμε όλοι μαζί για να ανατρέψουμε
την κυβέρνηση, την τρόικα και την ΕΕ”.  

Η διαδήλωση πολλαπλασιάστηκε σε μαζι-
κότητα και παλμό όταν ενώθηκε με τις κα-
θαρίστριες στο υπ.Οικονομικών. “Ο Στουρ-
νάρας δεν δεσμεύτηκε για τίποτα” μας είπε
η Δέσποινα Κωστοπούλου, καθαρίστρια
του υπ.Οικ, που συμμετείχε στη συνάντηση
μαζί του. “Προσπαθούσε να μας πείσει ότι
μας συμπονάει κι ενδιαφέρεται για μας, αλ-
λά δεν μπορεί να μας δώσει λύση. Είπε ότι

θα μιλήσει με τη Χριστοφιλοπούλου και με
το Μητσοτάκη μήπως και επαναπροσλάβει
κάποιες από μας. Οι υπόλοιπες θα περά-
σουν μια 'επιμόρφωση', λέει, χωρίς να μας
εξηγήσει τι θα σημαίνει αυτό. Υπάρχουν λέ-
ει και κάποια προγράμματα ΕΣΠΑ που δεν
θελήσαμε να τα συζητήσουμε. Ξέρουμε πε-
ρί τίνος πρόκειται. 5 μήνες δουλειά και με-
τά στο δρόμο. Εμείς απαντάμε ότι θα πα-
ραμείνουμε ενωμένες κι απαιτούμε τη δι-
καίωση όλων μας. Συνεχίζουμε τις κινητο-
ποιήσεις μας πιο εντατικά και πιο δυναμικά.
Σήμερα διαδηλώσαμε μαζί με τους εργαζό-
μενους στα ΜΜΕ. Γιατί όπως λέει και το
σύνθημα 'η ΕΡΤ πρέπει να μείνει ανοιχτή
γιατί είναι η φωνή του κάθε αγωνιστή'. Αντι-
μετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα με κάθε
κάμεραμαν, δημοσιογράφο και τεχνικό.
Έχουμε κοινούς αγώνες. Επιβάλλεται να εί-
μαστε όλοι αλληλέγγυοι”.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στα νοσοκομεία, με κύριες αιχμές
το ζήτημα των διαθεσιμοτήτων των οδηγών, τις απολύσεις των για-
τρών του ΙΚΑ, τις μεγάλες ελλείψεις που δημιουργούνται. 

“Βρισκόμαστε σε καθημερινές κινητοποιήσεις” μας είπε ο Χρί-
στος Αργύρης από το Γεννηματά. “Μέχρι την Τετάρτη 9/4, μέρα
γενικής απεργίας, πραγματοποιούσαμε τρίωρες στάσεις εργασίας
καθημερινά με συγκεντρώσεις στο προαύλιο. Την Πέμπτη 3/4, συγ-
κεντρωθήκαμε πάνω από 120 εργαζόμενοι και πραγματοποιήσαμε
διαδήλωση μέσα στο νοσοκομείο, έχοντας μεγάλη στήριξη από τον
κόσμο. Πολλοί ήταν οι συνάδελφοι που κατέβηκαν στη γενική
απεργία με πιο χαρακτηριστικό κομμάτι τους τραυματιοφορείς που
παρέλυσαν το νοσοκομείο. Την Παρασκευή 11/4 συμμετείχαμε στη
5ωρη στάση εργασίας και στη συγκέντρωση στο υπουργείο. Συνε-
χίζουμε. Με τις απολύσεις των γιατρών η δερματολογική κλινική
κλείνει. Την Τρίτη 15/4 θα κάνουμε γενική συνέλευση για να συζη-
τήσουμε την κλιμάκωση”.  

Αντίστοιχες κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν σε μια σειρά νο-
σοκομεία όπως το Αγλαΐα Κυριακού, το Σισμανόγλειο, ο Αγ.Σάβ-
βας, το Παίδων Πεντέλης, το Αττικό, το ΨΝΑ, το ΨΝΘ, το νοσοκο-
μείο της Ικαρίας κ.α. 

Το ημερολόγιο της καθημερινής δράσης μας δίνει ο Κώστας Κα-
ταραχιάς, πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων του Αγ.Σάββα: 

“Την Πέμπτη 3/4 κάναμε τη μεγαλύτερη γενική συνέλευση τα τε-
λευταία χρόνια. Τη Δευτέρα 7/4, στα πλαίσια των καθημερινών
στάσεων εργασίας, έγινε μεγάλη συγκέντρωση στο νοσοκομείο, με

τη συμμετοχή φορέων κι οργανώσεων της αριστεράς. Οι καθημερι-
νές κινητοποιήσεις οδήγησαν σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό συμμε-
τοχής στη γενική απεργία. Την επόμενη ημέρα μαζί με την Ανταρ-
σία στις γειτονιές της Αθήνας, παρεμβήκαμε στο δημ.συμβούλιο
Αθήνας  και καταφέραμε να περάσει ψήφισμα για να μην κλείσει ο
Αγ.Σάββας. Την Τετάρτη 16/4 πάμε σε νέα γενική συνέλευση για να
συζητήσουμε τη συνέχεια των κινητοποιήσεων, καθώς έχουμε τη
μάχη των αξιολογήσεων του Μητσοτάκη, να γυρίσουν πίσω οι δια-
θέσιμοι οδηγοί, να μην κλείσουν νοσοκομεία και τμήματα, να μην
μπει, όπως κυκλοφορεί τελευταία, χέρι ιδιώτη στα εργαστήρια”.

“Τα χαρτιά της διαθεσιμότητας δόθηκαν στους οδηγούς” μας
λέει η Μαρία Αλιφιέρη από το Αγλ.Κυριακού. “Παρ'όλα αυτά όμως
δεν είναι ληγμένο τίποτα. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία πρέπει
να συνεχίσουν συντονισμένα τις απεργιακές κινητοποιήσεις”.

“Από τις 8/4 οι τρείς οδηγοί του νοσοκομείου έχουν τεθεί σε δια-
θεσιμότητα” λένε οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου της Ικαρίας.
“Έχει μείνει ένα ασθενοφόρο. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος ασθενής
θα περιμένει ίσως και ώρες για να πάει το ασθενοφόρο στην περί-
πτωση που συμβούν παράλληλα 2 περιστατικά σε διαφορετικά μέ-
ρη του νησιού ή αν συμβεί ένα τροχαίο με πάνω από 2 τραυματίες
θα πρέπει να μεταφερθούν σε δόσεις”.

Επαναλαμβανόμενες στάσεις εργασίας μέσα στη Μεγάλη Βδο-
μάδα με καθημερινές συγκεντρώσεις και συνελεύσεις, ξεκίνησαν
οι εργαζόμενοι του Αττικού Νοσοκομείου από τη Δευτέρα 14/4.
Όπως λένε οι ίδιοι εκτός από την τραγική κατάσταση που έχουν
φτάσει το νοσοκομείο, διοίκηση και Άδωνις, αφήνουν τους εργαζό-
μενους απλήρωτους χρωστώντας 5 μήνες εφημερίες, νυχτερινά,
αργίες, υπερωρίες και απογευματινά.

ΜΜΕ
Οι απεργοί μαζί 
με τις καθαρίστριες

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Στο εργοστάσιο Γενική Ανακύκλωση Α.Ε., ήμα-
σταν απλήρωτοι πέντε μήνες. Κάναμε απεργία κι
έχουμε αρχίσει και πληρωνόμαστε. Το αφεντικό
μας έλεγε συνέχεια “θα σας πληρώσω – θα σας
πληρώσω” αλλά δεν το έκανε. Αφού οργανωθήκα-
με κι αρχίσαμε την απεργία έχει αναγκαστεί να
πληρώνει. 

Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα γιατί το αφεν-
τικό μόνο έτσι καταλαβαίνει. Αυτός είναι ο τρόπος
για να πληρωνόμαστε ό,τι δουλεύουμε. Αλλιώς δεν
θα παίρνουμε φράγκο. Καλούμε τους συνδικαλι-
στές να ρθουν να βοηθήσουν στο εργοστάσιο του
Ασπρόπυργου. Έτσι κι αλλιώς το αφεντικό δεν κα-
ταλαβαίνει. Αγώνα χρειάζεται.

Ράφα Κατ, 
εργάτης στη Γενική Ανακύκλωση Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.

Γενική Απεργία, 9/4
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Μ
εγάλες ήταν οι απεργιακές διαδηλώ-
σεις σε όλη τη χώρα, όπως μας μετα-
φέρουν (ενδεικτικά) σύντροφοι και

συντρόφισσες της Εργατικής Αλληλεγγύης.

Η Αλεξάνδρα Σ. μας περιγράφει από την
Θεσσαλονίκη. «H διαδήλωση της απεργίας
ήταν μαζική. Από την Αγίας Σοφίας ξεκίνησε
το μαζικό μπλοκ των εκπαιδευτικών. Καθηγη-
τές, δάσκαλοι με πορτοκαλί σημαίες και πολύ
παλμό, ενώ μαζί τους είχαν ενωθεί οι φοιτητές
που κατέβηκαν με τα δικά τους πανό. Σε αυτή
την προσυγκέντρωση ήταν και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
Στο Άγαλμα Βενιζέλου ήταν οι Σχολικοί Φύλα-
κες, οι καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονο-
μικών, οι εργαζόμενοι από το Ψυχιατρείο και
το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, οι εργάτες της
ΑΓΝΟ, του εργοστασίου μετάλλου ΣΙΔΕΝΟΡ,
οι εργαζόμενοι στον ΟΚΑΝΑ και άλλοι. Πανό
είχαν ακόμα το Εργατικό Κέντρο και η ΕΔΟΘ,
ενώ με το δικό της μπλοκ και τα δικά της υλικά
συμμετείχε στην πορεία η ΚΕΕΡΦΑ. Μάλιστα,
απέργησαν και στον ΟΑΣΘ, κάτι που δεν συμ-
βαίνει σε όλες τις Πανεργατικές, με αποτέλε-
σμα να μην υπάρχουν συγκοινωνίες 9 το πρωί
με 9 το βράδυ». 

«2500 χιλιάδες διαδήλωσαν στην Πάτρα. Με
πανό ήταν οι νοσοκομειακοί, οι δάσκαλοι, οι
καθηγητές, η ΕΡΤ και οι Διοικητικοί του Πανε-
πιστημίου. Είχαν κατέβει απεργοί κι από άλ-
λους χώρους, όπως από την ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ και
από την ΔΕΥΑΠ» μας μεταφέρει ο Νεκτάριος
Χ. «Μαζικά ήταν και τα μπλοκ των Φοιτητικών
Συλλόγων. Από τη δική μας μεριά κινηθήκαμε
για την καμπάνια για την δίωξη της Εργατικής

Αλληλεγγύης, αλλά και για την πρωτοβουλία
που έχουμε πάρει να κατέβει αντικαπιταλιστι-
κό σχήμα στις δημοτικές εκλογές». 

Για την απεργία στο Βόλο μας μίλησε ο Δη-
μήτρης Σ. «Μεγάλη ήταν η πορεία και στο Βό-
λο. Έγιναν δύο πορείες αφού το ΠΑΜΕ ήταν
ξεχωριστά. Τα ραδιόφωνα της πόλης μετέφε-
ραν ότι περίπου 2500 χιλιάδες κόσμος συμμε-
τείχε στις πορείες. Στη διαδήλωση πανό είχε
το Εργατικό Κέντρο, η ΕΡΑ Βόλου, η ΑΝΤΑΡ-

ΣΥΑ, το Ανεξάρτητο Κέντρο Αγώνα Εργατών,
ενώ δυναμικό μπλοκ είχε ο Φοιτητικός Σύλλο-
γος Πολιτικών Μηχανικών που είχε προχωρή-
σει και σε κατάληψη. Από τη μεριά του ΣΕΚ
κάναμε εξόρμηση σε εργατικούς χώρους και
το πρωί της απεργίας για να καλέσουμε τον
κόσμο να συμμετέχει».    

«Xίλια πεντακόσια άτομα διαδήλωσαν στην
πορεία της απεργίας. Με πανό ήταν οι καθη-
γητές, οι δάσκαλοι, το ΠΑΓΝΗ, οι εργαζόμενοι

από την Περιφέρεια, ο Σύλλογος Έκτακτων
Αρχαιολόγων και άλλοι» μας λέει ο Γιάννης
Μακαρώνας, από το Ηράκλειο της Κρήτης. 

Την μέρα της απεργίας δικαζόταν η πολιτική
πρόσφυγας από την Τουρκία, Κοζάν Μιχαγιέτ.
Φτάσαμε στα Δικαστήρια και μείναμε εκεί για
συμπαράσταση, τελικά η αγωνίστρια απελευ-
θερώθηκε. Κατά τη διάρκεια της κινητοποί-
ησης κάναμε εξόρμηση στους απεργούς, δώ-
σαμε 16 φύλλα της εφημερίδας και μαζέψαμε
πάνω από 30 ευρώ ενίσχυση για την καμπάνια
ενάντια στη δίωξη της από τους φασίστες». 

Κάλυψη από την ΕΡΑ

Η Ζαννέτα Λυσικάτου μας είπε για την απερ-
γία στην Αλεξανδρούπολη: «έγινε συγκέντρω-
ση στο Εργατικό Κέντρο. Συμμετείχαν εργαζό-
μενοι από το Νοσοκομείο, καθηγητές, δάσκα-
λοι και από το Δήμο. Το ΠΑΜΕ έκανε ξεχωρι-
στή συγκέντρωση στο Δημαρχείο. Την συγκέν-
τρωση κάλυψε η ΕΡΑ Ορεστιάδας, όπου μιλή-
σαμε και σύντροφοι από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ». 

Στη Λάρισα έγιναν δύο πορείες, ο Πέτρος Θ.
μας γράφει: «Έγιναν δύο διαφορετικές συγ-
κεντρώσεις. Η μία από το Εργατικό Κέντρο
που συμμετείχε και το ΠΑΜΕ κι η άλλη από το
Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ. Κυριάρχησαν
τα συνθήματα ενάντια στην μνημονιακή πολιτι-
κή και ενάντια στο ρατσισμό και τους φασί-
στες».

Διαδηλώσεις σε όλες τις πόλεις

Τ
εράστια ήταν η διαδήλωση την
ημέρα της Πανεργατικής
Απεργίας στις 9 Απρίλη στην

Αθήνα. Ακόμα και τα μεγάλα κανά-
λια και εφημερίδες αναγκάστηκαν
να αναφέρουν ότι τουλάχιστον 35-40
χιλιάδες διαδήλωσαν και γέμισαν
τους κεντρικούς δρόμους της πό-
λης.  

Οι ηγεσίες των ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ
περιορίστηκαν να κρατήσουν ένα
πανό στα χέρια στη κορυφή της πο-
ρείας. 

Πραγματική κεφαλή της πορείας
ήταν το μπλοκ του Συντονιστικού
των Νοσοκομείων, Επιτροπών Αγώ-
να και Υγειονομικών που είχε κάνει
προσυγκέντρωση στο Υπουργείο
Υγείας κι ήρθε με πορεία στην
Κλαυθμώνος. Με πανό συμμετείχαν
τα Νοσοκομεία Άγιος Σάββας,
Αγλαΐα Κυριακού, Γεννηματά, Ψυ-
χιατρικό Αθήνας, Δρομοκαΐτειο,
Θριάσιο, Ασκληπιείο και Αττικό. Πα-
νό είχαν ακόμα η Πανελλήνια Ομο-
σπονδία Ιατρικών Επισκεπτών και η
ΠΟΕΔΗΝ.

Ακολουθούσε ο Συντονισμός
ενάντια στα Κλεισίματα και τις Δια-
θεσιμότητες. Με δικά τους πανό
ήταν εκεί οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ
και η ΠΟΣΠΕΡΤ (που συμμετείχαν
και στην απεργία των ΜΜΕ την προ-
ηγούμενη μέρα), το σωματείο εργα-
ζόμενων της ΙΝΤΡΑΚΟΜ, οι εργαζό-
μενοι του Ελληνικού Ερυθρού Σταυ-
ρού, η Επιτροπή Εργαζόμενων της

«Γενικής Ανακύκλωσης», η Εργατική
Αλληλεγγύη και η «Ανταρσία στις
Γειτονιές της Αθήνας». 

Μεγάλη ήταν και η συμμετοχή των
εκπαιδευτικών που είχαν κάνει προ-
συγκέντρωση στο Πολυτεχνείο. Πα-
νό είχαν η Συντονιστική Επιτροπή
των Διαθέσιμων Εκπαιδευτικών, η
ΟΛΜΕ, η Β’ και η Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας, η
ΟΙΕΛΕ, ενώ πολλοί δάσκαλοι διαδή-
λωσαν με το γνωστό πανό ΝΟ PA-

SARAN. Από το Μουσείο ξεκίνησαν
με προσυγκέντρωση οι Φοιτητικοί
Σύλλογοι, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και άλλα σω-
ματεία.   

Ο Ενωτικός Αγωνιστικός Σύλλο-
γος Εργαζόμενων ALPHA-Εμπορι-
κής μαζί με τον Σύλλογο εργαζόμε-
νων Ιονικής Τράπεζας είχαν οργανώ-
σει απεργιακή φρουρά στο τραπεζι-
κό κατάστημα που βρίσκεται απέ-
ναντι από το Υπουργείο Εργασίας.

Εκεί απεργιακή φρουρά είχε οργα-
νώσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία ερ-
γαζόμενων στα Ασφαλιστικά Ταμεία,
το Συντονιστικό των διαθέσιμων
Ασφαλιστικών Ταμείων, ΟΑΕΔ και
Υπουργείου Εργασίας και η Ομο-
σπονδία εργαζόμενων ΟΑΕΔ.

Πανό ακόμα είχαν οι καθαρίστριες
του Υπουργείου Οικονομικών, ο Σύλ-
λογος Εργαζόμενων Περιφέρειας
Αττικής, η ΕΜΔΥΔΑΣ, το Πανελλήνιο

Σωματείο Έκτακτου Προσωπικού
ΥΠΠΟ, οι εργαζόμενοι του Βυζαντι-
νού Μουσείου, η ΠΟΕ-ΟΤΑ, οι εργα-
ζόμενοι του Δήμου Καισαριανής, οι
Φαρμακοποιοί (που είχαν και αυτο-
σχέδιες πικέτες), το Σωματείο Εργα-
ζόμενων του ΗΛΠΑΠ, η ΠΟΕΠΔΧΒ,
η ΕΤΗΠΤΑ, η Ομοσπονδία Χημικής
Βιομηχανίας Ελλάδας, η Διαδικτυα-
κή Ομάδα Παρέμβασης Λογιστών-
Φοροτεχνικών, οι Λογιστές Αθήνας,
η ΠΟΜΕΕΑ, το Ενωτικό Κίνημα ερ-
γαζόμενων και συνταξιούχων ΕΥ-
ΔΑΠ (με πανό ενάντια στην ιδιωτικο-
ποίηση του νερού).

Με προσυγκέντρωση συμμετείχε
στην απεργιακή διαδήλωση η ΜΕΤΑ
(η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ σε δημόσιο
και ιδιωτικό τομέα) μαζί με τη νεο-
λαία ΣΥΡΙΖΑ, όπως και η ΛΑΑΣ μαζί
με την Επιτροπή Αλληλεγγύης
στους πολιτικούς κρατούμενους
στην Τουρκία και το Κουρδιστάν.

Είχε προηγηθεί η μαζική συγκέν-
τρωση του ΠΑΜΕ στην Ομόνοια που
κατευθύνθηκε στη Βουλή μέσω της
οδού Πανεπιστημίου. Ανάμεσα στα
άλλα σωματεία και Ομοσπονδίες
που συμμετείχαν ήταν και οι απερ-
γοί της Κόκα-Κόλα.

Νεκτάριος Δαργάκης

Μαζική Πανεργατική

Πανεργατική 9 Απρίλη, Αθήνα

9 Απρίλη, Θεσσαλονίκη



Το αντιφασιστικό κίνημασελ. 6, Νο 1118
εργατικη αλληλεγγυη

Η δίκη Λουκμάν, καταδίκη της Χ.Α.Τ
ην καταδίκη των Δ. Λιακόπουλου και Χ.
Στεργιόπουλου, δραστών της δολοφονίας
του Σαχζάτ Λουκμάν, πρότεινε η εισαγγε-

λέας επισημαίνοντας, όσον αφορά στο κίνητρο,
ότι «δεν υπάρχει άλλο φανερό κίνητρο παρά μό-
νο η διαφορετικότητα» του θύματος. 

Η 7η μέρα εκδίκασης της υπόθεσης, στις 10
Απρίλη κύλησε με την πρόταση της εισαγγελέα
και τις αγορεύσεις των συνηγόρων της πολιτι-
κής αγωγής Θανάση Καμπαγιάννη, Κώστα Πα-
παδάκη, Τάκη Ζώτου και αναμένεται να ολοκλη-
ρωθεί την Μεγάλη Τρίτη με τις αγορεύσεις των
συνηγόρων υπεράσπισης και την απόφαση του
επταμελούς (τρεις δικαστές και 4 ένορκοι) Μι-
κτού Ορκωτού Δικαστηρίου. 

Εξω και μέσα στο δικαστήριο παραβρέθηκαν
για ακόμα μια φορά δεκάδες συμπαραστάτες
που βρέθηκαν στο πλευρό των γονιών του Σαχ-
ζάτ Λουκμάν που μέσα στην ασφυκτικά αστυνο-
μοκρατούμενη αίθουσα -πλήθος μασκοφόρων
αστυνομικών κάποιοι με αυτόματα όπλα στα χέ-
ρια- περίμεναν την πρόταση της εισαγγελέα.

Η ΚΕΕΡΦΑ και η Πακιστανική Κοινότητα κα-
λούν σε νέα συγκέντρωση έξω από τα δικαστή-
ρια Αλεξάνδρας και Λουκάρεως, στις 9πμ την
Μεγάλη Τρίτη. 

Η πρόταση της εισαγγελέα είναι μια πρώτη
δικαίωση για τον αδικοχαμένο Σαχζάτ Λουκμάν,
τους γονείς του Σουκράν Μπίμπι και Χαντίμ Χου-
σεϊν, αλλά και για όλους αυτούς τους χιλιάδες
ανθρώπους που τους συμπαραστάθηκαν. 

Βούλευμα

Η πρόταση της εισαγγελέα ανατρέπει επίσης
το βούλευμα με το οποίο έφτασαν οι κατηγο-
ρούμενοι στο δικαστήριο, σύμφωνα με τον οποίο
το έγκλημα είχε υποτίθεται διαπραχθεί «δι’ ασή-
μαντον αφορμή», αλλά και τους ισχυρισμούς
των κατηγορούμενων: τους παλαιότερους ότι ο
Λουκμάν τους έκλεινε το δρόμο με το ποδήλατο,
αλλά και τους πιο όψιμους ότι τάχα υπήρξε συμ-
πλοκή και το θύμα τους «επιτέθηκε» πρώτο.

Η εισαγγελέας αναφέρθηκε επίσης στα ευρή-
ματα, το οπλοστάσιο που βρέθηκε στα σπίτια
και των δύο και το υλικό της Χρυσής Αυγής σε
«ικανό αριθμό» στο σπίτι του Λιακόπουλου.

Τόνισε, ανάμεσα σε άλλα, στην αγόρευση της
ότι οι ισχυρισμοί των κατηγορουμένων «δεν αν-
τέχουν την λογική και σαφώς δεν μπορούν να
γίνουν πιστευτοί».

«Η δίκυκλη μοτοσυκλέτα των δραστών έκλει-
σε το δρόμο στο ποδήλατο και όχι το αντίθετο».

«Οι αυτόπτες μάρτυρες δεν άκουσαν καυγά
και διένεξη, ξύπνησαν από τα βογγητά και τα
ουρλιαχτά που καλούσαν σε βοήθεια, η ρόδα
του ποδηλάτου ακόμα γύριζε».

Οι δράστες «γνώριζαν τι όπλο είχε ο καθένας»
και «ξεκίνησαν από το σπίτι τους με συγκεκριμέ-
νες προθέσεις».

«Αφού επέφεραν 7 πλήγματα έφυγαν, δεν πή-
γαν προς το σπίτι τους. Σαν να έκαναν τον γύρο
του θριάμβου… Σταμάτησαν στον αστυνομικό
έλεγχο ατάραχοι, δεν πέταξαν τα στιλέτα, είχαν
σιγουριά, ηρεμία ψυχραιμία».

«Το ποιο πλήγμα ήταν θανατηφόρο δεν έχει ση-
μασία».

«Ανθρωποι που δεν υπολογίζουν την ανθρώπι-
νη αξία, τον άλλο άνθρωπο. Αποδείχθηκε ότι εί-
χαν συναποφασίσει να αφαιρέσουν τη ζωή σε
ήρεμη ψυχική κατάσταση… Από την αρχή κατά-
λαβαν ότι το θύμα ήταν πακιστανικής καταγω-
γής».

Γιώργος Πίττας

ΟΤάκης Ζώτος ξεκίνησε την αγόρευσή

του μιλώντας για το ρατσιστικό έγκλη-

μα και πόσο σημαντικό είναι ένα μικτό δικα-

στήριο ενόρκων να καλείται να δικάσει ένα

περιστατικό ρατσιστικής δολοφονίας. 

Αναφέρθηκε σε ανάλογες υποθέσεις,

όπως στην Γερμανία με την υπόθεση της να-

ζιστικής οργάνωσης που δολοφονούσε συ-

στηματικά μετανάστες, ανάμεσά τους 8

Τούρκους και 1 Έλληνα, αλλά πέρασαν ολό-

κληρα χρόνια μέχρι να αποκαλυφθούν. Μί-

λησε για την ρατσιστική ρητορική κυβερνή-

σεων και Ευρωπαϊκής Ενωσης που δημιουρ-
γεί το υπόστρωμα ώστε οργανωμένα κάποι-
οι να έρχονται να κάνουν πράξη αυτήν την
ρητορική,» παίρνοντας το νόμο στα χέρια
τους».

«H υπόθεση Λουκμάν αποτελεί σύμβολο
των ρατσιστικών επιθέσεων, αλλά και της
αντιρατσιστικής οργής» τόνισε ο Τάκης Ζώ-
τος. «Μέχρι σήμερα, με καταγεγραμμένα
εκατοντάδες περιστατικά ρατσιστικής βίας
στην Ελλάδα, είναι τραγικό να μην υπάρχει

μια δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει το
ρατσιστικό κίνητρο».

«Όπως τόνισε στην κατάθεσή του στο δι-
καστήριο ο Δημήτρης Χριστόπουλος, ‘το ρα-
τσιστικό έγκλημα φωνάζει’. Η απόφασή σας
πρέπει να είναι μια πιο δυνατή, μια φωνή
που θα καλύψει αυτού του είδους τις φωνές
και θα δώσει απάντηση στο ρατσιστικό έγ-
κλημα» έκλεισε μιλώντας προς δικαστές και
ενόρκους ο Τάκης Ζώτος.

Στην αγόρευσή του ο Θανάσης Καμπαγιάννης κατέρριψε την προ-
σπάθεια των κατηγορούμενων να εμφανιστούν ως «θύματα»: 

«Ο Λουκμάν πηγαίνει στη δουλειά του, ζει ήδη στις 17 Γενάρη το
πρωί. Οι κατηγορούμενοι είναι στη βραδινή τους έξοδο, ζουν ακόμα
στις 16 Γενάρη το βράδυ. Ο Λουκμάν έχει την αίσθηση του σκοπού, ότι
πάει στη δουλειά. Οι κατηγορούμενοι δεν έχουν τίποτε που να τους
απασχολεί. 

Ο Λουκμάν είναι με το ποδήλατό του, ξοδεύει ενέργεια προκειμένου
να κινείται. Οι δυνατότητες επιτάχυνσής του είναι ανάλογες με τη δύ-
ναμη των ποδιών του. Οι κατηγορούμενοι είναι με το μηχανάκι του
Στεργιόπουλου, έχουν στη διάθεσή τους έναν κινητήρα 250 cc. Οι δυ-
νατότητες επιτάχυνσής τους είναι πολλαπλάσιες.

Ο Λουκμάν είναι ιδρωμένος. Εχει κάνει έναν μεγάλο δρόμο από το
Περιστέρι στα Πετράλωνα. Οι κατηγορούμενοι, είναι άνετοι, ‘καβάλα
στο άλογο’. Ο Λουκμάν είναι ξέπνοος. Οι ανάσες των κατηγορουμένων
και οι σφυγμοί τους είναι φυσιολογικοί, και αν δεν είναι, αυτό έχει να
κάνει με την αδρεναλίνη των σκοπών και των κινήτρων τους.

Ο Λουκμάν είναι μόνος. Οι κατηγορούμενοι είναι δύο. Ο Λουκμάν εί-
ναι άοπλος. Οι κατηγορούμενοι είναι ένοπλοι. Ο καθένας έχει από ένα
μαχαίρι. Ο Λουκμάν νιώθει ανασφαλής, είναι ‘ξένος’. Οι κατηγορούμε-
νοι νιώθουν ασφάλεια, ο ένας μάλιστα είναι άντρας των σωμάτων
ασφαλείας.Ο Λουκμάν είναι μπροστά. Οι κατηγορούμενοι έρχονται από
πίσω».

Στη συνέχεια τόνισε ότι υπάρχουν οργανωμένες δυνάμεις, κόμματα
που καλούν σε τέτοιου τύπου πρακτικές, θυμίζοντας ότι σπίτι του Λια-
κόπουλου βρέθηκαν 117 προεκλογικά φυλλάδια, αυτοκόλλητα και 2
αφίσες της Χρυσής Αυγής.  

«Δικαιοσύνη δεν είναι μόνο να τιμωρηθούν παραδειγματικά αυτοί
που σκότωσαν το παιδί τους. Δεν είναι μόνο αυτό που θέλουν οι γονείς.
Δικαιοσύνη είναι να βρουν απάντηση στο ερώτημα: “Γιατί δεν ζει ο Σαχ-
ζάτ Λουκμάν”. Δώστε μας μια απόφαση που να μπορούμε να τους την
πούμε» είπε κλείνοντας την αγόρευσή του ο Θανάσης Καμπαγιάννης.

OΚώστας Παπαδάκης ξεκίνησε τονίζοντας ότι η δολοφονία
δεν είχε ατομικό αλλά ρατσιστικό κίνητρο, καθώς και «ταξι-

κό πρόσημο. Οι δράστες δεν έβαλαν στο στόχαστρο τον άραβα
μεγιστάνα αλλά τον φτωχό μετανάστη». 

Στη συνέχεια ανέπτυξε διεξοδικά τους νομικούς ισχυρισμούς
της πολιτικής αγωγής, δίνοντας έμφαση στο γεγονός ότι οι
δράστες συναποφάσισαν και συνεκτέλεσαν από πρόθεση και
κατά συναυτουργία την δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν.

Χαρακτήρισε τον δεύτερο δράστη Χ. Στεργιόπολο ως «προ-
έχουσα προσωπικότητα μεταξύ των δύο», «εξοικειωμένο με την
πράξη», καθώς στην γεμάτη «κυνισμό και σκληρότητα» απολο-
γία του περιέγραφε τις μαχαιριές απλά σαν «τσιμπήματα». Ανα-
φέρθηκε στην «επιμέλεια» με την οποία, σκούπισε την δική του
λεπίδα, έκρυψε την πινακίδα της μηχανής, δήλωσε στην πρώτη
επαφή του με την αστυνομία «είμαι συνάδελφος».

Αναφέρθηκε διεξοδικά στην προσπάθεια κουκουλώματος της
υπόθεσης Λουκμάν από την αστυνομία, με πιο χαρακτηριστική
την περίπτωση του αστυνομικού Μηλιγγώνη του τμήματος αν-
θρωποκτονιών που κλήθηκε σαν μάρτυρας στο δικαστήριο χω-
ρίς να έχει καν ρόλο στην υπηρεσιακή διερεύνηση του εγκλήμα-
τος, ως ο αστυνομικός «επί της υποδοχής» (!) των κατηγορου-
μένων, μια ιδιότητα δικονομικά και υπηρεσιακά ανυπόστατη. 

Μια ιδιότητα που όπως χαρακτηριστικά είπε ο Κώστας Πα-
παδάκης «άνοιξε τις πύλες του παραδείσου για τους δράστες»
καθώς ανέλαβε «να προετοιμάσει την υποδοχή των κατηγορου-
μένων και να τους φτιάξει υπερασπιστική γραμμή» (κυρίως εί-
ναι η αλήθεια για τον δεύτερο: «ο Λιακόπουλος μαχαίρωσε, ο
Στεργιόπουλος τσίμπησε»). 

Η απόφαση που θα πάρετε τόνισε μιλώντας προς τους δικα-
στές και τους ενόρκους δεν πρέπει να είναι μόνο στο όνομα,
αλλά και για λογαριασμό του ελληνικού λαού.

«Η απόφασή σας να είναι πιο δυνατή»

«Γιατί δεν ζει ο Σαχζάτ Λουκμάν;» «Ταξικό πρόσημο»

Από το πανεργατικό συλλαλητήριο της 9 Απρίλη στη Θεσσαλονίκη



Το αντιφασιστικό κίνημα Νο 1118, σελ. 7
εργατικη αλληλεγγυη

Το Σάββατο 12 Απρίλη το με-
σημέρι οι νεοναζί της Χρυσής
Αυγής βρώμισαν τον Κολωνό
με τις εμετικές τους κραυγές.
Άφαντοι από όλο το λεκανοπέ-
διο οι περιφερόμενοι τραμπού-
κοι, που περνώντας από την
πλατεία Ακαδημίας Πλάτωνος
προκάλεσαν την οργή του κό-
σμου, επιτέθηκαν και γρονθο-
κόπησαν υπό την προστασία
της αστυνομίας, λίγα μέτρα
από το σπίτι του, τον Αλέξαν-
δρό Μ. συνδικαλιστή ηθοποιό,
μέλος της ΚΕΕΡΦΑ και της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ.

Η τοπική επιτροπή της 4ης
Δημοτικής Κοινότητας της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ κατήγγειλε την επίθε-
ση, αναφέροντας ανάμεσα σε
άλλα στην ανακοίνωσή της ότι
“οι χρυσαυγιτες, διασχίζοντας
κεντρικούς δρόμους της γειτο-
νιάς της Ακ. Πλάτωνος έφθα-
σαν στην πλατεία Σωτήρη Πέ-
τρουλα και τη Λένορμαν. Πίσω
της άφηνε τα εμετικά τρυκ και
σκισμένες αφίσες κομμάτων,
οργανώσεων και δημοτικών κι-
νήσεων της αριστεράς, πάντα
κάτω από το άγρυπνο μάτι της
αστυνομικής συνοδείας”.

Σαν μια πρώτη απάντηση η
τοπική ΚΕΕΡΦΑ  Κολωνού-Κε-
ραμεικού, καλεί σε ανακοίνωσή
της «όλους τους αντιφασίστες,
οργανώσεις, κινήσεις της αρι-
στεράς να συμμετέχουν σε σύ-
σκεψη την Τετάρτη 16 Απρίλη
στις 6.30μμ, στο πάρκο της
Ακαδημίας Πλάτωνος (είσοδος
από Πλάτωνος) να συζητήσου-
με τα οργανωτικά βήματα ενάν-
τια στους νεοναζί δολοφόνους
της Χρυσής Αυγής στη γειτονιά
μας».

«Οι φασίστες κατέβαιναν σαν
στρατός την Πλάτωνος με συ-
νοδεία αστυνομικών. Ενας από
αυτούς που δεν ήταν μέσα
στην φασιστοπαρέλαση μου
έριξε μια γροθιά στο πρόσωπο.
Οι αστυνομικοί που προπο-
ρεύονταν είδαν τι συνέβη, αλλά
απλά γύρισαν το κεφάλι, σαν
να μην συνέβη τίποτε» μας είπε
ο Αλέξανδρος.

ΚΟΛΩΝΟΣ

Ναζιστική
επίθεση

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΡΙΤΗ 15/4, καφέ Κούνια, 8μμ

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ-ΚΟΛΩΝΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/4, Πάρκο Ακαδημίας Πλάτωνος, 6.30μμ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΠΑΤΗΣΙΑ-ΓΑΛΑΤΣΙ-ΚΥΨΕΛΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/5, πλ. Αμερικής, 7μμ 
Θα προβληθεί βίντεο από τις κινητοποιήσεις της 22
Μάρτη διεθνώς.

ΠΑΓΚΡΑΤΙ-ΒΥΡΩΝΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/5, Ταπητουργείο, 7μμ
Θα προβληθεί βίντεο από τις κινητοποιήσεις της 22
Μάρτη διεθνώς.

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/5, Κεντρική πλατεία( Νομαρχία), 7μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΚΥΡΙΑΚΗ 4/5, πλ.Δημαρχείου, 6.30μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/5,Πεζόδρομος Ναυαρίνου, 7μμ, 
«Κάθε ψήφος στη ΧΑ, είναι μαχαίρι στα χέρια των
νεοναζί», Ομιλητές από ΚΕΕΡΦΑ, μετανάστες, συν-
δικάτα, αντιρατσιστικές κινήσεις. Θα προβληθεί βίν-
τεο από τις κινητοποιήσεις της 22 Μάρτη διεθνώς.

ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ

ΑΘΗΝΑ

Περιστέρι:Τετάρτη 16/4, 7μμ Πεζόδρομος
Άνω Λιόσια: Τρίτη 15/4, 5μμ Πλατεία Ηρώων
Αιγάλεω (Χαϊδάρι-Αγ-Βαρβ.): Τρίτη 15/4, 7μμ Μετρό
Αιγάλεω
Πλ.Αμερικής: Σάββατο 26/4, 6μμ
Κουκάκι: Κυριακή 27/4, Δουργούτη, 12πμ
Λαύριο: Κυριακή 4/5, 11πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ρολόι Νεάπολης: Τρίτη 15/4, 7μμ, αφισοκόλληση-πι-
κετοφορία προς Ξηροκρήνη
Λαϊκή Χαριλάου: Σάββατο 26/4, 1μμ, Εγνατία με Γρη-
γορίου Ε�, αφισοκόλληση-πικετοφορία στη Λαϊκή της
Χαριλάου
Π. Λαχαναγορά-Περιστέρια: Τρίτη 29/4, 7μμ, Κασ-
σάνδρου με Ρακτιβάν (όπισθεν υπουργείου), αφισο-
κόλληση-πικετοφορία

Η Ομοσπονδία Αλβανικών Συλλόγων Ελλάδος με την στήριξη της
ΚΕΕΡΦΑ - Κίνηση «Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσισμό και την Φασιστι-
κή Απειλή» και πολλές άλλες οργανώσεις, οργανώνει την Τρίτη 15
Απριλίου, ώρα 17:00 στην πλατεία Συντάγματος Συλλαλητήριο με
θέμα: «Άμεση διευθέτηση του προβλήματος των τοπωνυμίων, με
μια τελική και αποδεκτή λύση για τις δυο πλευρές σε συνταύτιση με
το διεθνές δίκαιο».

Oπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της: «εκατοντάδες παιδιά Αλ-
βανών μεταναστών, γεννημένα στην Ελλάδα, έρχονται αντιμέτωπα
με το σκληρό πρόσωπο της γραφειοκρατίας καθώς το πρόβλημα
των λανθασμένων αναγράφων στα τοπωνυμία κάνει αδύνατη την
επισκέψή τους στη χώρα καταγωγής των γονιών τους. Τους τελευ-
ταίους μήνες το πρόβλημα έχει γίνει εντονότερο. Η αλβανική κοινό-
τητα δηλώνει ιδιαιτέρως ανήσυχη καθώς δεν έλειπαν περιπτώσεις
κατά τις οποίες αθώα παιδιά απορρίπτονταν τις εισόδους τους ή
την παραμονή τους, στην χώρα που γεννήθηκαν και μεγαλώνουν.

Η Ομοσπονδία Αλβανικών Συλλόγων Ελλάδος με την στήριξη της
αλβανικής κοινότητας και πολλών οργανώσεων ζητά την άμεση λύ-
ση του προβλήματος τον τοπωνυμίων Τώρα! Μην φυλακίζετε τα
παιδιά μας! Τα παιδιά μας είναι και παιδιά σας!»

Συλλαλητήριο Ομοσπονδίας
Αλβανικών Συλλόγων Ελλάδας

Ούτε μια ψήφος Χ.Α. στις γειτονιές μας

Π
ετυχημένη περιοδεία της «Ανταρσίας στις
γειτονιές της Αθήνας» από της περιοχές
του 5ου και του 6ου διαμερίσματος και

της τοπικής επιτροπής της ΚΕΕΡΦΑ σε Πατήσια-
Κυψέλη-Γαλάτσι, έγινε το περασμένο Σάββατο το
πρωί στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. 

Συμμετείχαν πάνω από 30 άτομα, ανάμεσά τους
και ο υποψήφιος δήμαρχος με την Ανταρσία στις
Γειτονιές της Αθήνας, Πέτρος Κωνσταντίνου και
μοιράστηκαν 1500 προκηρύξεις. Η περιοδεία ξεκί-
νησε από την πλατεία Βικτωρίας, μέσω Χέυδεν
κατέβηκε στην Αλκαμένους, βάδισε μέσα στην
Λαϊκή μέχρι περίπου το ύψος του Αγίου Νικολάου,
στην συνέχεια μέσω Αχαρνών γύρισε στην πλα-
τεία του Αγίου Παντελεήμονα όπου μοιράστηκε
υλικό και φωνάχτηκαν συνθήματα, και κατέληξε
πίσω στην πλατεία Βικτώριας. 

Στην περιοδεία συμμετείχαν αγωνιστές από την
Αφρική και το Πακιστάν που μοίραζαν υλικό χωρίς
καμιά απολύτως ενόχληση, έχοντας την αποδοχή
όλης της γειτονιάς, ντόπιων και μεταναστών. Σε
αντίθεση με την κυρίαρχη προπαγάνδα ότι η γει-
τονιά του Αγίου Παντελεήμονα είναι ρατσιστική, ο
κόσμος μας υποδεχόταν.

“Μπράβο παιδιά”

«Η εξόρμηση ήταν πολύ δυναμική, με ντουντού-
κα και προκηρύξεις, με σημαίες και πλακάτ κα-
λούσαμε κόσμο να στηρίξει την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, φω-
νάξαμε συνθήματα» μας μεταφέρει η Μαρία Αλι-
φιέρη μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων
του νοσοκομείου Αγλαϊα Κυριακού. «Στην Αλκαμέ-
νους, μπήκαμε μέσα στην Λαϊκή, όπου κάποιος
κόσμος ζητούσε να μάθει ποιοι είμαστε, ενώ άλλοι
μας έλεγαν “μπράβο παιδιά, είστε οι μόνοι που
βγαίνετε στη Λαϊκή”. Κάποιες κινήσεις, που έγιναν
από ‘φασιστο -�αγανακτισμένους’ ήταν μεμονωμέ-
νες - τα ίδια άτομα εμφανίζονταν σε διάφορους
χώρους- και απομονώθηκαν».  

Στη Θεσσαλονίκη, εξόρμηση της ΚΕΕΡΦΑ έγινε
στην Καμάρα, όπου μοιράστηκαν χιλιάδες προκη-
ρύξεις, μαζεύτηκε οικονομική ενίσχυση, ενώ την
επόμενη Τρίτη στις 6.30μμ το απόγευμα νέα εξόρ-
μηση θα γίνει στην Νεάπολη, καθώς την προηγού-

μενη βδομάδα, υπό την προστασία της αστυνο-
μίας, εμφανίστηκαν εκεί οι νεοναζί της εγκληματι-
κής συμμορίας της Χρυσής Αυγής.

«Στο Βόλο, μαζευτήκαμε την περασμένη Παρα-
σκευή παρά την βροχή στον Αγιο Νικόλαο και με
τη συμμετοχή μεταναστών κάναμε πικετοφορία
στην Ερμού και μετά στην Παραλία. Είναι κάτι που
έγινε για πρώτη φορά στην πόλη με πολύ θετική
ανταπόκριση του κόσμου που μας έπαιρναν τα
υλικά από τα χέρια και μας έδιναν συγχαρητήρια
για την πρωτοβουλία» μας μεταφέρει η Αριάδνη.

«Στα Γιάννενα έγινε γενική συνέλευση της τοπι-
κής ΚΕΕΡΦΑ στην οποία συμμετείχε κόσμος που
οργάνωσε τις 22 Μ, αλλά και μετανάστες από την
Σενεγάλη. Βάλαμε πρόγραμμα για εξορμήσεις
στις σχολές και στην πόλη με μεγάλη εκδήλωση
της ΚΕΕΡΦΑ το πρώτο δεκαήμερο του Μάη» μας
μεταφέρει η Λουίζα. 

«Στο Ρέθυμνο στην πλατεία Μικρασιατών οργα-
νώσαμε από διάφορες συλλογικότητες την προ-
βολή του ντοκιμαντέρ ‘Φασισμός ΑΕ’, όπου μα-
ζεύτηκε πάρα πολύς κόσμος. Μοιράσαμε τα φυλ-
λάδια ‘καμιά ψήφος στους νεοναζί’ που είχαν με-

γάλη απήχηση» μας μετέφερε η Μαριλήδα από
την τοπική ΚΕΕΡΦΑ. 

Στου Ζωγράφου έγινε συνέλευση με την συμμε-
τοχή μαθητών, φοιτητών, εργαζομένων, μετανα-
στών και αποφασίστηκε εκδήλωση της τοπικής
ΚΕΕΡΦΑ στις 29 Απρίλη, όπου ανάμεσα στους
ομιλητές θα είναι η υποψήφια με το Κίνημα στην
πόλη του Ζωγράφου, Ράνια Νενεδάκη. «Στα Βρι-
λήσσια, η τοπική επιτροπή της ΚΕΕΡΦΑ αποφάσι-
σε εκδήλωση για τις 10 Μάη πάνω στο «καμιά ψή-
φος στην Χ.Α», καθώς και εξορμήσεις σε γειτο-
νιές, στο Σισμανόγλειο, το Παίδων Πεντέλης, το
δήμο, τα σχολεία» μας είπε η Ελίζα.

Βόλος

Σάββατο 12 Απρίλη, εξόρμηση στη Λαϊκή και στην πλατεία του Άγιου Πανταλεήμονα



Η μάχη των εκλογώνσελ. 8-9, Νο 1118
εργατικη αλληλεγγυη

Η
“Ανταρσία στο Λι-
μάνι” έχει ξεκινή-
σει δυναμικά την

προεκλογική της καμπά-
νια στους μεγάλους εργα-
τικούς χώρους του Πει-
ραιά. 

Στο Τζάνειο δεν είμαστε
άγνωστοι. Με τη συνεχή
παρουσία μας τα προ-
ηγούμενα χρόνια στο χώ-
ρο, με περιοδείες και
εξορμήσεις για όλες τις
μάχες, απεργιακές, αντι-
ρατσιστικές, αντιφασιστι-
κές, αποκτήσαμε πολιτικές
σχέσεις με ένα μεγάλο
κομμάτι των εργαζόμενων.
Ετσι δύο εργαζόμενοι από
το χώρο είναι ήδη υποψή-
φιοι με το σχήμα μας και
είναι ανοιχτό το να συμμε-
τέχουν κι άλλοι. Αυτή η
εξέλιξη, εργαζόμενων να
πλαισιώνουν τα αντικαπι-
ταλιστικά ψηφοδέλτια, εί-
ναι πολύ σημαντική. Σχε-
διάζουμε και προκλογική
εκδήλωση μέσα στο χώρο
σε συνεργασία τόσο με
τους υποψήφιους όσο και
με κόσμο που θέλει να μας
ακούσει και να μας στηρί-
ξει.

Ιδιωτικοποίηση

Η ίδια εικόνα έρχεται και
από τον ΟΛΠ, έναν από
τους κεντρικότερους ερ-
γατικούς χώρους στον
Πειραιά, με μεγάλες μά-
χες ενάντια στην ιδιωτικο-
ποίηση του λιμανιού. Το
να πηγαίνει εκεί κλιμάκιο
του σχήματος, στις 6.30
το πρωί, πριν οι εργαζόμε-
νοι πιάσουν δουλειά και
όλοι να είναι διατεθειμένοι
να μας ακούσουν, είναι εν-
δεικτικό της διάθεσης για
πολιτική συζήτηση και
συγκεκριμένα για τις ιδέες
του αντικαπιταλισμού. 

Στην πραγματικότητα,
ήταν μια μικρή εκδήλωση.
Ο επικεφαλής του σχήμα-
τος Θανάσης Διαβολάκης
έκανε μια σύντομη παρου-
σίαση της Ανταρσία στο
Λιμάνι, τονίζοντας ότι το
ξεπούλημα του λιμανιού
μπορεί να ανατραπεί μέσα
από τους αγώνες που
ανοίγουν την προοπτική
του εργατικού ελέγχου
και μετά έγιναν ερωτήσεις
και συζήτηση με τους ερ-
γαζόμενους.

Ματίνα Σγουρομύτη
Μιχάλης Πέππας

ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Σ
το πλευρό των εργαζόμε-
νων στον Αγιο Σάββα, που
έχουν ξεκινήσει κινητοποι-

ήσεις ενάντια στην εφαρμογή
του πολυνομοσχέδιου της κυ-
βέρνησης με απολύσεις για-
τρών, οδηγών και φυλάκων, βρί-
σκεται η Ανταρσία στις Γειτονιές
της Αθήνας. Με πρωτοβουλία
της το δημοτικό συμβούλιο της
Αθήνας έβγαλε ομόφωνο ψήφι-
σμα καταδίκης των απολύσεων.

“Από την πρώτη στιγμή βρε-
θήκαμε μαζί με τους εργαζόμε-
νους του Αγιου Σάββα”, μας εί-
πε ο Πέτρος Κωνσταντίνου, δη-
μοτικός σύμβουλος Αθήνας και
επικεφαλής της Ανταρσία στις
γειτονιές της Αθήνας, “Η παρου-
σία μας είναι διπλή. Από τη μία
με συνδικαλιστές όπως ο Κώ-
στας Καταραχιάς που είναι υπο-
ψήφιος με την Ανταρσία στις
γειτονιές της Αθήνας και δίνει τη
μάχη για την ανατροπή των μνη-
μονιακών επιθέσεων μέσα στο
χώρο. Από την άλλη με αγωνι-
στές και αγωνίστριες υποψηφί-
ους μας από τη γειτονιά που
στηρίζουν τις κινητοποιήσεις και
προσπαθούν να τις απλώσουν.

Το ότι αυτή τη στιγμή το πριό-
νι του μνημόνιου φτάνει να κόβει
το δικαίωμα στην περίθαλψη για
τον καρκίνο, είναι τρομακτικό. Ο
Αγιος Σάββας δεν είναι απλά
ένα νοσοκομείο που αντιμετωπί-
ζει τους ασθενείς του τελικού
σταδίου και απαλύνει τον πόνο
τους, παίζει ρόλο στην πρόληψη
και τη θεραπεία. Είναι ένα ισχυ-
ρό κέντρο καταπολέμησης του
καρκίνου και άρα κρίνονται
ζωές. Πρόκειται για ένα οικονο-
μικό και κοινωνικό έγκλημα της
κυβέρνησης.

Το να στηρίζουμε αυτούς
τους αγώνες σα δημοτική κίνη-
ση σημαίνει ότι στο τόπο που
βρισκόμαστε, χτίζουμε ασπίδα
προστασίας σε βασικά αγαθά.
Για να μην καταρρεύσει το νο-
σοκομείο αλλά η κυβέρνηση.
Στο τελευταίο δημοτικό συμβού-
λιο, με δική μας πρωτοβουλία,
υπήρχε παρουσία των εργαζό-
μενων και του σωματείου του
Αγιου Σάββα. Είχαμε ήδη ενημε-
ρώσει τις παρατάξεις της αρι-
στεράς για το ότι χρειάζεται ψή-
φισμα κατά των απολύσεων και
είχαμε ανταπόκριση. Ετσι όλοι
μαζί αναγκάσαμε την παράταξη
Καμίνη να το αποδεχτεί”.

Επιτυχημένες περιοδείες της Ανταρ-
σία στις γειτονιές της Αθήνας έγιναν
σε πολλούς εργατικούς χώρους, όπως
τον ΟΣΕ (κτίριο Καρόλου), την Ελευ-
θεροτυπία, τον Ευαγγελισμό, το αμα-
ξοστάσιο του ΜΕΤΡΟ στα Σεπόλια, τη
ΔΕΗ στη Συγγρού και το Ρουφ, την
Εφημερίδα των Συντακτών, το ΥΠΥ-
ΜΕΔΙ (Υπουργείο Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων). Υποψήφιοι και υπο-
ψήφιες του σχήματος μάς μίλησαν για
κάποιες από αυτές.

Δημόσια συγκοινωνία

“Η σχέση μας με τους εργαζόμε-
νους στο κτίριο του ΟΣΕ στην Καρό-
λου ξεκινάει από τα πρώτα χρόνια των
μνημονίων όταν πρωτοστατήσαμε μαζί
τους στον αγώνα για δημόσια συγκοι-
νωνία και στηρίξαμε όλους τους αγώ-
νες τους όπως την κατάληψη το
2010”, μας είπε ο Παντελής Γαβριηλί-
δης, “Γι' αυτό στην εκλογική περιο-
δεία που κάναμε στο κτίριο, μας ανα-
γνώριζαν σαν την αριστερά που βρέ-
θηκε στο πλευρό τους και μας πρότει-

ναν να κάνουμε και προεκλογική συγ-
κέντρωση στο χώρο. Δώσαμε δεκαο-
κτώ φύλλα της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης και τρία τεύχη του περιοδικού
Σοσιαλισμός από τα κάτω, συζητών-
τας κυριολεκτικά για όλα τα πολιτικά
ζητήματα της περιόδου. Ιδια εικόνα
και στο αμαξοστάσιο του ΜΕΤΡΟ στα
Σεπόλια, όπου η περιοδεία του σχήμα-
τος έγινε με την παρουσία του προ-
έδρου των εργαζόμενων Αντώνη Στα-
ματόπουλου και του αντιπροέδρου
του Σωματείου Σπύρου Ρεβύθη. Κι
εκεί η αναγνώριση για το ρόλο της αν-
τικαπιταλιστικής αριστεράς στους με-
γάλους αγώνες του ΜΕΤΡΟ ήταν εμ-
φανής και σχεδιάζουμε προεκλογική
εκδήλωση μέσα στο χώρο το επόμενο
διάστημα”.

“Η επιτυχία της πανεργατικής απερ-
γίας είχε καθορίσει το κλίμα μέσα
στην Ελευθεροτυπία την οποία επισκε-
φτήκαμε το απόγευμα της ίδιας μέ-
ρας”, μας είπε η Θένια Ασλανίδη, υπο-
ψήφια με την Ανταρσία στις γειτονιές
της Αθήνας, “Ακόμα και όσοι δεν είχαν

κατέβει στη διαδήλωση, γνώριζαν ότι
είχε μεγάλη συμμετοχή και ήταν εν-
θουσιασμένοι. Οι ίδιοι είχαν απεργή-
σει την προηγούμενη ημέρα, στην
απεργία των ΜΜΕ, καθολικά. Το εν-
διαφέρον για τη συμμετοχή μας στις
εκλογές ήταν πολύ μεγάλο, το τετρα-
σέλιδο αφιέρωμα της Εργατικής Αλλη-
λεγγύης με όλα τα κατεβάσματα πα-
νελλαδικά ήταν ιδιαίτερα βοηθητικό
για όσους δεν ψηφίζουν στην Αθήνα.

Πολλή συζήτηση γινόταν πάνω σε
όσα προτείνουμε σαν αντικαπιταλιστι-
κή αριστερά, ενώ όλοι συμφωνούσαν
με την καμπάνια της ΚΕΕΡΦΑ για κα-
μιά ψήφο στους νεοναζί. Παρότι απλή-
ρωτοι, έντεκα εργαζόμενοι αγόρασαν
την εφημερίδα, πέντε το νέο φυλλάδιο
για την εργατική εναλλακτική και μία
το περιοδικό Σοσιαλισμός από τα κά-
τω. Πολλοί περισσότεροι μας είπαν ότι
θα μας περιμένουν όταν πληρωθούν,
καθώς έχουν δώσει διορία στην εργο-
δοσία να καταβάλει τα δεδουλευμένα
μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη. Αν δεν το
κάνει, θα ξεκινήσουν κινητοποιήσεις”.

“Η περιοδεία στη ΔΕΗ του Ρουφ
έγινε μέσα σε πολύ καλό κλίμα, οι ερ-
γαζόμενοι κυριολεκτικά μας περιμέ-
νουν για να συζητήσουν πολιτικά”,
μας είπε η Στέλλα Μυρισιώτη, “Η συ-
ζήτηση έπιανε όλα τα θέματα, μέχρι
το τι γίνεται στην Ουκρανία. Συζητή-
σαμε μαζί τους το ενδεχόμενο να γίνει
εκδήλωση στο χώρο και οι περισσότε-
ροι ήταν θετικοί. Αντίστοιχα στην Εφη-
μερίδα των Συντακτών. Ιδιαίτερη αντα-
πόκριση έχει η μάχη ενάντια στη δίω-
ξη της Εργατικής Αλληλεγγύης, δεν
υπάρχει κανείς που όταν το ακούσει
δε θα ανταποκριθεί”.

Αθήνα, 10 Απριλίου 2014
ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
Κατά τη σημερινή συνεδρίασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας,

υιοθέτησε ομοφώνως, το ακόλουθο ψήφισμα για τις διαθεσιμότητες στο
Αντικαρκινικό Νοσοκομείο «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αθηναίων είναι ριζικά αντίθετο στη διάλυ-
ση του μεγαλύτερου, ιστορικού και περισσότερο εξειδικευμένου Αντικαρκι-
νικού Νοσοκομείου της χώρας «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

Καλούμε την κυβέρνηση και τον αρμόδιο Υπουργό να αποσύρουν τις 85
διαθεσιμότητες γιατρών, οδηγών, φυλάκων, καταθέτοντας, εφόσον είναι
αναγκαίο και σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Απαιτούμε την πλήρη, ασφαλή και ποιοτική λειτουργία του Νοσοκομείου.
Η υγεία είναι δικαίωμα όλων και συνταγματική υποχρέωση της πολιτείας».

Μηνύματα ανταρσίας σε κάθε χώρο Τ
ην Πέμπτη 10/4 κάναμε
μία μεγάλη περιοδεία
στους χώρους του γκα-

ράζ του δήμου όπου βρίσκονται
οι εργαζόμενοι κατά κύριο λόγο
στην καθαριότητα και το πράσι-
νο καθώς και στο χώρο του δη-
μαρχείου. Ημασταν τρεις συνα-
γωνιστές από το σχήμα μαζί με
τον επικεφαλής, Δημήτρη Τα-
βουλάρη. 

Η ανταπόκριση ήταν μεγάλη
γιατί με όλο αυτό τον κόσμο
έχουμε δώσει μάχες μαζί ενάν-
τια στις απολύσεις και όλες τις
επιθέσεις στο χώρο της τοπικής
αυτοδιοίκησης, μαζί είχαμε ορ-
γανώσει και την κατάληψη του
δημαρχείου. 

Ανοιξε μεγάλη συζήτηση για
τους συμβασιούχους και τις
5μηνες συμβάσεις ειδικά στο
χώρο της καθαριότητας με κέν-
τρο το πώς μπορούμε να κον-
τράρουμε τον καλλικράτη, να
διεκδικήσουμε και να κερδίσου-
με μόνιμες και σταθερές δου-
λειές για όλους. Το ενδιαφέρον
για τη δημιουργία ενός σχήμα-
τος που συνδέει τις κεντρικές
μάχες με τις τοπικές και δίνει
προοπτική σε αυτές, είναι αναμ-
φισβήτη. Κάποιοι εργαζόμενοι
δήλωσαν ανοιχτά τη στήριξή
τους στην προσπάθειά μας, γε-
γονός που δείχνει το πως ο αν-
τικαπιταλισμός έχει μπει στους
εργατικούς χώρους. Θα κάνου-
με εκδήλωση και στους δύο αυ-
τούς χώρους μετά το Πάσχα.
Συνεννοηθήκαμε και με το σω-
ματείο γι' αυτό, πρακτικά μας
ζήτησαν να το οργανώσουμε.

Δήμητρα Λιναρδάκη, 
υποψήφια με τη Ρήξη και Ανα-

τροπή στο Ηράκλειο – Αριστερή
Αντικαπιταλιστική Δημοτική Κίνηση

Ο
ι περιοδείες στους εργατι-
κούς χώρους στο Περι-
στέρι μας έδειξαν δύο

πράγματα. Ενα ότι η αριστερή
στροφή μέσα στον κόσμο συνεχί-
ζει να μεγαλώνει και δύο ότι η αν-
τικαπιταλιστική αριστερά έχει κα-
τοχυρώσει την θέση της μέσα σε
αυτό το ρεύμα.

Ο δήμος Περιστερίου είναι ένας
χώρος που έχουμε παρουσία πολ-
λά χρόνια τώρα. Το γεγονός ότι
το τελευταίο διάστημα η ηγεσία
της ΠΟΕ-ΟΤΑ δεν κινητοποιείται
όπως θα έπρεπε ενάντια στις με-
γάλες επιθέσεις που δέχονται οι
εργαζόμενοι των δήμων σχολιά-
στηκε αρνητικά από τους περισ-
σότερους. Ομως, η αυτοπεποίθη-
ση δεν έχει πέσει και γι' αυτό όλοι
έλεγαν ότι χρειάζεται ενίσχυση
της αριστεράς. Στο ΟΑΕΔ, συναν-
τήσαμε εργαζόμενη που ξεκίνησε
από συμβασιούχος στο δήμο, με-
τακινήθηκε στην περιφέρεια και
μετά κατέληξε στον ΟΑΕΔ. Η το-
ποθέτησή της ήταν πώς τελικά και
στους τρεις αυτούς χώρους, εμάς
βρίσκει μπροστά της. Μας ζήτησε
φυλλάδια της Αριστερής Κίνησης
και μας έβγαλε έξω από το χώρο
για να συζητήσουμε, φέρνοντας
μαζί και δυο-τρεις ακόμα συνα-
δέλφους της. Η δυνατότητα μέσα
στους εργατικούς χώρους να δη-
μιουργηθούν ομάδες στήριξης
των εκλογικών κατεβασμάτων μας
είναι μεγάλη.

Λίλιαν Μπουρίτη, 
υποψήφια με την Αριστερή Κίνηση

Περιστερίου

Ο
ι αγωνιστές και οι αγωνίστριες της “Ανταρσία στη Κοκκινιά της προ-
σφυγιάς και της αντίστασης” έχουμε, μαζί με την επικεφαλής του
αντικαπιταλιστικού σχήματος Κατερίνα Θωίδου, κυριολεκτικά οργώ-

σει τις τελευταίες μέρες τους εργατικούς χώρους της πόλης.

Επισκεφτήκαμε το Κρατικό της Νίκαιας, τον ΕΟΠΥΥ, την Εφορία, το Δη-
μαρχείο. Οσο πιο πολύ μας γνωρίζει ο κόσμος, τόσο έρχεται και πιο κοντά.
Στην αρχή μπορεί να είναι διστακτικός, στη συνέχεια όμως, όταν η συζήτη-
ση ανοίγει, εκεί φαίνεται πόσο οι ιδέες μας, των αγώνων και της ανατροπής,
είναι και δικές του ιδέες. Οταν παρουσιαζόμαστε, πολλοί μας αναγνωρίζουν
από το ρόλο μας στο απεργιακό κίνημα και την οργανωμένη πάντα προσπά-
θειά μας για κλιμάκωση των αγώνων. Αλλά και από τις αντιρατσιστικές-αντι-
φασιστικές μάχες που έχουμε δώσει ενάντια στα γραφεία και τα τάγματα
εφόδου της Χρυσής Αυγής στη Νίκαια, τις κινητοποιήσεις στο τοπικό αστυ-
νομικό τμήμα όταν ο διοικητής Γιοβανίδης έδινε διευθύνσεις αριστερών και
μεταναστών στους χρυσαυγίτες, ενάντια στα ρατσιστικά πογκρόμ αστυνο-
μίας και χρυσαυγιτών.

Στέφανος Γαλίτης, υποψήφιος με την Ανταρσία στη Κοκκινιά 
της προσφυγιάς και της αντίστασης

ΝΙΚΑΙΑ

Σ
τους εργατικούς χώρους της
Θεσσαλονίκης το κλίμα είναι
εκρηκτικό. Την Τρίτη 8/4, πα-

ραμονή της πανεργατικής, έγινε συ-
νέλευση στο Ψυχιατρικό νοσοκο-
μείο. Κεντρικό θέμα συζήτησης η μά-
χη ενάντια στις διαθεσιμότητες των
οδηγών και των φυλάκων καθώς και
η οργάνωση της απεργίας την επό-
μενη μέρα. Ηταν μια συνέλευση με
200 άτομα, από τις πιο μαζικές που
έχουν γίνει. Ολοι ήταν οργισμένοι με
τις απολύσεις γιατί το νοσοκομείο
δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς
οδηγούς, είναι μεγάλο και καλύπτει
και πολλές δομές. Η διοίκηση έφερε
δύο οδηγούς από άλλη περιοχή για
να καλύψουν το κενό δεκαπέντε ερ-
γαζόμενων, κάτι που δεν γίνεται. Οι
προτάσεις αντίστασης ήταν μαχητι-
κές, να είναι οι εργαζόμενοι κάθε μέ-
ρα στην είσοδο και να δείχνουν ότι
δεν μπορεί το νοσοκομείο να λει-
τουργήσει.

Οι οδηγοί που ήταν απογοητευμέ-
νοι και δεν ήξεραν πώς να αντιστα-
θούν, μέσα από τη δική μας δουλειά,

ήρθαν στη συνέλευση με αυτοπεποί-
θηση και τώρα λένε ότι θα συντονι-
στούν και με άλλα κομμάτια διαθέσι-
μων. Για πρώτη φορά έγινε απεργια-
κή φρουρά. Σε αυτό το κλίμα μίλησε
ο επικεφαλής της “Ανταρσία στη
Θεσσαλονίκη για την Ανατροπή”
Γιάννης Κούτρας και η ανταπόκριση
ήταν μεγάλη.

Επισκεφτήκαμε επίσης τον ΟΑΕΔ
στη Χαριλάου, ένα μικρό χώρο αλλά
που ο κόσμος ήξερε την ΑΝΤΑΡΣΥΑ
και έγινε μεγάλη συζήτηση τόσο για

τις εκλογές όσο και για
το πώς συνεχίζουμε
τους αγώνες. Στο τέλος
μας είπαν ότι μας περι-
μένουν ξανά. Πήγαμε
στο Γεννηματά την Πα-
ρασκευή το πρωί, πριν
τη στάση εργασίας της
ΠΟΕΔΗΝ ενημερώνον-
τας και για την κινητο-
ποίηση, αλλά και κάνο-
ντας γνωστό το δημοτι-
κό μας κατέβασμα. Κι
εκεί οι εργαζόμενοι μί-
λαγαν για τα προβλήμα-
τα του νοσοκομείου και
πώς παλεύονται. Πήγα-

με στην ΕΥΑΘ που έχουμε έτσι κι αλ-
λιώς σταθερή παρέμβαση. Το κλίμα
είναι αγωνιστικό και με αυτοπεποίθη-
ση γιατί οι εργαζόμενοι εκεί έχουν
σταματήσει πολλές φορές την ιδιωτι-
κοποίηση. Η συζήτηση φτάνει στην
προοπτική του εργατικού ελέγχου.
Μας ζήτησαν να στηρίξουμε το δη-
μοψήφισμα που οργανώνουν στις 18
Μάη για το νερό.

Φύλλια Πολίτη, 
υποψήφια με την Ανταρσία στη Θεσ-

σαλονίκη για την Ανατροπή

Τ
ις περιοδείες στους εργατι-
κούς χώρους της πόλης ξεκί-
νησε και το δημοτικό σχήμα

Ανταρσία στα Χανιά-Αντικαπιταλιστι-
κή Αριστερή Κίνηση με επικεφαλής
το δάσκαλο και μέλος του ΔΣ Συλ-
λόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών
Ν. Χανίων, Σεραφείμ Ρίζο.

Την Τρίτη 8 Απρίλη, κλιμάκιο του
σχήματος επισκέφτηκε το νοσοκο-
μείο Χανίων. Ο επικεφαλής συνομί-
λησε με εργαζόμενους και απεύθυ-
νε χαιρετισμό κατά τη διάρκεια συ-
νέλευσής τους στο αμφιθέατρο
"Κωστής Νικηφοράκης". Τόνισε ότι ο
αγώνας ενάντια στις διαθεσιμότη-
τες, τις απολύσεις, τα κλεισίματα
και τις συγχωνεύσεις των νοσοκο-
μείων, την ‘αξιολόγηση”, είναι υπό-
θεση όλων των εργαζομένων που με
απεργίες μπορούν να τα ανατρέ-
ψουν απέναντι σε μια κυβέρνηση
που όλο και περισσότερο σαπίζει
εξαιτίας της αποτυχίας της πολιτι-
κής της και του σκανδάλου που φα-
νερώνει τη σχέση της με τη νεοναζι-
στική συμμορία της Χρυσής Αυγής.
“Μπορούμε”, είπε, “να διεκδικήσου-
με πίσω τις δουλειές μας, τα νοσο-
κομεία και τα σχολεία μας, τις συν-
τάξεις και τους μισθούς μας και για
να γίνει αυτό, το χρέος της χώρας

πρέπει να διαγραφεί, να υπάρξει
ρήξη και αποδέσμευση από την ΕΕ
και εθνικοποίηση των τραπεζών”.

Ακολούθησε, δυο μέρες μετά, πε-
ριοδεία στο δημαρχείο Χανίων,
όπου παρουσιάστηκαν οι θέσεις της
Ανταρσίας στα Χανιά και άνοιξε συ-
ζήτηση στο γιατί οι δημοτικές εκλο-
γές δεν είναι μια μάχη αποκομένη
από την κεντρική πολιτική σκηνή αλ-
λά μια μάχη που συμπυκνώνει όλα
τα μεγάλα ζητήματα της περιόδου.
Από την πλευρά τους οι εργαζόμε-
νοι στον Δήμο έκφρασαν τη διάθεση
τους να συνεχίσουν τους αγώνες
του προηγούμενου διαστήματος και
ζήτησαν να υπάρχει πραγματική επι-
κοινωνία μεταξύ των εργαζόμενων

και των δημοτικών παρατάξεων που
συμμετέχουν σε αυτές τις εκλογές. 

“Οι πρώτες περιοδείες στους ερ-
γατικούς χώρους έχουν μεγάλη αν-
ταπόκριση”, μας είπε ο Σεραφείμ
Ρίζος, “Μεγάλο κομμάτι είναι διατε-
θειμένο να μας ακούσει αλλά και να
μας στηρίξει. Αυτές τις μέρες ανα-
κοινώνουμε τα πρώτα ονόματα των
υποψηφίων μας. Η σύνθεση του
ψηφοδελτίου φανερώνει αυτή τη
σχέση με τους εργαζόμενους. Εν-
δεικτικά, συμμετέχουν καθηγητές,
δάσκαλοι, απολυμένοι από την
Ολυμπιακή, εργαζόμενοι της ΕΡΑ
και του νοσοκομείου, εργαζόμενοι
στον ιδιωτικό τομέα, τις ΜΚΟ, ξενο-
δοχοϋπάλληλοι”.

ΧΑΝΙΑ

Επιμέλεια: Λένα Βερδέ

Περιοδεία στο Δήμο στα Χανιά

Στο πλευρό των εργαζόμενων του ΨΝΘ

Να σώσουμε το νοσοκομείο του Αγ. Σάββα

ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



Πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚσελ. 10, Νο 1118
εργατικη αλληλεγγυη

Τ
ο Σάββατο 12 Απρίλη πραγματοποιήθηκε
το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ με
θέμα την οργάνωση των αγώνων μετά

την Πανεργατική Απεργία στις 9 Απρίλη και
την παρέμβαση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στην τριπλή
εκλογική μάχη του Μάη. Την εισήγηση έκανε η
Μαρία Στύλλου. 

«Έχουμε μια μεγάλη μάχη να οργανώσουμε
και μια μεγάλη σύγκρουση να δώσουμε. Είναι
η πρώτη φορά που η κυρίαρχη τάξη και τα
κόμματα της βρίσκονται σε τόσο απελπισμένη
κατάσταση παραμονές των εκλογών παρόλο
που οι εκλογές είναι το προνομιακό πεδίο για
αυτούς» τόνισε ξεκινώντας την ομιλία της. 

Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «ζούνε ανάμε-
σα σε τέσσερις ογκόλιθους που πάνε να τους
πλακώσουν». Ο πρώτος «ογκόλιθος» είναι το
ίδιο το εργατικό κίνημα που συνεχίζει να απερ-
γεί, να κάνει Πανεργατικές Απεργίες που δεν
έχουν να ζηλέψουν σε τίποτα τις προηγούμε-
νες τόσο σε μέγεθος όσο και σε μαχητικότητα. 

Ο δεύτερος είναι το αντιφασιστικό κίνημα.
Εξήγησε ότι τα μεγάλα συλλαλητήρια στις 22
Μάρτη έπαιξαν σπουδαίο ρόλο και επηρέασαν
τις εξελίξεις στην κεντρική πολιτική σκηνή τό-
σο με τις αποκαλύψεις για την συνεργασία της
Νέας Δημοκρατίας με τη Χρυσή Αυγή, όσο και
με την εξέλιξη της δίκης για τον Σαχζάτ Λουκ-
μάν. 

Ο τρίτος «ογκόλιθος» είναι η αριστερά. «Εί-
ναι η πρώτη φορά που ξέρουν ότι θα χάσουν
τις εκλογές από την αριστερά, αυτό δεν έχει
ξανασυμβεί. Τις χάσανε το ’58, αλλά δεν το
περιμένανε. Θεωρούσαν ότι έγινε επειδή δεν
είχαν συγκροτηθεί τα κόμματα του κέντρου
και ότι τώρα το 1958 είναι στο παρελθόν». 

Ο τέταρτος «ογκόλιθος» είναι η οικονομία.
Τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς, δεν
υπάρχει ανάκαμψη παρά τα παραμύθια για
success story. Στη συνέχεια η σ. Μαρία εξήγη-
σε ότι όλα τα παραπάνω αλληλοτροφοδοτούν
το ένα το άλλο δυσχεραίνοντας την θέση της
κυβέρνησης και της άρχουσας τάξης. 

Αυτό αποτυπώνεται ακόμα και στα δικά τους
γκάλοπ όπου η Αριστερά (ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και
ΑΝΤΑΡΣΥΑ) βγάζουν μεγαλύτερο άθροισμα
από τα δύο κόμματα της συγκυβέρνησης (ΝΔ,

ΠΑΣΟΚ). Σε αυτή την εξέλιξη σπουδαίο ρόλο
έχει παίξει η ανάπτυξη και η παρουσία της αν-
τικαπιταλιστικής αριστεράς.  

Το 1,5% που δίνουν τα γκάλοπ στην ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ μπορεί να φαίνεται μικρό νούμερο εκλογι-
κά, αλλά η δυναμική της είναι πολύ μεγαλύτε-
ρη. Έχει φανεί καθαρά ότι με τις πρωτοβου-
λίες μέσα στο κίνημα μπορεί να τραβήξει
μπροστά ολόκληρη την Αριστερά. Σε αυτή την
προσπάθεια, σπουδαίο ρόλο παίζει το ίδιο το
ΣΕΚ που είναι καθαρό στις ιδέες του, δημιουρ-

γεί παραδείγματα με τις πρωτοβουλίες του,
βοηθάει όλη την ΑΝΤΑΡΣΥΑ να προσανατολι-
στεί σωστά. 

Στη συνέχεια τόνισε ότι όλοι οι πυρήνες του
κόμματος και όλοι οι σύντροφοι χρειάζεται να
αξιοποιήσουν τα «δύο μεγάλα όπλα» που δια-
θέτουμε μέσα στην προεκλογική μάχη. 

Το πρώτο είναι η Εργατική Αλληλεγγύη. Η
εφημερίδα χρειάζεται να διακινείται καθημερι-
νά σε όλους τους εργατικούς χώρους, να συ-
ζητιέται από τους εργαζόμενους, να την διακι-
νούν και οι ίδιοι. Η προεκλογική καμπάνια έχει
δώσει ήδη τα πρώτα δείγματα γραφής.

Το δεύτερο είναι η ανοιχτή πρόταση για την
οργάνωση στο ΣΕΚ. Οι συνθήκες επιβάλλουν
το άμεσο μεγάλωμα του κόμματος για να μπο-
ρούμε να ανταποκριθούμε στις αυξημένες
ανάγκες του κινήματος. «Κάθε ψήφος και μια
Εργατική Αλληλεγγύη, κάθε ψήφος και μια
πρόταση για το ΣΕΚ» χρειάζεται να είναι η κα-
τεύθυνση μας. 

Οι μάχες που έρχονται θα είναι ακόμα σκλη-
ρότερες από τις προηγούμενες. Μπορεί η άρ-
χουσα τάξη και τα κόμματα τους να είναι σε
άσχημη κατάσταση, αλλά αυτό δεν σημαίνει
ότι θα παραμείνουν με σταυρωμένα τα χέρια.
«Θα βάλουν μπροστά όλα τους τα όπλα», ένα
παράδειγμα είναι η επιλογή του μεγαλοεφο-
πλιστή Μαρινάκη να κατέβει για τον Δήμο του
Πειραιά. «Προσπαθούν να ελέγξουν όλες τις
εξελίξεις βάζοντας τους στρατούς τους σε κί-
νηση. Τα κόμμα μας χρειάζεται να είναι στρα-
τός μάχης απέναντι τους, για να καθορίσουμε
τις εξελίξεις στην κατεύθυνση για την οποία
λέμε» τόνισε στο κλείσιμο της εισήγησης.

Πλούσια ήταν η συζήτηση 

που ακολούθησε μετά την

εισήγηση αφού 41 σύντροφοι

και συντρόφισσες πήραν το

λόγο (αριθμός ρεκόρ για

Πανελλαδικό Συμβούλιο). 

O Λούκας Χμ. μίλησε για την από-
φαση των μαθητών Anticapitalista να
συμμετέχουν ενεργά στην καμπάνια
«καμιά ψήφος στη Χρυσή Αυγή»,
όπως καλεί και το πρωτοσέλιδο του
νέου τεύχους της εφημερίδας τους.
Πρόσθεσε ότι ούτε οι μαθητές δεν
πιστεύουν τα ψέματα της κυβέρνη-
σης για το success story μεταφέρον-
τας συζητήσεις που ανοίγουν στο
σχολείο του, ενώ ενημέρωσε ότι έχει
ξεκινήσει ξανά παρέμβαση στη Σιβι-
τανίδειο από τη μεριά του τοπικού
πυρήνα στην Καλλιθέα. 

Η Έλενα Τζ. έδωσε την εικόνα
από τις πρώτες παρεμβάσεις της
προεκλογικής εκστρατείας στις γει-
τονιές του Βόρειου Κέντρου στην
Αθήνα. Υπάρχει καθημερινό πρό-
γραμμα εξορμήσεων σε εργατικούς

χώρους, ενώ μόνο αυτή τη βδομάδα
έχουν δοθεί πάνω από 60 φύλλα της
εφημερίδας. Επίσης, θύμισε την δια-
δήλωση που οργάνωσε η ΚΕΕΡΦΑ
την ημέρα που οι νεοναζί παρουσία-
ζαν τα «ψηφοδέλτια» τους στην πλα-
τεία του Αγίου Παντελεήμονα. 

Η Δώρα Κ. αναφέρθηκε στις μά-
χες που δίνουν οι καθηγητές ενάντια
στις απολύσεις και την αξιολόγηση
που θέλει να επιβάλλει το Υπουργείο
Παιδείας. «Παρά τα στραπάτσα που
έχουμε φάει από την ηγεσία μας, ο
κόσμος απέργησε στις 9 Απρίλη» εί-
πε χαρακτηριστικά, ενώ η πίεση της
βάσης ανάγκασε διευθυντή που
πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ να παραιτη-
θεί για να μην εφαρμόσει τα μέτρα
της κυβέρνησης. Επίσης, μίλησε για
το κατέβασμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο
Δήμο Χανίων, ένα ψηφοδέλτιο γεμά-
το με αγωνιστές των τοπικών κινη-
μάτων και των εργατικών χώρων. 

Η Φύλλια Π. είπε ότι «όσο προχω-
ράμε προς τις εκλογές, μεγαλώνει η
αυτοπεποίθηση του κόσμου, δεν πέ-
φτει». Αυτό φάνηκε και από την Πα-
νεργατική Απεργία στη Θεσσαλονί-

κη, αλλά και από τις μάχες στα Νο-
σοκομεία καθώς μετέφερε την εικό-
να από την μαχητική συνέλευση 200
εργαζόμενων στο Ψυχιατρικό. Ανα-
φέρθηκε ακόμα στην επιτυχία του
αντιφασιστικού συλλαλητηρίου στις
22 Μάρτη όπου συμμετείχαν ανάμε-
σα σε άλλους χώρους και οι εργαζό-
μενοι της Κόκα Κόλα και της ΕΥΑΘ,
μετανάστες από την Αλβανία και το
Πακιστάν, κόσμος από την Lgbtq
Κοινότητα. Τέλος, για την προεκλο-
γική καμπάνια είπε ότι έχουν βάλει
αρχικό στόχο να επισκεφτούν με πε-
ριοδείες 50 εργατικούς χώρους. 

Ο Αλέξανδρος μίλησε για την ορ-
γάνωση του αντιφασιστικού συλλα-
λητηρίου στην Κρήτη και την δουλειά
που έγινε στο Ηράκλειο. Ένα πούλ-
μαν με διαδηλωτές πήγε στα Χανιά,
ενώ μαζεύτηκαν πάνω από 500 ευρώ
οικονομική ενίσχυση. Είπε ακόμα ότι
προσανατολίζονται σε ανοιχτές προ-
εκλογικές εκδηλώσεις στο νοσοκο-
μείο ΠΑΓΝΗ και στην τοπική ΔΕΗ,
ενώ πολύ καλή ήταν και η παρέμβα-
ση στην Πανεργατική Απεργία. 

Ο Ορέστης Η. μίλησε για την δρά-

ση των συντρόφων στην προεκλογι-
κή μάχη στα Βριλήσσια όπου η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ στηρίζει το σχήμα «Δράση
για μια άλλη πόλη». Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει
αποχωρήσει από το σχήμα καθώς οι
σύντροφοι επέμεναν ότι χρειάζεται
να υπάρχει το αντικαπιταλιστικό
πρόγραμμα, ενώ η ΝΔ έχει διασπα-
στεί σε τρία κομμάτια. Η τελευταία
εκδήλωση του σχήματος είχε 200
άτομα, ενώ πολλοί πιστεύουν ότι
μπορεί να περάσει ακόμα και στο
δεύτερο γύρο των εκλογών.

«Οι εργάτες στο τιμόνι, τα αφεντι-
κά στην αγχόνη». Αυτό ήταν το σύν-
θημα του πανό των εργαζόμενων
στο Ψυχιατρείο που δείχνει την μα-
χητική διάθεση των εργαζόμενων
όχι μόνο στα νοσοκομεία, αλλά παν-
τού, τόνισε στην τοποθέτηση του ο
Νίκος Χ. από τη Θεσσαλονίκη. Έδω-
σε ακόμα την εικόνα από τις μάχες
που δίνουν οι εργαζόμενοι του
«Βοήθεια στο Σπίτι» ενάντια στην
απληρωσιά και τις μεθοδεύσεις που
γίνονται για να τους πετάξουν έξω
από τις δουλειές τους μέσω της σύ-
στασης «Κοινωνικών Συνεταιριστι-
κών Επιχειρήσεων». 

Ο Ζήσης Κ. από το Ρέθυμνο ανα-
φέρθηκε στην οργάνωση της αντι-
φασιστικής κινητοποίησης στις 22/3.
Το αντιφασιστικό μονοήμερο που
οργάνωσαν στο Πανεπιστήμιο ξεσή-
κωσε τους πάντες με αποτέλεσμα
δύο πούλμαν με αντιφασίστες να
πάνε στο συλλαλητήριο στα Χανιά.
Έδωσε ακόμα την εικόνα από την
πορεία της Πανεργατικής που έγινε
χάρη στην επιμονή των συντρόφων
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε σύγκρουση με
τους γραφειοκράτες. 

Ο Χρίστος Α. μίλησε τόσο για την
εκλογική μάχη για την ενίσχυση της
Αριστερής Παρέμβασης στο Δήμο
Βύρωνα, όσο και για τους αγώνες
στα νοσοκομεία. Στο Γεννηματά έγι-
νε στάση εργασίας και πορεία μέσα
στο νοσοκομείο ενάντια στην διαθε-
σιμότητα-απόλυση των Οδηγών, ενώ
ακολούθησε συνέλευση 400 ατόμων
για την Πανεργατική Απεργία.
Έκλεισε την τοποθέτηση του τονί-
ζοντας ότι χρειάζεται το μεγάλωμα
του κόμματος γιατί αλλιώς δεν θα
μπορούμε να περάσουμε το οργα-
νωτικό όριο που έχουμε τώρα.

Σκληρές μάχες με μια κυβέρνηση
που παραπαίει

Το μπλοκ της ΠΟΣΠΕΡΤ στην απεργιακή συγκέντρωση των εργαζόμενων στα ΜΜΕ, 8/4
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Μ
ε μεγάλη συμμετοχή και
πολλή συζήτηση ολοκληρώ-
θηκε το μονοήμερο που ορ-

γάνωσε το Σοσιαλιστικό Εργατικό
Κόμμα κάτω από τον γενικό τίτλο
«Ούτε Ουάσιγκτον, ούτε Μόσχα».

Οι τέσσερις συζητήσεις του μο-
νοήμερου, που έγινε την Κυριακή 13
Απρίλη στην ΑΣΟΕΕ, ήρθαν ακριβώς
τη στιγμή που ξαναφουντώνουν οι
ανταγωνισμοί με την κυβέρνηση της
Ουκρανίας και τον Πούτιν να απο-
στέλλουν τελεσίγραφα. Η προσέ-
λευση του κόσμου αλλά και οι 33
παρεμβάσεις που ακολούθησαν τις
εισηγήσεις των ομιλητών, αποδει-
κνύουν την ανάγκη του κόσμου για
συζήτηση και πολιτικά ξεκαθαρίσμα-
τα.  

Στη συζήτηση με θέμα «Ρώσικη
Επανάσταση, το πανηγύρι των κατα-
πιεσμένων», την οποία εισηγήθηκε ο
Λέανδρος Μπόλαρης αναδείχθηκε ο
ρόλος της Τσαρικής αυτοκρατορίας,
κάτω από την μπότα της οποίας στέ-
ναζαν για αιώνες, μέχρι την ανατρο-
πή της το 1917, μια σειρά από κατα-
πιεζόμενα έθνη και οργανώνονταν
πογκρόμ ενάντια στους εβραίους. Η
Οκτωβριανή Επανάσταση ήταν η δύ-
ναμη που απελευθέρωσε την εργατι-
κή τάξη, τις γυναίκες και τις καταπιε-
σμένες εθνότητες από αυτήν την με-
γάλη «φυλακή των λαών».

Στην κουβέντα άνοιξε πιο συγκε-
κριμένα το ζήτημα της Ουκρανίας.
Συζητήθηκε το γεγονός πως στην
Ουκρανία η επανάσταση του 1917  -
παρά την καταπίεση από τους Ρώ-
σους φεουδάρχες στη μεγαλυτέρη
σιτοπαραγωγική περιοχή της αυτο-
κρατορίας αλλά και την μικρή δύνα-
μη των μπολσεβίκων εκεί- κατάφερε
τελικά να ξεπεράσει την δυσπιστία.
Επίσης, πώς τα αντιπολεμικά και διε-
θνιστικά διατάγματα της επανάστα-
σης, που μιλούσαν ξεκάθαρα για την
αυτοδιάθεση των λαών, κέρδισαν
κομμάτια Ουκρανών επαναστατών
και τη συνεργασία των Ουκρανών
αγροτών με τον Κόκκινο Στρατό
στον κρίσιμο εμφύλιο πόλεμο. 

Όμως, η διεθνιστική θέση των
μπολσεβίκων για την αυτοδιάθεση
των λαών που κέρδισε τις καταπιε-
σμένες εθνότητες στην προοπτική
της επανάστασης ανατράπηκε στο
τέλος της δεκαετίας του 1920 από
την σταλινική αντεπανάσταση. Μαζί
τσακίστηκαν μια σειρά εργατικών
και κοινωνικών κατακτήσεων που
κέρδισε η Οκτωβριανή επανάσταση. 

Αυτό ήταν ένα από τα βασικά συμ-
περάσματα που βγήκαν στην δεύτε-
ρη συζήτηση του μονοήμερου με θέ-
μα «Ο Στάλιν και ο κρατικός καπιτα-
λισμός» με εισηγητή τον Πάνο
Γκαργκάνα. Τα ερωτήματα, πολλά:
Πώς έγινε αυτή η ανατροπή; Ποια
ήταν τα χαρακτηριστικά του νέου
καθεστώτος κρατικού καπιταλισμού
και πόση σχέση είχαν με τα πρώτα
χρόνια της επανάστασης; Ηταν μο-
νόδρομος ότι η επανάσταση θα κα-
τέληγε εκεί;

Την δεκαετία του ’20, η ήττα των
επαναστάσεων που ξέσπασαν στη
Γερμανία, την Ουγγαρία και άλλες
χώρες, οδηγεί στην απομόνωση της
ρώσικης επανάστασης, την αποδυ-
νάμωση του νεοσύστατου εργατικού
κράτους και την ανάδυση μιας νέας
δύναμης της γραφειοκρατίας μέσα
στο κόμμα με πολιτικό εκφραστή
τον Στάλιν. Στα τέλη της δεκαετίας
του ’20 αυτή η γραφειοκρατία έχον-
τας ήδη καταφέρει να βγάλει από
την μέση τον Τρότσκι και όσους
υπερασπίζονταν την προοπτική μιας
παγκόσμιας επανάστασης, μετατρέ-
πεται σε μια νέα άρχουσα τάξη.

«Σε μιά χώρα»

Η γραμμή του Στάλιν για το χτίσι-
μο του «σοσιαλισμού σε μια χώρα»
την δεκαετία του ’30 στην ουσία σή-
μανε το χτίσιμο ενός μεγάλου καπι-
ταλισμού που έβαλε στόχο να πετύ-
χει μέσα σε 10 χρόνια ό,τι κατάφερε
η βρετανική αυτοκρατορία σε ενάμι-
σι αιώνα, να γίνει, μετά το τέλος και
του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου, ο δεύ-
τερος παίκτης μετά τις ΗΠΑ στον
παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό χάρτη.

Οι παρεμβάσεις των συντρόφων
έβαλαν παραδείγματα σε σχέση με
την ανάπτυξη του ρώσικου ιμπεριαλι-
σμού και τις «σοσιαλιστικές» του
επεμβάσεις από την Ουγγαρία και
την Τσεχοσλοβακία μέχρι το Αφγανι-
στάν. Ενας ιμπεριαλισμός που βασί-
στηκε πάνω στη συσσώρευση κεφα-
λαίου, την υπερεκμετάλλευση  της
εργατικής τάξης στο εσωτερικό, τον
οικονομικό και εξοπλιστικό ανταγωνι-
σμό με την δύση, την αρπαγή των
κατακτήσεων της επανάστασης, που

επανέφερε την καταπίεση πάνω στις
εθνότητες και αναβίωσε τον μεγαλο-
ρώσικο εθνικισμό. Το πλεόνασμα της
παραγωγής τότε πήγαινε σε πολεμι-
κούς εξοπλισμούς και βαριά βιομη-
χανία, όχι στην οικοδόμηση μιας οι-
κονομίας προς όφελος των εργατών. 

Ο Σωτήρης Κοντογιάννης στην ει-
σήγησή του στο θέμα «Γεωπολιτικοί
ανταγωνισμοί και ιμπεριαλισμός σή-
μερα» εξήγησε πως 25 χρόνια μετά
την κατάρρευση των καθεστώτων
του κρατικού καπιταλισμού και του
«ψυχρού πολέμου» οι ενδοϊμπεριαλι-
στικοί ανταγωνισμοί εξακολουθούν
να είναι σήμερα ολοζώντανοι σε όλο
τον πλανήτη.

Κομμάτι αυτής της συζήτησης
απασχόλησαν οι εξελίξεις στην Ου-
κρανία, με τους ανταγωνισμούς σε
συνθήκες παγκόσμιας οικονομικής
κρίσης να οξύνονται - ανάμεσα στην
Ευρωπαϊκή Ενωση και την επεκτατι-
κή της πολιτική στην Ουκρανία από
τη μια, και τον Πούτιν που έτρεξε να
αρπάξει την Κριμαία από την άλλη.  

Τονίστηκε η ανάγκη η αριστερά να
κοντράρει τους εθνικούς ανταγωνι-
σμούς και να τους μετατρέψει σε
ανοίγματα επαναστατικών διαδικα-
σιών.  Αρκετές τοποθετήσεις υπο-
στήριξαν ότι δεν γίνεται να παλέψεις
τον ιμπεριαλισμό στηρίζοντας τους
«μικρότερους» ιμπεριαλιστές ενάντια
στους μεγάλους και πως οι απαντή-
σεις που διαλέγουν τον Πούτιν σαν
το «μικρότερο κακό» στην Ουκρανία
υποτιμούν το ρόλο και τις δυνατότη-
τες της εργατικής τάξης να δώσει
την δική της εναλλακτική διέξοδο.
Ότι στην Ουκρανία, όπως και στην
Ρωσία υπάρχουν οι δυνάμεις για να

παλέψουν και Πούτιν και ΕΕ και η
αριστερά πρέπει να σταθεί στο πλευ-
ρό τους και να τις δυναμώσει.

Η συζήτηση πήγε και πίσω στον
Λένιν, τον Μπουχάριν που πρώτοι
ανέπτυξαν την σύγχρονη θεωρία για
τον ιμπεριαλισμό, ότι δεν πρόκειται
για σχέσεις εξάρτησης ή για φυσικό
φαινόμενο επιβολής του ισχυρού
στον ανίσχυρο, αλλά για το ανώτατο
στάδιο του καπιταλισμού. 

Ο Λένιν το 1915 στο συνέδριο του
Τσίμερβαλντ έδωσε μάχη όχι μόνο
για την εξήγηση του ιμπεριαλισμού
αλλά και για την τακτική αντιμετώπι-
σής του. Πρότεινε τη διακοπή των
σχέσεων των επαναστατών με τη
σοσιαλδημοκρατία που είχε μπει με
όλες της τις δυνάμεις στον Α’ Παγ-
κόσμιο και τη μετατροπή του πολέ-
μου σε εμφύλιο καλώντας την εργα-
τική τάξη κάθε χώρας να παλέψει
και να καταστρέψει τους δικούς της
ιμπεριαλιστές αντί να σκοτώνεται
κατά εκατομμύρια σε ένα πόλεμο
για τα συμφέροντά τους. Απόψεις,
που ήταν μειοψηφικές τότε - δυο
χρόνια μετά όμως η επανάσταση
στη Ρωσία τις έκανε πράξη σταμα-
τώντας τον πόλεμο. 

Στη συνέχεια αναδείχτηκε η ανα-
γκαιότητα το εργατικό κίνημα να
παίξει ενεργό ρόλο ενάντια στις ιμ-
περιαλιστικές επεμβάσεις και τη
συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτές,
με παραδείγματα από το κίνημα
ενάντια στον πόλεμο της ΕΕ και του
ΝΑΤΟ στη Σερβία. 

Το μονοήμερο έκλεισε με τη συζή-
τηση για «την εργατική τάξη και το
επαναστατικό κόμμα τότε και σήμε-
ρα». Την εισήγηση έκανε η Μαρία
Στύλλου. Συνεχίζοντας από την προ-
ηγούμενη συζήτηση, εξήγησε πως ο
Λένιν είχε τη δύναμη να κάνει πράξη
αυτά που έλεγε στο Τσίμερβαλντ για

τρεις λόγους. Η αντίληψή του για
τον ιμπεριαλισμό αλλά και για την
εργατική τάξη έπαιξαν ρόλο. Το πιο
σημαντικό, που έφτασε να αποδείξει
την ορθότητα των ισχυρισμών του,
ήταν ότι είχε ένα εργαλείο, το επα-
ναστατικό κόμμα των μπολσεβίκων. 

Μια σειρά από εμπειρίες και κρίσι-
μες επιλογές των μπολσεβίκων  με-
ταξύ 1905- 1917 ξεκαθάρισαν το το-
πίο στα ζητήματα της τακτικής και
της στρατηγικής, αποκτώντας ταυ-
τόχρονα δύναμη μέσα στα εργοστά-
σια της Πετρούπολης, εκδίδοντας
καθημερινή επαναστατική εφημερί-
δα. Η επιλογή του χτισίματος ενός
κόμματος ξεκάθαρου στη στρατηγι-
κή της επανάστασης - όχι ελιτίστικο,
όχι ξεκομμένο από το εργατικό κίνη-
μα, όχι υποκατάστατο της αυτενέρ-
γειας της εργατικής τάξης-  οδήγη-
σε στη νίκη του 1917.  

Αυθορμητισμός 
και στρατηγική

Στη συζήτηση που ακολούθησε
άνοιξε το ζήτημα της σύνδεσης της
αυθόρμητης κίνησης της τάξης με
την επαναστατική στρατηγική. Ο
Μαρξ και ο Λένιν υποστήριζαν πως
αρχή των πάντων είναι η κίνηση της
τάξης και ότι με τη δράση  ξεπερνιέ-
ται η κυριαρχία των ιδεών της άρχου-
σας τάξης πάνω στις μάζες. Γιατί η
εργατική τάξη δεν βγαίνει από τις μά-
χες που δίνει κουβαλώντας τις ίδιες
ιδέες με πριν. Όμως χρειάζεται να
έχει στην ηγεσία της ένα κόμμα της
εργατικής πρωτοπορίας οργανωμένο
δημοκρατικά - συγκεντρωτικά ώστε
να διδάσκεται και να διδάσκει γενι-
κεύοντας τις εμπειρίες της τάξης.
Έτσι οι επαναστάτες μπορούν να κα-
θορίσουν ότι οι επαναστάσεις θα κα-
ταφέρουν να πετύχουν τον στόχο
τους να ανατρέψουν το καπιταλισμό
και να χτίσουν μια άλλη κοινωνία.

Η ανάκαμψη της επαναστατικής
αριστεράς σήμερα, φέρνει στο προ-
σκήνιο ξανά τη δυνατότητα οικοδό-
μησης ενός μεγάλου, δυνατού επα-
ναστατικού κόμματος με μέλη που
χτίζουν το κίνημα, καθορίζουν τις
ιδέες της τάξης και τη στρατηγική
του κινήματος.

Έλλη Πανταζοπούλου

Αμφιθέατρο Δεριγνύ Κυριακή 13 Απρίλη

Ούτε Ουάσινγκτον, 
ούτε Μόσχα
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ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

- ΤΡΙΤΗ 15/4 ΕΡΤ-open 7μμ
Η αντικαπιταλιστική αριστερά μπροστά
στις πιο κρίσιμες εκλογές
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου
- ΤΕΤΑΡΤΗ 23/4 ΕΡΤ-open 7μμ
Το ενιαίο μέτωπο
Ομιλήτρια: Εμμανουέλα Γεωργοπούλου

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΡΙΤΗ 15/4 καφέ Σέλτερ 8μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΤΡΙΤΗ 15/4 καφέ El Viaje 6μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Έλλη Πανταζοπούλου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΤΡΙΤΗ 15/4 καφέ Quiz 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Μυρτώ Μαγγιώρου

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΡΙΤΗ 15/4 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Παναγιώτης Πλιάτσικας

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

- ΤΡΙΤΗ 15/4 καφέ Άνω Πουρναρούσα
7.30μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Γιώργος Τσαμούρης
- ΤΕΤΑΡΤΗ 23/4 καφέ Άνω Πουρνα-
ρούσα 7.30μμ

Σερβία 1999 – η Ε.Ε. του ιμπεριαλισμού
και του πολέμου
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΡΙΤΗ 15/4 καφέ Τριώτα 7.30μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΡΙΤΗ 15/4 καφέ Στέκι 7.30μμ
Καμιά ψήφος στους νεοναζί
Ομιλητής: Ηλίας Ασημακόπουλος

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΤΡΙΤΗ 15/4 δημαρχείο 8μμ
Η επανάσταση των γαρυφάλλων
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

ΤΡΙΤΗ 15/4 καφέ 65-67 (Τριών Ιεραρ-
χών 65-67) 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Αντώνης Σκαρπέλης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ

ΤΡΙΤΗ 15/4 καφέ 1968 (Θησέως και
Αγ.Πάντων) 7μμ
Γυναίκες και πόλεμος
Ομιλήτρια: Θάλεια Γεωργοπούλου

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΤΡΙΤΗ 15/4 Στέκι 7.30μμ
Η αντικαπιταλιστική αριστερά μπροστά
στις πιο κρίσιμες εκλογές
Ομιλητής: Οδυσσέας Κατσούλης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/4 Στέκι 8μμ
Η εργατική εναλλακτική
Ομιλητής: Βαγγέλης Παπαδόγιαννης

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

- ΤΕΤΑΡΤΗ 16/4 καφέ Ποτάμι 7.30μμ
Η αντικαπιταλιστική αριστερά μπροστά
στις πιο κρίσιμες εκλογές
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη
- ΤΕΤΑΡΤΗ 23/4 καφέ Ποτάμι 7.30μμ
Η εργατική εναλλακτική
Ομιλήτρια: Μαρία Γεωργίου

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/4 καφέ Σπιρτόκουτο 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/4 στοά Σάρκα (Α’ κτίρο, Β’
ορ.) 7μμ
Γυναίκες και πόλεμος
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/4 δημαρχείο (2ος ορ.) 7μμ
Ρόζα Λούξεμπούργκ: μαζική απεργία,
κόμμα, συνδικάτα
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/4 καφέ Mundo 7μμ
Ρόζα Λούξεμπούργκ: μαζική απεργία,
κόμμα, συνδικάτα
Ομιλήτρια: Ευγενία Ποντικού

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/4 κυλικείο δημαρχείου 7μμ
Ούτε Ουάσιγκτον, ούτε Μόσχα
Ομιλητής: Γιώργος Καράμπελας

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/4 στης Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/4 καφέ Μαγαζί 8μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Ιάσωνας Κατριμουστάκης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/4 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Η εργατική εναλλακτική
Ομιλητής: Γιάννης Στάθης

ΠΑΤΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/4 Εργατικό Κέντρο 7μμ
η Ανταρσία στην Πάτρα και πώς οργα-
νώνουμε την προεκλογική καμπάνια για
το δήμο
ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/4 γραφεία ΕΛΜΕ (Γκράβα)
7.30μμ
Το χρέος (και ο Σαμαράς) δεν είναι
βιώσιμα
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/4 καφέ Κοσμικόν 7μμ
Το χρέος (και ο Σαμαράς) δεν είναι
βιώσιμα
Ομιλητής: Ηλίας Κολοβός

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

- ΤΕΤΑΡΤΗ 16/4 καφέ Κούνια 7.30μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Μαρία Γρυσμπολάκη
- ΤΕΤΑΡΤΗ 23/4 καφέ Κούνια 7.30μμ
Η πάλη για τη σεξουαλική απελευθέ-
ρωση σήμερα
Ομιλήτρια: Κατερίνα Κανελοπούλου

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/4 καφέ Λα Ροζέ 7μμ
Το χρέος (και ο Σαμαράς) δεν είναι βιώσιμα
Ομιλήτρια: Έλενα Τζίκα

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/4 καφέ Έχουμε και Λέμε
7.30μμ
Σερβία 1999 – η Ε.Ε. του ιμπεριαλισμού
και του πολέμου
Ομιλητής: Μύρων Μαρκάκης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/4 Στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγ-
καβή 69) 7μμ
Σερβία 1999 – η Ε.Ε. του ιμπεριαλισμού
και του πολέμου
Ομιλητής: Χρήστος Μάραντος

ΧΑΛΚΙΔΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 27/4 Εργατικό Κέντρο 6μμ
Τι είναι και γιατί παλεύει το ΣΕΚ;
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/4 Στέκι πολιτιστικών ομά-
δων Πανεπιστημίου Ρεθύμνου 8μμ
Η αντικαπιταλιστική αριστερά μπροστά
στις πιο κρίσιμες εκλογές
Ομιλητής: Χρήστος Κωστόπουλος

ΤΡΙΤΗ 15/4

ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 6μμ

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ

ΚΟΥΚΑΚΙ Μετρό Φιξ 6.30μμ

ΜΑΡΟΥΣΙ ΗΣΑΠ 6μμ

ΕΞΑΡΧΕΙΑ Σκλαβενίτης 5.30μμ

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ Μαρινόπουλος 6.30μμ  

ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 5.30μμ      

ΓΑΛΑΤΣΙ Βεϊκου 6μμ 

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ πλ. Ηρώων 5.30μμ        

ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 6.30μμ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Δημαρχείο 6μμ

ΠΑΤΡΑ Ρήγα Φεραίου 7μμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 6.30μμ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/4

ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 6.30μμ 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλατεία Γαρδένια πικετοφορία 6μμ

ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Συντριβάνι 6.30μμ 

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Everest πλατεία 7μμ

ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 6.30μμ

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΝΙΚΑΙΑ Νεάπολη 6μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ κελάρι 7.30μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΕΜΠΤΗ 17/4 

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ πλατεία Κερατσίνι-Ταμπούρια 6.30μμ

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ

ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ Σωτήρος 6μμ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 6μμ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλ. Αναλήψεως 6μμ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Δεκελείας 6μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ πλ. Χαλανδρίου 6μμ

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 6μμ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Everest (πλατεία) 6μμ

ΧΑΝΙΑ πλ. Αγοράς 6.30μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΟΥΜΠΑ πάρκο Αγ. Θεράποντα 6μμ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ πλ. Οσίας Ξένης 6μμ

ΚΕΝΤΡΟ Αγ. Λαμπράκη 6μμ

ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 6μμ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλατεία Επταλόφου 6μμ
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ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ-ΑΝΤΙΚΑ-

ΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

ΤΡΙΤΗ 15/4, Εργατικό Κέντρο, 8μμ
Εκδήλωση παρουσίασης θέσεων-
υποψηφίων

ΤΡΙΤΗ 15/4
ΟΣΕ Καρόλου 8 πμ
ΔΕΗ Μυλλέρου 8 πμ
COSMOTE Πατησίων πύλη 7 πμ
ΕΛΤΑ Κοτζιά 10 πμ
Εφορία Εξαρχείων 9.30 πμ
Υπουργείο Εμπορίου 11 πμ
Δήμος Ζωγράφου 9 πμ
Εφορία Παγκρατίου 7.30 πμ
Δήμος Βύρωνα 8.45 πμ
Δήμος Καισαριανής 10 πμ
ΕΘΕΛ Ελληνικού 4.30 πμ
ΤΡΑΜ Ελληνικού 6.30 πμ
Δήμος Αλίμου 9.30 πμ
ΔΕΗ Αμφιθέας 10 πμ
Γκαράζ Δήμου Ν.Ηρακλείου 6 πμ
Γκαράζ Δήμου Βριλησσίων 6 πμ
Δήμος Βριλησσίων 10 πμ
Παίδων Πεντέλης 10 πμ
Σισμανόγλειο 10 πμ
Εφορία Νέας Ιωνίας 9 πμ
Δήμος Νέας Ιωνίας 10 πμ
Δήμος Αγίας Παρασκευής 11.30 πμ
ΕΘΕΛ Νίκαιας 4.30 πμ

Δήμος Νίκαιας 10 πμ
ΕΥΔΑΠ Πειραιά 10 πμ
ΟΤΕ Πειραιά 10.30 πμ
Περιφέρεια Πειραιά 11 πμ
ΕΛΤΑ Πειραιά 12 μες
ΙΚΑ Περιστερίου 9 πμ
ΕΛΤΑ Περιστερίου 7.30 πμ
ΔΕΗ Περιστερίου 9 πμ
Δήμος Άνω Λιοσίων (ΚΕΝΕ) 8.30 πμ
Γκαράζ Δήμου Αιγάλεω 7 πμ
Δήμος Αιγάλεω 9 πμ
Δαφνί 11 πμ
Δήμος Πάτρας 11 πμ
Νοσοκομείο Ρίου, Πάτρα 12 μες
ΕΛΤΑ Πάτρας 12 μες
ΙΚΑ Χανίων 10 πμ
Δασική Υπηρεσία Χανίων 12 μες

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/4
ΔΕΗ Ρουφ 6.15 πμ
Ευαγγελισμός 10 πμ

Υπουργείο Παιδείας 12 μες
ΔΕΗ Συγγρού 6.45 πμ
Ελευθεροτυπία 6 μμ
ΟΤΕ- ΝΥΜΑ πύλη 6.30 πμ
Νοσοκομείο Ερυθρός 10 πμ
Δήμος Γαλατσίου 11 πμ
ΕΥΔΑΠ Ζωγράφου 7 πμ
Παίδων Αγλαϊα Κυριακού 8 πμ
Παίδων Αγία Σοφία 11 πμ
Ιπποκράτειο 8.30 πμ
Δήμος Αγίου Δημητρίου 9 πμ
Δήμος Ελληνικού 12 μες
ΔΕΗ Γλυφάδας 7 πμ
Δήμος Γλυφάδας 8.30 πμ
ΕΛΤΑ Γλυφάδας 11.30 πμ
ΟΑΕΔ Γλυφάδας 12.30 μμ
Μηχανογραφικό Εθνικής Ασφαλιστικής
Λ.Συγγρού 6.30 πμ
Δήμος Νέας Σμύρνης 9 πμ
Δήμος Χολαργού 10 πμ

Νοσοκομείο Γεννηματάς 9 πμ
Νοσοκομείο ΚΑΤ 12 μες
Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας 12 μες
Νοσοκομείο Κρατικό Νίκαιας 9 πμ
ΔΕΗ Κερατσινίου 9 πμ
ΟΑΕΔ Περιστερίου 10.30 πμ
Ξυλοτεχνία Περιστερίου 9 πμ
Εφορία Περιστερίου12 μες
Δήμος Άνω Λιοσίων 8.30 πμ
Νοσοκομείο Αττικό 8 πμ
Νοσοκομείο Άγιος Αντρέας Πάτρας
8.30 πμ
ΔΟΥ Πάτρας 10 πμ
ΔΕΥΑΧ Χανιά 9 πμ

ΠΕΜΠΤΗ 17/4
ΗΣΑΠ Αθηνάς 9 πμ
ΚΕΠΥΟ Καλλιθέας 7.30 πμ
Δήμος Καλλιθέας 8.30 πμ
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Πεσματζό-
γλου 7 πμ

ΥΠΕΧΩΔΕ 8 πμ
Αρχείο Εθνικής Τράπεζας πύλη 7:30 πμ 
Νοσοκομείο Παμμακάριστος 9 πμ
Βαρβάκειος Αγορά  2:30μμ 
ΕΛΤΑ Βύρωνα 7 πμ
ΔΟΥ Βύρωνα 8.30 πμ
Νοσοκομείο Λαϊκό 9 πμ
ΔΕΗ Παγκρατίου 7 πμ
Νοσοκομείο Ασκληπιείο 9.30 πμ
ΟΑΕΔ Αλίμου κεντρικά γραφεία 7 πμ
Δήμος Χαλανδρίου 9 πμ
ΔΟΥ Χαλανδρίου 10.30 πμ
Δήμος Ρέντη 10 πμ
Δήμος Κερατσινίου 9 πμ
Δήμος Περιστερίου 10 πμ
Νομαρχία Περιστερίου 12 μες
Γηροκομείο Χανίων 10 πμ

l ΕΚΔΗΛΩΣΗ Νοσοκομείο Άγιος Σάβ-
βας με θέμα «Εργατική Εναλλακτική»
ΤΡΙΤΗ 15/4, 1μμ αμφιθέατρο

Εκλογικές περιοδείες σε χώρους δουλειάς

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

ΣOΣIA ΛI ΣMO 
μέ σα από την ανε ξάρ τη τη 
δρά ση της εργα τι κής τά ξης

Oι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον πλού το μέ σα
στον καπι τα λι σμό. Mια νέα κοι νω νία απαλ λαγ -
μέ νη από την εκμε τάλ λευ ση, ο σοσια λι σμός,
μπο ρεί να δημιουρ γη θεί μό νο όταν οι εργά τες
πάρουν συλ λο γι κά στα χέ ρια τους τον έλεγ χο
όλου του κοι νω νι κού πλού του και προ γραμ μα -
τί σουν την παρα γω γή και τη δια νο μή σύμ φω -
να με τις ανθρώ πι νες ανά γκες. 

EΠA NA ΣTAΣH 
και όχι ρεφορ μι σμό 

O καπι τα λι σμός δεν παίρ νει διορ θώ σεις. Πρέ -
πει να ανα τρα πεί με την εργα τι κή δρά ση. Δεν
υπάρ χει κοι νο βου λευ τι κός δρό μος προς μια
τέτοια αλλα γή. Tο κοι νο βού λιο, ο στρα τός, η
αστυ νο μία, η δικαιο σύ νη, όλο το αστι κό κρά -

τος λει τουρ γεί για να προ στα τεύ ει τα συμ φέ -
ρο ντα της άρ χου σας τά ξης. H εργα τι κή τά ξη
θα χρεια στεί το δι κό της κρά τος, στη ριγ μέ νο
στην άμε ση δημο κρα τία, στα συμ βού λια αντι -
προ σώ πων απ' τους χώρους δου λε ι άς και
στην εργα τι κή πολι το φυ λα κή. 

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

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

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

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

H εργα τι κή τά ξη μπο ρεί να απε λευ θε ρώ σει
τον εαυ τό της και όλους τους κατα πιε σμέ νους
μέ σα από τη δι κή της δρά ση. Για να κερ δη -
θούν όλα τα κομ μά τια της τά ξης σε αυ τή την

πά λη εί ναι απα ραί τη το να οργα νω θούν τα πιο
ξεκά θα ρα και μαχη τι κά τμή μα τα σε ένα επα -
να στα τι κό σοσι α  λι στι κό εργα τι κό κόμ μα. Eνα
τέτοιο κόμ μα μπο ρεί να πεί θει τους εργά τες
για την επα να στα τι κή προ ο πτι κή παρεμ βαί νο -
ντας στους μαζι κούς αγώ νες. Eί μα στε αντί θε -
τοι σε κά θε αντί λη ψη υπο κα τά στα σης της τά -
ξης, απ' όπου και αν προέρ χε ται. 

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

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

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

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

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

Γράψ τε μας στη διεύ θυν ση: 
T.Θ.8161, Oμό νοια, 100 10 Aθή να

Θέ λω να γί νω 
μέ λος του ΣEK



Τ
ην άνοιξη του 1914 η Ευρώπη
βρισκόταν στα πρόθυρα του
Πρώτου Παγκοσμίου Πολέ-

μου. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντι-
κού, στο Κολοράντο των δυτικών
ΗΠΑ, ο πόλεμος είχε ήδη ξεσπάσει.
Το πιο δραματικό του επεισόδιο, η
Σφαγή του Λάντλοου στις 20 Απρίλη
εκείνης της χρονιάς, έφερε τα νέα
αυτού του πολέμου σε όλες τ ις
ΗΠΑ. 

Όμως, αυτός ήταν ένας πόλεμος
ταξικός. Στη μια πλευρά ήταν οι έν-
τεκα χιλιάδες ανθρακωρύχοι που
δούλευαν στα ορυχεία του νότου
της Πολιτείας. Από την άλλη η CFIC,
η μεταλλευτική εταιρεία με ιδιοκτή-
τη τον πλουσιότερο άνθρωπο του
κόσμου, τον Ροκφέλερ. 

Η εταιρεία του Ροκφέλερ κυβερ-
νούσε τις περιοχές των ορυχείων
όπως οι παλιοί αφεντάδες κυβερ-
νούσαν τα φέουδά τους. Η θέληση
της εταιρείας ήταν νόμος –κυριολε-
κτικά. Τα χωριά και οι κωμοπόλεις
που κατοικούσαν οι εργάτες, τα σπί-
τια τους, τα μαγαζιά που ψώνιζαν τα
στοιχειώδη, ήταν της εταιρείας,
όπως και τα σαλούν που έπιναν. Δή-
μαρχος ήταν πάντα ένας διευθυντής
όπως κι ο σερίφης. 

Ο Τζον Ροκφέλερ «τζούνιορ» (ο
πατέρας του ήταν ο ιδρυτής της δυ-
ναστείας) αργότερα θα αποκτούσε
τη φήμη του προοδευτικού και με-
ταρρυθμιστή μεγιστάνα, του προ-
στάτη των τεχνών και του οπαδού
της ειρήνης και της διπλωματίας.
Όμως, οι ανθρακωρύχοι του Κολο-
ράντο, γνώρισαν από πρώτο χέρι το
πραγματικό του πρόσωπο. Τα τερά-
στια κέρδη του ήταν ποτισμένα (και)
με το δικό τους αίμα. Ανάμεσα στο
1910 και το 1913 οι νεκροί ανθρακω-
ρύχοι από «ατυχήματα», έφτασαν
τους 618. 

Η εργοδοσία χρησιμοποιούσε συ-
στηματικά τον ρατσισμό για να διαι-
ρέσει τους εργάτες. Όλα σχεδόν τα
έθνη της νότιας και ανατολικής Ευ-
ρώπης «αντιπροσωπεύονταν» στα
ορυχεία. Ενας διευθυντής της CFIC
είχε απαντήσει με αυτά τα λόγια σε
κριτικές για τα ανύπαρκτα μέτρα
ασφάλειας: «Οι ντάγκος είναι φθη-
νότεροι από τα υποστυλώματα».
«Ντάγκος» -«μελαμψοί» ήταν το ρα-
τσιστικό παρατσούκλι για τους μετα-
νάστες από τη νότια Ευρώπη. Οι με-
τανάστες από την Ελλάδα έπαιρναν
1.75 δολάρια την ημέρα. Οι Γερμα-
νοί ή Ουαλοί συνάδελφοί τους
έπαιρναν 2.50 δολάρια. 

Οι απεργίες δεν ήταν άγνωστες
στην περιοχή και αντιμετωπίζονταν
με σιδερένιο χέρι –ο Ροκφέλερ ήταν
φιλάνθρωπος φτάνει να μην ανακα-
τεύονταν συνδικάτα στις μπίζνες
του. Το πρακτορείο ντετέκτιβ
Μπάλντουιν-Φλετς είχε αναλάβει την
«ασφάλεια» της περιοχής. Ο τίτλος
«πρακτορείο ντετέκτιβ» ήταν παρα-
πλανητικός: όπως και το γνωστότε-
ρο πρακτορείο των Πίνκερτον, ήταν
μια μεγάλη ιδιωτική εταιρεία που

πρόσφερε μισθοφόρους ένοπλους
και χαφιέδες στα αφεντικά. 

Στις 23 Σεπτέμβρη του 1913 η UM-
WA, η Ομοσπονδία των Ανθρακωρύ-
χων, κήρυξε απεργία στο Κολοράν-
το. Οι απεργοί απαιτούσαν το 8ωρο,
10% αυξήσεις στους μισθούς, την
αναγνώριση του συνδικάτου (υπο-
γραφή σύμβασης) και την εφαρμογή
των νόμων για την υγιεινή και ασφά-
λεια στα ορυχεία που τυπικά μόνο
ίσχυαν στην Πολιτεία. Είχαν, επίσης,
το «θράσος» να απαιτήσουν το δι-
καίωμα να ψωνίζουν από όποια μα-
γαζιά ήθελαν και να επισκέπτονται το
γιατρό της επιλογής τους –όχι της
εταιρείας. 

Μισθοφόροι

Η CFIC είχε προετοιμαστεί για πό-
λεμο. Είχε προσλάβει εκατοντάδες
μισθοφόρους της Μπάλντουιν-Φλετς
τους εξόπλισε με τουφέκια και πι-
στόλια και για σιγουριά με 20 πολυ-
βόλα –ένα σχετικά καινούργιο όπλο
που θα αποδείκνυε την «αξία» του
στα χαρακώματα του μεγάλου σφα-
γείου της Ευρώπης. Μέχρι και ένα
θωρακισμένο αυτοκίνητο έριξε η
εταιρεία στη μάχη (Death Special το
ονόμασαν οι ανθρακωρύχοι) που πε-
ριπολούσε και άνοιγε πυρ στις κατα-
σκηνώσεις των απεργών. 

Οι κατασκηνώσεις ήταν η απάντη-
ση των απεργών στην καταστολή.
Τις έστησαν για να βρουν καταφύγιο
οι οικογένειές τους –και τις περι-
φρουρούσαν με τα λιγοστά τουφέ-

κια και τα περίστροφά τους. 
Η μεγαλύτερη κατασκήνωση, περί-

που χίλιοι «κάτοικοι», στήθηκε στο
Λάντλοου. Ηγέτης της ήταν ο Λούι
Τίκας, οργανωτής της UMWA. Το κα-
νονικό όνομα του Τίκα ήταν Ηλίας
Σπαντιδάκης από το Ρέθυμνο. Έφτα-
σε στις ΗΠΑ το 1906, έπιασε δουλειά
σε εργοστάσια και μετά πήγε στο
Ντένβερ που άνοιξε ένα ελληνικό κα-
φενείο. Το 1912 εγκατέλειψε το κα-
φενείο και πήγε να δουλέψει στα
ορυχεία. Τίποτα δεν έδειχνε ότι θα
γινόταν ένας εργατικός ηγέτης –διά-
φορες πηγές υποστηρίζουν ότι πρω-
τόπιασε δουλειά στα ορυχεία σαν
απεργοσπάστης. 

Επίσης δεν υπάρχουν στοιχεία για
το πώς ριζοσπαστικοποιήθηκε ο Τί-
κας. Υπάρχει μια πληροφορία ότι ο
καφενές του στο Ντένβερ ήταν απέ-
ναντι από τα γραφεία των IWW, των
Βιομηχανικών Εργατών του Κόσμου,
του θρυλικού επαναστατικού συνδι-
κάτου που έδωσε σκληρές μάχες
για να οργανώσει τους μετανάστες
εργάτες και εργάτριες. 

Όπως και να ‘χει τον Νοέμβρη του
1912 ο Λούις Τίκας ηγήθηκε μιας
απεργίας 63 Κρητικών ανθρακωρύ-
χων σε ένα από τα ορυχεία της πε-
ριοχής, απολύθηκε, οι τραμπούκοι
της εργοδοσίας τον πυροβόλησαν
και τον τραυμάτισαν και αυτός συνέ-
χισε να παλεύει για το συνδικάτο. 

Όταν ξεκίνησε η απεργία, αγωνι-
στές σαν τον Τίκα εξασφάλισαν ότι
οι εργάτες με την πιο διαφορετική

καταγωγή πάλευαν μαζί κι ότι οι
προσπάθειες των χαφιέδων της ερ-
γοδοσίας να υποδαυλίσουν εθνικι-
στικά μίση και ρατσιστικές προκατα-
λήψεις έπεφταν στο κενό. Ακόμα και
πολλοί απεργοσπάστες, φτωχοί με-
τανάστες οι περισσότεροι, έφευγαν
για να πάνε στις κατασκηνώσεις των
απεργών. 

Γιορτή

Στις 20 Απρίλη η κατασκήνωση
του Λάντλοου επικρατούσε ησυχία
μιας και την προηγούμενη μέρα οι
απεργοί είχαν γιορτάσει το Πάσχα
(όλοι μαζί, Ορθόδοξοι, Καθολικοί,
Προτεστάντες και άθεοι) και το
γλέντι είχε ανάψει. Μόνο οι λιγοστοί
ένοπλοι απεργοί που φρουρούσαν
στους γύρω λόφους ήταν ξύπνιοι.
Τα ξημερώματα η Εθνοφρουρά χτύ-
πησε. 

Επικεφαλής του τμήματος που
έκανε την επίθεση ήταν ο ταγματάρ-
χης Πατ Χάμροκ, με εμπειρία από
τις σφαγές των Ινδιάνων. Όταν τέ-
λειωσαν τα πυρομαχικά της φρου-
ράς των απεργών, η πρόσβαση στην
κατασκήνωση έμεινε ανοιχτή και η
Εθνοφρουρά άνοιξε πυρ με τα πολυ-
βόλα. 

Κατόπιν, για να γιορτάσουν το
«θρίαμβό» τους, οι λεβέντες του
Χάμροκ έγιναν στουπί στο μεθύσι
και άρχισαν να βάζουν φωτιά στις
σκηνές και τα παραπήγματα. Άφη-
σαν πίσω τους 20 «ταραξίες» νε-
κρούς. Ανάμεσά τους ήταν δυο γυ-

ναίκες και έντεκα παιδάκια που πέ-
θαναν από ασφυξία από την πυρκα-
γιά. 

Ο Τίκας δεν σκοτώθηκε στην διάρ-
κεια της επιδρομής: λίγο νωρίτερα,
ο υπολοχαγός Λίντερφεντ (το δεξί
χέρι του Χάμροκ), είχε ζητήσει να
τον δει. Ο Τίκας αρνήθηκε στην αρ-
χή, έπειτα εμφανίστηκε κρατώντας
λευκή σημαία. Οι δυο τους συναντή-
θηκαν στο λόφο. 

Ο Λίντερφελντ μάλλον ζήτησε από
τον Τίκας να παραδώσει δυο κατα-
ζητούμενους Ιταλούς συντρόφους,
αυτός αρνήθηκε και τότε απροειδο-
ποίητα ο υπολοχαγός τον χτύπησε
με το κοντάκι της καραμπίνας στο
κεφάλι. Η καραμπίνα έσπασε στα
δύο όπως και το κρανίο του Τίκας.
Οι εθνοφρουροί βάλθηκαν να πυρο-
βολούν το άψυχο σώμα. Ο Τίκας
έμεινε άταφος για μέρες.

Η Σφαγή στο Λάντλοου πυροδό-
τησε ένα μεγάλο κίνημα. Στο Κολο-
ράντο, εκατοντάδες ανθρακωρύχοι
πήραν τα όπλα μετά από κάλεσμα
του συνδικάτου, και άρχισαν να επι-
τίθενται στην Εθνοφρουρά, στα ορυ-
χεία και να διώχνουν απεργοσπά-
στες. Δεν ήταν μόνο οι ανθρακωρύ-
χοι: δάσκαλοι, υπάλληλοι γραφείων,
συμμετείχαν, με το Σωματείο Εργα-
τών Πούρων να υπόσχεται πεντακό-
σια ένοπλα μέλη του για δράση. Οι
σιδηροδρομικοί αρνούνταν να μετα-
φέρουν απεργοσπάστες και Εθνο-
φρουρούς. 

Οι συγκρούσεις κράτησαν δέκα
μέρες και έχουν μείνει γνωστές ως
Ο Πόλεμος των Ανθρακωρυχείων
του Κολοράντο, οι νεκροί έφτασαν
τους διακόσιους, σύμφωνα με την
έκθεση μιας επιτροπής του Ροκφέ-
λερ. Οι συγκρούσεις σταμάτησαν
όταν ο πρόεδρος Γουίλσον έστειλε
μονάδες του στρατού στο Κολοράν-
το που αφόπλισαν «και τις δυο πλευ-
ρές» -ουσιαστικά τους ανθρακωρύ-
χους. 

Μαζικές διαδηλώσεις οργανώθη-
καν σε μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ.
Στη Νέα Υόρκη οι διαδηλωτές εντό-
πισαν και κυνήγησαν τον ίδιο τον
Ροκφέλερ. Μέσα σε λίγες μέρες
συγκεντρώθηκαν 80.000 δολάρια,
ένα πολύ μεγάλο ποσό τότε, για το
απεργιακό ταμείο των ανθρακωρύ-
χων. 

Η απεργία στο Κολοράντο κράτη-
σε μέχρι τον Δεκέμβρη του 1914. Οι
ανθρακωρύχοι κέρδισαν κάποια από
τα αιτήματά τους για βελτίωση των
συνθηκών δουλειάς, άλλα όχι το βα-
σικό –την αναγνώριση του συνδικά-
του. 

Το δρόμο του Λούη Τίκα θα τον
ακολουθήσουν χιλιάδες μετανάστες
εργάτες και εργάτριες στις ΗΠΑ τις
επόμενες δεκαετίες –ανάμεσά τους
και πολλοί από την Ελλάδα. Οι «Μα-
νωλάδες» της Αμερικής έβγαλαν με-
ρικούς από τους καλύτερους αγωνι-
στές στην ιστορία της τάξης μας.

Λέανδρος Μπόλαρης

Ιστορία Νο 1118, σελ. 13
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ΠΑΣΧΑ 1914 Ο Λούης Τίκας
και η Σφαγή του Λάντλοου



σελ. 14, Νο 1118
εργατικη αλληλεγγυη Διεθνή

Μ
ια επιτυχημένη πρώτη εκδήλωση

έκανε η Κίνηση Ενότητα ενάντια στο

Ρατσισμό και το Φασισμό (UCFR)

στην Κόρδοβα, στο Νότο του ισπανικού κρά-

τους. Περίπου 70 ακτιβιστές πήραν μέρος,

πολλοί εκπροσωπώντας συλλογικότητες,

συνδικάτα, συλλόγους και οργανώσεις της

Αριστεράς. Η εκδήλωση ήταν μια παρουσία-

ση της UCFR με σκοπό να δημιουργηθεί πα-

ράρτημα της Κίνησης στην Κόρδοβα. Την

πρωτοβουλία πήρε η Εν Λούτσα, η αδελφή

οργάνωση του ΣΕΚ, όμως συμμετείχαν αγω-

νιστές και από άλλες πολιτικές οργανώσεις,

ανάμεσά τους η Ενωμένη Αριστερά (όπου με-

γαλύτερη δύναμη είναι το Κομμουνιστικό

Κόμμα).

Προετοιμασίες για τον καλύτερο συντονι-
σμό του αντιφασιστικού κινήματος υπήρχαν
ήδη, όμως αφρομή για να πατήσουν γκάζι οι
αντιφασίστες δόθηκε το πρωί της 28ης Μάρ-
τη, όταν μια φασιστική ομάδα επιτέθηκε και
μαχαίρωσε έναν ακτιβιστή γνωστό για τη
συμμετοχή του στα κινήματα της πόλης. Η
αστυνομία έχει συλλάβει τρεις νεοναζί.

Στην εκδήλώση κλήθηκα να μιλήσω εκπρο-
σωπώντας την ΚΕΕΡΦΑ. Το παράδειγμα της
Ελλάδας είναι διπλά χρήσιμο για τους συν-
τρόφους που οργανώνουν αντιφασιστικά.
Από τη μια προειδοποιεί για τον κίνδυνο της
φασιστικής απειλής. Στο ισπανικό κράτος
(εκτός της Καταλωνίας και της χώρας των
Βάσκων) δεν υπάρχει φασιστικό κόμμα που
να έχει καταφέρει να βγει από το περιθώριο

και έτσι υπάρχουν ακτιβιστές που παρασύ-
ρονται από επιχειρήματα ότι η αντιφασιστική
πάλη είναι πολυτέλεια. Από την άλλη το παρά-
δειγμα της πάλης κατά της Χρυσής Αυγής
δείχνει πώς η οργανωμένη αντιφασιστική αν-
τίσταση, ακόμη και όταν οι ναζί έχουν ένα
ολόκληρο κρατικό μηχανισμό με τη μεριά
τους, μπορεί να τους ξαναστείλει στο περιθώ-
ριο μέχρι και τη φυλακή. Στη συζήτηση έγιναν
ερωτήσεις σε σχέση με την Ελλάδα, ιδιαίτερα
για το αν η αστυνομία και οι δικαστές είναι
“φίλοι” ή “εχθροί” της Χρυσής Αυγής και πώς
εξηγείται η “στροφή” της κυβέρνησης.

Στο πάνελ της συζήτησης συμμετείχε επί-
σης ο Αρκάιτς Ιζα Πέρες, από την UCFR της
Καταλωνίας, ο οποίος μίλησε για τη μάχη
ενάντια στην φασιστική “Πλατφόρμα”, η

οποία βρίσκεται σε εσωτερική κρίση τους τε-

λευταίους μήνες, όντας υπό τη διαρκή πίεση

του αντιφασιστικού κινήματος. Η Άνχελα Σο-

λάνο, από την UCFR της Σεβίλλης, μίλησε για

το επιτυχημένο παράδειγμα της κίνησης στην

περιοχή Σαν Χουάν, όπου ζουν πολλοί μετα-

νάστες. Η Λούνα Ροντρίγκες, εκ μέρους των

διοργανωτών στην Κόρδοβα, τόνισε πως οι

νεοναζί στην πόλη είναι μια χούφτα και εμφα-

νίζονται με πολλά και διαφορετικά ονόματα

για να φαίνονται περισσότεροι. “Όσοι είμα-

στε σήμερα εδώ, αν οργανωθούμε και κινητο-

ποιηθούμε είμαστε ικανοί να τους απομονώ-

σουμε και να τους εξαφανίσουμε από την

Κόρδοβα”.

Νίκος Λούντος

Κόρδοβα: Ενότητα ενάντια στο φασισμό

100.000 διαδηλωτές στο Παρίσι
Η

νέα κυβέρνηση που διόρισε ο
Φρανσουά Ολάντ στη Γαλ-
λία, με πρωθυπουργό τον

Μανουέλ Βαλς, εισέπραξε την πρώ-
τη της μαζική απάντηση στο δρόμο,
λίγες μέρες μόλις μετά την ψήφο
εμπιστοσύνης που πήρε στη Βουλή.
Περισσότεροι από 100 χιλιάδες πή-
ραν μέρος στο συλλαλητήριο που
οργανώθηκε το Σάββατο 12 Απρίλη
με πρωτοβουλία των κομμάτων της
Αριστεράς. 

Την πρωτοβουλιά είχαν πάρει το
Νέο Αντικαπιταλιστικό Κόμμα (NPA)
σε συντονισμό με το Κόμμα της Αρι-
στεράς (με ηγέτη τον Ζαν-Λικ Με-
λανσόν, παλιότερα υπουργό του Σο-
σιαλιστικού Κόμματος που αποχώ-
ρησε το 2008 διαφωνόντας με τη δε-
ξιά στροφή του κόμματος). Όμως
στην κινητοποίηση κάλεσαν και οι
άλλες δυνάμεις που συμμετέχουν
στο “Μέτωπο της Αριστεράς”, ανά-
μεσά τους το Κομμουνιστικό Κόμμα.

Με κέντρο αυτή την πολιτική συμ-
φωνία, το παρών έδωσαν κινήματα
από το ATTAC ως πρωτοβουλίες για
τη διαγραφή του χρέους, κινήσεις
καλλιτεχνών, ενώσεις φοιτητών, μα-
θητών και συνταξιούχων, οργανώ-
σεις αντιρατσιστικές και φεμινιστι-
κές. Το πλέον σημαντικό ήταν η συμ-
μετοχή συνδικάτων, ιδιαίτερα τμη-
μάτων της CGT, της μεγαλύτερης
συνομοσπονδίας. Η ηγεσία της CGT
είχε επιλέξει να μποϊκοτάρει το συλ-
λαλητήριο στο πλαίσιο της κοινωνι-
κής ειρήνης που έχει άτυπα κηρύξει
τα τελευταία χρόνια. Όμως τμήματά
της πήραν αποφάσεις κόντρα στην
ηγεσία και συμμετείχαν. Πολλές το-
πικές οργανώσεις, ανάμεσά τους η
CGT του Παρισιού, αλλά και κλαδι-
κές, όπως του δημοσίου, των λιμα-
νιών και της χημικής βιομηχανίας.

“Εκτός γραμμής” συμμετείχαν στη

διαδήλωση και τμήματα των Πράσι-
νων, οι οποίοι μέχρι πρόσφατα συμ-
μετείχαν στην κυβέρνηση του
Ολάντ. Η εφημερίδα Ουμανιτέ του
Κομμουνιστικού Κόμματος αναφέρει
και συμμετοχές από την ηγεσία του
Σοσιαλιστικού Κόμματος, εστιάζον-
τας στην παρουσία του ευρωβου-
λευτή Λιεμ Χοάνκ – Νγκοκ. Ο Βαλς
κάθε άλλο παρά έχει εξασφαλίσει τη
συναίνεση του ίδιου του του κόμμα-
τος για την πολιτική λιτότητας.

Απέναντι σε ένα Σοσιαλιστικό Κόμ-
μα που ακόμη αποκαλεί τον εαυτό
του “αριστερά”, οι διαδηλωτές φώ-
ναζαν: “Αριστερος σημαίνει να φο-
ρολογείς το κεφάλαιο”. Οι φοιτητές
και οι εκπαιδευτικοί του Πανεπιστη-
μίου Παρίσι 8 είχαν αντιρατσιστικά
συνθήματα: “Σχολές κλειστές για τα
ιδιωτικά συμφέροντα, σχολές ανοι-
χτές σε όλους τους χωρίς χαρτιά”
και “Πρόβλημα είναι ο τραπεζίτης
και όχι ο μετανάστης”. Κάποιοι ήταν
ακόμη πιο τολμηροί: “Απέναντι στη
λιτότητα δεν θα χορέψουμε Βαλς,
αλλά το χορό της καρμανιόλας”.

Ο Βαλς την περασμένη βδομάδα

πήρε την ψήφο εμπιστοσύνης από
το Κοινοβούλιο αφού παρουσίασε
συνοπτικά το πρόγραμμά του για
τη... σωτηρία της γαλλικής οικονο-
μίας. Ο απίστευτος συνδυασμός
που θέλει να πετύχει η κυβέρνηση
“μάχης”, όπως την αποκαλεί ο
Ολάντ είναι να μειώσει τους φόρους
και ταυτόχρονα να κάνει περικοπές
στις δαπάνες. 

Δώρα

Πρόκειται για την πολιτική που εγ-
καινίασε ο Ολάντ εδώ και μερικούς

μήνες, αλλά σε πιο ακραία μορφή.
Γύρω στα 30 δισεκατομμύρια ευρώ
θα δοθούν δώρο στους καπιταλι-
στές μειώνοντας τους φόρους και
τις εισφορές τους. Το “σύμφωνο

υπευθυνότητας” έχει στόχο την αύ-
ξηση της κερδοφορίας των γαλλι-
κών επιχειρήσεων. Τα δώρα στους
καπιταλιστές τώρα συμπληρώνονται

με άγριες περικοπές στις δημόσιες
δαπάνες. 

Ως το 2017 η Γαλλία έχει δεσμευ-
τεί προς την ΕΕ να περικόψει 50 δις

ευρώ. Από αυτά ο Βαλς λέει πως τα
10 θα κοπούν από τη δημόσια υγεία,
τα 10 από την τοπική αυτοδιοίκηση,
τα 19 από το στενό δημόσιο τομέα
και τα υπόλοιπα 11 από άλλους το-
μείς. Ο Βαλς προσπαθεί να κάνει
επίδειξη πυγμής και προς την εργα-
τική τάξη και προς την ΕΕ, παζα-
ρεύοντας για λίγο χρόνο ακόμη
στην πορεία για περιορισμό του ελ-
λείμματος.

Πυροδότης της κυβερνητικής αλ-
λαγής ήταν τα αποτελέσματα των
τοπικών εκλογών στις 23 και 30
Μάρτη. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα κα-
ταβαραθρώθηκε, με τους ψηφοφό-
ρους του να μην πηγαίνουν καν στις
κάλπες, απογοητευμένοι από την
πολιτική του Ολάντ. Μια σειρά δήμοι
πέρασαν στα χέρια της δεξιάς, ενώ
οι φασίστες της Μαρίν Λεπέν ανα-
δείχθηκαν σε κεντρική δύναμη του
πολιτικού σκηνικού, κερδίζοντας για
πρώτη φορά στην ιστορία μεγάλους
δήμους. Ο Ολάντ μετέφρασε αυτή
την αποτυχία σε επιτάχυνση της
στροφής δεξιά. Το Σοσιαλιστικό
Κόμμα δεν θα σωθεί με αυτή την

στροφή. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν
ότι στις Ευρωεκλογές το πιθανότερο
είναι να βρεθεί στην τρίτη θέση πίσω
από τη δεξιά και τους φασίστες. Ο
Βαλς συμβολίζει όλα αυτά για τα
οποία τιμωρήθηκε η κυβέρνηση
Ολάντ. Όχι μόνο στην οικονομία, με
ταχύτερη και αγριότερη λιτότητα,
αλλά συνολικά στην πολιτική. Ο
Βαλς ήταν ως τώρα υπουργός Εσω-
τερικών, βασικός οργανωτής της
ρατσιστικής εκστρατείας, με την
οποία υποτίθεται θα κέρδιζαν το χα-
μένο έδαφος από τους φασίστες. Το
NPA τον αποκαλούσε υπουργό κα-
ταπίεσης των μεταναστών και των
Ρομά. Στην εξωτερική πολιτική είναι
υπέρμαχος της μεγαλύτερης εμπλο-
κής στους πολέμους, από τη Συρία
ως το Μαλί και την Κεντροαφρικανι-
κή Δημοκρατία.

Το κίνημα στη Γαλλία έχει μπρο-
στά του μια πολλαπλή μάχη, ενάντια
στον πόλεμο που κήρυξε η νέα κυ-
βέρνηση του Βαλς. Μάχη ενάντια
στη λιτότητα, μάχη ενάντια στο ρα-
τσισμό και τους φασίστες. Οι φασί-
στες που πλέον έχουν βάλει πόδι
στις γειτονιές πρέπει να ξηλωθούν,
όχι να αντιμετωπιστούν ως νόμιμο
πολιτικό κόμμα. Την ίδια τύχη πρέπει
και μπορεί να έχει ολόκληρη η νέα
κυβέρνηση Ολάντ – Βαλς. Πίσω από
την επιθετικότητα στα λόγια, είναι
μια κυβέρνηση πολιτικά αδύναμη,
που δεν μπορεί να πείσει ούτε τον
ίδιο της τον εαυτό. Η δημοτικότητα
του Ολάντ είναι στο 25%, ένα ιστορι-
κό αρνητικό ρεκόρ για πρόεδρο. Το
ζήτημα είναι η ενότητα της αριστε-
ράς που καταγράφηκε στο δρόμο το
περασμένο Σάββατο να μην μείνει
σε συμβολικό επίπεδο, αλλά να με-
τατραπεί σε οργανωμένη μάχη μέσα
στους χώρους δουλειάς και σε γενι-
κή απεργία.
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Έ
να δυνατό όπλο στη μάχη
ενάντια στην κυβέρνηση,
την Τρόικα και τα μνημόνια

είναι το μικρό βιβλίο "Η εργατική
εναλλακτική"  που κυκλοφόρησε
την περασμένη βδομάδα. Οι συγ-
γραφείς του, η Λένα Βερδέ και ο
Λέανδρος Μπόλαρης -αρθρογρα-
φούν και οι δυο συστηματικά στην
Εργατική Αλληλεγγύη- παρουσιά-
ζουν μέσα σε λιγοστές σελίδες με
απλό και κατανοητό τρόπο τα αδιέ-
ξοδα που αντιμετωπίζει, σε πείσμα
του success story, ο ελληνικός κα-
πιταλισμός. Και εξηγούν γιατί η
έξοδος από την κρίση μπορεί να
έρθει μόνο μέσα από ένα αντικαπι-
ταλιστικό πρόγραμμα, ένα πρό-
γραμμα που έρχεται σε σύγκρουση
και με την άρχουσα τάξη εδώ στην
Ελλάδα αλλά και με τους "υψηλούς"
της συμμάχους στις άλλες πρω-
τεύουσες της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης.

Σήμερα πια -και ιδιαίτερα εν' όψει
των διπλών εκλογών του Μαΐου-
όλοι πλέον ευαγγελίζονται με τον
έναν ή τον άλλο τρόπο το τέλος
των μνημονίων. Δεν είναι μόνο ο
ΣΥΡΙΖΑ, που υπόσχεται να τα κα-
ταργήσει, μέσα από μια σκληρή
επαναδιαπραγμάτευση με τους
εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση: είναι και η ίδια η κυβέρνη-
ση. Υπάρχει καλύτερη απόδειξη,
λέει, για το ότι "γυρίσαμε σελίδα"
από την πετυχημένη έξοδο στις
αγορές;

Ο κόσμος, όμως, που εδώ και
τέσσερα χρόνια βρίσκεται σχεδόν
καθημερινά στο δρόμο, δεν πάλεψε
(και παλεύει) απλά και μόνο για να
σταματήσει να βλέπει τα μούτρα
των Τόμσεν, Μαζούχ και Μορς στα
δελτία ειδήσεων. 

"Τι σημαίνει στην πράξη κατάργη-
ση των μνημονίων; Οι άνεργοι
έχουν φτάσει το 1,5 εκατομμύριο.
Θα πάρουν πίσω τις δουλειές τους;
Το εισόδημα των εργαζομένων έχει
μειωθεί 30% τουλάχιστον. Θα πά-
ρουν πίσω τα κομμένα από μισθούς
και επιδόματα που έχουν επιβάλλει
κυβέρνηση και εργοδότες; Το ίδιο
ερώτημα μπαίνει σε σχέση με τις
συντάξεις, τα νοσοκομεία, τα σχο-
λεία, τα πανεπιστήμια, τις κοινωνι-
κές υπηρεσίες... Κι αν ναι πότε;"

Στην πραγματικότητα η "έξοδος"
που μας υπόσχονται ο Σαμαράς και
ο Βενιζέλος δεν πρόκειται να μας
απαλλάξει ούτε καν από τα μούτρα
της Τρόικας -για να μην μιλήσουμε
για τους κλεμμένους μισθούς και
τις ρημαγμένες θέσεις εργασίας.
Το αντίθετο θα γίνει. Ο Στουρνάρας
κομπάζει, κραδαίνοντας τα "πρωτo-
γενή πλεονάσματα" και την "'έξοδο
στις αγορές" ότι "μας έβγαλε από
την κρίση". Την αισιοδοξία του,
όμως, ελάχιστοι μόνο την συμμερί-
ζονται. 

"Ο Άνχελ Γκουρία, ο γενικός
γραμματέας του ΟΟΣΑ, ήρθε στην
Αθήνα στα τέλη του περασμένου

Νοέμβρη, συναντήθηκε με τον Σα-
μαρά και του παρέδωσε τη μελέτη
του Οργανισμού για την Ελλάδα. Οι
εφημερίδες και τα κανάλια στάθη-
καν περισσότερο στους επαίνους
του... και πολύ λιγότερο στις προ-
βλέψεις του Οργανισμού για την
ανάπτυξη και την πορεία του δημό-
σιου χρέους. Δεν είναι παράξενο..."

«Ούτε με σφαίρες»

Ο Γκουρία έδωσε συνέντευξη
στην Καθημερινή -και ήταν κατα-
πέλτης: "Εμείς προβλέπουμε ότι το
χρέος θα συνεχίσει να αυξάνεται
μέχρι το 2015 και θα πέσει κάτω
από το 160% του ΑΕΠ το 2020. Για
να επιτευχθεί ο στόχος του 124%
του ΑΕΠ θα πρέπει ο ρυθμός ανά-
πτυξης σε ετήσια βάση να κινείται
άνω του 4.8%... Αυτό δεν είναι πολύ
πιθανό...". Στην πραγματικότητα αυ-
τό που εννοεί με αυτόν τον διπλω-
ματικό όρο "δεν είναι πολύ πιθανό"
είναι "ούτε με σφαίρες", όπως γρά-
φουν οι συγγραφείς του βιβλίου.

Το χρέος, όπως παραδέχονται
ακόμα και οι "επίσημοι" οργανισμοί
σαν τον ΟΟΣΑ δεν είναι βιώσιμο.
Μόνο μια λύση υπάρχει για να
απαλλαγούμε από αυτό -η μονομε-
ρής, πλήρης και οριστική του δια-
γραφή. Έτσι και αλλιώς το χρέος
το έχει "εξοφλήσει" η εργατική τάξη
-στο πολλαπλάσιο:

"Ανάμεσα στο 1992 και το 2012
το δημόσιο πλήρωσε περίπου 697
δισεκατομμύρια για χρεολύσια και
τόκους. Ένας αμύθητος θησαυρός
δηλαδή, που σε τελευταία ανάλυση
προήλθε από τον ιδρώτα και τις
στέπες των εργαζομένων και κατευ-
θύνθηκε στα θησαυροφυλάκια των
τραπεζιτών".

Οι απολογητές των μνημονίων
(και όχι μόνο αυτοί) υποστηρίζουν
συχνά ότι μια τέτοια λύση θα έχει
σαν άμεση συνέπεια την κατάρρευ-
ση των τραπεζών -που θα πάρουν
έτσι μαζί τους στον άλλο κόσμο και
τις λιγοστές αποταμιεύσεις των
φτωχών. 

"Το κίνημα (όμως) που θα επιβάλ-
λει τη διαγραφή δεν έχει κανένα λό-
γο να μείνει στα μισά του δρόμου.
Η διαγραφή του χρέους πρέπει να
πάει χέρι-χέρι με την κρατικοποί-
ηση όλου του τραπεζικού συστήμα-
τος και τη λειτουργία του κάτω από
τον έλεγχο των εργατών".

Η λέξη "κρατικοποίηση" και μόνο
κάνει τους οπαδούς της "ελεύθε-
ρης αγοράς" να βγάζουν αφρούς
αγανάκτησης. "Σκάνδαλο. Αίσχος".
Το πραγματικό σκάνδαλο, όμως, εί-
ναι ότι οι τράπεζες συνεχίζουν να
βρίσκονται σε ιδιωτικά χέρια. Το
80% των μετοχών του ελληνικού
τραπεζικού συστήματος βρίσκεται
σήμερα, ύστερα από τα δισεκατομ-

μύρια που έχουν εισπράξει οι τρά-
πεζες σαν βοήθεια από το Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας,
στα χέρια του δημοσίου. Αντί να τις
απαλλοτριώσει, όμως, η κυβέρνηση
μεθοδεύει τώρα να τους "πουλήσει"
πίσω τις μετοχές, σε εξευτελιστικές
τιμές -να τους τις χαρίσει με άλλα
λόγια. 

Κρατικοποίηση δεν σημαίνει ότι
"θέλουμε να επιστρέψουμε στην
εποχή όπου ο Σάλλας ήταν πρό-
εδρος της κρατικής ΕΤΒΑ" -μια θέ-
ση την οποία αξιοποίησε στη συνέ-
χεια για να γίνει τραπεζίτης. Ο στό-
χος της κρατικοποίησης δεν είναι
να τις παραδώσει σε "τεχνοκράτες"
σαν τον Προβόπουλο, τον διοικητή
της Τράπεζας της Ελλάδας. Αυτό
που χρειάζεται είναι να τεθεί το
τραπεζικό σύστημα κάτω από τον
άμεσο έλεγχο των εργαζομένων -
έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι
κανένας φτωχός δεν θα χάσει τις
οικονομίες του και κανένας εργά-
της δεν θα χάσει το σπίτι του. 

Η διαγραφή του χρέους και η
κρατικοποίηση των τραπεζών θα
μας φέρει, υποχρεωτικά, σε σύγ-
κρουση και με την Ευρωπαϊκή Κεν-
τρική τράπεζα και την ίδια την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη σύγκρου-
ση δεν την φοβόμαστε. Το αντίθετο
μάλιστα, την επιδιώκουμε! Είναι γε-
λοίο να πιστεύει κανείς ότι μπορεί η
εργατική τάξη να πάρει τον έλεγχο
της οικονομίας και της ζωής της
στα χέρια της, αφήνοντας τον έλεγ-
χο του νομίσματος στα χέρια των
γραφειοκρατών της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας. 

Όσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση -
οι Λαμπεντούζες και τα Φαρμακονή-
σια έχουν δείξει ανάγλυφα πόσο
αδίστακτη είναι στον πόλεμό της
ενάντια στους φτωχούς. Και η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση έχει κηρύξει ήδη
τον πόλεμο "της ανταγωνιστικότη-
τας" ενάντια στους εργάτες της: το
μόνο νου μπορεί να εξασφαλίσει η
"μετριοπάθεια" σε αυτόν τον πόλεμο
είναι την ήττα.

Υπάρχουν οι προϋποθέσεις για
να υλοποιηθεί ένα τέτοιο πρόγραμ-
μα, ή μήπως αποτελεί μια ακόμα
άσκηση "επί χάρτου"; "Ο εργατικός
έλεγχος", γράφει το τελευταίο κε-
φάλαιο του βιβλίου, "δεν είναι όρα-
μα του μέλλοντος. Υπάρχει μέσα
στις μάχες που δίνει ο κόσμος σή-
μερα, στη σύγκρουση με τις επιλο-
γές της άρχουσας τάξης". Τα παρα-
δείγματα που ακολουθούν είναι
αμέτρητα: ΔΕΗ, Δήμοι, ΕΟΠΠΥ και
φυσικά η ΕΡΤ.

Η "Εργατική εναλλακτική" είναι
μια κοινή έκδοση του Μαρξιστικού
Βιβλιοπωλείου και της Εργατικής
Αλληλεγγύης. Διαβάστε την.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Η Εργατική Εναλλακτική
Πρωτοφανής για ελληνικό ντοκι-

μαντέρ ήταν η ανταπόκριση του κό-
σμου στην πρεμιέρα του Φασισμός
Α.Ε, παραγωγής της ομάδας Infowar
Productions. Την Πέμπτη 10/4 σε πε-
ρισσότερα από 120 σημεία στην Ελ-
λάδα και διεθνώς, πραγματοποιήθη-
καν ταυτόχρονες προβολές, οργανω-
μένες από σωματεία, αντιφασιστικές
κινήσεις, συλλογικότητες, δημοτικά
σχήματα και οργανώσεις της αριστε-
ράς. 

Πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ που
επικεντρώνεται στη διαχρονική στήρι-
ξη που δείχνει το κεφάλαιο στους φα-
σίστες, από τη δεκαετία του '20 μέχρι
σήμερα, ως η δύναμη που προσπαθεί
να τσακίσει το εργατικό κίνημα όταν
αυτό απειλεί την εξουσία της άρχου-
σας τάξης. Σε αυτή την προσπάθεια
οι συντελεστές του ντοκιμαντέρ δεν
μασάνε τα λόγια τους. Από τους βιο-
μήχανους που στήριξαν το Μουσολί-
νι, στους Έλληνες εφοπλιστές που
στήριξαν τους φασίστες τριεψιλήτες
στη Θεσσαλονίκη, από τη σχέση της
Κρουπ με τον Χίτλερ και της Ζιμενς
με την κυβέρνηση Τσολάκογλου και
τους ταγματασφαλίτες, στους Αλα-
φούζους και τη Χρυσή Αυγή, η δήθεν
αντισυστημικότητα των νεοναζί κα-
ταρρέει βήμα βήμα. Το ίδιο καταφέρ-
νει και με τη σύνδεση ΛΑΟΣ – κυβερ-
νήσεων ΝΔ/ΠΑΣΟΚ – Χρυσής Αυγής
και την κοινή ρατσιστική ατζέντα που
έχουν τα τελευταία χρόνια.

Κίνημα

Την ίδια στιγμή το ντοκιμαντέρ πα-
ρουσιάζει ελλείψεις. Από την εμφάνι-
ση του ΛΑΟΣ μέχρι σήμερα και ιδιαί-
τερα με την είσοδο της Χ.Α στη βου-
λή, έχει αναπτυχθεί ένα αντιφασιστικό
κι αντιρατσιστικό κίνημα που τους πα-
λεύει σε κάθε τους απόπειρα να εμ-
φανιστούν σε γειτονιές και χώρους
εργασίας. 

Το κίνημα αυτό καταλαμβάνει απει-
ροελάχιστο χώρο στη 1 ώρα και 23
λεπτά που διαρκεί το ντοκιμαντέρ.
Τον ίδιο ελάχιστο (έως μηδενικό) χώ-
ρο καταλαμβάνουν οι μετανάστες, κύ-
ριος στόχος των νεοναζί τα τελευταία
χρόνια, αλλά και κομμάτι της εργατι-
κής τάξης που έχει να παρουσιάσει
αγώνες σαν της Μανωλάδας, της
Σκάλας Λακωνίας και της Γεν.Ανακύ-
κλωσης.  

Παρά τις ελλείψεις, το Φασισμός
Α.Ε είναι ένα χρήσιμο οπτικοακουστι-
κό όπλο στα χέρια του κινήματος,
που αξίζει να το δει αλλά και να το
προβάλλει ο καθένας και η καθεμιά
που δίνει τη μάχη ενάντια στους φα-
σίστες. Η Εργατική Αλληλεγγύη θα
επανέλθει με συνέντευξη από τους
συντελεστές στα επόμενα φύλλα.

l Δείτε το Φασισμός Α.Ε. στο in-
fowarproductions.com

Σ.Μ.

Ντοκιμαντέρ
“Φασισμός Α.Ε.”



Δίκη 30 Απρίλη στην Ευελπίδων εργατικη αλληλεγγυη

Η δίωξη της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης είναι απαράδεκτη. Θεωρείται
ως συκοφαντικός ο ισχυρισμός
πως ο εγκαλών δικηγόρος είχε
στραφεί κατά του μεταναστευτι-
κού νόμου με πρωτοβουλία του
ΛΑΟΣ. 

Όμως, πολύ πριν από την Εργα-
τική Αλληλεγγύη το ίδιο είχε ισχυ-
ρισθεί πριν τις εκλογές του 2012
το ίδιο το ΛΑΟΣ (Θανάση Πλεύρη:
"με τον ΛΑ.Ο.Σ. πετύχαμε, στηρί-
ξαμε και κερδίσαμε την αντισυν-
ταγματικότητα του .... νόμου για
την παροχή ιθαγένειας σε λαθρο-
μετανάστες") χωρίς να μηνυθεί
από τον εγκαλούντα. (http://ksipni-
stere.blogspot.gr/2012/04/3502011
.html). Η τότε κρατούσα αντίληψη
για τα κίνητρα του εγκαλούντα θα
μπορούσε να θεωρηθεί ανακριβής
αλλά δεν ήταν ούτε εξυβριστική
ούτε συκοφαντική. Για αυτό η ποι-
νική δίωξη από την εισαγγελία
ήταν καταχρηστική και ενισχύει
την κρατούσα εντύπωση πως πολ-
λοί εισαγγελικοί και δικαστικοί λει-
τουργοί ιδεολογικά πρόσκεινται
στη φασιστική ακροδεξιά.

Παναγιώτης Δημητράς
εκπρόσωπος του Ελληνικού Παρα-
τηρητηρίου Συμφωνιών του Ελσίνκι

“Απαράδεκτη
δίωξη”

“Να στήσουμε
τα αναχώματά

μας”
Η άκρα δεξιά διεξάγει έναν αγώ-

να υπέρ πάντων απέναντι στον εχ-
θρό της. Στον αγώνα αυτό κάνει
δικαστικό ακτιβισμό. Προσπαθεί
να του κλείσει το στόμα όχι μόνο
με τη βία, πολύ οικεία πρακτική
της, αλλά και με  δικαστικές απο-
φάσεις. Έχει σημασία στον αγώνα
αυτό να στήσουμε τα αναχώματά
μας. Για την ελευθερία της έκφρα-
σης και για τον ιδεολογικό στιγμα-
τισμό της Άκρας Δεξιάς. 

Απέναντι στον ακροδεξιό ακτιβι-
σμό ευκαιρία είναι να κάνουμε και
εμείς έναν δικό μας αγώνα χρησι-
μοποιώντας θεσμούς και κινήματα.
Λέω "θεσμούς και κινήματα" διότι ο
συνδυασμός των δύο είναι πάντα ο
πιο πετυχημένος.

Δημήτρης Χριστόπουλος 
Αναπληρωτής Καθηγητής στο

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστο-
ρίας Παντείου Πανεπιστημίου & Αν-
τιπρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπον-

δίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Μ
ε αντιφασιστική συγκέν-
τρωση την Τετάρτη 30
Απρίλη στις 9πμ στα Δικα-

στήρια της Ευελπίδων, μέλη και φί-
λοι της Εργατικής Αλληλεγγύης θα
απαιτήσουν την πανηγυρική  αθώω-
ση της εφημερίδας του εργατικού
και αντιφασιστικού κινήματος.

Εκείνη την ημέρα δικάζεται η Κα-
τερίνα Θωίδου, δημοσιογράφος,
μέλος του συντονιστικού της
ΚΕΕΡΦΑ, ο Πάνος Γκαργκάνας, δι-
ευθυντής της εφημερίδας και μέ-
λους του ΠΣΟ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και ο
Τάσος Αναστασιάδης, εκδότης της
εφημερίδας και συντονιστής της
Συνάντησης Εργατικής Αντίστασης.
Η μήνυση έγινε από τον δικηγόρο Ι.
Ανδριόπουλο, έμμισθο συνεργάτη
του βουλευτή της Χρυσής Αυγής
Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλου. 

Ο Ανδριόπουλος ήταν ο δικηγό-
ρος που τον Αύγουστο του 2010
προσέφυγε στο ΣτΕ για να βγει αν-
τισυνταγματικός ο νόμος Ραγκού-
ση που έδινε, έστω και κουτσουρε-
μένα, ιθαγένεια σε παιδιά μετανα-
στών που έχουν γεννηθεί και μεγα-
λώσει στην Ελλάδα και δικαίωμα
ψήφου στις δημοτικές εκλογές
στους επί μακράν διαμένοντες με-
τανάστες. Η Εργατική Αλληλεγγύη
αποκάλυψε τα πολιτικά παιχνίδια
που παίχτηκαν από την πλευρά της
ΝΔ και του ΛΑΟΣ στην πλάτη των
μεταναστών πρώτης και δεύτερης
γενιάς προκειμένου να καταργηθεί
ο νόμος Ραγκούση. Ο Σαμαράς
που εκείνη την περίοδο ήταν αξιω-
ματική αντιπολίτευση, είχε προ-
αναγγείλει την κατάργηση του νό-
μου μόλις η ΝΔ θα ερχόταν στην
κυβέρνηση και το ΛΑΟΣ του Καρα-
τζαφέρη προανήγγειλε την προ-
σφυγή στο ΣτΕ από “κινήσεις πολι-
τών”. Ο Νόμος έπαψε να εφαρμό-
ζεται με εντολή Σαμαρά πριν καν
ακόμα βγει η οριστική απόφαση,
απλά και μόνο μετά από τη δημο-

σιοποίηση της φήμης της απόφα-
σης του ΣτΕ. Μετά την αποκάλυψη
του σκανδάλου Μπαλτάκου φάνη-
κε πια και επίσημα ότι η κατάργη-
ση του Νόμου ήταν εντολή της κυ-
βέρνησης Σαμαρά. 

Ο Ανδριόπουλος ισχυρίζεται ότι
προσβλήθηκε γιατί η Εργατική Αλ-
ληλεγγύη έγραψε ότι είχε την πολι-
τική κάλυψη της ΝΔ και του ΛΑΟΣ
προκειμένου να κάνει την προσφυ-
γή στο ΣτΕ. Αλλά το γεγονός ότι
ένας από τους δύο μάρτυρες που
καλεί από τη δική του πλευρά στη
δίκη της 30 Απρίλη, ήταν υποψή-
φιος βουλευτής του ΛΑΟΣ στις Κυ-
κλάδες, δικαιώνουν την άποψη της
εφημερίδας.

Βιομηχανία μηνύσεων

Η δίωξη σε βάρος της εφημερί-
δας γίνεται με βάση το Νόμο
2243/1994 ο οποίος βάζει σε αμφι-
σβήτηση την ελευθερία του τύπου,
καθώς δίνει τη δυνατότητα στον
μηνυτή να συλλέξει χρηματικά πο-
σά, με μίνιμουμ τα 30.000 ευρώ, αν
το δικαστήριο κρίνει ότι ακόμα και
μία φράση μπορεί να είναι δυσφη-
μιστική. Από ότι φαίνεται ο Ανδριό-
πουλος έχει στήσει μία ολόκληρη
βιομηχανία μηνύσεων αφού έχει
κάνει μήνυση και κατά της εφημε-
ρίδας Αυγή και μάλιστα τον ίδιο
μήνα που έκανε την μήνυση στην
Εργατική Αλληλεγγύη. Ο Ανδριό-
πουλος θεώρησε ότι έχει θιγεί η τι-
μή και η υπόληψή του επειδή η
εφημερίδα τον αποκάλεσε Χρυ-
σαυγίτη και ότι έχει ενταχθεί στη
νεοναζιστική οργάνωση. Η δίκη της
Αυγής, μετά από αναβολές θα γίνει
στις 10 Ιούνη. 

Αρχική ημερομηνία εκδίκασης
της δίκης της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης ήταν στις 12 Δεκέμβρη του
2013, όμως το Γ’ Μονομελές Πλημ-
μελειοδικείο Αθηνών είχε κρίνει τον
εαυτό του αναρμόδιο να εκδικάσει

την υπόθεση και παρέπεμψε την
υπόθεση σε Τριμελές Δικαστήριο.
Mάρτυρες υπεράσπισης στη δίκη
θα είναι οι πρόεδροι της ΠΟΣΠΕΡΤ
και της ΠΟΕΣΥ Παναγιώτης Καλφα-
γιάννης και Γιώργος Σαββίδης, οι
δημοσιογράφοι Νάσος Μπράτσος,
Δημήτρης Τρίμης και Δημήτρης
Ψαρράς, ο καθηγητής Προκόπης
Παπαστράτης, ο Νίκος Φωτόπου-
λος από τη ΓΣΕΕ, ο βουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Τσουκαλάς, ο
Γιώργος Αναγνωστόπουλος εκπρό-
σωπος του Δημοτικού Συμβουλίου
της Αθήνας, ο περιφερειακός σύμ-
βουλος Αττικής Άγγελος Χάγιος, ο
Μc Yinka, μουσικός και ο δημοτικός
σύμβουλος Αθήνας και συντονιστής
της ΚΕΕΡΦΑ Πέτρος Κωνσταντίνου. 

Η δίωξη σε βάρος της Εργατικής
Αλληλεγγύης είναι μία δίωξη σε
βάρος της ελευθερίας του Τύπου,
του εργατικού και αντιρατσιστικού-
αντιφασιστικού κινήματος. Γι αυτό
το λόγο εκατοντάδες συνδικάτα,
ομοσπονδίες, δημοτικά συμβούλια,
μαζί με χιλιάδες αγωνιστές από την
Ελλάδα και το εξωτερικό, ζητούν
την πανηγυρική αθώωσή της. 

Η καμπάνια ενάντια στη δίωξη
συνεχίζεται ενόψει της νέας δίκης
στις 30 Απρίλη. Στείλτε ψηφίσματα
στο fax: 2105227177, email: ergati-
ki@gmail.com . Στείλτε την ενίσχυ-
σή σας στον λογαριασμό της Εθνι-
κής Τράπεζας 162/768339-16. Υπο-
γράψτε ηλεκτρονικά στη διεύθυν-
ση http:www.sekonline.gr

Από την περιοδεία
της “Ανταρσία 
στις Γειτονιές 
της Αθήνας” 
στην πλατεία 
του Άγιου
Παντελεήμονα 
το Σάββατο 
12 Απρίλη

Αντιφασιστική συγκέντρωση

Άλλα 7.600 ευρώ συγκεντρώθηκαν τη βδομάδα που πέρασε ανεβάζοντας τον δείκτη της οικονομικής
εξόρμησης της Εργατικής Αλληλεγγύης στα 14.800 ευρώ. 

Ευχαριστούμε για τις προσωπικές σας ενισχύσεις: Θανάσης Σ. 200 ευρώ, Διονύσης Π. 100, Μαρία
Ν. και Βασίλης Τ. από 70, Δάνος Π., Μαρία Κ. και Αχιλλέας Σ. από 50, Δέσποινα Κ. 47, Αντώνης Π. 40,
από 30 ευρώ Κατερίνα Π., Μανώλης Φ., Μαρία Ρ., Λίτσα Μ. και Ελένη Π., από 25 ευρώ Λεωνίδας Κ.,
Αγγελική Κ., Δημήτρης Μ., Κλεόπας Ι. και Αλί Μ., από 20 ευρώ Φίλιππος Κ., Μισέλ Κ., Μπάμπης Κ., Εύα
Π., Νένα Π., Παναγιώτης Μ., Μαρία Μ., Σεραφείμ Ρ., Μαρία Μ., Μαρία Α., Ελένη Κ., Μαρία Γ. και Πανα-
γιώτα Ε., από 15 ευρώ Δώρα Κ., Ηλίας Κ., Μήτσος Α., Μαρία Α., Αντώνης Σ., Αλέξανδρος Η. και Νίκος
Π., από 10 ευρώ Γιάννης Β., Λίτσα Α., Αθηνά Σ., Γιώργος Λ., Λίνα Μ., Ράνια Κ., Αντώνης Α., Βάση Μ.,
Γιάννης Θ., Δημήτρης Σ., Μιχάλης Τ., Λουϊζα Γ., Κώστας Κ. και Αγγέλα Χ.

Μεγάλη είναι η ανταπόκριση στις εξορμήσεις και τις περιοδείες στους χώρους δουλειάς, ενδεικτικά 52
ευρώ συγκεντρώθηκαν στο νοσοκομείο Γενηματάς, 28 στο Κρατικό Νίκαιας, 25 στο Δήμο Αιγάλεω, 22 στα
ΕΛΤΑ (πλ. Εθν. Αντίστασης), 20 στο Δήμο Αγ. Παρασκευής, 10 στην εφορία Εξαρχείων, 36 ευρώ στην
απεργιακή συγκέντρωση στο Ηράκλειο Κρήτης, 23 ευρώ στο Πασαλιμάνι. Οι εξορμήσεις συνεχιζονται
όλες τις επόμενες μέρες. Ενισχύστε όσο περισσότερο μπορείτε την εφημερίδα που στηρίζει τους αγώνες
των εργατών, της αντιρατσιστικής και αντιφασιστικής δράσης, της αντικαπιταλιστικής ανατροπής!

Οικονομική εξόρμηση


