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Τ
ην περασμένη εβδομάδα η Κο-
μισιόν αποδέχτηκε, ουσιαστικά,
τα ελληνικά στοιχεία για το

"πρωτογενές πλεόνασμα". "Τα δυσκο-
λότερα είναι πίσω μας", κόμπασε, για
μια ακόμα φορά τη Δευτέρα -μιλών-
τας αυτή τη φορά στο "Ελληνοκινεζι-
κό Επιχειρηματικό Συνέδριο- ο Γιάν-
νης Στουρνάρας, ο υπουργός Οικο-
νομικών. "Υπολογίζουμε ότι πάνω
από το 85% της βελτίωσης που απαι-
τείται... ώστε να μειωθεί το χρέος σε
βιώσιμα επίπεδα μέχρι το 2020, έχει
ήδη επιτευχθεί". Το success story, με
άλλα λόγια, συνεχίζεται.

Πρόκειται για ανέκδοτο. Οι "επιτυ-
χίες" που επικαλείται η κυβέρνηση
ανήκουν στον χώρο της (καθόλου
επιστημονικής) φαντασίας.

Πρωτογενές πλεόνασμα

Την περασμένη εβδομάδα ο Σάι-
μον Ο' Κόνορ, ο εκπρόσωπος της
Κομισιόν, ανακοίνωσε πράγματι την
αποδοχή από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή του "πρωτογενούς πλεονά-
σματος" της Ελλάδας για το 2013.
Όχι όμως "χωρίς αστερίσκους και
υποσημειώσεις" -όπως έτρεξε να
κομπάσει ο Στουρνάρας: με πολ-
λούς αστερίσκους και πολλές υπο-
σημειώσεις. Όπως έγραφε η εφημε-
ρίδα Financial Times,

"O Σάιμον Ο' Κόνορ, ο εκπρόσω-
πος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Κο-
μισιόν), δήλωσε ότι το ελληνικό
πρωτογενές πλεόνασμα... έφτασε
την περασμένη χρονιά στο 1.5 δις, ή
0.8% του ΑΕΠ, ένα στόχο ο οποίος
ανοίγει επίσημα τις συνομιλίες για
την ελάφρυνση του χρέους...

Με τα παραδοσιακά εργαλεία μέ-
τρησης του πρωτογενούς πλεονά-
σματος μιας χώρας, που εξαιρούν
μόνο τις καταβολές των τόκων, η Ελ-
λάδα εξακολουθεί να έχει πρωτογε-
νές έλλειμμα περίπου 8.7%. Ο κύ-
ριος Ο' Κόνορ, όμως, είπε ότι οι
Βρυξέλλες παραχώρησαν στην Ελ-
λάδα μια εξαίρεση..."

Ποιά ήταν αυτή η εξαίρεση; Η Κο-
μισιόν έδωσε στον Σαμαρά το «δι-
καίωμα» να μην μετρήσει στο έλλειμ-
μα διάφορα έξοδα που θεωρήθηκαν
"εφ' άπαξ". Σύμφωνα με τον ίδιο τον
Ο' Κόνορ, "στον υπολογισμό του
πρωτογενούς πλεονάσματος της Ελ-
λάδος εξαιρούνται οι δαπάνες για
την εξυπηρέτηση των τόκων που αν-
τιστοιχούν στο 4% του ΑΕΠ. Επιπλέ-
ον έχουν εξαιρεθεί ορισμένες προ-
σαρμογές του 2013 που αντιστοι-
χούν στο 9,5% του ΑΕΠ, ώστε να αν-
τανακλάται καλύτερα η πραγματική
δημοσιονομική κατάσταση της Ελ-
λάδος και ειδικότερα έχουν εξαιρε-
θεί τα εφάπαξ μέτρα στήριξης προς
τις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες
έφτασαν το 10,8% του ΑΕΠ, σύμφω-

να με τα όσα έχουν συμφωνηθεί στο
ελληνικό πρόγραμμα προσαρμογής.
Εξαιρούνται, επίσης, τα κέρδη επί
των ελληνικών ομολόγων από τις
κεντρικές τράπεζες των κρατών-με-
λών, τα οποία αντιστοιχούν στο
1,5% του ΑΕΠ" (πηγή ΑΠΕ).

Το πραγματικό, συνολικό, έλλειμ-
μα της Ελλάδας για το 2013, αν
εφαρμοστούν σωστά οι λογιστικοί
κανόνες, λέει ο Χανς Βέρνερ Ζιν, ο
διευθυντής του Βαυαρικού Ινστιτού-
του Οικονομικών (που μόνο για συμ-
πάθειες προς την αριστερά δεν είναι
ύποπτος) θα είχε κλείσει στο 12.7% -
ένα ποσοστό που αντιστοιχεί σε 23
δισεκατομμύρια ευρώ. Με άλλα λό-
για το δημόσιο χρέος αυξήθηκε, πα-
ρά τα δρακόντεια μέτρα της κυβέρ-
νησης, όχι μόνο σαν ποσοστό του
ΑΕΠ αλλά και σαν απόλυτο νούμε-
ρο, μέσα στο 2013. 

"Τα δημοσιονομικά υπόλοιπα μπο-
ρούν να γίνουν πάντα θετικά", λέει ο
Ζιν, "αρκεί να αφήσεις απ’ έξω αρκε-
τά στοιχεία δαπανών, κάμπτοντας
τους κανόνες κατά βούληση, σύμ-
φωνα με ό,τι είναι κάθε φορά βολι-
κό". 

Η έξοδος στις αγορές

Προϊόν δημιουργικής λογιστικής
είναι και η "επιτυχημένη έξοδος στις
αγορές". Η κυβέρνηση αναγκάστηκε
να προσφέρει επιτόκιο 5% για να δε-
λεάσει τους επενδυτές να αγορά-
σουν τα νέα ομόλογα που εξέδωσε
το υπουργείο Οικονομικών. Το μέσο
επιτόκιο δανεισμού από την Τρόικα
είναι 1.9%. Με άλλα λόγια ο Στουρ-
νάρας πέταξε μερικές εκατοντάδες
εκατομμύρια (που θα κληθεί να τα
πληρώσει η εργατική τάξη μέσω της
αποπληρωμής του χρέους τα επόμε-
να χρόνια) για να μπορεί να κοκο-
ρεύεται ο Σαμαράς ότι μας "έβγαλε
από την κρίση".

Αλλά δεν είναι μόνο η σύγκριση
του 5% με τα επιτόκια της Τρόικας
που βγάζει μάτια. Η Ελλάδα δεν εί-
ναι η μόνη από τις "υπερχρεωμένες"
χώρες του ευρωπαϊκού "νότου" που
δοκίμασε αυτές τις μέρες την τύχη
της στις αγορές: η Πορτογαλία δα-
νείστηκε πρόσφατα  (10ετή ομόλογα
αξίας 750 εκατομμυρίων ευρώ) με
επιτόκιο 3.57%. Τα spread του ισπα-
νικού χρέους έχουν επιστρέψει στα

επίπεδα του 2005.  
Υπάρχουν δυο διαφορετικοί λόγοι

πίσω από αυτή τη γενική πτώση των
ευρωπαϊκών επιτοκίων. Ο πρώτος εί-
ναι η πτώση του πληθωρισμού: αυτό
που ενδιαφέρει τους "επενδυτές"
δεν είναι το ονομαστικό επιτόκιο αλ-
λά το πραγματικό -που ισούται με το
ονομαστικό μείον τον πληθωρισμό.
Τον Μάη του 2010, όταν μπαίναμε
στο μνημόνιο, ο πληθωρισμός στην
Ευρωζώνη ήταν 1.7%. Σήμερα έχει
πέσει στο 0.5%. Αν συνυπολογίσει
κανείς τον πληθωρισμό, το 5% του
Στουρνάρα αντιστοιχεί στο 7% που
έστειλε τον Παπανδρέου στην αγκα-
λιά της Τρόικας.

Ο δεύτερος λόγος είναι η διαβε-
βαίωση που έδωσε ο Μάριο Ντράγκι
ότι θα κάνει ό,τι κρίνει απαραίτητο
για να σώσει το ευρώ. Στη γλώσσα
των επενδυτών αυτό σημαίνει ακόμα
πιο εύκολο και φτηνό χρήμα (για
τους τραπεζίτες εννοείται) και μια
ακόμα μεγαλύτερη διαβεβαίωση ότι,
αν πάει κάτι στραβά, η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα (σε συνδυασμό
με την ΕΕ και το ΔΝΤ) θα τρέξουν
και πάλι να τους σώσουν. 

Όπως έγραφε και πάλι η Financial
Times, "σε μια ομιλία του την Πέμ-
πτη ο Μάριο Ντράγκι... επέμεινε ότι
η κεντρική τράπεζα είναι αποφασι-
σμένη να... πάρει μη συμβατικά μέ-
τρα" αν οι συνθήκες το απαιτήσουν.
Ανάμεσα στα μέτρα που σκέφτεται
να πάρει είναι ο μηδενισμός των επι-
τοκίων και η ποσοτική χαλάρωση (η
αγορά τίτλων των χωρών της Ευρω-
ζώνης). 

Με το χρήμα φθηνό και άφθονο
και τις "τοποθετήσεις" σε κρατικά
ομόλογα ουσιαστικά εγγυημένες οι
επενδυτές είναι έτοιμοι να πάρουν
νέα ρίσκα, ακόμα και να αγοράσουν
ομόλογα από τον Στουρνάρα.

Το χρέος γίνεται βιώσιμο;

Πρόκειται για εξωφρενικό ψέμα.
Πρώτα απ' όλα η Ελλάδα δεν μπορεί
να καλύψει, χωρίς τη "βοήθεια" της
Τρόικας ούτε καν τα χρέη της επό-
μενης διετίας. "Σύμφωνα με την τε-
λευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης", γράφει η Financial Times,
"η Ελλάδα θα χρειαστεί μια πρόσθε-
τη χρηματοδότηση 14.9 δισεκατομ-
μυρίων ευρώ μέσα στην επόμενη

χρονιά, παρά την επιτυχημένη δημο-
πρασία ομολόγων... και το πρωτογε-
νές πλεόνασμα του 2013". Ο νέος
αυτός δανεισμός θα συνοδευτεί, ως
συνήθως με ένα ακόμα μνημόνιο.

Το πρόβλημα, όμως, δεν είναι μό-
νο άμεσο. Όπως έγραφε πριν από
δυο περίπου μήνες η Καθημερινή,

"Για το 2014 η Ελλάδα θα πρέπει
να αποπληρώσει 39,9 δισ. ευρώ (εκ
των οποίων τα 15 δισ. ευρώ είναι
έντοκα γραμμάτια που μέχρι σήμε-
ρα ανακυκλώνονται), ενώ έως και
το 2020 η χώρα θα πρέπει να εξο-
φλήσει υποχρεώσεις συνολικού
ύψους 84,7 δισ. ευρώ. Από το 2021
ξεκινούν οι αποπληρωμές των δα-
νείων που έχει λάβει η Ελλάδα από
την Ευρωζώνη και μέχρι το 2050
θα πρέπει να έχει εξοφλήσει 232,8
δισ. ευρώ".

Με άλλα λόγια η Ελλάδα πρέπει
από σήμερα μέχρι το 2020 να πλη-
ρώνει κατά μέσο όρο κάθε χρόνο
14 δισεκατομμύρια για χρεολύσια
στους δανειστές. Αν προσθέσει κα-
νείς και τους τόκους καταλήγει σε
ένα ποσό κοντά στα 20 δισεκατομ-
μύρια. Τα συνολικά έσοδα στον
προϋπολογισμό του 2013 ήταν
54.6 δισεκατομμύρια. Δεν χρειάζε-
ται καμιά σοφία για να καταλάβει
κανείς ότι αυτή η "εξίσωση" δεν
έχει λύση. Ο προϋπολογισμός θα
έχει ανάγκη να δανείζεται για να
πληρώνει τα παλιά χρέη και αν αυ-
τό γίνεται με επιτόκια της αγοράς
η κατάσταση θα χειροτερεύει. Το
ίδιο το μνημόνιο προσπαθεί να κα-
λύψει αυτό το κενό με φανταστι-
κούς (με τη διπλή έννοια της λέ-
ξης) ρυθμούς ανάπτυξης -που γί-
νονται φυσικά ακόμα πιο εξωπραγ-
ματικοί από τον φαύλο κύκλο της
λιτότητας και της ύφεσης.

130 δις τόκοι!

Ούτε και αυτό είναι αποκλειστικά
ελληνικό πρόβλημα. "Οι χώρες της
περιφέρειας της Ευρωζώνης",γράφει
η Financial Times, "θα υποχρεωθούν
να πληρώσουν πάνω από 130 δις μέ-
σα στη φετινή χρονιά για να ανταπο-
κριθούν στις υποχρεώσεις τους από
τους τόκους των δυσθεώρητων χρε-
ών τους, ένα κόστος εξυπηρέτησης
που είναι σχεδόν τρεις φορές μεγα-
λύτερο από ότι στις άλλες χώρες της
περιοχής του κοινού νομίσματος". 

Η πληρωμή των τόκων και μόνο
"τρώει" σύμφωνα με τους υπολογι-
σμούς της εφημερίδας, στην Ελλά-
δα, την Πορτογαλία, την Ιρλανδία,
την Ιταλία και την Ισπανία το ένα δέ-
κατο σχεδόν των δημοσίων εσόδων.
Τα κονδύλια για την εξυπηρέτηση
του χρέους είναι στους προϋπολογι-
σμούς πολλών από αυτές τις χώρες
μεγαλύτερα από τις δαπάνες για την
παιδεία ή την υγεία. Είναι τουλάχι-
στον γελοίο να πιστεύει κανείς ότι ο
"ασθενής" μπορεί να συνέλθει ύστε-
ρα από μια τέτοια, μόνιμη αφαίμαξη. 

Ο Σαμαράς δεν μας "έβγαλε από
την κρίση". Μας βύθισε ακόμα πιο
βαθιά στο χρέος, την ανεργία, τη
δυστυχία και τη μιζέρια. 

Το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Ούτε
πρόκειται να γίνει βιώσιμο μέσα από
τα μνημόνια. Η μόνη λύση είναι αυτή
που πρότεινε η ΑΝΤΑΡΣΥΑ από την
πρώτη κιόλας στιγμή: στάση πληρω-
μών και μονομερής διαγραφή του δη-
μοσίου χρέους. Κρατικοποίηση των
τραπεζών, έξοδος από το ευρώ και
αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα, την Κομισιόν, την
Ευρωπαϊκή Ένωση και τους μηχανι-
σμούς της. Να περάσει ο έλεγχος
ολόκληρης της οικονομίας στα χέρια
των εργατών.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Οικονομία και πολιτικήσελ. 2, Νο 1120
εργατικη αλληλεγγυη

Ο Σαμαράς, η ΕΕ και το χρέος
“Δημιουργική 

λογιστική πάνω στις
πλάτες μας”

Διαβάστε 
στο
περιοδικό
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ

από τα κάτω

“Το χρέος 
και ο 
Σαμαράς
δεν είναι
βιώσιμα”



H άποψή μας Νο 1120, σελ. 3
εργατικη αλληλεγγυη

Ο
ι τριπλές κάλπες του φετινού Μάη είναι
μια ευκαιρία να μαυρίσουμε μαζικά
τους Σαμαράδες και τους Βενιζέλους

και να ανοίξουμε το δρόμο για την ανατροπή
τους. Μια ανατροπή που χιλιάδες και χιλιάδες
προσδοκούν, γιατί έχουν παλέψει σκληρά γι’
αυτήν, και που κλείνει μέσα της την προσδο-
κία ότι μαζί με την συγκυβέρνηση θα διώξουμε
και τις Τρόικες, τα Μνημόνια και τους Νεοναζί.

Καθένας και καθεμιά που είδε συγγενείς και
φίλους να απολύονται, το ΙΚΑ της γειτονιάς να
κλείνει και το τοπικό νοσοκομείο να σακατεύε-
ται, νιώθει την οργή να ξεχειλίζει. Μέσα στους
κοινούς αγώνες ενάντια σε όλες τις επιθέσεις
της συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και των τροϊ-
κανών φίλων της, χτίσαμε δεσμούς αλληλεγ-
γύης βήμα-βήμα.

Όλοι μαζί βρεθήκαμε έξω από το Ραδιομέ-
γαρο όταν κλείσανε την ΕΡΤ, μαζί βαδίσαμε
ενάντια στους χρυσαυγίτες δολοφόνους του
Παύλου Φύσσα και τους Μπαλτάκους που
τους προστατεύουν, μαζί απαιτούμε να πά-
ρουμε πίσω όλα όσα μάς λεηλάτησαν: δουλει-
ές, μισθούς, συντάξεις, συμβάσεις, σχολεία,
περίθαλψη.

Ταξική ενότητα

Αυτή η ταξική ενότητα στον αγώνα είναι η
δύναμή μας, είναι το μαζικό κίνημα της τάξης
μας που μπορεί να κάνει πράξη την ανατροπή
και να τής δώσει τις διαστάσεις που όλοι θέ-
λουμε. Η Εργατική Αλληλεγγύη, όπως λέει και
το όνομά της, έχει βάλει τον εαυτό της στην
υπηρεσία αυτής της προοπτικής και ήταν, εί-
ναι και θα είναι παρούσα σε κάθε μάχη αυτής
της πορείας.

Γι’ αυτό, αυτή την ώρα σας καλούμε όλους

και όλες να συσπειρωθείτε γύρω από την αντι-
καπιταλιστική αριστερά, την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 

Δυνατή αντικαπιταλιστική αριστερά πρώτα
απ’ όλα σημαίνει οργάνωση της δράσης στη
βάση, εκεί που μετράει πιο πολύ, στους χώ-
ρους δουλειάς και στα συνδικάτα. Χωρίς αυτή
τη δράση δεν θα φτάναμε ποτέ να ελπίζουμε
ότι μια μαζική στροφή αριστερά θα σαρώσει
τη συγκυβέρνηση στις κάλπες και ότι το κίνη-
μά μας θα συνεχίσει και μετά τις κάλπες για
να επιβάλει τις διεκδικήσεις του.

Επιπλέον, δυνατή αντικαπιταλιστική αριστε-
ρά σημαίνει εγγύηση για τη συνέχεια. Γιατί εί-
ναι η αριστερά που λέει ξεκάθαρα: να αρνη-
θούμε το χρέος, να βγούμε από τα δεσμά του
ευρώ και της ΕΕ και να πάρουν οι εργάτες τον
έλεγχο.

Γι’ αυτό, στο δρόμο για την ανατροπή, βαδί-
ζουμε με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ!

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ Στόχος 120.000€

Άλλα 6.830 ευρώ συγκεντρώθηκαν την
περασμένη βδομάδα ανεβάζοντας τον δεί-
κτη της οικονομικής εξόρμησης της Εργα-
τικής Αλληλεγγύης στα 29.830 ευρώ. 

Ευχαριστούμε για τις προσωπικές σας
ενισχύσεις: Πέτρος Θ. 50 ευρώ, από 20
ευρώ Κατερίνα Π., Νίκος Β., Μάριος Σ.,
Αλέξανδρος Π., Μιχάλης Β., Στέργιος Μ.,
Νίκος Π., από 10 ευρώ Όλγα Ζ., Εύα Κ.,
Γιούλη Κ. 

Πάνω από 300 ευρώ συγκεντρώθηκαν
σε εξορμήσεις σε χώρους δουλειάς και
πλατείες, ενδεικτικά: Αγ. Όλγα 10 ευρώ,
Ιπποκράτειο 7, Αγ. Σοφία 14, Λαϊκό 9,
Κρατικό Νίκαιας 40, ΠΑΓΝΗ 21, Εφορία
Αναξαγόρα 10, ΕΛΤΑ Κοτζιά 10, Δήμος
Νίκαιας 40, πλατεία Ν. Σμύρνης 8, Λαϊκή
Καλλιδρομίου 9, εξορμήσεις πόρτα πόρ-
τα στο Ελληνικό 5 ευρώ και άλλα 11 στη
Ν. Σμύρνη. 

Στο δρόμο για την ανατροπή
Από τη συγκέντρωση στα Δικαστήρια της Ευελπίδων στη δίκη της Εργατικής Αλληλεγγύης στις 12 Δεκέμβρη 2013

Αθήνα 
10:30πμ Μουσείο

Πειραιάς 
10πμ Πασαλιμάνι

Θεσσαλονίκη 
10πμ πλ.Αριστοτέλους 
(προσυγκέντρωση 9:30πμ,
πεζ.Αγ.Σοφίας)

Πάτρα 
10:30πμ Εργατικό Κέντρο

Ηράκλειο 
10πμ Εργατικό Κέντρο

Χανιά 
10πμ πλατεία Αγοράς

Ρέθυμνο 
10:30πμ Εργατικό Κέντρο

Γιάννενα 
10:30πμ Εργατικό Κέντρο

Βόλος 
10πμ πλατεία Ελευθερίας

Αλεξανδρούπουλη 
10:30 Εργατικό Κέντρο

Ξάνθη 
10πμ Εργατικό Κέντρο

Κομοτηνή 
10πμ Εργατικό Κέντρο

Φλώρινα
10πμ Κεντρική πλατεία 
(Κανόνια)

Ζάκυνθος 
10πμ Εργατικό Κέντρο

Όλοι στις
πορείες 

1ΜΑΗ



Το απεργιακό κίνημασελ. 4, Νο 1120
εργατικη αλληλεγγυη

Μεγάλη συναυλία με πολλούς γνω-
στούς καλλιτέχνες πραγματοποιούν
στη Θεσσαλονίκη οι εργαζόμενοι της
ΕΡΤ3 και οι απεργοί της Κόκα Κόλα,
την Τετάρτη 30/4, στις 8μμ, στην
πλατεία Χημείου του ΑΠΘ, με τους
μεν εργαζόμενους της ΕΡΤ να συμ-
πληρώνουν 11 μήνες αγώνα και τους
συναδέλφους τους της Κόκα Κόλα να
ξεπερνούν τις 210 μέρες απεργίας. 

Η συναυλία τιτλοφορείται “Free-
dom from fear”, παραπέμποντας στο
ομώνυμο βραβείο του παγκόσμιου
οργανισμού συνδικάτων (UNI Global
Union) που κέρδισαν οι εργαζόμενοι
της ΕΡΤ πριν λίγους μήνες για την
ηρωική αντίσταση στο “μαύρο” της
κυβέρνησης. 

Μουσική εκδήλωση θα πραγματο-
ποιηθεί και στην Πάτρα, το απόγευμα
της Πρωτομαγιάς, στο προαύλιο της
τοπικής ΕΡΑ, με αφορμή τον εργατικό
κι απεργιακό χαρακτήρα της ημέρας.

Στην Αθήνα, γενική συνέλευση των
εργαζομένων της ΕΡΤ, λάμβανε χώ-
ρα την ώρα που η Εργατική Αλληλεγ-
γύη πήγαινε στο τυπογραφείο.

Εν τω μεταξύ, πάνω σε αγωνιζόμε-
νους εργαζόμενους της ΕΡΤ, πέφτει
ο “πρώην υπουργός ΔΤ” Π. Καψής,
όποια πόλη κι αν επισκέπτεται ως
υποψήφιος της Ελιάς. Στην Πάτρα
δεκάδες εργαζόμενοι της τοπικής
ΕΡΑ του τα έψαλλαν έξω από το ξε-
νοδοχείο που μιλούσε, κρατώντας
πανό με το σύνθημα “συνεχίζουμε
για να ανατρέψουμε την αθλιότητα”.
Αντίστοιχες αποδοκιμασίες άκουσε
στην Καρδίτσα και στα Τρίκαλα. Στα
Τρίκαλα η θρασύτατη επίσκεψη έγινε
την ίδια μέρα που κηδεύτηκε ο τεχνι-
κός της ΕΡΤ και συνδικαλιστής, Τ.

Λασπόπουλος. “Λίγες ώρες μετά ο
Παντελής Καψής έρχεται με χαμόγε-
λο αυτοπεποίθησης να πείσει το κοι-
νό, τον κόσμο ότι αξίζει την ψήφο
του” λένε οι εργαζόμενοι της τοπικής
ΕΡΑ σε ανακοίνωσή τους.“Και η αλή-
θεια είναι ότι δεν είναι αθώος. Έχει
στα χέρια του τους θανάτους 8 συνα-
δέλφων, μεταξύ των οποίων ενός
βρέφους. Έχει στο λαιμό του τις
απολύσεις 2653 ανθρώπων. Υπήρξε
μέλος μίας κυβέρνησης που απέλυσε
χιλιάδες εργαζόμενους μέσα στο
2013 και θα συνεχίσει [...]  

Το μαύρο στην ΕΡΤ ήταν ένα από τα
πραξικοπήματα αυτής της κυβέρνη-
σης. Ένα πραξικόπημα που πήρε στα
χέρια του ο Παντελής Καψής για να το
συνεχίσει και να το ολοκληρώσει, δη-
μιουργώντας το μόρφωμα της λεγόμε-
νης Δημόσιας Τηλεόρασης, που ούτε
Δημόσια είναι, ούτε τηλεόραση, κα-
θώς εκπέμπει από το υπουργείο Οικο-
νομικών, δηλαδή εκτελεί απευθείας τις
εντολές της τρόικας και τους σκληρού
πυρήνα της ευρωζώνης”. 

Όπως όλα δείχνουν όσο συνεχίζε-
ται η περιοδεία, τόσο θα συνεχίζεται
και η γιούχα. “Δεν την έκλεισα εγώ
την ΕΡΤ, αλλά ο Σαμαράς” είναι η μό-
νιμη απάντηση στην οργή των εργα-
ζομένων. Το καλύτερο που χει να κά-
νει είναι να πάρει το Σαμαρά, να τα
μαζέψουν και να πάνε σπίτια τους.

l Ανακοίνωση διαμαρτυρίας με αφορμή τη συμπλήρωση δυόμιση χρόνων
από το κόψιμο της ραδιοφωνικής εκπομπής του ΕΚΑ, από τον 9,84, εξέδωσαν
οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ Νάσος Μπράτσος και Ειρήνη Φωτέλλη, υποψήφιοι με
την ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις προσεχείς εκλογές (στο δήμο Αθήνας ο Νάσος, στις ευ-
ρωεκλογές η Ειρήνη). “Αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα των εργαζομένων να
βρίσκουν «φωνή» ειδικά στα δημόσια μέσα μαζικής ενημέρωσης. Παλέψαμε
και παλεύουμε, όντας ενεργοί στο αυτοδιαχειριζόμενο πρόγραμμα της ελεύθε-
ρης ΕΡΤ, για να φύγει το 'μαύρο' από τις ζωές μας, από την ενημέρωση, τον
πολιτισμό, την Υγεία, την Παιδεία, από παντού.

Συνεπώς οφείλουμε να είμαστε ενάντια στο «μαύρο» και όπου αλλού, έστω και
με επιμέρους επιλογές, στερεί από τους εργαζόμενους το δικαίωμα να έχουν
φωνή. Ζητάμε να επανέλθει - θεσπιστεί ζώνη συνδικάτων στον 984, αναβαθμισμέ-
νη και με την ανάλογη οργανωτική υποστήριξη” αναφέρουν μεταξύ άλλων.

Σε πογκρόμ απολύσεων και μάλιστα μέσα στη μεγάλη βδομάδα, προχώρησε
η διοίκηση των ραδιοφωνικών σταθμών Sfera και Derti, απολύοντας τους 9 από
τους 11 τεχνικούς. 

Όπως καταγγέλλει η ΕΤΕΡ, το συνδικάτο των τεχνικών της ραδιοφωνίας,
τους τελευταίους μήνες επικρατούσε κλίμα εκφοβισμού και τρομοκρατίας με
κορύφωση την εκβιαστική πρόταση-τελεσίγραφο, «επί ποινή απολύσεως», πε-
ρικοπής μισθών κατά 30% και όλων των θεσμικών δικαιωμάτων των τεχνικών.
Τις απολύσεις καταγγέλλουν και με κοινή τους ανακοίνωση το σύνολο των
ενώσεων του Τύπου, χαιρετίζοντας τη στάση των εργαζομένων που “όχι μόνο
δε δέχτηκαν τις μειώσεις, αλλά χωρίς να υπογράψουν τις απολύσεις, δίνουν τη
μάχη για δουλειά με δικαιώματα”. 

Συναυλία στην ΕΡΤ3, 
γιούχα στον Καψή

Απολύσεις σε Sfera και Derti

Κ
αταλήψεις σε όλα τα δη-
μαρχεία από τη Δευτέρα
28/4, είχε ανακοινώσει η

ΠΟΕ ΟΤΑ αντιδρώντας στην
αξιολόγηση και με τον φόβο ενός
νέου ξεσηκωμού από τη μεριά
των εργαζομένων στους δήμους
– και μάλιστα προεκλογικά – η
κυβέρνηση αποφάσισε να αναβά-
λει τη διαδικασία, με όριο τις
18/7 για τα υπουργεία και την 1/9
για τους ΟΤΑ. 

Παρά το βήμα πίσω του Μη-
τσοτάκη, στάσεις εργασίας και
συνελεύσεις πραγματοποιήθηκαν
σε αρκετούς δήμους, με τους ερ-
γαζόμενους να δηλώνουν έτοιμοι
να μπλοκάρουν οποιαδήποτε δια-
δικασία αξιολόγησης που θα ση-
μαίνει απολύσεις, όποτε κι αν πά-
ει να εφαρμοστεί.  

“Ομόφωνα αποφασίστηκε πως
με κάθε μέσο και την χρήση όλων
των μορφών θα εμποδίσουμε την
εφαρμογή του και θα εντείνουμε
τον συλλογικό και συντονισμένο
αγώνα μας για την απόσυρση –
κατάργηση του. Η δίμηνη παρά-
ταση που έδωσε η κυβέρνηση κά-
τω από την πίεση των προεκλογι-
κών σκοπιμοτήτων των τριπλών
εκλογών δεν μας εφησυχάζει” λέ-
νε οι εργαζόμενοι του δήμου Ν.
Ιωνίας σε απόφασή τους και συ-
νεχίζουν: “Καλούμε την ομοσπον-
δία να εντείνει την αγωνιστική
κλιμάκωση, να συντονίσει τους
αγώνες και να πάρει γενικότερες
πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση
αυτή. Ταυτόχρονα καλούμε τα
σωματεία της ευρύτερης περιο-
χής μας σε ΟΤΑ, δημόσια νοσο-
κομεία, οργανισμούς και εκπαί-
δευση α� και β� βαθμού σε κοινό
συντονισμένο αγώνα το άμεσο
επόμενο διάστημα”. 

Ανάλογη εικόνα επικρατεί και
σε μια σειρά χώρους του δημοσί-
ου. Όπως μας λέει η Τιάνα Αν-
δρέου, εργαζόμενη στην Επιτρο-
πή Κεφαλαιαγοράς “μαζέψαμε
υπογραφές και πραγματοποιήσα-
με συνέλευση της Δευτέρα 28/4,
με βασικό θέμα συζήτησης το να
μην εφαρμοστεί η αξιολόγηση.
Αποφασίσαμε προειδοποιητική
48ωρη απεργία στις 5 και 6
Μάη”. 

Οι εργαζόμενοι της ΕΛΣΤΑΤ σε
συνέλευσή τους την ίδια μέρα
αποφάσισαν να μη συμμετέχουν
στη διαδικασία της αξιολόγησης.
“Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμε-
νοι παραδίδουμε τα φύλλα αξιο-
λόγησης που θα μας διαβιβα-
στούν ασυμπλήρωτα στο Δ Σ του
σωματείου. Οι προϊστάμενοι τμη-
μάτων, δεδομένου ότι  είναι μέλη
του σωματείου δε συντάσσουν
εισηγήσεις και οι διευθυντές δε
βαθμολογούν. Όποιοι πράξουν
αντίθετα από την απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης θα αναλά-
βουν τις ευθύνες τους” εξηγούν. 

Οι εργαζόμενοι στην Υγεία βά-

ζουν την Πρωτομαγιά σαν επόμε-
νο σταθμό στη μάχη αυτή, πα-
λεύοντας για κλιμάκωση αμέσως
μετά. Στο Αττικό Νοσοκομείο βρί-
σκονται σε κινητοποιήσεις εδώ κι
αρκετές ημέρες, και η συνέλευση
της Δευτέρας αποφάσισε “να κα-
ταδικάσει τον αντεργατικό νόμο
4250/2014 για την λεγόμενη αξιο-
λόγηση που αποφάσισε η κυβέρ-
νηση και η τρόικα.

Ψευδεπίγραφη

Να μη συμπληρωθούν τα φύλ-
λα αξιολόγησης από τους εργα-
ζόμενους αλλά αυτά να κατατε-
θούν ενυπόγραφα στο σωματείο
με την προσθήκη ότι «αρνούμα-
στε να συμμετέχουμε σε μια ψευ-
δεπίγραφη, άδικη και εκδικητική
διαδικασία δήθεν αξιολόγησης.
Αρνούμαστε να συνυπογράψου-
με την εργασιακή μας εξόντωση.
Αρνούμαστε να διαχωριστούμε
από τους συναδέλφους μας και
να ανταγωνίζεται ο καθένας το
διπλανό του”

Όπως εξηγεί ο Χρίστος Αργύ-
ρης, ειδικευόμενος γιατρός στο
Γεννηματά, μέλος Γ.Σ. ΑΔΕΔΥ,
και υποψήφιος στις ευρωεκλογές
με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ: “θεσπίζεται
σύστημα συγκριτικής αξιολόγη-
σης με τον εκ των προτέρων ορι-
σμό ανώτατων ποσοστών υπαλ-
λήλων που μπορούν να αξιολογη-
θούν ανά βαθμολογική κλίμακα.
Δηλαδή, με βαθμό 9 έως 10 θα
αξιολογείται ποσοστό έως και
25% των υπαλλήλων, με βαθμό
7.1 έως 8.9 θα αξιολογείται πο-
σοστό έως και 60% των υπαλλή-
λων και με βαθμό κάτω του 6.9
θα αξιολογείται ποσοστό 15%

των υπαλλήλων. Είναι χαρακτηρι-
στικό ότι, ειδικά για τους κάθε
βαθμίδας προϊσταμένους, το πο-
σοστό των «αρίστων» εκτινάσσε-
ται από 25% σε 70%... Επίσης η
αξιολόγηση συνδέεται με την μι-
σθολογική εξέλιξη με βάση τους
ισχύοντες νόμους.

Εύκολα καταλαβαίνει κανείς
ότι ο παραπάνω νόμος είναι εκ
των προτέρων "στημένος" και ότι
ουδεμία σχέση έχει με αυτά που
παπαγαλίζει ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης περί αξιοκρατίας και δί-
καιης αξιολόγησης των δημοσίων
υπαλλήλων.

Ο στόχος της "αξιολόγησης"
τους είναι αφενός η χειραγώγη-
ση και η τρομοκρατία των εργα-
ζομένων στο δημόσιο τομέα και η
μετατροπή τους σε πειθήνια όρ-
γανα που δεν θα πρέπει να αντι-
δρούν, να απεργούν, να κάνουν
γενικές συνελεύσεις και να συγ-
κρούονται με το σφαγείο των μέ-
τρων κυβέρνησης -Ε.Ε -ΔΝΤ κι
αφετέρου η δημιουργία καινού-
ριας δεξαμενής απολύσεων με τη
βαθμολογική κλίμακα του 15%.

Εμείς πιστεύουμε ότι και αυτό
το νόμο πρέπει να τον παλέψου-
με συλλογικά και με το μεγαλύτε-
ρο μας όπλο, δηλαδή την απερ-
γία και τη κλιμάκωση της και στα
νοσοκομεία, γιατί παρ' όλες τις
διαβεβαιώσεις του Μητσοτάκη
ένα προηγούμενο διάστημα ότι
δεν θα συμπεριληφθούν οι υγει-
ονομικοί και οι εκπαιδευτικοί, τώ-
ρα μαθαίνουμε ότι εντός διμήνου
από την ψήφισή της η "αξιολόγη-
ση" θα ισχύσει για όλους”.

Στέλιος Μιχαηλίδης

“Αξιολόγηση”

Ο Δούρειος ίππος 
των απολύσεων 
δεν θα περάσει

“Υποδοχή” Καψή
στα Τρίκαλα

Απεργία ΑΔΕΔΥ, 19/3



Απεργιακό συλλαλητήριο
στις 10πμ στο Εργατικό
Κέντρο, θα πραγματοποι-
ηθεί την Πρωτομαγιά στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Για την προετοιμασία της απεργίας όλες τις προ-
ηγούμενες μέρες, μεγάλα συνεργεία της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ μαζί με υποψήφιους του τοπικού ψηφοδελτί-
ου, της Ανυπότακτης Κρήτης, πραγματοποίησαν
εξορμήσεις σε μια σειρά από χώρους. 

Η αρχή έγινε με τα δύο νοσοκομεία, το Βενιζέ-
λειο και το ΠΑΓΝΗ. Την επόμενη μέρα πήγαμε
στους Δήμους, στο Εφετείο, στην Περιφέρεια, και
στο κεντρικό ΕΛΤΑ. 

Το Σάββατο έγινε μοίρασμα στη λαϊκή στις Πατέ-
λες, ενώ την ώρα που γραφόταν το αυτό το κείμε-
νο, προγραμματίζονταν και άλλες εξορμήσεις σε
εργατικούς χώρους όπως το πανεπιστήμιο, οι τρά-
πεζες και ο ΟΤΕ. Η ανταπόκριση του κόσμου είναι
θετική, και η κουβέντα μεγάλη. Όλοι καταλαβαί-
νουν τι σημαίνει η πρωτομαγιά, όχι μόνο ιστορικά
αλλά και σαν ένα ακόμα βήμα για να τελειώνουμε
με την κυβέρνηση που συνεχίζει την λιτότητα ενώ
κάνει πλάτες στους ναζί της Χρυσής Αυγής.

Γιάννης Μακαρώνας

Το απεργιακό κίνημα Νο 1120, σελ. 5
εργατικη αλληλεγγυη

1η Μάη: Πρωτομαγιά ανατροπής
Η

φετινή Πρωτομαγιά είναι η επόμενη με-
γάλη πανεργατική κινητοποίηση στον
αγώνα για την ανατροπή όλων των κα-

ταστροφικών μέτρων της κυβέρνησης, του
ΔΝΤ και της ΕΕ. Θα είναι η συνέχεια μετά την
πετυχημένη Πανεργατική Απεργία στις 9 Απρί-
λη που χιλιάδες εργαζόμενοι βγήκαν στους
δρόμους και διαδήλωσαν ενάντια στην βάρβα-
ρη πολιτική. Γιατί η Πρωτομαγιά ποτέ δεν ήταν
εθιμοτυπική κινητοποίηση, πολύ περισσότερο
σήμερα που όλοι οι εργαζόμενοι δίνουν έναν
τεράστιο αγώνα ενάντια στην μνημονιακή βαρ-
βαρότητα. 

Ο Συντονισμός Ενάντια σε Κλεισίματα, Δια-
θεσιμότητες, Ιδιωτικοποιήσεις κι Εργολαβίες,
ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, μετά
από σύσκεψη που πραγματοποίησε, καλεί σε
μεγάλη απεργιακή διαδήλωση στις 10:30 πμ
στο Μουσείο. Απεργιακή διαδήλωση θα πραγ-
ματοποιηθεί και στον Πειραιά, με συγκέντρω-
ση στο Πασαλιμάνι στις 10πμ. 

“Θα είμαστε όλοι εκεί γιατί αρνούμαστε να
αποδεχτούμε τις απολύσεις χιλιάδων συναδέλ-
φων μας απο την εκπαίδευση, και τους σχολι-
κούς φύλακες. Γιατί συνεχίζουμε τον αγώνα
για να μήν περάσουν οι νέες απολύσεις που
έρχονται για τους εργαζόμενους στα υπουρ-
γεία, τις καθαρίστριες του υπ. Οικονομικών.
Γιατί είμαστε στο πλευρό των εργαζόμενων
στα νοσοκομεία που παλεύουν ενάντια στις
διαθεσιμότητες και τη διάλυση της δημόσιας
υγείας. Γιατί στηρίζουμε τον αγώνα στα σχο-
λεία και σε όλο το δημόσιο ενάντια στην αξιο-
λόγηση, που φέρνει μαζί της χιλιάδες νέες
απολύσεις. Γιατί είμαστε στο πλευρό των ερ-
γαζόμενων της ΕΡΤ που για δέκα μήνες δίνουν
φωνή στη μαχόμενη κοινωνία. Γιατί αρνούμα-

στε να αποδεχτούμε την ιδιωτικοποίηση των
κοινωνικών αγαθών όπως το ρεύμα, το νερό,
τα λιμάνια, οι σιδηρόδρομοι. Γιατί μαζί με τους
εργάτες στα τσιμέντα Χαλκίδας, και την Κόκα
Κόλα Θεσσαλονίκης, παλεύουμε ενάντια στις
απολύσεις και την απλήρωτη δουλειά στον
ιδιωτικό τομέα” αναφέρει η προκήρυξη του
Συντονισμού, που διακινείται παντού όλες αυ-
τές τις μέρες. 

Η απεργία της Πρωτομαγιάς έχει να στείλει
και ένα δεύτερο μήνυμα, σύμφωνα με τους ερ-
γαζόμενους του Συντονισμού: “Δεν εμπιστευό-
μαστε τις συνδικαλιστικές ηγεσίες ότι θα δώ-
σουν τη μάχη απέναντι στις επιθέσεις που συ-

νεχίζονται. Είδαμε ότι στην πανεργατική στις 9
Απρίλη, ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ, δεν έκαναν καμία
προσπάθεια να οργανώσουν τον αγώνα, πρα-
κτικά έλειπαν ακόμη και απο την απεργιακή
συγκέντρωση. Όμως χιλιάδες εργαζόμενοι
βγήκαν στους δρόμους, απήργησαν και διαδή-
λωσαν. Συνεχίζουμε να επιμένουμε ότι μονάχα
οργανώνοντας από τα κάτω μέσα στους χώ-
ρους δουλειάς, η βάση των εργαζόμενων μπο-
ρεί να πάρει στα χέρια της όλες τις μάχες, και
την πρωτομαγιάτικη απεργία. Σε κάθε χώρο
δουλειάς, σε κάθε σωματείο να σημάνουμε
συναγερμό για να οργανώσουμε την απεργία”. 

Πράγματι εδώ και πολλές μέρες, σε δεκάδες

εργασιακούς χώρους και γειτονιές σε όλη τη
χώρα, μαχητικοί εργαζόμενοι, σωματεία κι ερ-
γασιακές επιτροπές, μαζί με συνεργεία της Ερ-
γατικής Αλληλεγγύης, μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και
τοπικών σχημάτων της αντικαπιταλιστικής αρι-
στεράς, οργανώνουν την απεργία και τη διαδή-
λωση, σπάζοντας τη σκανδαλώδη αδράνεια
των τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών ηγεσιών. 

Και οι μετανάστες εργάτες

Η Εργατική Πρωτομαγιά θα είναι διεθνιστι-
κή, αντιρατσιστική κι αντιφασιστική. Μαζικό
παρών στην απεργιακή διαδήλωση στο Μου-
σείο, ετοιμάζονται να δώσουν και οι μετανά-
στες εργάτες, όπως εξέφρασαν οι εκπρόσω-
ποι της Πακιστανικής, της Μπαγκλαντεσιανής,
της Σενεγαλέζικης Κοινότητας και της Ένω-
σης Μεταναστών Εργατών, στην εκδήλωση για
την καταδίκη των νεοναζί δολοφόνων του Σαχ-
ζάτ Λουκμάν, την Τετάρτη 23/4, στο Γκάζι. Το
ίδιο μήνυμα στέλνει και το αντιφασιστικό κίνη-
μα. Η καταδίκη σε ισόβια χωρίς κανένα ελα-
φρυντικό των χρυαυγιτών δολοφόνων του
Λουκμάν, ήρθε σαν αποτέλεσμα της μαχητικής
δράσης όλων μας.

Οι σκευωρίες του Μπαλτάκου με τον Κασι-
διάρη δεν μπόρεσαν να σώσουν τους δολοφό-
νους. Η ασυλία έσπασε. Η μάχη δεν σταματάει
εδώ.. Μαζική πρωτομαγιά είναι η συνέχεια της
μάχης για να κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέν-
τρωσης, να πάρουν ιθαγένεια όλα τα παιδιά,
να διώξουμε τη Φρόντεξ που πνίγει πρόσφυ-
γες στα νερά του Αιγαίου, να κάψουμε το χαρ-
τί του ρατσισμού που χρησιμοποιούν οι καπι-
ταλιστές και οι κυβερνήσεις τους σε όλη την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σ.Μ.

Η οργάνωση της Πρωτομα-
γιάς έχει πέσει πάνω στις
πλάτες της Αντικαπιταλιστι-
κής Αριστεράς, για να καθορίσει πως μετά την Πα-
νεργατική στις 9 Απρίλη δίνουμε τη συνέχεια απερ-
γιακά για να τσακίσουμε την κυβέρνηση. 

Με τα συνεργεία της Εργατικής Αλληλεγγύης
επισκεφθήκαμε τα νοσοκομεία της πόλης, τους δή-
μους και την ΕΡΑ για να οργανώσουμε την επιτυ-
χία αυτής της μέρας κόντρα στις συνδικαλιστικές
ηγεσίες που ακόμα μια φορά δεν οργανώνουν τί-
ποτα για τη διεθνή απεργία των εργατών. Ήδη στη
συγκέντρωση 10.30 στο Εργατικό Κέντρο καλεί η

ΕΡΑ, ενώ αυτές τις μέρες οργανώνονται συνελεύ-
σεις σε διάφορους χώρους όπως είναι οι διοικητι-
κοί του Πανεπιστημίου τόσο για τη συμμετοχή
στην απεργία αλλά και για τη συνέχεια, αφού έρ-
χονται αντιμέτωποι με την απόλυση των 48 εργαζό-
μενων που βγήκαν πριν λίγους μήνες σε διαθεσιμό-
τητα. Τέλος, η τοπική ΚΕΕΡΦΑ, οργανώνει τον αν-
τιφασιστικό χαρακτήρα της Πρωτομαγιάς, μαζί με
τη μάχη για καμία ψήφο στη ΧΑ, και τη μαζική συμ-
μετοχή των μεταναστών εργατών στο μπλοκ της. 

Λουίζα Γκίκα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Η Εργατική Πρωτομαγιά και

στην Θεσσαλονίκη είναι η μέρα
όπου όλες οι αντιστάσεις και οι
μάχες του προηγούμενου διαστή-
ματος μπορούν να γίνουν μια φω-
νή και μια γροθιά ενάντια στην
βαρβαρότητα των μνημονίων και
της συγκυβέρνησης .

Είναι η μέρα που το εργατικό
κίνημα και η Αριστερά μέσα από
τον δρόμο του ανυποχώρητου
αγώνα μπορεί να τους τσακίσει
και να διεκδικήσει τον εναλλακτι-
κό δρόμο μέσα από την αντικαπι-
ταλιστική ανατροπή. Ντόπιοι και
μετανάστες εργάτες μπορούμε
να τους στείλουμε στον αγύριστο
κόντρα στον ρατσισμό και τους
φασίστες διεκδικώντας μια άλλη
κοινωνία. 

Όλοι και όλες θα δώσουμε το
παρών στη διαδήλωση στις
10:30πμ στην πλ. Αριστοτέλους
με προσυγκέντρωση στις 9:30πμ
στον πεζόδρομο Αγ.Σοφίας.

Αλεξάνδρα Σιαφάκα

ΠΑΤΡΑ
Και στην Πάτρα η Πρωτομαγιά θα είναι

απεργία, μέρα αγώνα. Η προετοιμασία για
την διαδήλωση έχει αρχίσει ήδη. Με παρεμ-
βάσεις στους χώρους δουλειάς, στο δήμο,
τα νοσοκομεία τις εφορίες κ.α. αλλά και
στους δρόμους της πόλης τα συνεργεία της
Εργατικής Αλληλεγγύης και της «Ανταρσία
στην Πάτρα για την Αντικαπιταλιστική Ανα-
τροπή»  καλούσαν τον κόσμο στην διαδήλω-
ση της Τετάρτης στο Εργατικό Κέντρο. 

Η ανταπόκριση του κόσμου είναι μεγάλη
καθώς όλοι περιμένουν η Πρωτομαγιά να
δώσει την συνέχεια μετά την απεργία της 9
Απρίλη και να δώσει το στίγμα για το μετά.
Εκεί θα βρεθούν ξανά όλα τα κομμάτια που
αγωνίζονται από τα νοσοκομεία και τους
ΟΤΑ μέχρι τους αγωνιζόμενους εργαζομέ-
νους της ΕΡΑ. Μαζί τους θα είναι και το
μπλοκ της «Ανταρσία στη Πάτρα για την Αν-
τικαπιταλιστική Ανατροπή». Ταυτόχρονα, την
Τετάρτη 30/4 η ΕΡΑ Πάτρας οργανώνει
γλέντι στο προαύλιο του σταθμού για να
γιορτάσει την Πρωτομαγιά και την συνέχεια
του αγώνα των εργαζομένων της ΕΡΤ κόν-
τρα στην κυβέρνηση του “Μαύρου”, της λι-
τότητας και του ρατσισμού.

Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ



Η μάχη των εκλογώνσελ. 6, Νο 1120
εργατικη αλληλεγγυη

Τα προβλήματα της
“Αντίστασης” στο Χαλάνδρι

Η
μαζικότητα της συνέλευσης
με την οποία ξεκίνησε η
προεκλογική εκστρατεία της

δημοτικής κίνησης “Αντίσταση με
τους πολίτες του Χαλανδρίου” πριν
από δυόμισι μήνες, έφερε αισιοδο-
ξία σε όλους μας για μια δυναμική
πορεία. Δεν έγινε το ίδιο με τη συ-
ζήτηση. Εξελίχτηκε σε μια διαδικα-
σία όπου το κυρίαρχο ζήτημα ήταν
η έγκριση του επικεφαλής Σίμου
Ρούσσου κι όχι η πολιτική συζήτηση
για τις θέσεις, το πρόγραμμα και τη
δράση. Ανέκαθεν αυτά τα θέματα
ήταν ανοιχτά μέσα στο σχήμα, πό-
σο μάλλον όταν μιλάμε για ένα σχή-
μα με μέλη οργανωμένους και ανέν-
ταχτους αγωνιστές και αγωνίστριες
από ένα ευρύ φάσμα της αριστε-
ράς. Από τη μεριά μας σαν ΣΕΚ, εί-
χαμε πρωτοστατήσει στη συγκρό-
τηση της «Αντίστασης με τους Πο-
λίτες» το 2006 δίνοντας ταυτόχρο-
να μάχες για τον αντικαπιταλιστικό
χαρακτήρα του σχήματος.

Σε όλες τις διαδικασίες που ακο-
λούθησαν την πρώτη εκείνη συνέ-
λευση, η συζήτηση επικεντρωνόταν
στα “πρακτικά” και αποφεύγονταν
συστηματικά όλα τα βασικά πολιτι-
κά ζητήματα. Στο μεταξύ όμως γί-
νονταν κινήσεις που προσπαθού-
σαν να πιστώσουν το κατέβασμα
στο ΣΥΡΙΖΑ οργανωτικά και πολιτι-
κά. Σε ανύποπτο χρόνο το όνομα
του επικεφαλής παρουσιάστηκε
ανάμεσα σε αυτά των υποψηφίων
δημάρχων του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ συμπε-
ριλήφθηκε και στους υπογράφον-
τες την αυτοδιοικητική χάρτα του
ΣΥΡΙΖΑ, αγνοώντας επιδεικτικά και
επιθετικά όσα (όχι λίγα) μέλη της
παράταξης διαφώνησαν. Ακολού-
θησε τοπική εκδήλωση της «Πρω-
τοβουλίας για την Ενότητα της Αρι-
στεράς (των 1000)» στην οποία ο Σ.
Ρούσσος ήταν εισηγητής μαζί με
τον υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ στη Χαλ-
κηδόνα, και όπου εμμέσως πλην
σαφώς έκφρασε την στήριξή του
στο ΣΥΡΙΖΑ.

Επίπλαστη ενότητα

Αυτές οι κινήσεις, που αποτελού-
σαν προσωπικές πρωτοβουλίες του
επικεφαλής και κάποιων συναγωνι-
στών γύρω του κι όχι συλλογικές
αποφάσεις των μελών της κίνησης,
έφερναν αντιδράσεις. Όχι μόνο μέ-
λη του ΣΕΚ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, αλ-
λά και πολλοί άλλοι σύντροφοι και
συναγωνιστές αγανακτούσαν με
την αντιδημοκρατική αυτή προσπά-
θεια σύνδεσης με το ΣΥΡΙΖΑ. Όμως
λόγω έλλειψης οργανωμένης λει-
τουργίας και συζήτησης, η αγανά-
κτηση δεν μπορούσε να εκφραστεί
παρά ατομικά. Το αποτέλεσμα ήταν
να δημιουργούνται τετελεσμένα

που έπρεπε όλοι οι υπόλοιποι αναγ-
καστικά να αποδεχτούμε στο όνομα
μιας επίπλαστης ενότητας.

Στο ανοιχτό συντονιστικό που
έγινε την Μεγάλη Τετάρτη, η πολι-
τική εισήγηση ήταν βασισμένη στην
αυτοδιοικητική χάρτα του ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν ήταν το μόνο πρόβλημα. Η λο-
γική, που αποτυπωνόταν και σε το-
ποθετήσεις, ήταν πως ο κόσμος γε-
νικά είναι κουρασμένος και απο-
γοητευμένος, δεν ανταποκρίνεται
σε αγωνιστικά καλέσματα. Ο στό-
χος πρέπει να είναι πρώτα να κερ-
δίσουμε το δήμο και μετά, με τη
βοήθεια και του κινήματος, να ανα-
τρέψουμε την κατάσταση. Κατέλη-
γαν έτσι ότι η απεύθυνση πρέπει να
είναι γενικά στο εκλογικό σώμα με
ό,τι αυτό σημαίνει για τις πολιτικές
μας θέσεις και προτάσεις.

Από τη μεριά μας αναδείξαμε τον
κεντρικό χαρακτήρα των τοπικών
εκλογών και υπερασπιστήκαμε την
αριστερή στροφή του κόσμου ως
αποτέλεσμα των σκληρών μαχών
που έχει δώσει τα τελευταία χρό-
νια. Υποστηρίξαμε πως χωρίς αυ-
τές τις μάχες, δε θα μπορούσε πο-
τέ η αριστερά να διεκδικεί δήμους,
περιφέρειες, ακόμα και την κυβέρ-
νηση. Όμως η πρότασή μας να γί-
νει κάλεσμα για συγκεντρώσεις και
εκδηλώσεις με το σωματείο του
δήμου ή την ΕΛΜΕ προσπεράστη-
κε. Το ίδιο και η πρότασή μας για
απεύθυνση στους εμποροϋπαλλή-
λους για κοινό αγώνα ενάντια στην
κατάργηση της κυριακάτικης αρ-
γίας -προφανώς για να μη βρεθού-
με αντιμέτωποι με τους καταστημα-
τάρχες που είναι κομμάτι του εκλο-
γικού σώματος.

Παρά το γεγονός ότι στο κλείσι-
μο της διαδικασίας ο επικεφαλής
προσπάθησε να υποβαθμίσει την
τοποθέτησή μας, επιμείναμε ότι
στα κείμενα της δημοτικής κίνησης
πρέπει να αναδειχτεί ο πολιτικός
χαρακτήρας των εκλογών και να
ενταχτεί το σύνθημα ότι παλεύουμε
ενάντια στα μνημόνια, για τη δια-
γραφή του χρέους, για την έξοδο
από το ευρώ και την ΕΕ. Απαιτήσα-
με επίσης να αποσυρθεί η υπογρα-
φή του επικεφαλής από την αυτοδι-
οικητική χάρτα του ΣΥΡΙΖΑ. Αποσύ-
ραμε την υποστήριξή μας όταν τί-
ποτα από τα παραπάνω δεν έγινε
δεκτό. Με τους συναγωνιστές που
λυπούνται για αυτή μας την από-
φαση, όχι τόσο γιατί αναγνωρίζουν
τον μέχρι τώρα ρόλο μας στο κίνη-
μα και στο δημοτικό σχήμα αλλά
κυρίως γιατί συμφωνούν πολιτικά
μαζί μας, θα είμαστε ξανά μαζί στις
μάχες που είναι μπροστά.

Νίκος Γεωργίου, 
Δήμητρα Κυρίλλου

Τ
η μεγάλη ανάγκη των εργα-
ζόμενων για πολιτική συζήτη-
ση δείχνουν οι εκδηλώσεις

που έχουν ξεκινήσει οι αγωνιστές
και οι αγωνίστριες της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
μέσα στους εργατικούς χώρους,
στα πλαίσια την προεκλογικής καμ-
πάνιας της αντικαπιταλιστικής αρι-
στεράς. Παντού η κουβέντα επικεν-
τρώνεται στο αντικαπιταλιστικό
πρόγραμμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και την
εργατική εναλλακτική ως απάντηση
στις επιθέσεις της κρίσης.

Περίπου 20 εργαζόμενοι του
ΥΠ.ΠΟ παρακολούθησαν την εκδή-
λωση στο λόφο της Ακρόπολης τη
Δευτέρα 28/4. “Οι ομιλητές, Πέ-
τρος Κωνσταντίνου, υποφήφιος δή-
μαρχος Αθήνας, Θένια Ασλανίδη,
υποψήφια δημοτική σύμβουλος
Αθήνας και Γιάννης Σηφακάκης,
υποψήφιος ευρωβουλευτής, κέν-
τρισαν με τις τοποθετήσεις τους το
ενδιαφέρον των εργαζόμενων και
μια συζήτηση που δεν πιστεύαμε
ότι θα κρατήσει πολύ, τελικά διήρ-
κησε πάνω από μία ώρα”, μας είπε
ο Θοδωρής Γρέκας, εργατοτεχνί-
της στο ΥΠ.ΠΟ. “Ανάμεσα στους
εργαζόμενους ήταν και ψηφοφόροι
του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και μέλη του ΚΚΕ,
γεγονός που δείχνει ότι όλοι θέ-
λουν να ακούσουν για τις θέσεις
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και όσα παλεύει κα-
θημερινά μέσα στο κίνημα.

Τόσο από τις εισηγήσεις όσο και
από τις τοποθετήσεις και ερωτή-
σεις, το συμπέρασμα ήταν ότι η
ενίσχυση της αντικαπιταλιστικής
αριστεράς στις εκλογές είναι προς
όφελος όλου του κινήματος και της
μάχης ενάντια στα μνημόνια και
τους φασίστες. Κι επειδή η αριστε-
ρή στροφή που υπάρχει στην κοι-
νωνία ανοίγει και τα ζητήματα της
στρατηγικής της αριστεράς, χρει-
άζεται μια δυνατή ΑΝΤΑΡΣΥΑ που
να ανοίγει το δρόμο για την αντικα-
πιταλιστική ανατροπή. Στο τέλος,
οι περισσότεροι εργαζόμενοι έκ-
φρασαν την ανάγκη να συνεχι-
στούν οι περιοδείες της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
στο χώρο αλλά και να οργανωθεί
ξανά μια τέτοια κουβέντα. Επίσης
κάποιοι δήλωσαν τη διάθεσή τους
να βοηθήσουν στην οργάνωση πα-
ρόμοιας εκδήλωσης στη γειτονιά
τους. Όπως είπαμε στη συζήτηση,
το πρώτο ραντεβού όλων μας είναι
στην απεργιακή διαδήλωση της
Πρωτομαγιάς”.

Την ίδια μέρα έγιναν εκδηλώσεις

στον ΟΣΕ Καρόλου και το κτίριο
του ΥΠΕΧΩΔΕ στη Φαναριωτών.
“Όλη η συζήτηση στον ΟΣΕ, μετά
το άνοιγμα του Γιάννη Σηφακάκη,
έγινε πάνω στον εργατικό έλεγχο.
Αν μπορούν δηλαδή οι εργαζόμενοι
να επιβάλλουν τις δικές τους λύ-
σεις, ανατρέποντας το κεφάλαιο
και τους πολιτικούς του διαχειρι-
στές, ελέγχοντας την παραγωγή
και τον πλούτο και οργανώνοντας
την κοινωνία με βάση τις δικές
τους ανάγκες”, μας είπε η Στέλλα
Μυρισιώτη, υποψήφια με την Αν-
ταρσία στις γειτονιές της Αθήνας.

Ετοιμότητα

Ενώ η Έλενα Τζίκα, επίσης υπο-
ψήφια με την Ανταρσία στις γειτο-
νιές της Αθήνας, μας περιέγραψε
τη συζήτηση στο ΥΠΕΧΩΔΕ. “Δέκα
εργαζόμενοι πέρασαν από την εκ-
δήλωση με ομιλητές τη Θένια Ασ-
λανίδη και τον Τάσο Αναστασιάδη,
υποψήφιο ευρωβουλευτή. Η κου-
βέντα επικεντρώθηκε στο αν το ερ-
γατικό κίνημα είναι αυτή τη στιγμή
σε θέση και ετοιμότητα να ανατρέ-
ψει τη σημερινή κατάσταση, για το
πώς αλλάζουν οι ιδέες”.

Την επόμενη μέρα νωρίς το πρωί,
“δέκα εργαζόμενοι συμμετείχαν
στην εκδήλωση στη ΔΕΗ Ρουφ”,
μας είπε ο Γιάννης Μαραβελάκης,
υποψήφιος κοινοτικός σύμβουλος
στο τρίτο διαμέρισμα Αθήνας με την
Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας.
“Την εισήγηση των ομιλητών Πέ-
τρου Κωνσταντίνου και Τάσου Ανα-

στασιάδη, ακολούθησε συζήτηση
για το πώς θα καταφέρουν οι εργα-
ζόμενοι όχι μόνο να ανατρέψουν τη
συγκυβέρνηση αλλά και να πάρουν
τους χώρους δουλειάς τους στα χέ-
ρια τους βάζοντάς τους σε λειτουρ-
γία με γνώμονα όχι το κέρδος των
λίγων αλλά το συμφέρον των πολ-
λών. Η ερώτηση αν μπορούν οι ερ-
γαζόμενοι να δουλέψουν αποτελε-
σματικά χωρίς τα αφεντικά και τις
εντολές τους ή αν αυτό θα φέρει
συγκρούσεις μεταξύ τους ειδικά σε
χώρους μεγάλους όπως η ΔΕΗ,
άναψε τη συζήτηση. Η ΕΡΤ έδινε
την απάντηση καθώς οι εργαζόμενοι
εκεί, όχι μόνο κατάφεραν με τη συλ-
λογικότητά τους να λειτουργήσουν
ένα κολοσσό αλλά το έκαναν ποιοτι-
κότερα και αποτελεσματικότερα
από πριν. Φέρνοντας και ένα απτό
παράδειγμα ότι αυτή η μάχη είναι
τώρα και όχι στο μακρινό μέλλον.
Τέτοιες συζητήσεις στους εργατι-
κούς χώρους δεν έχουν ξαναγίνει”.

Λίγο αργότερα, η εκδήλωση στο
Βρεφονηπιοκομείο Αμπελοκήπων,
μέσα στα μαγειρεία, άνοιξε τη συ-
ζήτηση με όλες τις εργαζόμενες
εκεί, για το πώς θα διαλυθεί όχι μό-
νο η συγκυβέρνηση αλλά ολόκλη-
ρο το σύστημα. Η προοπτική του
εργατικού ελέγχου έφερνε ενθου-
σιασμό στις εργάτριες που όλες
δήλωσαν ότι θα στηρίξουν ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ στις εκλογές και πολλές αγό-
ρασαν την Εργατική Αλληλεγγύη.

Λένα Βερδέ

Δίψα των εργατών για
πολιτική συζήτηση

Εκδήλωση στο λόφο της Ακρόπολης, 28/4

Εκδήλωση στη ΔΕΗ Ρουφ, 29/4
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Δ
ήλωση αποχώρησης από το
ΣΥΡΙΖΑ δημοσιοποίησαν πριν
από μερικές μέρες οι Γιάννης

Ανδριόπουλος (μέλος του συντονι-
στικού της Οργάνωσης Μελών ΣΥΡΙ-
ΖΑ Αμαλιάδας), Χρήστος Βλάσης
(μέλος του συντονιστικού της Οργά-
νωσης Μελών ΣΥΡΙΖΑ Αμαλιάδας)
και Δημήτρης Πέππας (μέλος του
συντονιστικού της Οργάνωσης Με-
λών ΣΥΡΙΖΑ Αμαλιάδας, μέλος του
συντονιστικού της Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Ηλεί-
ας, εκλεγμένος αντιπρόσωπος του
ΣΥΡΙΖΑ Ηλείας στο περιφερειακό
συμβούλιο του ΣΥΡΙΖΑ Δυτ. Ελλά-
δας).

«Η δεξιά πολιτική μετατόπιση της
ηγεσίας δεν είναι ένα κακόβουλο
εφεύρημα εσωκομματικών της αντι-
πάλων», αναφέρουν μεταξύ άλλων
στην επιστολή τους. «Διαπιστώνεται
και σχολιάζεται αρνητικά καθημερι-
νά από τους απλούς πολίτες στις
γειτονιές των μεγάλων πόλεων, τους
χώρους δουλειάς, και στην ύπαιθρο,
αλλά και σημειώνεται, όπως είναι
φυσικό, θετικά από τους απολογη-
τές της άρχουσας τάξης και των
«εταίρων δανειστών» στα ΜΜΕ.
Φθάσαμε αντί να καλούμε την κοινω-
νία ν’ αγωνιστεί μαζί μας για την

ανατροπή των μνημονίων, των αποι-
κιοκρατικών συμβάσεων και το σύ-
στημα που τις παράγει, να παραθέ-
τουμε τις επιλογές της ανάμεσα
στον ένα δρόμο που είναι α) το Μνη-
μόνιο, η Εξαθλίωση και ο Φασισμός
και τον (sic) «Άλλο δρόμο», της Δου-
λειάς, της Δημοκρατίας και της
Αξιοπρέπειας (από το φυλλάδιο της
αντιφασιστικής καμπάνιας του Νο-
εμβρίου του ’13). Αυτά ήταν κεντρι-
κά πολιτικά συνθήματα της ΝΔ και
του Σαμαρά στην εκλογική αναμέ-
τρηση του Μαΐου του ’12.

Οι συνέπειες αυτής της πολιτικής
μετατόπισης είναι ολέθριες. Πολλα-
πλασιάζει την απογοήτευση των ερ-
γαζομένων από την μη νικηφόρα έκ-
βαση των εργατικών ταξικών αγώ-
νων των τελευταίων χρόνων και ανα-
κόπτει το δυναμικό ρεύμα υποστήρι-
ξης που αναπτύχθηκε στη βάση αρι-
στερών και ριζοσπαστικών συνθημά-
των την προ των εκλογών του ’12
περίοδο. Προσδίδει στο ΣΥΡΙΖΑ
έναν απονευρωμένο, αστικού τύπου
εκλογικό χαρακτήρα, χωρίς ενθου-

σιασμό για τις θέσεις του και με δι-
καιολογημένο σκεπτικισμό για τις
αληθινές προθέσεις της ηγεσίας.
Έτσι υπονομεύεται η ανάπτυξη της
επιρροής του ΣΥΡΙΖΑ προς τ’ αρι-
στερά, ώστε να εμπνεύσει και να
πείσει, κομμάτια άλλων δυνάμεων ή
και ανένταχτο κόσμο αριστερών πε-
ποιθήσεων, να συσπειρωθούν μαζί
του, στη βάση ενός ριζοσπαστικού
επαναστατικού πολιτικού προγράμ-
ματος».

Αντίδραση

Η Εργατική Αλληλεγγύη μίλησε με
τον Δημήτρη Πέππα, νυν υποψήφιο
με την Αριστερή Παρέμβαση –Αντι-
καπιταλιστική Κίνηση στη Δυτική Ελ-
λάδα. «Από το καλοκαίρι του 2012
διαπιστώσαμε ότι σε κάποιες περιο-
χές δεν υπήρχαν οργανωμένα μέλη
που να ανήκουν πολιτικά στην αρι-
στερά. 

Ήρθαν και γράφτηκαν άνθρωποι
οι οποίοι δήλωσαν στην εκλογοαπο-
λογιστική συνέλευση που κάναμε
μετά τις εκλογές ότι τον Μάη είχαν

στηρίξει μνημονιακούς υποψήφιους
βουλευτές του ΠΑΣΟΚ αλλά δεν
υπήρξε καμία αντίδραση, παρόλο
που η προϋπόθεση που υπήρχε για
να γίνει κάποιος μέλος του ΣΥΡΙΖΑ
ήταν να είχε στηρίξει στις εκλογές
του Μάη. Σήμερα αυτοί οι άνθρωποι
ηγούνται αυτοδιοικητικών σχημά-
των. 

Το αποτέλεσμα ήταν όποτε άνοιγε
μέσα στις τοπικές οργανώσεις ένα
ζήτημα ιδεολογικής αντιπαράθεσης
η αντιμετώπιση ήταν να το αφήσου-
με στην άκρη και έτσι να κρύψουμε
τα ζητήματα ιδεολογικού προσανα-
τολισμού κάτω από το χαλί. Για μένα
το πρώτο πρακτικό δείγμα αυτής
της μετατόπισης ήταν η στάση του
τοπικού ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το αν
θα υπάρξει συμμετοχή στην κινητο-
ποίηση των εργατών γης της Μανω-
λάδας, όπου η Νομαρχιακή του ΣΥ-
ΡΙΖΑ επίσημα πήρε απόφαση να μην
συμμετέχει. 

Παρόλα αυτά ήμασταν κάπου 30
άτομα που συμμετείχαμε. Επίσης η
ίδια αντιμετώπιση υπήρξε όταν προ-

σπαθήσαμε να οργανώσουμε μία κι-
νητοποίηση μετά τη δολοφονία του
Φύσσα και μέσα στη Νομαρχιακή
έβαζαν πιέσεις να μην ασχολούμα-
στε με το αντιφασιστικό. Όταν κοι-
νοποίησα το κάλεσμα για συμμετοχή
στις 22 Μάρτη στην Αθήνα και τη
δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν
δεν έλαβα ούτε καν μία νύξη για
απάντηση. 

Αποφάσισα να συμμετέχω στο ψη-
φοδέλτιο της Αριστερής Παρέμβα-
σης –Αντικαπιταλιστική Παρέμβαση
στη Δυτική Ελλάδα γιατί με την ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ είχα κινηματική συνεργασία
εδώ και ένα χρόνο περίπου, από την
κινητοποίηση που έγινε στη Μανω-
λάδα και από τότε υπήρχε συνεργα-
σία όποτε μας δινόταν η ευκαιρία. 

Για μένα είναι ξεκάθαρο ότι στα
πλαίσια της ΕΕ δεν υπάρχει περί-
πτωση να δούμε φως στο τούνελ.
Σαν άνθρωποι λαϊκοί που είμαστε
δεν ανεχόμαστε παραγοντιλίκια. Τώ-
ρα λιθαράκι το λιθαράκι πάμε να χτί-
σουμε κάτι άλλο. Γι’ αυτό σε συνερ-
γασία με την ΚΕΕΡΦΑ θα συμμετέ-
χουμε μαζί με τους εργάτες στα
φραουλοχώραφα της Μανωλάδας
στην πορεία της Πρωτομαγιάς στην
Αθήνα».

Ανταρσία στην Ηλεία

Η
πρόθεση του μεγάλου εφοπλιστικού
κεφαλαίου να διεκδικήσει το Δήμο του
Πειραιά, με τις «ευλογίες» του μητρο-

πολίτη και τη στήριξη τμημάτων των κομμάτων
της συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ είναι πολύ σο-
βαρή εξέλιξη και χαρακτηριστική τόσο για την
κρίση του αστικού πολιτικού συστήματος και
τα σχέδια μετάλλαξής του όσο και για τον πό-
λεμο των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων
στις συνθήκες της καπιταλιστικής κρίσης. 

Οι ισχυρές αντιστάσεις των εργαζομένων
στις βάρβαρες, αντεργατικές μνημονιακές πο-
λιτικές έχουν οδηγήσει το πολιτικό σύστημα
σε βαθιά κρίση κι αυτό αναγνωρίζεται πια από
όλους. Δεν μπορούν οι από πάνω να κυβερ-
νούν όπως πριν. Έχουν αλλάξει πέντε κυβερ-
νήσεις τα τέσσερα τελευταία χρόνια, διαλύθη-
κε ο δικομματισμός, απαξιώνεται το πολιτικό
προσωπικό του συστήματος. Δείγμα της κρί-
σης στη ΝΔ είναι και η στήριξη που έδωσε
στην υποψηφιότητα Μώραλη-Μαρινάκη στον
Πειραιά, ο γνωστός για το ξεπούλημα της δη-
μόσιας εκπαίδευσης στα ιδιωτικά συμφέροντα
υπουργός Παιδείας, Αρβανιτόπουλος, τρα-
βώντας το χαλί κάτω απ’ τα πόδια του χαϊδε-
μένου παιδιού της ΝΔ δήμαρχου, Μιχαλολιά-
κου. Παρά τις στενές σχέσεις του Β.Μιχαλο-
λιάκου με το Σαμαρά και παρά το γεγονός ότι
ο δήμαρχος εφάρμοσε με ζήλο τις νεοφιλε-
λεύθερες πολιτικές. 

Τώρα όμως οι μεγάλοι καπιταλιστές δεί-
χνουν ότι δεν τους φτάνει πια να έχουν πολιτι-
κούς  και διαχειριστές που θα εξυπηρετούν τα
συμφέροντά τους, θέλουν να διοικήσουν οι ίδι-
οι με τους πολύ έμπιστους ανθρώπους τους. 

Είναι πρόκληση για τους ναυτεργάτες και

όλους τους εργαζόμενους και τους άνεργους
αυτής της πόλης, τα ίδια τους τα αφεντικά
που τους έριξαν στην ανεργία, που μείωσαν
τους μισθούς τους, που τους αφήνουν απλή-
ρωτους και καταργούν τις Συλλογικές Συμβά-
σεις, που διέλυσαν το ΝΑΤ, να διεκδικούν τώ-
ρα την ψήφο τους «για να τους σώσουν». 

Είναι πρόκληση για όλους τους δημοκράτες
Πειραιώτες, το μεγάλο κεφάλαιο που είναι
υπεύθυνο για τη σημερινή καταστροφή, που
ενισχύει τη ναζιστική Χ.Α. για να διαλύσει το
σωματείο των εργαζομένων στη Ν/Ε Ζώνη, αυ-
τοί που δεν πληρώνουν ούτε ευρώ φόρο και
τσεπώνουν εκατομμύρια κρατικές επιχορηγή-
σεις, τα αφεντικά που δεν διστάζουν μπροστά
σε τίποτα προκειμένου να κερδίσουν, να εμφα-
νίζονται ως σωτήρες. Δεν θα τους περάσει!

Η υποψηφιότητα Μώραλη – Μαρινάκη δείχνει
και τα σχέδια των εφοπλιστών να βάλουν στο

χέρι όλο τον Πειραιά. Θέλουν να μετατρέψουν
όλο το λιμάνι και την ευρύτερη παραλιακή ζώνη
του Πειραιά, απ’ τη σχολή Δοκίμων ως το Πέρα-
μα, σε «ειδική οικονομική ζώνη» σκληρής εκμε-
τάλλευσης των εργαζομένων, όπως το εργασια-
κό γκέτο που έχει στήσει σήμερα η COSCO, με
μισθούς και εργασιακές σχέσεις Κίνας. 

Το λιμάνι

Η ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ στην οποία προ-
χωρά γρήγορα η κυβέρνηση θα σημάνει την
παράδοση μιας σημαντικής υποδομής και τον
έλεγχο του εισαγωγικού-εξαγωγικού εμπορίου
από τις πολυεθνικές. Θα κόψει την πρόσβαση
στη θάλασσα για το λαό, θα μετατρέψει τους
ταξιδιώτες και τους κατοίκους των νησιών σε
ομήρους, θα αυξήσει τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
Τα κέρδη από το λιμάνι θα είναι για το κεφά-
λαιο. Στην εργαζόμενη πλειοψηφία θα μείνουν

η φτώχεια, η ανεργία, η ταλαιπωρία, η περι-
βαλλοντική επιβάρυνση, το κόστος.

Ποια πρέπει να είναι η απάντηση του κινήμα-
τος και της Αριστεράς σ’�αυτές τις εξελίξεις;
Όχι βέβαια το «μέτωπο» που στήνει ο υποψή-
φιος του ΣΥΡΙΖΑ στον  Πειραιά Θ. Δρίτσας με
τη ΔΗΜΑΡ που συγκυβερνούσε μέχρι πέρσι με
ΝΔ-ΠΑΣΟΚ. Τι πολιτική θα εφαρμόσει ένας
συνδυασμός ΔΗΜΑΡ-ΣΥΡΙΖΑ στον Πειραιά;
Του ΣΥΡΙΖΑ που είναι, όπως ισχυρίζεται, κατά
των μνημονίων και του «Καλλικράτη» ή της ΔΗ-
ΜΑΡ που είναι υπέρ τους; Η επίθεση του κε-
φαλαίου στους εργαζόμενους είναι ξεκάθαρη.
Ξεκάθαρη πρέπει να είναι και η απάντηση των
εργαζόμενων και της Αριστεράς. Δεν θα συμ-
μαχήσουμε με τη Σκύλλα για να γλιτώσουμε
απ’ τη Χάρυβδη. Δεν χρειαζόμαστε μια Αριστε-
ρά που υποχωρεί και δίνει διαπιστευτήρια στο
σύστημα για να κυβερνήσει. 

Οι εργαζόμενοι μπορούμε να διεκδικήσουμε
και να επιβάλλουμε τη δική μας απάντηση
στην κρίση, με βάση τις δικές μας ανάγκες σε
ρήξη με τις πολιτικές του κεφαλαίου. Η «Αν-
ταρσία στο Λιμάνι» πήρε την πρωτοβουλία για
συντονισμό εργατικών σωματείων και καλεί σε
παμπειραϊκό πανεργατικό ξεσηκωμό ενάντια
σε κάθε μορφή ιδιωτικοποίησης του ΟΛΠ, για
λιμάνι δημόσιο με εργατικό έλεγχο, για τις
ανάγκες του λαού και όχι των εφοπλιστών και
του κεφαλαίου. 

Γι’ αυτούς ο Πειραιάς είναι ένα φιλέτο που
θέλουν να μασήσουν. Ο δικός μας Πειραιάς εί-
ναι πόλη του αγώνα και της ανατροπής.   

Θανάσης Διαβολάκης, 
δημοτικός σύμβουλος Πειραιά, επικεφαλής

της ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ-
ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ

Δεν θέλουμε στον Πειραιά δήμαρχο-εφοπλιστή

Η “Ανταρσία στο Λιμάνι” και ο Θανάσης Διαβολάκης εδωσαν μάχες ενάντια στους φασίστες στον Πειραιά.
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Ήρθα στο Αγλαΐα Κυριακού
από το έβδομο ΙΚΑ που ήταν
από τα πρώτα νοσοκομεία που
έκλεισαν. Οι μόνοι που ήταν δί-
πλα μας στους αγώνες που κά-
ναμε ως διαθέσιμοι ήταν τα
παιδιά από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 

Πρωτοστατούσαν στις κινη-
τοποιήσεις και συνεχίζουν να
οργανώνουν τους αγώνες. Γι'
αυτό στις εκλογές θα τους στη-
ρίξω, γιατί πραγματικά βρί-
σκονται δίπλα στους εργαζόμε-
νους και η φωνή τους πρέπει
να είναι πολύ δυνατή.

Νίκος Κρητικός, 
τεχνολόγος, Αγλαϊα Κυριακού

Εργάζομαι στο νοσοκομείο
27 χρόνια. Η επίθεση που δεχό-
μαστε είναι πρωτοφανής, οι
συνθήκες εργασίας είναι χειρό-
τερες από ποτέ, κατακτημένα
δικαιώματα τα παίρνουν πίσω,
οι μειώσεις στους μισθούς μας
φτάνει στο 40%, η σύνταξη εί-
ναι μακρινό όνειρο. 

Ο μόνος δρόμος είναι η αντί-
σταση γι' αυτό και θα στηρίξω
ΑΝΤΑΡΣΥΑ γιατί θέλω τα νοσο-
κομεία να παραμείνουν σε εμάς
που τα δουλεύουμε και τα
έχουμε στηρίξει.

Ελπίδα Μαραβέλη, 
νοσηλεύτρια, Αγλαϊα Κυριακού

Από το τμήμα που εργάζομαι
βλέπω καθημερινά τις τρομε-
ρές ελλείψεις που υπάρχουν σε
βασικά υλικά, όπως είδη απολύ-
μανσης, γάντια, σύριγγες, φίλμ
για το ακτινολογικό και άλλα. 

Το νοσοκομείο συνεχίζει να
λειτουργεί χάρη στις υπεράν-
θρωπες προσπάθειες του προ-
σωπικού. Ολα αυτά δεν γίνον-
ται τυχαία, είναι αποτέλεσμα
της μειωμένης χρηματοδότη-
σης του νοσοκομείου στα πλαί-
σια της κυβερνητικής πολιτικής
που έχει σκοπό να διαλύσει τα
νοσοκομεία και να τα ξεπουλή-
σει σε ιδιώτες. 

Γι' αυτό θα στηρίξω ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ και θα βοηθήσω με όλες
μου τις δυνάμεις γιατί μόνο το
αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα
μπορεί να τους σταματήσει
και όλοι μαζί θα τους σταμα-
τήσουμε.

Διονύσης Σπυρόπουλος, 
διοικητικός υπάλλληλος,

Αγλαϊα Κυριακού

Γιατί
στηρίζουμε
ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Ό
σον αφορά την «ευαισθη-
σία» που έδειξαν το τελευ-
ταίο διάστημα πολιτικοί πα-

ράγοντες και καθεστωτικά ΜΜΕ για
τα δικαιώματα των μειονοτήτων, εί-
ναι υποκριτική. Δεν μπορούν αυτοί
που κλείνουν τον ΕΟΠΥΥ, τα δημό-
σια νοσοκομεία, τα δημόσια σχολεία
να βγαίνουν υπερασπιστές των μει-
ονοτήτων και τον ρομά. 

Αυτοί μόνο καταπιεστές των μει-
ονοτήτων υπήρξαν. Να θυμίσουμε
ότι η ελληνική πολιτεία, από το 1952
(εποχή Παπάγου, τότε Ελλάδα και
Τουρκία έγιναν μέλη του ΝΑΤΟ),
ονόμασε τη μειονότητα της Θράκης
συλλήβδην ως «τουρκική», έδωσε
ταυτότητες με την ένδειξη την
«τουρκική» τους καταγωγή, δίνοντας
και στο μειονοτικό σχολείο το όνομα
-προς τιμήν του τότε Τούρκου Προ-
έδρου της Δημοκρατίας- Celal
Bayar. Μετά ήρθε η χούντα και την
ονόμασε «μουσουλμανική», επικα-
λούμενη τη συνθήκη της Λωζάνης
που όχι μόνο δεν τους αναγνώρισε
καμιά καταγωγή, αλλά τους αμπά-
ρωσε και πίσω από μια μπάρα. 

Ειδικές ταυτότητες

(Προσωπική ιστορία. Ο τοκετός
της μάνας μου διαρκούσε δύο μέ-
ρες στο χωριό, δεν κατάφερνε να με
γεννήσει. Πήραν την απόφαση να
ναυλώσουν το μοναδικό αυτοκίνητο
που υπήρχε και να κατεβούν στο νο-
σοκομείο της Ξάνθης. Πάνω στην
ταραχή τους ξέχασαν τις ειδικές
ταυτότητες που έδειχνες στους φαν-
τάρους του φυλακίου στο 8ο χιλιό-
μετρο Ξάνθης - Εχίνου. Δεν τους
άφησαν να περάσουν, έπρεπε να γυ-
ρίσουν πίσω να πάρουν τις ειδικές
ταυτότητες. Άφησαν την μάνα μου
μαζί με την θεία μου στην μπάρα και
ο πατέρας μου γύρισε να πάρουν τα
χαρτιά. Η μάνα μου δεν άντεξε άλλο
και τελικά με γέννησε στην μπάρα). 

Απαγόρευαν την έκδοση οικοδομι-
κής άδειας, τη λειτουργία σχολείων
και συλλόγων, απαγόρευαν την χο-
ρήγηση άδειας τρακτέρ, την αγροτι-
κή επιδότηση των μουσουλμάνων
και βέβαια επέβαλλαν τη στέρηση
ακόμα και της ελληνικής ιθαγένειας
(το περίφημο άρθρο 19 του Κώδικα
Ιθαγενείας). Μόλις το 1992 το ελλη-
νικό κράτος παραχώρησε «ισονομία
και ισοπολιτεία» σε αυτούς τους αν-
θρώπους.

Βέβαια δεν σταμάτησαν εκεί τα
δεινά, ο ελληνικός εθνικισμός άρχι-
σε να οργανώνει και να βάζει σε
εφαρμογή το σχέδιο του «διαίρει και
βασίλευε». Από τις αρχές του '90, η
μεγάλη προσπάθεια από το… ελα-
φρύ και το βαθύ κράτος ήταν να
συγκροτήσουν μια πομάκικη εθνική
κοινότητα, στην συνέχεια εκδόθηκε
ελληνοπομάκικο λεξικό και αναγνω-
στικό πομάκικης γλώσσας, με την
χρηματοδότηση του ελληνικού
στρατού και της Μηχανικής Α.Ε., για
μία γλώσσα που δεν είναι καν γρα-
πτή. 

Μετά άρχισαν να ανακαλύπτουν
και ξεχασμένα τραγούδια. Στην συ-
νέχεια έφτιαξαν την "Πομακική Ένω-
ση Ξάνθης". Ο σύλλογος αυτός χρη-
ματοδοτούνταν από το μαύρο πολι-
τικό χρήμα που ερχόταν από το…
ελαφρύ και το βαθύ κράτος. Μετά
ανακαλύψανε και τους ρομά, που
μέσα από το σύλλογο «Ελπίδα» της
Σουλεϊμάν Σαμπιχά άρχισαν να ανα-
καλύπτουν την «ελληνική καταγωγή»
των ρομά και την κατασκευή εθνικής
ταυτότητας. 

Έτσι φτάσαμε στην εποχή που
στην Ελλάδα και για το ελληνικό
κράτος είναι πολύ μεγάλη τιμή να
λες ότι είσαι ρομά μουσουλμάνος, ή
πομάκος μουσουλμάνος, αλλά αν
πεις ότι είσαι Τούρκος τότε αντιμε-
τωπίζεις τον ρατσισμό, την καταπίε-
ση, την μισαλλοδοξία, τον σοβινι-
σμό, τον κοινωνικό αποκλεισμό. Και
σύμφωνα με τις αποφάσεις του
Αρείου Πάγου δεν έχεις δικαίωμα να
ονομάσεις τα σωματεία σου «Τούρ-
κικα», παρά την αντίθετη απόφαση
του ευρωπαϊκού δικαστηρίου αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων.

Δεν μπορούν αυτοί που θυμούνται
τους ρομά μόνο όταν είναι να εξα-
πολύσουν ρατσιστικά πογκρόμ ή να
κάνουν οργανωμένες επιθέσεις
στους οικισμούς τους, να το παίζουν
προστάτες και υπερασπιστές των δι-
καιωμάτων τους. 

Εδώ θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο
για τον ερασιτεχνισμό και την επιπο-
λαιότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Οι κομματικοί
παράγοντες της κεντρικής επιτρο-
πής και η Τοπική Οργάνωση του ΣΥ-
ΡΙΖΑ στην Ξάνθη δεν μιλούν μεταξύ

τους; Αφού γνώριζαν και μάλιστα
από 15ετίας τη δράση της Σουλεϊ-
μάν Σαμπιχά, με τον εθνοεργολάβο
Εμφιετζόγλου, το Δίκτυο 21, μαύρες
χρηματοδοτήσεις του ΥΠ.ΕΞ, “πολι-
τικό σουλάτσο” σε ΔΗΜΑΡ, ΑΝ.ΕΛ,
ΠΑΣΟΚ, “διαχειρίστρια” προγραμμά-
των επιμόρφωσης ρομά κτλ (βλέπε
ανακοίνωση ΤΕ ΣΥΡΙΖΑ Ξάνθης). 

Δεν μπορούσαν να μιλήσουν μετα-
ξύ τους, να συνεννοηθούν; Ωστε να
μην στεναχωρούν ανθρώπους και να
μην δίνουν τροφή στα διάφορα εθνι-
κιστικά καθάρματα που έχουν οδη-
γήσει, τους εργαζόμενους ενός ολό-
κληρου λαού στην καταστροφή. Χά-
θηκαν οι εργάτες και οι απλοί άν-
θρωποι του κινήματος στη μειονότη-
τα της Θράκης; Ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτές
τις επιλογές του δείχνει ότι δεν εμπι-
στεύεται τους απλούς εργαζόμε-
νους, τους άνεργους, τους καταπιε-
σμένους, ότι μπορούν μέσα από την
δράση τους να ανατρέψουν τα πράγ-
ματα και να αλλάξουν την κοινωνία.
Αλλά πιστεύει ότι παράγοντες σαν
την Σουλεϊμάν Σαμπιχά και τον Αχμέτ
Κούρτ θα του φέρουν ψήφους και θα
τον οδηγήσουν  στην εξουσία.  

Τα πραγματικά προβλήματα

Τα προβλήματα που έχουν δημι-
ουργήσει όλοι αυτοί που πουλάνε
μπόλικο πατριωτισμό και εθνικισμό
είναι τεράστια. Η ανεργία έχει ξεπε-
ράσει το 50% στην περιοχή της
Θράκης. Εργοστάσια κλείνουν. Οι
οικοδομική δραστηριότητα έχει κα-
ταρρεύσει, σχεδόν όλοι οι οικοδόμοι
της περιοχής είναι άνεργοι. Η παρα-
δοσιακή καλλιέργεια της περιοχής,
ο καπνός, τείνει να αποψιλωθεί από
τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Η κτηνοτροφία ασφυκτιά μετά
και την ιδιωτικοποίηση της γαλακτο-
βιομηχανίας ΡΟΔΟΠΗ. Η μοναδική
διέξοδος που υπάρχει για χιλιάδες
ανθρώπους είναι η μετανάστευση
στα ναυπηγεία της Γερμανίας, της
Ολλανδίας, του Βελγίου και της Δα-
νίας στις αμοβολές και στις πιο αν-
θυγιεινές δουλειές και στα σαράντα

τους επιστρέφουν για να πεθάνουν.
Εμείς από την μεριά μας, η αντικα-

πιταλιστική, επαναστατική αριστερά
ήταν, είναι και θα είναι πάντα η γνή-
σια φωνή όλων αυτών των καταπιε-
σμένων, των εργαζομένων, των
ανέργων, αυτών που παλεύουν κα-
θημερινά για το ψωμί και τα δικαιώ-
ματά τους. Εμείς είμαστε με τους
εργαζομένους της ΡΟΔΟΠΗ που
απεργούσαν για να μην μειωθεί ο μι-
σθός τους. Είμαστε με τους εργάτες
της ΣΕΚΑΠ που απεργούσαν για να
μην ξεπουληθεί το εργοστάσιο. Εί-
μαστε με τους εργάτες της ΔΙΑΝΑ,
της ΑΛΟΥΜΗΛ και άλλων εκατοντά-
δων εργοστασίων που έκλεισαν και
έχασαν την δουλειά τους. Είμαστε
με τους δασκάλους και τους καθη-
γητές που κρατούν ανοιχτά τα δημό-
σια σχολεία, κόντρα στην πολιτική
του Αρβανιτόπουλου που θέλει να
τα κλείσει. 

Είμαστε με τους γιατρούς και τους
νοσηλευτές των νοσοκομείων και του
ΕΟΠΥΥ που παλεύουν να τα κρατή-
σουν ανοιχτά. Είμαστε μαζί με τους
εργαζομένους του ΙΓΜΕ, των παιδι-
κών σταθμών, της εργατικής εστίας
και όλων αυτών που δίνουν καθημερι-
νά την μάχη κόντρα στα μνημόνια και
στις πολιτικές που καταστρέφουν τις
ζωές μας. Σε αυτή την μάχη δεν χω-
ράνε διαχωρισμοί, γιατί όταν μει-
ώνουν τους μισθούς, τους μειώνουν
και για τον Γιάννη, τον Πέτρο αλλά
και για τον Αχμέτ και τον Μεχμέτ.
Όταν κλείνουν τα νοσοκομεία, όλοι οι
εργαζόμενοι δεν έχουν την δυνατότη-
τα να πάνε στο γιατρό. Το ίδιο συμ-
βαίνει και με τα σχολεία. 

Τέλος εμείς βάζουμε από την με-
ριά μας, ότι ο κάθε άνθρωπος έχει
το δικαίωμα να αυτοπροσδιορίζεται
και να αυτοδιατίθεται όπως αυτός
πιστεύει, ελεύθερα. Για όλα τα πα-
ραπάνω καλούμε όλους αυτούς που
αγωνίζονται, να στηρίξουν τα ψηφο-
δέλτια της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις εκλογές
του Μαΐου σε περιφέρειες, δήμους,
και ευρωεκλογές.

Τζεμαλή Μηλιαζήμ

«Γεννήθηκα στη ‘μπάρα’»
Γράφει ο Τζεμαλή
Μηλιαζήμ, υποψήφιος
αντιπεριφερειάρχης
Ξάνθης με την
“Ανταρσία στην
Ανατολική 
Μακεδονία - Θράκη”

Αντιφασιστικό
συλλαλητήριο
στην Ξάνθη τον
Απρίλη του 2013



Η μάχη των εκλογών Νο 1120, σελ. 9
εργατικη αλληλεγγυη

Τετάρτη 30/4
4ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ 8πμ
ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ 8πμ
12ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ 8πμ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 12μεσ
ΕΘΕΛ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 4.30πμ
ΓΚΑΡΑΖ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 7πμ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 7.30
ΕΘΕΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 5πμ
ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 7.30πμ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 12.30μ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟ-
ΛΗΣ 11πμ
ΟΤΕ ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΥ ΧΑΝΙΑ 7.30μμ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕ-
ΡΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ 12.30μμ
ΟΤΕ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ ΧΑΝΙΑ 2.30μμ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΤΡΑ 9πμ
ΕΡΑ ΠΑΤΡΑΣ 8μμ
ΔΟΥ ΤΟΥΜΠΑΣ 9πμ
ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΑΠΑΦΗ ΤΟΥΜΠΑ 8πμ
ΕΠΑΛ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 8πμ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 10πμ
ΛΙΜΑΝΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 11πμ

Παρασκευή 2/5
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 7.30πμ
ΕΘΕΛ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ 4.30πμ
ΕΦΟΡΙΑ ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ 10.00πμ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 9πμ
ΕΘΝΟΚΑΡΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 10πμ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 10πμ
ΔΕΗ ΜΥΛΛΕΡΟΥ 8πμ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΗΣ 7.30πμ
ΟΤΕ-ΝΥΜΑ 7πμ
ΕΦΟΡΙΑ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ 9πμ
ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 10πμ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 11.30πμ
COSMOTE 11πμ
ΓΚΑΡΑΖ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
6.15πμ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 8πμ
ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΑ 8.30πμ
ΟΑΕΔ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 10.30πμ
ΘΡΙΑΣΙΟ 9πμ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 8πμ
ΙΚΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 10πμ
ΑΤΤΙΚΟ 8.30πμ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 8πμ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 9πμ
ΚΕΝΕ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 9.30πμ
ΓΚΑΡΑΖ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 6.15πμ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 8.30πμ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 8.30πμ
ΕΦΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ 9.30πμ
ΣΥΓΓΡΟΣ 8πμ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 8.30πμ
ΛΑΪΚΟ 8πμ
ΕΦΟΡΙΑ ΒΥΡΩΝΑ 8πμ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ 9πμ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 9πμ
ΔΕΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8.30πμ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 9.30πμ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 12μεσ
ΤΡΑΜ 6πμ
ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 10πμ
ΜΕΤΑΞΑ 8.30πμ
ΕΘΝΟΣ 12μεσ
ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 9πμ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 10πμ
ΓΚΑΡΑΖ ΔΗΜΟΥ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
6.15πμ
ΔΗΜΟΣ  Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 8.15πμ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 12μεσ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ 9πμ
ΕΦΟΡΙΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙ 9πμ
ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ 10πμ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 12μεσ
ΔΕΗ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 6.45πμ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΟ-
ΜΝΑΣ ΒΙΖΒΙΖΗ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 7.45πμ
ΟΑΔΥΚ ΑΓΥΙΑ ΧΑΝΙΑ 10πμ
ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑ 8.30πμ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΙΟΥ 12.30μ
ΔΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ 9πμ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ 11πμ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΟΥΜΠΑ 9πμ
ΟΑΣΘ 10πμ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 6μμ
1ο ΕΠΑΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 6μμ
ΟΤΕ-ΙΚΑ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ 9πμ
ΟΚΑΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 12μεσ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕ-
ΝΕΜΕΝΗΣ 9πμ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 11πμ

Δευτέρα 5/5
ΥΠΕΧΩΔΕ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ και
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ) 9πμ
ΙΚΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 9πμ
ΓΚΡΑΒΑ 7.45πμ
ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ 10πμ
ΟΣΕ ΛΑΡΙΣΗΣ 8πμ
ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ 8πμ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 12.30μ
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ 8πμ
ΓΚΑΡΑΖ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 6πμ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 10πμ
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ 10πμ
ΗΛΠΑΠ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΥΛΟΣ 9πμ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 9πμ
ΔΕΔΙΣΑ ΧΑΝΙΩΝ 9.30πμ
ΔΟΥ ΠΑΤΡΑΣ 9πμ
ΔΕΗ ΠΑΤΡΑΣ 11.30πμ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΑΣ 11.30πμ
ΕΛΤΑ ΠΑΤΡΑΣ 12μεσ
ΙΚΑ ΠΑΤΡΑΣ 1.30μμ

Τρίτη 6/5
ΔΕΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ, 8πμ
ΔΕΗ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 9πμ
ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 8πμ
ΟΑΕΔ ΑΛΙΜΟΥ 7.30πμ
ΣΧΟΛΕΙΑ “ΔΑΙΔΑΛΟΥ” ΧΑΝΙΑ
2.30μμ
ΔΕΥΑ ΠΑΤΡΑΣ 10πμ

Τετάρτη 7/5
ΕΘΕΛ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 6πμ
ΔΕΗ ΞΥΛΟΚΑΜΑΡΑ ΧΑΝΙΑ 9πμ

Παρασκευή 9/5
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ
8.30πμ
ΕΘΕΛ ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 5πμ
ΕΘΕΛ ΑΝΘΟΥΣΑΣ 5πμ
EΘΝΙΚΗ πλ. Δημαρχείου 10πμ

Εκδηλώσεις

Παρασκευή 2/5
ΕΦΟΡΙΑ ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ, 2.00μμ
Ομιλητής: Πέτρος Κωνσταντί-
νου, Τάσος Αναστασιάδης
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
1.30μμ
Ομιλητής: Βαγγέλης Καραθάνος

Δευτέρα 5/5
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 9πμ
Ομιλητές: Τάσος Αναστασιάδης,
Ειρήνη Φωτέλλη
ΑΤΤΙΚΟ 11πμ
Ομιλητής: Ειρήνη Φωτέλλη
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 12 μες
Ομιλητές: Θένια Ασλανίδη, Χρί-
στος Αργύρης, Αργυρώ Κοτσαμ-
πασάκη

ΘΡΙΑΣΙΟ 12.30μμ
Ομιλητές: Τάσος Αναστασιάδης,
Γιώργος Τσιρώνης
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 6μμ
Ομιλητές: Γιάννης Σηφακάκης,
Πέτρος Κωνσταντίνου
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 12μεσ
Ομιλητές: Γιάννης Σηφακάκης,
Πέτρος Κωνσταντίνου, Κώστας
Πίττας

Τρίτη 6/5
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 6πμ
Ομιλητές: Γιώργος Τσιρώνης,
Μιχάλης Βερβέρης
ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΑ 11πμ
Ομιλητές: Λίλιαν Μπουρίτη,
Γιάννης Σηφακάκης
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 11πμ
Ομιλητές: Τάσος Αναστασιάδης,
Θανάσης Διαβολάκης
ΕΡΤ 7μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου
ΔΗΜΟΣ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 12μεσ
Ομιλήτρια: Ειρήνη Φωτέλλη

Τετάρτη 7/5
ΗΛΠΑΠ ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 4.45πμ
Ομιλητές: Τάσος Αναστασιάδης,
Αντώνης Σταματόπουλος
ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ 1μμ
Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης
ΔΗΜΟΣ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1μμ
Ομιλήτρια Ειρήνη Φωτέλλη
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 12μεσ
Ομιλητές: Πάνος Γκαργκάνας,
Τάσος Αναστασιάδης
ΟΛΠ ΠΕΙΡΑΙΑ 8.30πμ
Ομιλητές: Θανάσης Διαβολάκης,
Γιάννης Σηφακάκης
ΔΕΗ ΣΥΓΓΡΟΥ, 10πμ
Ομιλήτριες: Μαρία Στύλλου,
Νίκη Αργύρη
ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 1μμ
Ομιλητές: Πέτρος Κωνσταντί-
νου, Χρίστος Αργύρης

Πέμπτη 8/5
ΓΚΑΡΑΖ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
6πμ
Ομιλητής: Τάσος Αναστασιάδης,
Λίλιαν Μπουρίτη
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 9.30πμ
Ομιλητές: Ελλη Πανταζοπούλου,
Χρίστος Αργύρης
ΙΝΤΡΑΚΟΜ 10πμ
Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας
ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 11πμ
Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 10πμ
Ομιλητές: Τάσος Αναστασιάδης,
Πάνος Γαραντζιώτης
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου

Παρασκευή 9/5
ΕΛΤΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1μμ
Ομιλήτριες: Μαρία Στύλλου,
Νίκη Αργύρη
ΟΑΕΔ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 12μεσ
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη,
Τάσος Αναστασιάδης

Σ
υνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό
στους εργατικούς χώρους και
τις γειτονιές, οι περιοδείες και

εξορμήσεις των αντικαπιταλιστικών
σχημάτων που στηρίζει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
σε δήμους και περιφέρειες.

Την Κυριακή 27/4 έγινε εξόρμηση
πόρτα πόρτα στις πολυκατοικίες της
Οδού Τριών Ιεραρχών στα Πετράλω-
να. “Χτυπούσαμε τα κουδούνια και
εξηγούσαμε ότι θέλουμε να ενημε-
ρώσουμε για την Πρωτομαγιά και
για το κατέβασμα της «Ανταρσία
στις γειτονιές της Αθήνας»”, μας εί-
πε η Μαρία Σερέτη, “οι περισσότε-
ροι μας άνοιγαν και ήταν πολύ θετι-
κοί στο να συζητήσουν μαζί μας.
Επίσης πολλοί μας ρωτούσαν σε
ποιους άλλους δήμους κατεβαίνει η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ και γι' αυτό έπαιρναν το
ειδικό τετρασέλιδο που έχει κυκλο-
φορήσει η Εργατική Αλληλεγγύη”. 

Την ίδια μέρα έγινε εξόρμηση της
«Ανταρσία στην Κοκκινιά» στις εργα-
τικές πολυκατοικίες στην Αγίας Άν-
νης στο Ρέντη. “Συναντήσαμε πολ-
λούς εργαζόμενους, μετανάστες,
συνταξιούχους που είχαν όρεξη και
διάθεση για κουβέντα. Αρκετοί μας
ζήτησαν να ξαναπάμε για να τους
δώσουμε ψηφοδέλτια. Αφού κάναμε
αφισοκόλληση καταλήξαμε στο μο-
ναδικό καφενείο της περιοχής, που
κάτσαμε για αρκετή ώρα συζητώντας
για τη διαγραφή του χρέους και πώς
μπορεί να γίνει πράξη”, μας δήλωσε
ο Μιχάλης Πέππας. “Επίσης την Τρί-
τη 29/4 το πρωί κάναμε εξόρμηση
στην φαρμακαποθήκη Πει. Φα. Συν
στο Ρέντη, όπου ενημερωθήκαμε
από τους εργαζόμενους για τις πρω-
τοβουλίες που ετοιμάζεται να πάρει
το νεοσύστατο πρωτοβάθμιο σωμα-
τείο ενάντια στις επιθέσεις της εργο-
δοσίας στους μισθούς και τις ΣΣΕ”.  

“Εντυπωσιακή ήταν η περιοδεία
που κάναμε την Παρασκευή 26/4
στα ΕΛΤΑ της πλ. Δημαρχείου με
υποψηφίους της 'Ανταρσία στις γει-
τονιές της Αθήνας” μας είπε η Έλε-
να Τζίκα. “Ανοιξε πολύ πλούσια κου-
βέντα αφού οι εργαζόμενοι μας ρω-
τούσαν για το τι παλεύει η ΑΝΤΑΡ-

ΣΥΑ και μας δώθηκε η ευκαιρία να
ξεδιπλώσουμε το αντικαπιταλιστικό
πρόγραμμα που προτείνουμε. Δώ-
σαμε 15 φύλλα της Εργατικής Αλλη-
λεγγύης και δύο βιβλία με αυτό το
θέμα, καθώς επίσης και υπογραφές
συμπαράστασης ενάντια στη δίωξη
της εφημερίδας και οικονομική ενί-
σχυση. Ανανεώσαμε το ραντεβού
μας για τις 9 Μάη όπου οργανώνου-
με εκδήλωση”.   

Μέγαρο ΟΤΕ

Εξόρμηση έγινε τη Δευτέρα 28/4
το πρωί στο Μέγαρο του ΟΤΕ στο
Μαρούσι με υποψήφιους των δημο-
τικών σχημάτων “Εκτός των Τειχών”-
Μαρούσι, “Ρήξη και Ανατροπή-Ηρά-
κλειο”, “Εκτός Σχεδίου”-Ν. Ιωνία και
του περιφερειακού “Αντικαπιταλιστι-
κή Ανατροπή στην Αττική”. «Η εξόρ-
μηση ξεκίνησε από τις 7πμ στην εί-
σοδο του κτιρίου όπου υποδεχόμα-
σταν τους εργαζόμενους με σύνθη-
μα ‘την Πρωτομαγιά στο δρόμο και
στις κάλπες ΑΝΤΑΡΣΥΑ’. Πολλοί μας
έπαιρναν την Εργατική Αλληλεγγύη
από τα χέρια με αποτέλεσμα να δο-
θούν 19 φύλλα. Αρκετοί μάλιστα
υπέγραψαν ενάντια στη δίωξη της
Εργατικής Αλληλεγγύης» μας είπε η
Δήμητρα Τζάκου, υποψήφια του
σχήματος στο Μαρούσι.   

Με εξορμήσεις σε εργατικούς χώ-
ρους και γειτονιές του Δήμου Θεσ-
σαλονίκης συνεχίζεται η παρέμβαση
του Δημοτικού Σχήματος “Ανταρσία
στη Θεσσαλονίκη”. “Πήγαμε την πε-
ρασμένη Παρασκευή  για εξόρμηση
στο Θεαγένειο” μας είπε ο Γιάννης
Στάθης από την Τούμπα. “Η διαπί-
στωσή μας ήταν ότι οι εργαζόμενοι
καταλαβαίνουν πολύ καλά ότι αυτές
οι εκλογές είναι πολιτικές και γι' αυ-
τό ανοίξαμε με πολλούς τη συζήτη-
ση για το τι είδους αριστερά χρει-
αζόμαστε. Επίσης κάναμε περιοδεία
στα κεντρικά του ΙΚΑ, όπου συναν-
τήσαμε πολλές γυναίκες εργαζόμε-
νες που ήταν πολύ θετικές. Έγιναν
εξορμήσεις στη ΔΕΗ, στους υπαλ-
λήλους του ΟΓΑ όπου μας είπαν ότι
σκέφτονται να ψηφίσουν την ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ. Ακόμα και όταν πήγαμε
στην Εφορία για να πληρώσουμε τα
παράβολα του συνδυασμού ανοίγα-
με συζήτηση με τους εργαζόμενους.
Το Σάββατο το πρωί κάναμε κοινή
εξόρμηση της ΚΕΕΡΦΑ και της Αν-
ταρσία στη Θεσσαλονίκη στη Λαϊκή
στου Χαριλάου, όπου είχαν στο πα-
ρελθόν κάνει απόπειρα να εμφανι-
στούν οι Χρυσαυγίτες. Η ανταπόκρι-
ση ήταν και εκεί εντυπωσιακή”. 

“Κλιμάκιο της δημοτικής κίνησης
«Ανταρσία στα Χανιά» επισκέφτηκε
το νοσοκομείο Χανίων και συναντή-
θηκε με τα ΔΣ των εργαζομένων στο
νοσοκομείο και της ένωσης γιατρών

ΕΣΥ Ν. Χανίων”, μας μετέφερε η
Μαργαρίτα Παπαμηνά, υποψήφια
Αντιπεριφερειάρχης Χανίων με την
«Ανυπότακτη Κρήτη - Αντικαπιταλι-
στική Αριστερή Παρέμβαση». “Οι ερ-
γαζόμενοι ενημέρωσαν για τα κενά
που υπάρχουν στο νοσοκομείο σε
προσωπικό και γιατρούς την ίδια
στιγμή που η κίνηση των ασθενών
έχει αυξηθεί κατά 40% λόγω της
διάλυσης του ΕΟΠΥΥ. Σε όλους
τους χώρους η συζήτηση επικεντρώ-
νεται στα ζητήματα της διαγραφής
του χρέους και της εξόδου από την
ΕΕ. Ιδιαίτερα σε χώρους που η αντι-
καπιταλιστική αριστερά εχει σταθε-
ρή παρουσία, υπάρχει ιδιαίτερη εκτί-
μηση στα εκλογικά κατεβάσματα
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Είναι χαρακτηριστι-
κή δηλωση εργαζόμενου στη ΔΕΗ
που είπε ότι 'μία νίκη δικιά σας θα εί-
ναι και δικιά μας νίκη'”.

Συνέντευξη τύπου παρουσίασης
του ψηφοδελτίου της Περιφέρειας
στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη,
έγινε την Παρασκευή 25/4 στην Κα-
βάλα. «Ομιλητές ήταν ο Τζεμαλή Μι-
λιαζήμ, υποψήφιος αντιπεριφερειάρ-
χης Ξάνθης, η Βασιλική Χονδρογιάν-
νη, υποψήφια αντιπεριφερειάρχης
Καβάλας και η Ιωάννα Τσαβδαρίδου,
υποψήφια. 

Το ψηφοδέλτιο έχει 24 γυναίκες,
νέους κυρίους ανθρώπους, εκλεγμέ-
νους σε σωματεία, φοιτητές, και ερ-
γαζόμενους από το χώρο της υγείας
και της εκπαίδευσης. Μετά τη συνέν-
τευξη τύπου ακολούθησε ανοικτή πο-
λιτική συζήτηση σε καφέ της πόλης
και ζωντανό μουσικό πρόγραμμα. Την
προηγούμενη μέρα είχε γίνει αφισο-
κόλληση κατά μήκος του λιμανιού και
περιοδεία στο νοσοκομείο, όπου μοι-
ράστηκαν προκηρύξεις του σχήματος
και της ΚΕΕΡΦΑ και κόπηκαν κουπό-
νια οικονομικής ενίσχυσης», μας δή-
λωσε η Ζανέττα Λυσικάτου. 

“Την Δευτέρα 28/4 η Αντιδημαρ-
χεία Υποστήριξης του Πολίτη, Εθε-
λοντισμού, Ισότητας και Ένταξης
Μεταναστών Πάτρας κάλεσε δια-
κομματική σύσκεψη για την κατανο-
μή των χώρων” μας είπε η Λέττα
Ζάγκλα, υποψήφια Δήμαρχος με την
“Ανταρσία στην Πάτρα”. “Μόλις αν-
τιληφθήκαμε την παρουσία της Χρυ-
σής Αυγής στη σύσκεψη, αποφασί-
σαμε μαζί με την υποψήφια της Αρι-
στερής Παρέμβασης -Αντικαπιταλι-
στική Κίνηση Δυτικής Ελλάδας, Κα-
τερίνα Χαμηλάκη, να καταγγείλουμε
την παρουσία τους και να απαιτή-
σουμε να μην δοθεί κανένας δημό-
σιος χώρος στην εγκληματική συμ-
μορία, ενώ καλέσαμε και την υπόλοι-
πη αριστερά να κάνει το ίδιο”.

Κατερίνα Θωίδου

ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε γειτονιές 
και εργατικούς χώρους

Εκλογικές περιοδείες σε εργατικούς χώρους



STOP στη χρυσαυγίτικη μήνυσησελ. 10-11, Νο 1120
εργατικη αλληλεγγυη

Ψηφίσματα Φορέων
Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας

Δημοτικά Συμβούλια: Αθήνας, Νίκαιας Ρέντη,
Ιλίου, Πετρούπολης, Ν. Ιωνίας

Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Αμπελοκήπων
Κίνηση για τις Ελευθερίες και τα Δημοκρατικά

Δικαιώματα της Εποχής μας (ΚΕΔΔΕ)

Κίνηση Ενωμένοι Ενάντια στον Ρατσισμό και
τη Φασιστική Απειλή (ΚΕΕΡΦΑ)

Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα (ΕΕΚ)

Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία για
την Ανατροπή (ΑΝΤΑΡΣΥΑ)

Σύλλογοι Φοιτητών
Φιλοσοφική Αθήνας, Χημικό Αθήνας, Αρχιτε-
κτονική Αθήνας, Τουρκικών Σπουδών Αθήνας,
Μεταλλειολόγων Αθήνας, ΣΤΕΦ ΤΕΙ Πειραιά,
Νομική Κομοτηνής, Πολυτεχνείο Κρήτης, Φιλο-
σοφική Ρεθύμνου, Κοινωνιολογία Ρεθύμνου,
Βιολογικό Ηρακλείου, Ιατρική Ηρακλείου, Φυ-
σικό Ηρακλείου, Επιστήμης Υπολογιστών Ηρα-
κλείου, Αρχιτεκτονική Βόλου, Παιδαγωγικό Βό-

λου, Ιατρική Αλεξανδρούπολης, Μηχανολόγοι
Μηχανικοί Πάτρας, Θεατρικών Σπουδών Πά-
τρας, Ιατρικής Πάτρας, Χημικό Πάτρας, Φυσι-
κό Πάτρας, Επιστήμης Υλικών Πάτρας, Μαθη-
ματικό Πάτρας, ΣΤΕΦ ΤΕΙ Πάτρας, ΣΔΟ ΤΕΙ
Πάτρας, Σύλλογος Φοιτητών Ιατρικής Ιωαννί-
νων, Σύλλογος Φοιτητών Ιστορικού Αρχαιολο-
γικού Ιωαννίνων, Σύλλογος Φοιτητών Πλαστι-
κών Τεχνών και Επιστήμης Υλικών Ιωαννίνων,
Σύλλογος Φοιτητών Πολυτεχνείου Κρήτης 

Γενικό Συμβούλιο ΓΣΕΕ, Γενι-
κό Συμβούλιο ΑΔΕΔΥ, 
ΠΟΣΠΕΡΤ,
Πανελλήνια Ομοσπονδία
Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕ-
ΣΥ), 
Πανελλήνια Ομοσπονδία
Ενώσεων Προσωπικού Τύπου
και ΜΜΕ (ΠΟΕΠΤΥΜ), 
Ένωση Συντακτών Ημερή-
σιων Εφημερίδων Αθήνας
(ΕΣΗΕΑ), 
Ένωση Συντακτών Περιοδι-
κού και Ηλεκτρονικού Τύπου
(ΕΣΠΗΤ), 
Ένωση Τεχνικών Ελληνικής
Ραδιοφωνίας (ΕΤΕΡ), 
Ένωση Προσωπικού Ημερη-
σίων Εφημερίδων Αθηνών
(ΕΠΗΕΑ), 
Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλά-
δας (ΕΦΕ), 
Εργατικό Κέντρο Αθήνας
(ΕΚΑ), Εργατικό Κέντρο Θεσ-
σαλονίκης (ΕΚΘ), Εργατικό
Κέντρο Χανίων, Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ
Χανίων
Συνέλευση Διοικητικών ΕΚ-
ΠΑ, Σύλλογος Διοικητικών
ΕΜΠ, Σύλλογος Διοικητικού
Προσωπικού Παν/μιου Ιωαν-
νίνων, Σύλλογος Διοικητικών
Υπαλλήλων Παν/μιου Ρεθύ-
μνου

Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσο-
κομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ),
ΕΙΝΑΠ
Σύλλογοι Εργαζομένων:
Νοσοκομείου Αγ. Σάββας,
Νοσοκομείου Αττικό, Νοσο-
κομείου Γεννηματάς, Θριάσι-
ου Νοσοκομείου, Λαϊκού Νο-
σοκομείου, Νοσοκομείου
Παίδων Πεντέλης, 
Ψυχιατρικού Νοσοκομείου
Θεσσαλονίκης, Νοσοκομείου
Χανίων, ΠΑΓΝΗ

Ομοσπονδία Λειτουργών Μέ-
σης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ)
Σύλλογοι Εκπαιδευτικών:
B’� ΕΛΜΕ Αθήνας, Γ’ ΕΛΜΕ
Αθήνας, Γ’ ΕΛΜΕ Δυτικής
Αθήνας, ΕΛΜΕ Πειραιά, ΕΛ-
ΜΕ  Άνω Λιοσίων - Ζεφυρίου
– Φυλής, Δ’�ΕΛΜΕ Αθήνας, Δ’

ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης, ΕΛΜΕ
Χανίων, Π.Ε. “Αριστοτέλης”,
Π.Ε. “Σεφέρης”, Π.Ε. “Γλη-
νός”, Π.Ε.Αιγάλεω, Π.Ε. Κε-
ρατσινίου Περάματος, Π.Ε.
Δυτικής Αττικής, Π.Ε.Χανίων,
Π.Ε. "Δομίνικος Θεοτοκόπου-
λος", Π.Ε. Μεσσηνίας, Σύλλο-
γος Δασκάλων και Νηπιαγω-
γών Ζακύνθου

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ερ-
γαζομένων ΟΤΑ (ΠΟΕ - ΟΤΑ)
Σύλλογοι Εργαζομένων
ΟΤΑ: Δήμου Αγ. Δημητρίου,
Δήμου Αγ. Παρασκευής, Δή-
μου Βύρωνα, Δήμου Ηρα-
κλείου Αττικής, Δήμου Λυκό-
βρυσης- Πεύκης, Δήμου Πε-
ριστερίου, Δήμου Πετρούπο-
λης, Δήμου Πατρέων, Σύλλο-
γος Εργαζομένων Αποκεν-
τρωμένης Διοίκησης Πελ/σου
Δ. Ελλάδας και Ιονίου

Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλ-
ληλικών Οργανώσεων Ελλά-
δας (ΟΤΟΕ)
Σύλλογος Υπαλλήλων Εθνι-
κής Τράπεζας Ελλάδας, Σύλ-
λογος Υπαλλήλων Αγροτικής
Τράπεζας, Σύλλογος Υπαλ-
λήλων Τράπεζας Αττικής,
Σύλλογος Εργαζομένων Ελ-
ληνικής Τράπεζας, Σύλλογος
Εργαζόμενων ΕΘΝΟDATA,
ΣΥΠΕΤΕ - ΠΠΕΘΝΑΚ

ΠΟΣΤ

ΠΟΣ

ΠΟΣΕ-ΥΠΠΟ

Ενιαίος Σύλλογος Υπαλλή-
λων ΥΠΠΟ Αττικής, Στερεάς
και Νήσων 

Σύλλογος Εργατοτεχνιτών ΥΠ-
ΠΟ

Σύλλογος Εργαζόμενων ΤΑ-
ΠΑ

ΕΔΟΘ

ΕΥΑΘ

ΠΟΕ-ΔΟΥ

Συνέδριο ΟΣΥΟ

ΟΜΥΛΕ

Ομοσπονδία Δικαστικών 

Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΔΥΕ)

Σύλλογος Δικαστικών 
Υπαλλήλων Αττικής

Ομοσπονδία Ιδιωτικών 
Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ)

Πανελλήνια Ομοσπονδία Θε-
άματος Ακροάματος (ΠΟΘΑ)

Σύλλογος Εργαζ. Τ. ΥΠΑΝ 
(Βιομηχανίας & Ενέργειας)

Πανελλαδική Ομοσπονδία
Εργατοϋπαλλήλων Εμφιαλω-
μένων Ποτών (ΠΟΕΕΠ)

ΠΟΕΜ

Σωματείο Εργαζόμενων Ιντρα-
κόμ

Σωματείο Εργαζομένων 
Ν. Σκαραμαγκά “Η Τρίαινα”

Σωματείο Υπαλλήλων και 
Εργατοτεχνιτών Ε.Α.Σ. 
(ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ) Αιγίου

Πανελλήνια Ένωση Ναυτών
Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕ-
ΝΕΝ)

Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαι-
δευτικών Λειτουργών Ελλά-
δας (ΟΙΕΛΕ)

Σύλλογος Υπαλλήλων 
Βιβλίου - Χάρτου Αττικής

Σύλλογος Εργαζομένων στα
Φροντιστήρια Καθηγητών
(ΣΕΦΚ)

Σύλλογος Μεταφραστών 
Επιμελητών Διορθωτών

Σύλλογος Εργαζομένων ΗΔΙ-
ΚΑ

Σωματείο Εργαζ. ΑΣΠΡΟΦΟΣ

Σύλλογος Ανέργων Ν. Ιωνίας

Σύλλογος Ξενοδοχοϋπαλλή-
λων Royal Olympic

Σωματείο Μισθωτών 
Τεχνικών Ηρακλείου Κρήτης

Σύλλογος Εργαζομένων 
ΙΚΑ Χανίων

Αυτόνομη Συνδικαλιστική 
Συσπείρωση Εργαζομένων
ΔΕΗ (ΑΣΣΕ/ΔΕΗ)

Ένωση Λιμενεργατών ΟΛΠ

Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλή-
λων Χανίων

Σωματείο Επισιτισμού- 
Τουρισμού Χανίων

Σύλλογος Εφοριακών 
Χανίων - Ρεθύμνου

Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Χανίων

Αλληλεγγύη στην εργατικη αλληλεγγυη
T

ην Τετάρτη 30 Απρίλη στο Ε’
Τριμελές Πλημμελειοδικείο
Αθηνών στα Δικαστήρια Ευελ-

πίδων δικάζεται η εφημερίδα Εργατι-
κή Αλληλεγγύη μετά από μήνυση του
έμμισθου συνεργάτη της Χρυσής Αυ-
γής, Ιωάννη Ανδριόπουλου. Η συγ-
κέντρωση συμπαράστασης θα ξεκι-
νήσει στις 9πμ έξω από το χώρο των
Δικαστηρίων. 

Η μήνυση κατά της Κατερίνας
Θωίδου, δημοσιογράφου της Εργα-
τικής Αλληλεγγύης και υποψήφιας
Δημάρχου Νίκαιας με την «Ανταρσία
στην Κοκκινιά της Προσφυγιάς και
της Αντίστασης», του Πάνου Γκαργ-
κάνα, διευθυντή της εφημερίδας και
υποψήφιου Ευρωβουλευτή με την
ΑΝΤΑΡΣΥΑ και του Τάσου Αναστα-
σιάδη, εκδότη της ΕΑ και επίσης
υποψήφιου Ευρωβουλευτή με την
ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι άλλο ένα επεισόδιο
στη σειρά των μηνύσεων κατά αγωνι-
στών της αριστεράς, συνδικαλιστών
και αριστερών εντύπων. 

Ο Ι. Ανδριόπουλος σίγουρα διεκδι-
κεί πρωταγωνιστικό ρόλο ανάμεσα
στους επαγγελματίες μηνυτές. Τον
Αύγουστο του 2010 προσέφυγε στο
Συμβούλιο της Επικρατείας διεκδι-
κώντας να βγει άκυρος ο νόμος Ραγ-
κούση που έδινε -με το σταγονόμε-
τρο- ιθαγένεια σε παιδιά που έχουν
γεννηθεί και μεγαλώσει στην Ελλάδα
καθώς και ψήφο στους μόνιμα διαμέ-
νοντες μετανάστες στις δημοτικές
εκλογές.  

Ο συγκεκριμένος νόμος πάγωσε
μετά από διαρροή που υπήρξε όσον
αφορά την απόφαση με πρωτοβου-
λία του ίδιου του Σαμαρά, ενώ στη
συνέχεια κρίθηκε και επίσημα αντι-
συνταγματικός από το ΣτΕ το φθινό-
πωρο του 2012. 

“Ιθαγένεια για όλα τα παιδιά”
Η μήνυση του Ανδριόπουλου πα-

τάει πάνω στον τυποκτόνο νόμο Βε-
νιζέλου (ν. 2243/1994) και έτσι διεκ-
δικεί 30 χιλιάδες ευρώ μίνιμουμ, ου-
σιαστικά το κλείσιμο της εφημερί-
δας. Ο συνεργάτης της Χρυσής Αυ-
γής θεώρησε «προσβλητικό» άρθρο
της Κατερίνας Θωίδου με τίτλο «Ιθα-
γένεια για όλα τα παιδιά». Το άρθρο
αποκάλυπτε το ρόλο του Ανδριόπου-
λου στην μεθόδευση την οποία προ-
ωθούσαν ΝΔ και ΛΑΟΣ που δήλωναν
σε όλους τους τόνους ότι στο πρό-
γραμμά τους έχουν την κατάργηση
του νόμου. 

Ο Ανδριόπουλος δηλώνει «ανεξάρ-
τητος». Τα γεγονότα όμως αποδει-
κνύουν ακριβώς το ανάποδο. Ο συγ-
κεκριμένος δικηγόρος διορίστηκε
από τον Ιούνη του 2012 επιστημονι-
κός συνεργάτης του βουλευτή Λάρι-
σας της Χρυσής Αυγής, Χρυσοβα-

λάντη Αλεξόπουλου (πρόσφατα απο-
χώρησε από τους νεοναζί για να γλι-
τώσει την προφυλάκισή του). Ακόμα
και στην δίκη στις 30 Απρίλη έχει κα-
λέσει για μάρτυρα τον Ιωάννη
Μπουλμέτη, πρώην υποψήφιο βου-
λευτή του ΛΑΟΣ στις Κυκλάδες. Τό-
σο ανεξάρτητος…

Στην πραγματικότητα, όπως γρά-
ψαμε και παραπάνω, είναι ένας
επαγγελματίας μηνυτής κατά της
αριστεράς. Τον Νοέμβρη του 2012
μήνυσε και την εφημερίδα Αυγή. Η
δίκη των διευθυντών σύνταξης, Κω-
στή Νικολακάκου της ημερήσιας έκ-
δοσης και Σταύρου Καπάκου της κυ-
ριακάτικης έχει αναβληθεί για τις 10
Ιούνη. 

Μαζί με άλλα φασιστοειδή είχε μη-
νύσει και τον γραμματέα του ΕΕΚ,
Σάββα Μιχαήλ για αντιφασιστική
προκήρυξη που είχε κυκλοφορήσει η
συγκεκριμένη οργάνωση για την πε-
ρίπτωση του Αγίου Παντελεήμονα. 

Απέναντι σε αυτή την επίθεση τό-
σο στην ίδια την Εργατική Αλληλεγ-
γύη και την αριστερά, αλλά και στο
δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρα-
σης όλο το προηγούμενο διάστημα
έχει αναπτυχθεί ένα μεγάλο κίνημα
συμπαράστασης. 

Η πρώτη ημερομηνία εκδίκασης εί-
χε οριστεί για τις 12 Δεκέμβρη του
2013. Εκείνη την ημέρα συγκέντρω-
ση πραγματοποιήθηκε έξω από τα
Δικαστήρια στην Ευελπίδων, ενώ ορ-
γανώθηκαν διαμαρτυρίες έξω από
τις ελληνικές πρεσβείες σε μια σειρά
πόλεις του εξωτερικού (Λονδίνο,
Πράγα κ.ά). Από τον Οκτώβρη του
2013 πάνω από 15 χιλιάδες είχαν
υπογράψει την καμπάνια συμπαρά-
στασης, ενώ δεκάδες σωματεία,
ομοσπονδίες, φοιτητικοί σύλλογοι,
δημοτικά συμβούλια και συλλογικό-
τητες έχουν βγάλει ψηφίσματα (δεί-
τε στις διπλανές στήλες). 

Ενδεικτικός της πλατιάς αλληλεγ-
γύης είναι και ο κατάλογος με τους
μάρτυρες υπεράσπισης για τη δίκη
στις 30 Απρίλη. Μάρτυρες θα είναι οι
πρόεδροι της ΠΟΣΠΕΡΤ και της ΠΟ-
ΕΣΥ, Παναγιώτης Καλφαγιάννης και
Γιώργος Σαββίδης, οι δημοσιογρά-
φοι Νάσος Μπράτσος, Δημήτρης
Τρίμης και Δημήτρης Ψαρράς, ο κα-
θηγητής Προκόπης Παπαστράτης, ο
Νίκος Φωτόπουλος από τη ΓΣΕΕ, ο
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης
Τσουκαλάς, ο Γιώργος Αναγνωστό-
πουλος, εκπρόσωπος του Δημοτικού
Συμβουλίου της Αθήνας, ο περιφε-
ρειακός σύμβουλος Αττικής Άγγελος
Χάγιος, ο Μc Yinka, μουσικός και ο
δημοτικός σύμβουλος και συντονι-
στής της ΚΕΕΡΦΑ, Πέτρος Κωνσταν-
τίνου.

Νεκτάριος Δαργάκης

Σ
υνέντευξη Τύπου για τη δίκη της
Εργατικής Αλληλεγγύης δόθηκε
την Δευτέρα 28 Απρίλη στην ΕΣΗ-

ΕΑ. Ομιλητές ήταν η Κατερίνα Θωίδου,
μία από τους τρεις διωκόμενους, ο Τά-
κης Ζώτος, δικηγόρος και ο Νίκος Φωτό-
πουλος, μάρτυρας υπεράσπισης εκ μέ-
ρους της ΓΣΕΕ. Παρέμβαση έκανε και ο
Πάνος Γκαργκάνας, ενώ συντονιστής
ήταν ο Πέτρος Κωνσταντίνου. 

Ο Τάκης Ζώτος αρχικά εξήγησε ότι η
μήνυση προέρχεται από «έναν τυπικό εκ-
πρόσωπο ενός νέου μοντέλου που εφαρ-
μόζει η άκρα δεξιά. Είναι ένας ακροδε-
ξιός νομικός ακτιβισμός. Είναι ένας άν-
θρωπος που ισχυρίζεται ότι το δημοσίευ-
μα της Κατερίνας Θωίδου τον έχει συκο-
φαντήσει επειδή το άρθρο έλεγε ότι καθ’
υπόδειξη όλης της μεγάλης ομάδας των
ακροδεξιών έχει υποβάλει την προσφυγή
στο ΣτΕ και εκδόθηκε η συγκεκριμένη
απόφαση». 

Συνεργάτης
Στη συνέχεια θύμισε ότι παρόμοιο δη-

μοσίευμα υπήρχε και στην εφημερίδα
Καθημερινή πριν από το άρθρο της Ερ-
γατικής Αλληλεγγύης όπου αναφερόταν
ότι ο Ανδριόπουλος είναι συνεργάτης
της Χρυσής Αυγής. 

Είπε χαρακτηριστικά ότι ενώ στην Κα-
θημερινή ζήτησε απλά επανόρθωση, μή-
νυσε «άμεσα την Εργατική Αλληλεγγύη
μέσα στο πλαίσιο ενός ακροδεξιού, φα-
σιστικού νομικού εξτρεμισμού». Συνέχισε
λέγοντας για τον Ανδριόπουλο ότι «οι
δημόσιες πράξεις του προδίδουν την
αλήθεια του δημοσιεύματος, το ίδιο και
οι ομολογίες των δικών του συνεργατών
και ομοϊδεατών». 

Ο Ανδριόπουλος είχε μηνύσει την ΟΛ-
ΜΕ, τον Πέτρο Κωνσταντίνου, το ΣΥΡΙΖΑ,

την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και άλλους επειδή
οργάνωναν αντιρατσιστικά συλλα-
λητήρια απέναντι στα ρατσιστικά
πογκρόμ που οργάνωνε ο ίδιος μαζί
με την Σκορδέλη, τον Παναγιώταρο
και άλλους ως «Επιτροπή Κατοίκων
Αγίου Παντελεήμονα». Επίσης, είχε
μηνύσει τους 170 βουλευτές που
υπερψήφισαν το νόμο Ραγκούση
για «εσχάτη προδοσία», ενώ την
ίδια περίοδο κατέθεσε και την προ-
σφυγή. 

Σε σχέση με τα λεγόμενα του Αν-
δριόπουλου ότι κινήθηκε από μόνος
του ο Τ. Ζώτος ανέφερε: «Τότε, ο
λαλίστατος κύριος Γεωργιάδης
ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσω-
πος του ΛΑΟΣ, δεν ήταν ακόμα στη
Νέα Δημοκρατία. Στο προσωπικό
του ιστολόγιο, τον εγκαλούσαν διά-
φοροι για το τι έκανε για το μετανα-
στευτικό. Ήδη, από τον Νοέμβριο
του 2009 δηλαδή πριν ψηφιστεί ο
νόμος είχε εξαγγείλει ότι σε περί-
πτωση που ψηφιστεί αυτός ο νό-
μος, εμείς θα οργανώσουμε δημο-
ψήφισμα και δεύτερον θα προσφύ-
γουμε στο ΣτΕ. Το ίδιο επαναλαμβάνει
και το Μάρτη του 2010 όταν ψηφίζεται ο
νόμος. Η ακριβής διατύπωση είναι «όλο
και κάποιος θα βρεθεί να προσφύγει στο
ΣτΕ». Το πιο σημαντικό όμως είναι όταν
ο Γεωργιάδης εγκαλείται από τους οπα-
δούς του ΛΑΟΣ «γιατί αφήσατε μόνο του
αυτό το παιδί, είναι εκλεκτός νέος, γιατί
δεν τον παίρνετε στο κόμμα». Η απάντη-
ση του Άδωνι Γεωργιάδη τότε ήταν ότι
«εμείς από την πρώτη στιγμή ήμασταν
δίπλα του, ο Θάνος (ο Πλεύρης) ήταν δί-
πλα στον Ανδριόπουλο και κρίναμε τότε
ότι δεν ήτανε σκόπιμο να εμφανιστεί το
ίδιο το κόμμα του ΛΑΟΣ να κάνει την
προσφυγή, αλλά να την κάνει ένας ιδιώ-

της για να μην επηρεαστεί το δικαστή-
ριο» Η ομολογία αυτή ακυρώνει κάθε
προσπάθεια του μηνυτή να εμφανιστεί
ότι το έκανε με δική του πρωτοβουλία
και χωρίς να επηρεαστεί από καμιά πολι-
τική κίνηση».

Στη συνέχεια το λόγο πήρε η Κατερίνα
Θωίδου που τόνισε ότι «μια εφημερίδα
που βρίσκεται στο πλευρό των μετανα-
στών, μια εφημερίδα που υπερασπίζει τα
συμφέροντα των εργαζόμενων ντόπιων
και μεταναστών και προβάλλει την δύνα-
μη του εργατικού και του αντιφασιστικού
κινήματος δεν θα μπορούσε να μην συμ-
περιλάβει ένα τέτοιο άρθρο στην ύλη
της». Τόνισε ότι μιας και είμαστε μόλις

λίγες εβδομάδες πριν από τις
εκλογές το θέμα της κατάργησης
των ψήφων των μεταναστών είναι
πολύ επίκαιρο. «Στο σύνολο των 9
εκατομμυρίων ψηφοφόρων, οι με-
τανάστες που ψηφίζουν είναι μό-
λις τέσσερις χιλιάδες» είπε ενδει-
κτικά και πρόσθεσε ότι «είναι μια
επίθεση απέναντι στα δημοκρατι-
κά δικαιώματα». Έκλεισε λέγοντας
ότι «αυτός ο νόμος όχι μόνο δεν
έπρεπε να είχε καταργηθεί, αλλά
χρειαζόταν να διευρυνθεί γιατί έδι-
νε κουτσουρεμένα δικαιώματα ιθα-
γένειας και ψήφου στους μετανά-
στες». 

Ο Νίκος Φωτόπουλος κατήγγει-
λε την κατάργηση του νόμου Ραγ-
κούση και εξήγησε ότι «δεν μπορεί
να γυρίσει την πλάτη του σε κανέ-
να που έχει διαφορετική εθνικότη-
τα». Πρόσθεσε ότι «δεν ανέχεται
την κατάργηση των δικαιωμάτων
για κανένα πολίτη, την κατάργηση
των δικαιωμάτων κανενός μαχόμε-
νου συνδικαλιστή ή δημοσιογρά-
φου» και εξήγησε ότι θεωρεί χρέ-

ος του να ενώσει τη φωνή του με όσους
έχουν υπογράψει το κείμενο συμπαρά-
στασης και να πει στους συντρόφους
που διώκονται ότι «είμαστε εδώ, δίπλα
σας, δεν είστε μόνοι σας». 

Ο Πάνος Γκαργκάνας στη δική του πα-
ρέμβαση τόνισε ότι χρειάζεται να διε-
ρευνηθεί και η ανάμειξη του μηνυτή της
Εργατικής Αλληλεγγύης όσον αφορά τη
συνολική δράση της Χρυσής Αυγής ως
εγκληματική οργάνωση, άσχετα αν ο
Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος, του οποί-
ου επιστημονικός συνεργάτης ήταν ο Αν-
δριόπουλος, αποχώρησε από τη Χρυσή
Αυγή για να γλιτώσει την προφυλάκισή
του.

Η Κατερίνα Θωίδου είναι δημοσιογράφος στην εφημερίδα Εργατι-
κή Αλληλεγγύη και μέλος της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού και
Ηλεκτρονικού Τύπου (ΕΣΠΗΤ). Φοίτησε στο Τμήμα Επικοινωνίας και
ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών. Γεννήθηκε και ζει στη Νίκαια όπου
τα τελευταία χρόνια, ως συντονίστρια της τοπικής επιτροπής της Κί-
νησης Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή,
πρωτοστάτησε στην οργάνωση του αντιφασιστικού κινήματος στη
γειτονιά. Είναι επίσης μέλος του Κεντρικού Συντονιστικού της ΚΕΕΡ-
ΦΑ. Μαζί με τον Γιώργο Πίττα είναι συγγραφέας του βιβλίου «Φάκε-
λος Χρυσή Αυγή: τα εγκλήματα των νεοναζί και πώς να τα σταματή-
σουμε» (Νοέμβρης 2013).  

Από τα φοιτητικά της χρόνια εντάχθηκε στις γραμμές της επανα-
στατικής αριστεράς και συγκεκριμένα στην Οργάνωση Σοσιαλιστική
Επανάσταση από την οποία προήλθε το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμ-
μα. Συμμετείχε στα πρώτα βήματα του παγκόσμιου αντικαπιταλιστι-
κού κινήματος και στις μεγάλες παγκόσμιες διαδηλώσεις στην Πρά-
γα και στη Γένοβα, καθώς και στα Πανευρωπαϊκά Κοινωνικά Φόρουμ
που έγιναν στη Φλωρεντία, στο Παρίσι, στο Λονδίνο και στην Αθήνα. 

Είναι μέλος του ΠΣΟ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και από τα ιδρυτικά μέλη της
τοπικής επιτροπής της ΑΝΤΑΡΣΥΑ Β’ Πειραιά, ενώ ήταν υποψήφια
βουλευτής Β’ Πειραιά στις τελευταίες εκλογές. Σήμερα είναι υποψή-
φια δήμαρχος με την «Ανταρσία στην Κοκκινιά της προσφυγιάς και
της αντίστασης» στο δήμο Νίκαιας-Ρέντη.

Ο Τάσος Αναστασιάδης είναι εκδότης της Εργα-
τικής Αλληλεγγύης και μέλος της Κεντρικής Επι-
τροπής του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος.
Γεννήθηκε στο Κιλκίς και ήταν φοιτητής στο Βιολο-
γικό της Πάτρας. 

Οργανώθηκε στην ΟΣΕ (οργάνωση από την
οποία προήλθε το ΣΕΚ) στα μέσα της δεκαετίας
του ’80. Είναι συντονιστής της Συνάντησης Εργατι-
κής Αντίστασης και έχει παίξει σημαντικό ρόλο
στην οργάνωση της συμπαράστασης σε όλους
τους εργατικούς αγώνες των τελευταίων χρόνων.
Τελευταίο παράδειγμα η οργάνωση εκδηλώσεων
και περιοδειών αλληλεγγύης μαζί με τους εργαζό-
μενους της ΕΡΤ ενάντια στο κλείσιμο της δημόσιας
ραδιοτηλεόρασης. 

Συμμετείχε επίσης στις καμπάνιες συμπαράστα-
σης στους εργαζόμενους του Άλτερ, στην καμπά-
νια ενάντια στο ξεπούλημα της Ολυμπιακής και
στη στήριξη στους εργαζόμενους του Σκαραμαγκά
με τις Επιτροπές Συμπαράστασης. 

Στις Βουλευτικές Εκλογές του 2012 ήταν υποψή-
φιος στη Β’ Αθήνας, ενώ συμμετέχει στο ψηφοδέλ-
τιο της ΑΝΤΑΡΣΥΑ για τις φετινές Ευρωεκλογές.

O Πάνος Γκαργκάνας είναι διευθυντής της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης και από τα ιδρυτικά μέλη του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμ-
ματος (και της ΟΣΕ, της οργάνωσης από την οποία προήλθε το
ΣΕΚ). Είναι επίσης από τα ηγετικά μέλη της Διεθνιστικής Σοσιαλι-
στικής Τάσης. 

Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Κόμμα, τάξη, κίνημα – Ο Λένιν
στον 21ο αιώνα», ενώ έχει συμμετοχή σε πολλά ακόμα συλλογικά
βιβλία του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου. Ανάμεσα σε άλλα: «Ο ελ-
ληνικός καπιταλισμός, η παγκόσμια οικονομία και η κρίση», «Πως
χάθηκε η Ρώσικη Επανάσταση;», «Ο Λένιν σήμερα», «Το Πολυτε-
χνείο είναι εδώ», «Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρος: η σύγκρουση των
υπο-ιμπεριαλισμών», «Η κρίση στα Βαλκάνια, το Μακεδονικό και η
εργατική τάξη». 

Με αφορμή την συγγραφή του τελευταίου βιβλίου οδηγήθηκε
στα δικαστήρια μαζί με άλλους τέσσερις συντρόφους της ΟΣΕ το
1992, κατά τη διάρκεια της εθνικιστικής καμπάνιας της κυβέρνη-
σης Μητσοτάκη για την Μακεδονία. 

Αρθρογραφεί τακτικά στο περιοδικό Σοσιαλισμός από τα Κάτω,
ενώ άρθρα του έχουν δημοσιευτεί στα περιοδικά International So-
cialism και Socialist Review, καθώς και σε πολλές εφημερίδες. 

Στις Βουλευτικές Εκλογές του 2012 ήταν υποψήφιος Βουλευ-
τής στη Β’ Αθήνας, ενώ είναι υποψήφιος με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις
φετινές Ευρωεκλογές.

Ο
δικηγόρος Ιωάννης Αν-
δριόπουλος δεν είναι
πλέον ένα άγνωστο

πρόσωπο. Οι σχέσεις του με
το ΛΑΟΣ αρχικά και τη Χρυσή
Αυγή στη συνέχεια έχουν ήδη
αποδειχτεί. Ακόμα σήμερα εί-
ναι «επιστημονικός συνεργά-
της» της Χρυσής Αυγής, ενώ
έχουν δημοσιοποιηθεί και οι
ύμνοι του Μιχαλολιάκου για
τη δράση του.

Η μήνυση του Ανδριόπου-
λου κατά των υπευθύνων της
Εργατικής Αλληλεγγύης δεν
είναι λοιπόν παρά προσχημα-
τική. Και η δίκη με κατηγο-
ρούμενους την Κατερίνα Θωί-
δου, τον Τάσο Αναστασιάδη
και τον Πάνο Γκαργκάνα δεν
είναι παρά μία από τις πολλές
που προκάλεσαν τα στελέχη
της Χρυσής Αυγής προκειμέ-
νου να φιμώσουν τη φωνή του
αντιφασιστικού κινήματος.

Μόνο που από τότε που
υποβλήθηκαν αυτές οι μηνύ-
σεις τα πράγματα έχουν αλ-
λάξει. Η άσκηση των διώξεων
εις βάρος της ηγεσίας της να-
ζιστικής οργάνωσης και οι
αποκαλύψεις για την εγκλη-
ματική δράση της δεν αφήνει
καμιά αμφιβολία για τη σκοπι-
μότητα αυτού του είδους των
δικών. Γι’ αυτό το λόγο, η
συμπαράσταση στους «τρεις
της Εργατικής Αλληλεγγύης»
είναι αυτονόητο καθήκον του
αντιναζιστικού αγώνα.

Δημήτρης Ψαρράς

Συνδικάτα



Το αντιρατσιστικό καισελ. 12, Νο 1120
εργατικη αλληλεγγυη

ΑΝΟΙΧΤΕΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/5,Δημαρχείο, 7μμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/5, Λότζια, 6μμ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΠΑΤΗΣΙΑ-ΓΑΛΑΤΣΙ-ΚΥΨΕΛΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/5, πλ. Αμερικής, 7μμ 
Ομιλητές: Gando Sylla, μετανάστης από
την Αφρική, Νίκη Αργύρη, υποψήφια με την
«Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας»
Θα προβληθεί βίντεο από τις κινητοποι-
ήσεις της 22 Μάρτη διεθνώς.

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/5, Δημαρχείο, 7μμ
Ομιλητές: Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος
οικογένειας Σαχζάτ Λουκμάν, Ειρήνη Φω-
τέλλη, ΕΡΤ, Στέργιος Μανουράς, εκπαι-
δευτικός

ΠΑΓΚΡΑΤΙ-ΒΥΡΩΝΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/5, Ταπητουργείο, 6.30μμ
Ομιλητές: Κώστας Καλημέρης, εκπαιδευτι-
κός, κριτικός λογοτεχνίας
Χρίστος Αργύρης, Γ.Σ ΑΔΕΔΥ, ειδικευόμε-
νος γιατρός,
Θα προβληθεί βίντεο από τις κινητοποι-
ήσεις της 22 Μάρτη διεθνώς.

XANIA

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/5, Εργατικό Κέντρο,7.30μμ
Ομιλητές: Γιώργος Μαλινάκης, ΚΕΕΡΦΑ
Θα χαιρετήσουν: Σεραφείμ Ρίζος, υποψή-
φιος Δήμαρχος «Ανταρσία στα Χανιά»
Μαργαρίτα Παπαμηνά, υποψήφια αντιπερι-
φερειάρχης «Ανυπότακτη Κρήτη».

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 4/5, Πλατεία Δημαρχείου,6.30μμ 
Ομιλητές: Λίλιαν Μπουρίτη, ΚΕΕΡΦΑ, Υπο-
ψήφια Δημοτική Σύμβουλος Αριστερή Κί-
νηση, Ναζίμ Μεχμούντ, Ένωση
Μεταναστών Εργατών
Θα προβληθεί βίντεο από τις κινητοποι-
ήσεις της 22 Μάρτη διεθνώς.

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/5, 7μμ Στέκι (Κ. Βάρναλη 66)

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 8/5, προαύλιο ΤΥΠΕΤ, 7μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/5,Πεζόδρομος Ναυαρίνου,
7μμ, «Κάθε ψήφος στη ΧΑ, είναι μαχαίρι
στα χέρια των νεοναζί», Ομιλητές από
ΚΕΕΡΦΑ, μετανάστες, συνδικάτα, αντιρα-
τσιστικές κινήσεις. Θα προβληθεί βίντεο
από τις κινητοποιήσεις της 22 Μάρτη διε-
θνώς.

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/5, πλατεία Καλούτσιανης,7μμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ 12/5, Εργατικό Κέντρο, 7μμ

ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ

ΑΘΗΝΑ

Αιγάλεω-Χαϊδάρι: Σάββατο Εξόρμηση 11πμ
Λαϊκή Χαϊδάριου(Κεντρική Πλατεία)
Λαύριο: Κυριακή 4/5, 11πμ
Πειραιάς: Κυριακή 4/5, παζάρι 11πμ

"Ούτε μια 
ψήφος στη
Χρυσή Αυγή"

l Μία πρώτη άμεση απάντηση
στην πρόκληση της μεταφερόμενης
ομάδας των 40 νεοναζί της Χ.Α να
εμφανιστούν στη Νίκαια δόθηκε
στην εξόρμηση της ΚΕΕΡΦΑ Νίκαιας
και της “Ανταρσία στην Κοκκινιά της
προσφυγιάς και της αντίστασης”
στη λαϊκή της Νίκαιας το περασμένο
Σάββατο. Στο μεταξύ με ομόφωνη
απόφαση της Διακομματικής Επι-
τροπής του δήμου Νίκαιας- Ρέντη
αποκλείστηκε η εγκληματική συμμο-
ρία της Χρυσής Αυγής από την κα-
τανομή χώρων στις πλατείες της πό-
λης

«Η εμφάνιση αυτή, είναι πρόκληση
για την τεράστια αντιφασιστική πλει-
οψηφία των εργαζόμενων και της νε-
ολαίας που ζουν στις εργατογειτο-
νιές του Πειραιά. Τους δηλώνουμε
για άλλη μία φορά ότι δεν θα επιτρέ-
ψουμε στην εγκληματική νεοναζιστι-
κή συμμορία που δολοφόνησε τον
Παύλο Φύσσα και τον Σαχζάτ Λουκ-

μάν να παριστάνει τον νόμιμο πολιτι-
κό κόμμα. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι
το καλοκαίρι του 2012, προσπαθών-
τας να εκμεταλλευτούν την προ-
εκλογική περίοδο, έβγαζαν στους
δρόμους το τάγμα εφόδου της Νί-
καιας, που έμπηγε στα σώματα των
μεταναστών το μαχαίρι που αργότε-
ρα δολοφόνησε τον Παύλο Φύσσα…

l Η «Χρυσή Αυγή» με το προκά-
λυμμα της «Ελληνικής Αυγής» και τη
συνακόλουθη συμμετοχή της στις
επερχόμενες δημοτικές εκλογές επι-
χειρεί να νομιμοποιήσει την εγκλη-
ματική της δράσης και να εδραιώσει
στο Δήμο Γλυφάδας τη ρατσιστική
και φασιστική της προπαγάνδα». Αυ-
τά τονίζει σε ανακοίνωσή της η Αρι-
στερή Πρωτοβουλία Γλυφάδας με
την Αριστερά της Ρήξης και της
Ανατροπής θεωρώντας «ως αυτο-
νόητη ενέργεια την άρνηση παραχώ-
ρησης τόσο οποιουδήποτε χώρου
από το Δήμο Γλυφάδας, ενόψει της

προεκλογικής περιόδου, όσο και κά-
θε είδους διευκόλυνσης για το σκο-
πό αυτό». 

l Αντιφασιστική συγκέντρωση και
πορεία έγινε το απόγευμα της Κυ-
ριακής 27 Απρίλη στη Δροσιά σαν
απάντηση στην προσπάθεια των νε-
οναζί της Χ.Α να πραγματοποιήσουν
φασιστοσύναξη σε ταβέρνα στην
πλατεία Σταμάτας.

«Με το που έγινε γνωστό ότι οι νε-
οναζί θέλουν να κάνουν εμφάνιση
στην περιοχή έγινε σύσκεψη την Πα-
ρασκευή -με την συμμετοχή κόσμου
από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, τον ΣΥΡΙΖΑ, αν-
τιεξουσιαστών και ανένταχτων -όπου
αποφασίστηκε να υπάρξει απάντη-
ση» μας μεταφέρει ο Γιώργος Τσι-
ρώνης από την ΚΕΕΡΦΑ. 

«Τυπώθηκαν αφίσα και τρικάκια
που καλούσαν σε αντιφασιστική
συγκέντρωση, υπήρξε καταγγελία
του θέματος και ο ιδιοκτήτης της τα-
βέρνας που πρόσκειται στην παρά-
ταξη του δημάρχου, τελικά την
έκλεισε την Κυριακή με αποτέλεσμα
οι φασίστες να καλέσουν στην πλα-
τεία Σταμάτας.

Στην αντιφασιστική συγκέντρωση
στη πλατεία Δροσιάς μαζεύτηκε κό-
σμος και ξεκινήσαμε πορεία για την
πλατεία Σταμάτας την οποία είχαν
αποκλείσει ΜΑΤ και πλήθος αστυνο-
μικών. Με την κάλυψη των ΜΑΤ που

σταμάτησε την πορεία οι φασίστες
όπως μάθαμε εκ των υστέρων τελικά
κατέφυγαν σε μια άλλη ταβέρνα, αλ-
λά οι δρόμοι την Κυριακή ανήκαν
στους αντιφασίστες».

l Μαζική εξόρμηση έγινε το Σάβ-
βατο 26 Απρίλη στη Λαϊκή της Μαρ-
τίου στην Θεσσαλονίκη στα πλαίσια
της καμπάνιας «καμιά ψήφος στην
Χ.Α. «Ο κόσμος μας ήξερε γιατί πέρ-
σι η ΚΕΕΡΦΑ βρέθηκε στην πρώτη
γραμμή της μάχης ενάντια στην
προσπάθεια της Χ.Α να τρομοκρατή-
σει στις λαϊκές αγορές και πολύς κό-
σμος έλεγε «θα τους μαυρίσουμε»,
ειδικά οι τσιγγάνοι που έχουν βρεθεί
στο στόχαστρο της συμμορίας» μας
μεταφέρει η Αλεξάνδρα Σιαφάκα. 

l Αντιφασιστική συγκέντρωση εί-
χε καλεστεί την Δευτέρα 28/4 και
στα Γιαννιτσά, στην πλατεία ΕΠΟΝ
ενάντια στην πρόκληση των νεοναζί
της Χ.Α για φασιστοσύναξη στο Φι-
λίππειο.

«Σ
το Πακιστάν έχει πολλές θρησκείες,
υπάρχουν ινδουϊστές, χριστιανοί  που
έχουν το δικαίωμα να φτιάξουν χώρους

προσευχής και εκκλησίες, έτσι και εμείς εδώ θέ-
λουμε να έχουμε το δικαίωμα να έχουμε τζαμί,
γιατί δεν υπάρχει τέτοιος χώρος στην Αθήνα. Πα-
ρακαλούμε το ελληνικό κράτος ώστε να έχουν
τζαμί, όχι μόνο οι Πακιστανοί, όλοι οι μουσουλμά-
νοι, οι Αιγύπτιοι και οι υπόλοιποι». 

Αυτά τόνισε ο Λουκμάν Χαϊντάρ από την Πακι-
στανική Κοινότητα Ελλάδος στην Συνέντευξη Τύ-
που της ΚΕΕΡΦΑ και κοινοτήτων μεταναστών  την
προηγούμενη Πέμπτη με αφορμή τις επιθέσεις
Σπηλιωτόπουλου κατά του δικαιώματος ελεύθε-
ρης άσκησης των θρησκευτικών δικαιωμάτων των
μουσουλμάνων στην Αθήνα.  

Στη συνέντευξη τύπου τον λόγο πήραν ο Πέ-
τρος Κωνσταντίνου, υποψήφιος δήμαρχος με την
'Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας' και συντονι-
στής της ΚΕΕΡΦΑ, ο Τζαβέντ Ασλάμ, επικεφαλής
της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος και πρό-
εδρος της Ένωσης Μεταναστών Εργατών, ο Τζα-
φάρ Χαλίλ Ουλά, από το Μπαγκλαντεσιανό Επιμε-
λητήριο, ο Λουκμάν Χαϊντάρ, από την Πακιστανική
Κοινότητα Ελλάδος και ο Πάνος Γκαργκάνας,
υποψήφιος ευρωβουλευτής ΑΝΤΑΡΣΥΑ, από την

εφημερίδα Εργατική Αλληλεγγύη.
Είναι δικαίωμά μας να κάνουμε προσευχή, όπως

γίνεται σε κάθε θρησκεία» είπε ο Τζαφάρ Χαλίλ
Ουλά από το Μπαγκλαντεσιανό Επιμελητήριο.

«Το δικαίωμα των μουσουλμάνων της Αθήνας
να έχουν τζαμί αμφισβητείται από τον υποψήφιο
της Νέας Δημοκρατίας, Άρη Σπηλιωτόπουλο.
Όποιος κάνει τέτοια εκστρατεία το μόνο που κά-
νει είναι να οπλίζει τα χέρια των δολοφόνων των
ταγμάτων εφόδου των νεοναζί» είπε ο Πέτρος
Κωνσταντίνου τονίζοντας ότι βασικός στόχος των
επιθέσεων των ναζί ήταν τα τζαμιά στα ισόγεια και
τα υπόγεια της Αθήνας, όπως στον Άγιο Παντελε-
ήμονα όπου παρά τρίχα δεν κάηκαν άνθρωποι
ζωντανοί. «Πρέπει να είμαστε σκληροί πολέμιοι
της ρατσιστικής ατζέντας που στάζει μίσος κατά
των μεταναστών προκειμένου να συγκαλύψει τα
οικονομικά εγκλήματα των καπιταλιστών, της ΕΕ
και της κυβέρνησης, τις αυτοκτονίες, τους άνερ-
γους, τους άστεγους».

«Είναι ένα από τα διαρκή σκάνδαλα ότι στην
Αθήνα δεν έχει φτιαχτεί τζαμί όλα αυτά τα χρόνια.
Είναι ένα αίτημα των μουσουλμάνων που κατοι-
κούν στην Ελλάδα εδώ και δεκαετίες. Όλοι οι με-
τανάστες που ήρθαν στην Αθήνα από την Θράκη
το είχαν ζητήσει εδώ και χρόνια. Σε αυτούς προ-

στέθηκαν πολλοί ακόμα μετανάστες απ’ όλες τις
χώρες του κόσμου» τόνισε ο Πάνος Γκαργκάνας.

«Και όμως, ποτέ κανένας δεν τόλμησε να ικανο-
ποιήσει αυτό το αίτημα. Η εξήγηση είναι απλή:
Υπηρετούν μια πολιτική που θέλει τους μουσουλ-
μάνους πολίτες β’ κατηγορίας, μια πολιτική που
οξύνθηκε τα τελευταία δέκα χρόνια μετά τους πο-
λέμους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή και στην
οποία συνυπεύθυνες ήταν όλες οι κυβερνήσεις
από την Ελλάδα. 

Αυτήν την πολιτική κλιμακώνει η απόφαση του
Σπηλιωτόπουλου να κάνει το θέμα του τζαμιού
κεντρικό στην προεκλογική του εκστρατεία . Απει-
λεί ότι θα κάνει δημοψήφισμα. Το δημοψήφισμα
θα γίνει στις 18 του Μάη και θα μαυρίσουμε μαζι-
κά αυτούς που χρησιμοποιούν τέτοια ρατσιστικά
ψέματα».  

«Από 2003 και 2004 που ακούσαμε ότι θα φτια-
χτεί ένα τζαμί, το ακούμε ξανά κάθε χρόνο.  Μας
τα χρωστάνε, αυτά που μας λένε και δεν κάνουν
ποτέ πράξη. Καλούμε όλους  τους υποψήφιους
δήμαρχους να πάρουν θέση και να μας στηρίξουν
γιατί το ελληνικό σύνταγμα προβλέπει κάθε άν-
θρωπος να είναι ελεύθερος να εξασκεί την θρη-
σκευτική του λατρεία» είπε ο Τζαβέντ Ασλάμ, επι-
κεφαλής της Πακιστανικής Κοινότητας.

Η ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ ΔΕΝ ΠΕΡΝΑΕΙ

Τζαμί στην Αθήνα, τώρα

Καμιά ψήφος στη Χ.Α.

Δροσιά, 27/4

Νίκαια, 26/4
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T
ην Τετάρτη 30 Απριλίου, στο Πρωτοδι-
κείο Αθηνών στις 9 πμ συνεχίζεται η δίκη
του τάγματος εφόδου του Παλαιού Φα-

λήρου που κατηγορείται για απόπειρα ανθρω-
ποκτονίας κατά συναυτουργία, καθώς τον Γε-
νάρη του 2013 μόλις 11 μέρες μετά την δολο-
φονία του Σαχζάτ Λουκμάν, μαχαίρωσε τον μα-
θητή Φ.Δ.

Η υπόθεση έχει ήδη ενταχτεί στη δικογρα-
φία της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυ-
γή. Στην προηγούμενη συνεδρίασή του, το δι-
καστήριο αποφάσισε ο δεύτερος εκ των δύο
κατηγορουμένων Αποστολόπουλου-Χατζηπαυ-
λίδη, να παραπεμφθεί σε τριμελές δικαστήριο
ανηλίκων επειδή, όταν έγινε η επίθεση ήταν
ανήλικος. Όπως διαβάζουμε στην ιστοσελίδα
«Jail Golden Dawn” για την Πολιτική Αγωγή
του Αντιφασιστικού κινήματος στην διάρκεια
της εκδίκασης:

«Το θύμα, ο 16χρονος μαθητής Φοίβος Δ.,
και οι γονείς του περιέγραψαν μια τυπική φα-

σιστική επίθεση 2 μελών της Χρυσής Αυγής με
μαχαίρια το πρωί της Δευτέρας 28 Γενάρη
2013, έξω από το 3ο Λύκειο Π. Φαλήρου. Οι
δράστες χτύπησαν τον μαθητή με μαχαίρι στο
πρόσωπο: του έκοψαν στην κυριολεξία τη μύ-
τη (η οποία επανήλθε στη θέση της μετά από
εγχείριση) και στη συνέχεια του κατάφεραν
χτύπημα λίγα χιλιοστά αριστερά της καρωτί-
δας. 

Αιτία ήταν το γεγονός ότι ο Φοίβος Δ. είχε
εκφράσει τα αντιφασιστικά του πιστεύω στην
ερωτική φίλη του Αποστολόπουλου συμμαθή-
τριά του, Αρτέμιδα Καμπιώτη. Από τότε ξετυλί-
χτηκε ένα κουβάρι απειλών και παρ’ ολίγο επι-
θέσεων, που κορυφώθηκαν στην επίθεση της
28/01/13.

Όπως ακριβώς και στην περίπτωση Λουκ-
μάν, οι δράστες υποστηρίζουν ότι δεν έγινε
επίθεση, αλλά “συμπλοκή” για τα μάτια μιας
κοπέλας. Όμως τα στοιχεία που αποκαλύφθη-
καν στο ακροατήριο ήταν κόλαφος για τους
ισχυρισμούς των κατηγορούμενων. Μέσα από

το άνοιγμα των κινητών των εμπλεκόμενων
στην υπόθεση, προέκυψαν αδιαμφισβήτητα τα
εξής:

Μέλη του Μετώπου Νεολαίας

Τόσο οι κατηγορούμενοι όσο και η Καμπιώ-
τη είναι μέλη του Μετώπου Νεολαίας της Χρυ-
σής Αυγής. Στα κινητά τους υπάρχουν μηνύ-
ματα με τα οποία ειδοποιούνταν διαβαθμισμέ-
να (κατά τον ίδιο τρόπο που συνέβαινε από
την τοπική οργάνωση της Νίκαιας στην υπόθε-
ση Φύσσα) για εκδηλώσεις και “δράσεις” της
οργάνωσης, του τύπου “ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΖΑΡΟΥ-
ΛΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ! ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ!”, κλπ.

Η επίθεση στον 16χρονο μαθητή ήταν προ-
μελετημένη. Από τα μηνύματα ανάμεσα σε
Αποστολόπουλο και Καμπιώτη προκύπτει μάλι-
στα ότι είχαν στηθεί άλλα δύο καρτέρια θανά-
του σε βάρος του μαθητή, πριν την 28η του
Γενάρη. Ο Αποστολόπουλος φοβόταν μήπως
απογοητεύσει την ερωμένη του, η οποία τον

παρακινούσε να διαπράξει την επίθεση:
Ο Αποστολόπουλος λειτουργούσε σαν

νταής και μπράβος που επιχειρούσε να εισβά-
λει ακόμα και μέσα στη σχολική κοινότητα του
3ου Λυκείου Φαλήρου. Αποκαλύπτεται ότι
“ομοϊδεάτης” καθηγητής του Αποστολόπου-
λου του ζήτησε μέσω της Καμπιώτη να εκφοβί-
σει τη διευθύντρια του σχολείου, με το αζη-
μίωτο φυσικά! Ο διάλογος είναι χαρακτηριστι-
κός: Καμπιώτη: “Σε θέλει κάτι ο Γραμματικά-
κης”. Αποστολόπουλος: “Τότε πρέπει να πλη-
ρώσει κατιτίς”.

Οι δράστες ήταν αμετανόητοι: αφού χτύπη-
σαν δολοφονικά τον 16χρονο μαθητή έξω από
το σχολείο του, διέφυγαν και φτάνοντας στο
σπίτι τους άρχισαν να παίρνουν φωτογραφίες
ο ένας τον άλλον κρατώντας το μαχαίρι για εν-
θύμιο. Μαζί με αυτές τις φωτογραφίες, βρέθη-
καν ακόμα δεκάδες άλλες με το πουλί της
Χούντας της 21ης Απριλίου, συνθήματα όπως
“Ορθοδοξία ή Θάνατος”, κλπ».

Να μπουν
όλοι 
φυλακή

Στις 5 Μαϊου έχουν κλη-
θεί να απολογηθούν στις
ανακρίτριες Ιωάννα Κλάπ-
πα και Μαρία Δημητροπού-
λου οι φυρερίσκοι της Χ.Α
Ε. Ζαρούλια, Μ. Αρβανίτης,
Ν. Κούζηλος και Δ. Κου-
κούτσης που κατηγορούν-
ται για ένταξη και διεύθυν-
ση εγκληματικής οργάνω-
σης.

Παρά το γεγονός ότι η
άρση ασυλίας των συγκε-
κριμένων βουλευτών ψηφί-
στηκε στη Βουλή στις 2
Απρίλη χρειάστηκε ένας
ολόκληρος μήνας για να
φτάσει η απόφαση στις
ανακρίτριες – και αφού οι
τελευταίες έφτασαν στο
σημείο να στείλουν επιστο-
λή στο ελληνικό κοινοβού-
λιο, διαμαρτυρόμενες για
την καθυστέρηση.

Ανενόχλητος

Είναι ένα ερώτημα για
ποιο λόγο δίπλα στους
τέσσερις βουλευτές της
Χ.Α δεν είναι και ο Κασι-
διάρης (που έχει αφεθεί
ανενόχλητος να συνεχίζει
την προεκλογική του εκ-
στρατεία για το Δήμο Αθή-
νας και να κάνει Πάσχα
στην εκκλησία που βρίσκε-
ται μέσα στο Υπουργείο
ΠΡΟ.ΠΟ), ενώ η άρση
ασυλίας του αποφασίστη-
κε την ίδια ακριβώς μέρα
με τους υπόλοιπους στη
Βουλή.

Σ
το Πακιστάν βρίσκονται, μετά
από τέσσερις και πλέον μήνες
στην Ελλάδα, η Σουκράν

Μπίμπι και ο Χαντίμ Χουσεϊν, οι γο-
νείς του Σαχζάτ Λουκμάν, που την
περασμένη Τετάρτη παραβρέθηκαν
στην ευχαριστήρια εκδήλωση που
οργάνωσε στο Γκάζι με τη συμμετο-
χή κι άλλων προσκεκλημένων κοινο-
τήτων, η Πακιστανική Κοινότητα Ελ-
λάδας και η Ένωση Μεταναστών Ερ-
γατών.

Το μήνυμα που έστειλε ο Χαντίμ
Χουσεϊν, αφού ευχαρίστησε όλους
για την προσπάθεια, είναι ότι ο αγώ-
νας θα συνεχιστεί μέχρι την τελική
καταδίκη των δραστών και την δι-
καίωση της οικογένειας. Ο πρό-
εδρος της Πακιστανικής Κοινότητας
Μαλίκ Αμπντούλ Ματζίκ θύμισε ότι ο
αγώνας για δικαιοσύνη ξεκίνησε ήδη
από το 2005 και τις απαγωγές των
Πακιστανών από τις μυστικές υπηρε-
σίες και πως από τότε οι δυνάμεις
που στηρίζουν την ΚΕΕΡΦΑ και την
ΑΝΤΑΡΣΥΑ είχαν σταθεί αδιάκοπα
στο πλευρό τους.

Πέρα από την μαζική παρουσία
της Πακιστανικής Κοινότητας, στην
εκδήλωση συμμετείχαν αντιπροσω-
πείες από τις κοινότητες των μετα-
ναστών από τη Σενεγάλη, το Αφγανι-
στάν και το Μπαγκλαντές και πολλά
μέλη της ΚΕΕΡΦΑ. Εκ μέρους της
κοινότητας Σενεγαλέζων τον λόγο
πήρε ο Αμπντουλάι και εκ μέρους
της Αφγανικής Κοινότητας ο Ρεζά
Γκολαμί. 

Επίσης στην εκδήλωση παρευρέ-
θηκαν και άλλα θύματα ρατσιστικών
επιθέσεων, όπως ο ιδιοκτήτης του
κομμωτηρίου που κάηκε από το τάγ-

μα εφόδου της Μεταμόρφωσης με
τους ενόχους να καταδικάζονται στο
δικαστήριο, καθώς και  απεργοί με-
τανάστες από την «Εταιρία Γενικής
Ανακυκλώσεως». Επίσης χαιρέτησαν
ο Θανάσης Καμπαγιάννης, δικηγό-
ρος, ο Πάνος Γκαργκάνας διευθυν-
τής της Εργατικής Αλληλεγγύης και
ο συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ Πέτρος
Κωνσταντίνου που τόνισε ότι το ελ-
ληνικό κράτος θα πρέπει να αποζη-
μιώσει την οικογένεια του Λουκμάν
αλλά και όλα τα θύματα των ρατσι-
στικών επιθέσεων. 

Ο επικεφαλής της Πακιστανικής
Κοινότητας, Τζαβέντ Ασλάμ ευχαρί-
στησε τους τρεις δικηγόρους που
αφιλοκερδώς ενίσχυσαν τον αγώνα
της οικογένειας. Εκ μέρους των
τριών δικηγόρων -του Θανάση Καμ-
παγιάννη,  του Κώστα Παπαδάκη και
του ίδιου- ευχαρίστησε την οικογέ-

νεια για την τιμή να τους εμπιστευτεί
ο Τάκης Ζώτος. 

Όπως τόνισε, δεν θα είχε υπάρξει
καταδικαστική απόφαση χωρίς τους
γονείς που ξεκίνησαν από τόσο μα-
κριά για να δώσουν αυτόν τον αγώ-
να, χωρίς την Πακιστανική Κοινότη-
τα και την ΚΕΕΡΦΑ που τον οργάνω-
σε, θυμίζοντας ότι η αστυνομία και
οι δικαστές έστειλαν την υπόθεση
στα δικαστήρια παρουσιάζοντας την
δολοφονία σαν ένα «τυχαίο περιστα-
τικό». Το επόμενο βήμα είναι να μπο-
ρούν να καταγγέλλουν οι μετανά-
στες το ρατσιστικό έγκλημα χωρίς
να φοβούνται ότι θα απελαθούν και
το ρατσιστικό έγκλημα να ερευνάται
από την αρχή και όχι στο τέλος της
δίκης. «Θα αξιώσουμε την αποζη-
μίωση όλης της οικογένειας του
Σαχζάτ Λουκμάν» είπε ο Τάκης Ζώ-
τος, κλείνοντας την ομιλία του.

Όταν λίγο μετά τις δέκα το βράδυ
η εκδήλωση τελείωσε και ο κόσμος
άρχισε να αποχωρεί, η Σουκράν
Μπίμπι δεν άντεξε. Μέσα στην άδεια
αίθουσα ξέσπασε για αρκετή ώρα
απαρηγόρητη σε θρήνο αγκαλιάζον-
τας την φωτογραφία του παιδιού
της Σαχζάτ Λουκμάν στο πανό της
Πακιστανικής Κοινότητας. Για την

ίδια, όπως έχει πει επανειλημμένα,
η καταδίκη των δολοφόνων δεν πρό-
κειται να φέρει πίσω το παιδί της αλ-
λά τουλάχιστον δεν θα επιτρέψει να
πεθάνουν άδικα άλλα.

Να θυμίσουμε ότι για αυτούς τους
ανθρώπους διατάχτηκε τρεις βδομά-
δες πριν εισαγγελική έρευνα για το
αν είναι όντως οι πραγματικοί γονείς
του Λουκμάν.

Γιώργος Πίττας

“Ένα μεγάλο ευχαριστώ”

Δικάζεται το τάγμα εφόδου στο Π. Φάληρο
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Μ
ετά τις πρόσφατες αιτιάσεις
του Ριζοσπάστη ότι ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ και ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ κα-

λούν σε απεργοσπασία θεωρούμε
σκόπιμο να υπενθυμίσουμε ορισμέ-
να κρίσιμα γεγονότα που φρέναραν
την ταξική πάλη εξασφαλίζοντας
έτσι την απαραίτητη κυβερνητική
σταθερότητα για τη συνέχιση της
επίθεσης του κεφαλαίου. 

Τις τελευταίες μέρες, συνάδελφοι
εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας
μας λένε ότι οι διαταγές από το
Υπουργείο έρχονται σωρηδόν και
αφορούν την αξιολόγηση για καταρ-
γήσεις και γενικά προωθείται αλλαγή
στο χαρακτήρα της εκπαίδευσης με
καθηγητές σε ταυτόχρονο ρόλο μά-
νατζερ που θα αναζητούν χρηματο-
δότηση για τις πάγιες δαπάνες του
σχολείου. Η διάλυση της εκπαίδευ-
σης εντείνεται. Θυμίζουμε ότι τον πε-
ρασμένο Μάη, πριν τις πανελλαδι-
κές, οι καθηγητές ψήφισαν πενθήμε-
ρη απεργία ήδη επιστρατευμένοι, η
οποία τελικά πνίγηκε όπως όλοι ξέ-
ρουμε στη συνέλευση προέδρων,
παρά την απόφαση της βάσης. 

Πριν από τις αποφάσεις των τοπι-
κών ΕΛΜΕ, πριν και από την επι-

στράτευσή τους, πριν ακόμα και από
την εισήγηση της ΟΛΜΕ προς τις
γενικές συνελεύσεις, το ΚΚΕ κάνει
απεργοσπαστικό μαρς με τον Ν.Σο-
φιανό στο mega να δηλώνει ότι «δεν
μπορούμε να εκβιάζουμε την Κυβέρ-
νηση με τις πανελλαδικές των παι-
διών», εισπράττοντας ακαριαία το
«μπράβο» του παρευρισκόμενου της
Ν.Δ. Γ.Γιακουμάτου. 

Σαν πρώτο συμπέρασμα βγαίνει
ότι ο Ν.Σοφιανός, μέλος του Π.Γ. του
ΚΚΕ, θεωρεί ότι η απεργία είναι εκ-
βιασμός και όχι άμυνα των καταπιε-
σμένων απέναντι στην επίθεση του
αστικού κράτους. Σε γραπτή ανακοί-
νωση το ΠΑΜΕ για το ίδιο θέμα μιλά-
ει για «τυφλή απεργία χωρίς συμμα-
χίες» και καταντάει να επικαλείται
τον κοινωνικό αυτοματισμό λέγοντας
ότι «η απεργία αυτή θα φέρει την
κοινωνία απέναντι», ενώ όταν η ΠΝΟ
ας πούμε έβαζε 48ωρή μέσα στο Πά-
σχα το 2012 η κοινωνία ζητωκραύγα-
ζε υπέρ των ναυτεργατών. 

Το δεύτερο και γενικό συμπέρα-

σμα είναι ότι «όποιος δεν θέλει να
ζυμώσει, δέκα μέρες κοσκινίζει».

Τι λέει το ΚΚΕ δηλαδή με βάση τα
παραπάνω; Λέει ότι πάνω από τα
μνημόνια, τη μαζική φτώχεια, την
ανεργία, τις αυτοκτονίες, τη διάλυση
της υγείας, παιδείας, πρόνοιας, κον-
τολογίς πάνω από τη σαρωτική επί-
θεση του κεφαλαίου στις πλάτες της
εργατικής τάξης είναι οι πανελλαδι-
κές εξετάσεις!

Χέρι βοηθείας

Τη στιγμή που πήγε να ξεκινήσει
μια ενοχλητική για την κυβέρνηση
απεργία με προϋποθέσεις όξυνσης,
η οποία μάλιστα δεν βγήκε «από τα
πάνω» όπως συχνά καταγγέλλει το
ΠΑΜΕ αλλά από διαδικασίες βάσης,
η γραφειοκρατία του Περισσού επι-
λέγει να εναντιωθεί στην προσπά-
θεια εν τη γένεση της δίνοντας χέρι
βοήθειας στην κυβέρνηση. 

Ενώ θα έπρεπε να στηρίξει αυτή
την απεργία με την ίδια δύναμη που
στήριξε την απεργία των χαλυβουρ-

γών ρίχνοντας όλες τις δυνάμεις
της, για να δημιουργηθούν συνθή-
κες περαιτέρω όξυνσης της ταξικής
πάλης, οδηγώντας σε πολιτική κρίση
με ενδεχόμενη πτώση της κυβέρνη-
σης. Κάτι τέτοιο θα ήταν νίκη γιατί
τα μέτρα θα πήγαιναν πίσω και θα
αναπτυσσόταν αισιοδοξία στο κίνη-
μα και εμπιστοσύνη στις δυνάμεις
του, αφού η πτώση της κυβέρνησης
θα ερχόταν κάτω από την άμεση πίε-
σή του. Και λέμε πτώση της κυβέρ-
νησης, όχι για να έρθει η επόμενη
όπως μας κατηγορεί προβοκατόρικα
το ΚΚΕ, αλλά για να ξέρει και η επό-
μενη ότι θα πέσει με τον ίδιο τρόπο
αν ακολουθήσει την ίδια πολιτική.

Σήμερα όλα αυτά δεν έγιναν και
έτσι βλέπουμε την κυβέρνηση ανε-
νόχλητη να μπήγει το μαχαίρι όλο
και πιο βαθειά στην εργατική τάξη.
Σε λίγα χρόνια όμως, πάνω στις στά-
χτες και τα αποκαΐδια της εκπαίδευ-
σης, τότε που το πανεπιστήμιο θα εί-
ναι ακριβό όνειρο για τα παιδιά της
εργατικής τάξης και η εκπαίδευση

θα παράγει φτηνούς και ανειδίκευ-
τους εργάτες, ο κ.Σοφιανός και το
ΚΚΕ θα έχουν κάτι για να καυχιούν-
ται: «τουλάχιστον, θα λένε, σώσαμε
τις πανελλαδικές εξετάσεις του
2013»…

Εμείς παρά τα προβλήματα και τις
αδυναμίες μας, οφείλουμε στην τα-
ξική μας συνείδηση να δείχνουμε σε
όλους τους εργαζόμενους αλλά και
στα μέλη και φίλους του ΚΚΕ, ποιος
είναι ο πραγματικός απεργοσπά-
στης: Είναι η γραφειοκρατία του πε-
ρισσού που υποστηρίζει αγώνες
ακίνδυνους, που κρατά το κίνημα σε
λήθαργο την περίοδο της πιο άγριας
επίθεσης, που κρύβεται συνεχώς πί-
σω από τις «ανώριμες συνθήκες»,
που επιβουλεύεται την ταξική πάλη
των εργατών και εγκλωβίζει τίμιους
αγωνιστές και αγωνίστριες στις τά-
ξεις της.

Ταξιάρχης Ευσταθίου, 
συνδικαλιστής στο Δημόσιο

Πηγές:
http://tinyurl.com/nm9t99t (Βίντεο
Σοφιανού και ανακοίνωση ΠΑΜΕ)
http://tinyurl.com/ps8rhpx (Απεργία
ΠΝΟ 2012, μέσα στο Πάσχα.)

Ποιός είναι απεργοσπάστης;

Δεν πέρασε μια
εκδικητική απόλυση

Δικαιώθηκε η απολυμένη εργαζόμενη της
ΜΚΟ «Μετάδραση»: το δικαστήριο έκρινε άκυρη
την απόλυση, αναγνώρισε το εξαρτημένο της
εργασίας των εργαζομένων στη ΜΚΟ και υπο-
χρεώνει τη ΜΚΟ σε επαναπρόσληψη της εργα-
ζομένης!

Η ΜΚΟ «Μετάδραση» είναι αποκλειστικός πά-
ροχος υπηρεσιών διερμηνείας στις δομές ασύ-
λου και απασχολεί πλέον περισσότερους από
100 εργαζόμενους, οι περισσότεροι μετανάστες
και πρόσφυγες. Παρά το ανθρωπιστικό προφίλ
που προβάλλει, η ΜΚΟ απασχολεί ανασφάλι-
στους εργαζομένους ή τους αναγκάζει να αυτα-
σφαλιστούν, καθυστερεί μήνες την υπογραφή
των συμβάσεων και την καταβολή των μισθών. 

Όσοι αντέδρασαν σε αυτές τις πρακτικές σύν-
τομα απομακρύνθηκαν, όπως και η συνδικαλί-
στρια, μέλος του ΔΣ του Σωματείου Βάσης Ερ-
γαζομένων σε ΜΚΟ (ΣΒΕΜΚΟ), η οποία κατέθε-
σε αγωγή κατά της ΜΚΟ για εκδικητική απόλυση
λόγω συνδικαλιστικής δράσης. Παρά την επίθε-
ση και τις κατηγορίες που δέχτηκε η εργαζόμε-
νη, αλλά και το Σωματείο, από τη ΜΚΟ και τους
ψευδομάρτυρές της στο δικαστήριο, η δικαστική
απόφαση δικαιώνει τον αγώνα των εργαζομένων.
Το δικαστήριο αναγνωρίζει ως εξαρτημένη την
εργασία των εργαζομένων στη ΜΚΟ, την εκδικη-
τική απόλυση της συνδικαλίστριας, επιβάλλει την
ακύρωση της απόλυσης και την επαναπρόσληψή
της. 

Δεν χωρά αμφιβολία πως οι δικαστικοί αγώ-
νες πρέπει να συνοδεύονται από αγώνες στους
χώρους δουλειάς και στα σωματεία. Πρόκειται,
ωστόσο, για μεγάλη νίκη, ιδιαίτερα αν ληφθεί
υπόψη ότι ανοίγει ο δρόμος –και- για δικαστικές
διεκδικήσεις των χιλιάδων εργαζομένων σε
ΜΚΟ που αντιμετωπίζονται σαν «εργολάβοι» ή
«εθελοντές».

Π
άνω από χίλια άτομα παρά τις
ακραίες καιρικές συνθήκες διαδή-
λωσαν την αντίθεσή τους στην κα-

ταστροφή των χημικών όπλων της Συρίας
στην Μεσόγειο την περασμένη Κυριακή στα
Σφακιά, συνεχίζοντας μετά τις μεγάλες δια-
δηλώσεις σε Σούδα και Αρκάδι. 

Οι μισοί περίπου διαδηλωτές ήταν από τις
κοντινές περιοχές και οι υπόλοιποι από όλη
την Κρήτη, αλλά και από τα Κήθυρα. Η κινη-
τοποίηση ξεκίνησε με ομιλία του δημάρχου
Σφακίων Π. Πολάκη, που εξέφρασε την κά-
θετη αντίθεση των κατοίκων των Σφακίων,
αλλά και όλων των Κρητικών στην προοπτι-
κή να γίνει η θάλασσα της Μεσογείου δεξα-
μενή χημικών. Στη συγκέντρωση χαιρέτισε
και ο Β. Πισσίας παλιός γνώριμος πολύ κό-
σμου που συμμετείχε στην κινητοποίηση
από τις καμπάνιες αλληλεγγύης στον Πα-

λαιστινιακό λαό με την πρωτοβουλία “Ενα
Καράβι για τη Γάζα”. “Αν υπάρξει έγκλημα,
πρέπει να υπάρξει τίμημα”, είπε, προτείνον-
τας το άπλωμα και το συντονισμό των κινη-
τοποιήσεων και σε άλλες περιοχές της Με-
σογείου πέρα από την Κρήτη. 

Μετά τους χαιρετισμούς αρκετός κόσμος
επιβιβάστηκε στο πλοίο “Δασκαλογιάννης”,
το ιστορικό καΐκι “Αγιος Νικόλαος”, που
έσπασε το 2008 τον αποκλεισμό της Γάζας

και άλλα μικρότερα σκάφη για ένα συμβολι-
κό αποκλεισμό από τα Σφακιά ως τη Γαύ-
δο. Στη συγκέντρωση βρέθηκαν αντιπρο-
σωπείες από δεκάδες φορείς, σωματεία,
δημοτικές και περιφερειακές κινήσεις, κα-
θώς και υποψήφιοι ευρωβουλευτές. 

Ιδιαίτερα αρνητική εντύπωση προκάλεσε
η παρουσία του Καμμένου σαν κομμάτι του
κινήματος που αντιδρά. Αυτό βάζει το κα-
θήκον στην αντικαπιταλιστική αριστερά και
στους αγωνιστές της “Ανυπόταχτης Κρή-
της” και της “Ανταρσίας στα Χανιά” που
βρέθηκαν στη συγκέντρωση, να αναδείξουν
τους ενόχους του εγκλήματος (κυβέρνηση-
ΕΕ-ΝΑΤΟ), να αναβαθμίσουν τους στόχους
του κινήματος και να το ξεκαθαρίσουν από
τέτοιους “λαθρεπιβάτες” που προσπαθούν
να αλιεύσουν ψηφοφόρους.

Χρήστος Κιούπης

Στις 12 Μαϊου εκδικάζεται η υπόθεση της μήνυσης για συκοφαν-
τική δυσφήμηση ενάντια στην Αντιπρόεδρο του Δ.Σ και άλλου μέ-
λους του σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ν. Τρικάλων, καθώς και
των ιδιοκτητών δύο ηλεκτρονικών ΜΜΕ τα οποία δημοσίευσαν ανα-
κοίνωση που κατήγγειλε εργοδοτικές αυθαιρεσίες. 

Με αφορμή  την προηγούμενη ημερομηνία εκδίκασης της υπόθε-
σης την 1 Απρίλη η Αγωνιστική Πρωτοβουλία Ιδιωτικών Υπαλλήλων
Ν. Τρικάλων είχε εκδώσει ανακοίνωση που αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Η δίωξη αυτή είναι αποτέλεσμα μήνυσης για συκοφαντική δυ-
σφήμηση την οποία υπέβαλαν δύο από τους τρείς που στάθηκαν
στο πλευρό εργοδότη, σε εργατική διαφορά, κόντρα στους εργαζό-
μενους, και τους οποίους κατονομάσαμε ως μέλη της Χρυσής Αυ-
γής, οργανωτική σχέση, η οποία προκύπτει από τη δημόσια τοποθέ-
τηση και δράση τους στην Τρικαλινή κοινωνία, την αμφίεσή τους,

την παρουσία τους δίπλα σε κορυφαία στελέχη της και σε σειρά
ανοιχτών και κλειστών συγκεντρώσεων της οργάνωσης».

Όπως καταγγέλλει η Αγωνιστική Πρωτοβουλία, αφού ο ιδιοκτή-
της «επί ένα χρόνο παραβίαζε το σύνολο της εργατικής νομοθε-
σίας» αποφάσισε να απολύσει τους εργαζόμενους χωρίς καν χαρτί
απόλυσης και αποζημίωση. 

Στη συνάντηση με τον εργοδότη «όταν οι εργαζόμενοι και οι συν-
δικαλιστές διαμαρτυρήθηκαν για την παρουσία των «προσκαλεσμέ-
νων» και ζήτησαν η συνάντηση εργαζομένων - εργοδοσίας να γίνει
χωρίς παρουσία τρίτων, η απάντηση του εργοδότη ήταν ότι «οι κύ-
ριοι είναι φίλοι της επιχείρησης». 

Στη δίκη αναμένεται, όπως και στις προηγούμενες φορές, η μαζι-
κή συμμετοχή αλληλέγγυων και συμπαραστατών.

Γ.Π.

«Οι κύριοι είναι φίλοι της επιχείρησης»

Διαδήλωση ενάντια στα χημικά στα Σφακιά
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“Μιλάμε αναμφίβολα για μια μεγά-
λη πολιτική μάχη, που θα εκ-

φραστεί μέσα από τις εκλογές της 7
Μάη και έχει να καθορίσει τις εξελίξεις
το επόμενο διάστημα. Η κόντρα με το
υπουργείο έχει ανοίξει εδώ και καιρό,
αν θυμηθούμε το σχέδιο Αθηνά, τις επι-
πτώσεις που θα είχε στα πανεπιστήμια
η εφαρμογή του, αλλά και την αντίστα-
ση σε αυτό από τους φοιτητές σε όλη
τη χώρα”,�λέει ο Μηνάς Χρονόπουλος
από την Αγγλική Φιλολογία Αθήνας. �

“Η φετινή χρονιά καθορίστηκε από
τον αγώνα των διοικητικών υπαλλήλων,
όπου ειδικά στο ΕΚΠΑ διήρκεσε τέσσε-
ρις μήνες και έβγαλε μια σειρά από
προχωρήματα και παραδείγματα. Οι
φοιτητές της φιλοσοφικής αλλά και
των υπόλοιπων σχολών του Καποδι-
στριακού, βρεθήκαμε στο πλευρό τους
από την αρχή στηρίζοντας τη μάχη
ενάντια στις διαθεσιμότητες- απολύ-
σεις. Καταλαβαίναμε ότι η δική τους
απόλυση θα οδηγούσε σε αδυναμία
λειτουργίας των σχολών μας, κάτι που
δυστυχώς τώρα επιβεβαιώνεται. Βρε-
θήκαμε στις απεργιακές φρουρές κάθε
μέρα, στις συνελεύσεις στην Πρυτα-
νεία. Καταφέραμε να δώσουμε έμπνευ-
ση στους εργαζόμενους, να μαζικοποι-
ήσουμε τις περιφρουρήσεις απέναντι
στις προσπάθειες σπασίματος της
απεργίας, να απαντήσουμε στην προ-
παγάνδα και τη λάσπη των ΜΜΕ που
πρόβαλαν δήθεν αγανακτισμένους φοι-
τητές να ωρύονται κατά της απεργίας.
Τα κλιμάκια που ήθελαν να φτιάξουν

τις λίστες με τα ονόματα των διαθέσι-
μων δεν παρέλειψαν μάλιστα να απει-
λήσουν αρκετές φορές ότι θα χρησιμο-
ποιήσουν μέχρι και βία για να μπουν
στα πανεπιστήμια. 

Στη Φιλοσοφική κάναμε μαζικές συ-
νελεύσεις που αποφάσισαν την κατά-
ληψη της σχολής, η οποία κράτησε ένα
μήνα περίπου. Καταλυτικό στοιχείο σε
αυτές ήταν η συμμετοχή πρωτοετών
φοιτητών, αποδεικνύοντας πως μει-
οψηφίες ήταν όσοι εναντιωνόντουσαν
στην απεργία και όχι το αντίθετο. Χρει-
άζεται να στηρίξουμε τις επιτροπές
αγώνα μέσα στις σχολές μας, καθώς
μέσα από αυτή την απεργία κατάφεραν
οι διοικητικοί που την οργάνωσαν, να
στήσουν από την αρχή το σωματείο,
πετώντας απ’έξω αυτούς που προσπα-
θούσαν να τη σαμποτάρουν. 

Χρειάζεται να τις στηρίξουμε και να
τις ξαναζωντανέψουμε, γιατί οι μάχες
μέσα στις σχολές δεν έχουν τελειώσει.
Η από κοινού δράση των εργαζομένων
και φοιτητών είναι η μαγιά για τα επό-
μενα βήματα. Η προοπτική που βάζει η
αντικαπιταλιστική αριστερά για εργατι-
κό έλεγχο πατάει ακριβώς σε αυτό. Στις
διεκδικήσεις του κινήματος, στο συντο-
νισμό όλων των κομματιών που δου-
λεύουν και ζουν μαζί στον ίδιο χώρο.
Αυτή την κατεύθυνη διεκδικούμε να δυ-
ναμώσουμε μέσα από τα ψηφοδέλτια
της ΕΑΑΚ. Ζητάμε τη στήριξη των ψη-
φοδελτίων από τους φοιτητές που βρέ-
θηκαν σε αυτές τις μάχες, αλλά και τη
συμμετοχή στο δρόμο και το κίνημα”.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

“Δίνουμε την εκλογική μάχη στις σχολές μαζί με τα
ΕΑΑΚ έχοντας σαν κέντρο της προεκλογικής μας

καμπάνιας τη μάχη για το δυνάμωμα του φοιτητικού κινήμα-
τος ενάντια στο χρέος και τη διάλυση της παιδείας. Στη σχο-
λή μου έχει ξεκινήσει νέος γύρος επίθεσης καθώς στο μετα-
πτυχιακό τμήμα από του χρόνου σκοπεύουν να βάλουν δίδα-
κτρα ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ”, δήλωσε στην Εργατική
Αλληλεγγύη η Μαριλύδα Ανδρουλάκη, φοιτήτρια στην Κοι-
νωνιολογία Ρεθύμνου. 

“Η αιχμή της διαγραφής του χρέους απαντάει στο πώς δε
θα διαλύσουν οι πολιτικές του μνημονίου τα δημόσια πανεπι-
στήμια, εμείς από τη μεριά μας διεκδικούμε πως αυτή η επί-
θεση δεν θα περάσει και θα φύγει μαζί με την κυβέρνηση
Σαμαρά-Βενιζέλου μέσα από τις μάχες που δώσαμε και θα
συνεχίσουμε να δίνουμε. Οι φοιτητές, οι καθηγητές και οι
εγαζόμενοι μέσα στις σχολές χρειάζεται να παλεύουμε μαζί
ενάντια στις απολύσεις, τις περικοπές, τη διάλυση της φοι-
τητικής μέριμνας. Μαζί, ενάντια στο ρατσισμό και τους φασί-
στες όπως το κάναμε όλο το προηγούμενο διάστημα, με
αποκορύφωμα το μονοήμερο φεστιβάλ που έγινε το Μάρτη. 

Λίγες μέρες πριν το παγκόσμιο αντιφασιστικό συλλαλητή-
ριο στις 22 Μάρτη, όπου πολλοί φοιτητές από το Ρέθυμνο
διαδηλώσαμε στα Χανιά, οι φοιτητικοί σύλλογοι μαζί με τους
διοικητικούς υπαλλήλους των σχολών οργανώσαμε μια μέρα
αντιφασιστικής δράσης με συζητήσεις, προβολή και συναυ-
λία. Πάνω από εξακόσιοι φοιτητές πέρασαν εκείνη τη μέρα
από το χώρο που γινόταν το φεστιβάλ και πάρα πολλοί πέ-
ρασαν από το τραπεζάκι της ΚΕΕΡΦΑ δηλώνοντας συμμετο-
χή στις 22 Μάρτη και συζήτησαν μαζί μας για τη συνέχεια. 

Αυτή η διάθεση του κόσμου για να δράσει και να οργανω-
θεί μας δίνει την έμπνευση και την πεποίθηση πως η νεολαία
μέσα στα πανεπιστήμια αλλά και έξω από αυτά μπορεί να
αποτελέσει σημαντική βοήθεια στο εργατικό κίνημα για την
ανατροπή. Δίνουμε τα ρέστα μας τις επόμενες μέρες για να
μπορέσει αυτό να εκφραστεί μέσα από το δυνάμωμα της αν-
τικαπιταλιστικής αριστεράς στις σχολές”.

Ενισχύστε την ΕΑΑΚ
Σ

τις 25-26 Απρίλη πραγματοποιήθηκε το πανελλαδικό διήμερο των ΕΑΑΚ.
Έγινε μέσα σε μια περίοδο έντονης πολιτικοποίησης λόγω των διεκδική-
σεων της προηγούμενης χρονικής περιόδου και της επικείμενης μάχης

των εκλογών. Η οξυμένη προβολή των εναλλακτικών ιδεών ως αποτέλεσμα της
προεκλογικής περιόδου δίνει τη δυνατότητα σε πάνω από 50 σχήματα που με-
τέφεραν την εικόνα της προετοιμασίας τους, να ανοίξουν το αντικαπιταλιστικό
πρόγραμμα σαν αιχμή της καμπάνιας. 

Μπήκε στο διήμερο από το προεδρείο η αναγκαιότητα να στηριχτεί η δίκη
της Εργατικής Αλληλεγγύης ενώ πάρα πολλοί αγωνιστές των ΕΑΑΚ έβαλαν το
ζήτημα του αντιρατσιστικού κινήματος και της μεγάλης νίκης που πέτυχε με την
ισόβια καταδίκη των δολοφόνων του Σαχζάτ Λουκμάν. Έχοντας αφετηρία αυτά,
τα ΕΑΑΚ μπαίνουν σε μια περίοδο όπου οι ιδέες πολώνονται και δίνουν τη μάχη
της δυνάμωσης της αντικαπιταλιστικής αριστεράς μέσα και έξω από τις σχολές. 

Εναλλακτική

Συνδέουν τις μάχες προβάλλοντας την εναλλακτική του εργατικού ελέγχου,
κάτι που αναδείχθηκε σαν δυνατότητα μέσα από τη συμπόρευση φοιτητών- δι-
οικητικών που κόντραρε τις επιθέσεις των Συμβουλίων Ιδρυμάτων. Διεκδικούν
τη διαγραφή του χρέους και όχι των φοιτητών, την έξοδο από την Ε.Ε. και το
ευρώ, καμιά αξιολόγηση και απόλυση, δωρεάν σίτιση και στέγαση για όλους
τους φοιτητές, δυνατό μαζικό αντιρατσιστικό κίνημα το οποίο θα συνεχίσει την
ίδια νικηφόρα πορεία όπως το προηγούμενο διάστημα, την απομόνωση των φα-
σιστών μέσα από αντιφασιστικές πρωτοβουλίες όπως η 22 Μάρτη. 

Σημείο συνάντησης του φοιτητικού κινήματος θα είναι η εργατική πρωτομα-
γιά όπου έχουμε βάλει στόχο να την οργανώσουμε κατεβάζοντας τους φοιτητι-
κούς συλλόγους στις διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα.

Άγγελος Μιχαηλίδης, ΑΝΑΣΑ Παντείου

ΔΙΗΜΕΡΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΑΡΚΣ

ΕΑΑΚ 2-3 ΜΑΗ (ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6.30μμ H νεολαία ενάντια
στον εργασιακό μεσαίωνα

ΣΑΒΒΑΤΟ 6μμ Προβολή ΦΑΣΙΣΜΟΣ Α.Ε. 
Ακολουθεί συζήτηση για το φαινόμενο του
νεοφασισμού 

Ομιλητές: Λέανδρος Μπό-
λαρης, ιστορικός, συντελε-
στές του ντοκιμαντέρ

6ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΑΑΚ

ΒΟΛΟΥ 2-3 ΜΑΗ,

ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6μμ συζήτηση:
Δε ζητάμε το καπιταλιστικά
εφικτό, αλλά το κοινωνικά
αναγκαίο. 
Για μια παιδεία αγοραία ή
για μια παιδεία απελευθε-
ρωτική;”

ΣΑΒΒΑΤΟ 6μμ συζήτηση: �Η
κρίση ανήκει στον καπιταλι-
σμό και το μέλλον σε μας. 
Η αντιδραστική πολιτική της
ΕΕ και η απάντηση του αντι-
καπιταλιστικού κινήματος”

Ομιλητές: Ειρήνη Γαϊτάνου
(υποψήφια διδάκτορας Πο-
λιτικών Επιστημών), 
Πάνος Γκαργκάνας (υποψή-
φιος ευρωβουλευτής με την
ΑΝΤΑΡΣΥΑ), 

Στάθης Ντούρος (υποψήφιος περιφερει-
άρχης με την Αριστερή Παρέμβαση Θεσ-
σαλίας)

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΑΑΚ ΦΜΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/5 Μαθηματικό, 2μμ

“Το Πανεπιστήμιο - επιχείρηση και η αντι-
καπιταλιστική απάντηση”

Συμμετέχουμε
στηρίζουμε

ΑΘΗΝΑ     
Φιλοσοφική: ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 

ΣΑΦ-ΚΑΡΦΙ
Πάντειο: ΑΝΑΣΑ
ΑΣΚΤ: ΑΡΚΑΣ
Νομική: ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 

ΡΑΠΑΝ-ΣΑΦΝ-ΑΝΤΙΝΟΜΙΑ
Οικονομικό: ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ 

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
Μαθηματικό: ΑΕΠ 
Χημικό: ΑΣΥΧ
Φυσικό: ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ
Βιολογικό: ΚΑΡΑΒΙ
Θεολογική: ΑΝΑΘΕΜΑ
Μ.Ι.Θ.Ε.: ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Νοσηλευτική: ΑΝΕΠΑΦΟΙ
Φαρμακευτική: ΑΝΤΙΔΟΤΟ
ΠΑ.ΠΕΙ: CONTRA ROSSA
Αρχιτεκτονική: ΑΚΑ
Ηλεκτρολόγοι 
Μηχανικοί: ΑΝΑΦΗ
Τουρκικών και 
Ασιατικών Σπουδών: ΑΝΤ.Ε.Π.
Πληροφορική: ΑΝΑΡΣΥΠ
Χαροκόπειο: ΚΡΑΧ
ΤΕΙ Πειραιά: ΜΑΡΚΣ
ΤΕΙ Αθήνας: ΣΤΕΦ ΑΡΠΑ
ΑΣΠΑΙΤΕ: ΣΜΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Νομική: CONTRA LEGEM 

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Ιατρική: RESISTANCE
Μαθηματικό: APPITO
Οικονομικό: ANTICAPITALISTA
Πληροφορική: RAM
Β.Ε.Τ.: ΜΙΚΡΟΒΙΟ
Ιστορικό-
Αρχαιολογικό: ΑΝΤΑΡΣΙΑ
ΦΠΨ: MANIFESTO

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Ιατρική: Α.Ε.Ρ.Α.Σ.

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
Νομική: ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Επιστήμη 
Υπολογιστών: REVOLUTIONNAIRE 
Βιολογικό: ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΗ ΕΛΙΚΑ
Χημικό: Α.Ρ.ΧΗ
Φυσικό: EΝΤΡΟΠΙΑ
Ιατρική : ΚΑΡΦΙ

ΡΕΘΥΜΝΟ
Φιλοσοφική: ΑΕΠ
Οικονομικό: ΑΕΠ
Πολιτικών 
Επιστημών: ΑΕΠ
Κοινωνιολογια: ΑΕΠ
Ψυχολογια: ΑΕΠ

ΒΟΛΟΣ
Αρχιτεκτονική: CAMERA OBSCURA
Παιδαγωγικό: ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ

ΛΑΡΙΣΑ
ΤΕΙ: ΣΠ.ΑΝ.Κ.

ΠΑΤΡΑ
Επιστήμη Υλικών: ΚΡΑΜΑ
Φυσικό: ΚΡΟΥΣΗ
Ιατρικη: ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ
Μαθηματικό: ΜΑΦΙΑ
Χημικό: ΚΑΤΑΛΥΣΗ
Θεατρικών Σπουδών: ΘΕΑΑΜΑ
ΤΕΙ (ΣΕΥΠ-ΣΔΟ-ΣΤΕ): ΑΠΣ- Αριστερή 

Παρέμβαση Σπουδαστών



Δραστηριότητεςσελ. 16, Νο 1120
εργατικη αλληλεγγυη

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
- ΤΕΤΑΡΤΗ 30/4 ΕΡΤ-open 7μμ
Η εργατική Πρωτομαγιά 
Ομιλητής: Οδυσσέας Κατσούλης

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/4 δημαρχείο 6.30μμ
Η εργατική Πρωτομαγιά 
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/4 στης Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
Η εργατική εναλλακτική
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/4 καφέ Ερνέστο 6μμ
Η εργατική Πρωτομαγιά 
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/4 καφέ Quiz 6.30μμ
Η εργατική εναλλακτική
Ομιλητής: Κώστας Κοντογιάννης

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/4 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Η εργατική Πρωτομαγιά 
Ομιλήτρια: Ειρήνη Δρακούλη

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/4 Στοά Σάρκα, Α�κτίριο,
Β�όρ. 7μμ
Η εργατική εναλλακτική
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/4 καφέ Art Gallery 7.30μμ
Η εργατική εναλλακτική, το αντικαπιτα-
λιστικό σχέδιο για έξοδο από την κρίση

Ομιλητής: Βαγγέλης Καραθάνος

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/4 Στέκι Νεολαίας Αμπελο-
κήπων 7μμ
Σερβία 1999 – Η ΕΕ του πολέμου και
του ιμπεριαλισμού
Ομιλήτρια: Εύη Ευσταθοπούλου

ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/4 καφέ Άνεμος 6μμ
Σερβία 1999 – Η ΕΕ του πολέμου και
του ιμπεριαλισμού
Ομιλητής: Λάκης Κουτσίλας

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/4 καφέ Στέκι 7.30μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ: Μαζική απεργία,
κόμμα και συνδικάτα
Ομιλητής: Μιχάλης Θεοδωράκης

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/4 
Picadilly (Κουντουριώτου 20) 8μμ
Η εργατική Πρωτομαγιά 
Ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/4 δημαρχείο (5ος ορ.) 7μμ
Η εργατική Πρωτομαγιά 
Ομιλητής: Μήτσος Αργυροκαστρίτης

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/4 δημαρχείο 7μμ
Η εργατική Πρωτομαγιά
Ομιλητής: Παναγιώτης Ζουγανέλης

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/4 καφέ Μούντο 7μμ
Η εργατική Πρωτομαγιά
Ομιλητής: Αντώνης Αλφιέρης

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/4 αιθ. «Εκτός των τειχών»
7μμ: Η εργατική εναλλακτική
Ομιλητής: Γιώργος Τσιρώνης

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/4 Στέκι 6μμ
Η εργατική Πρωτομαγιά 
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/4 καφέ Κούνια 7.30μμ
Η εργατική Πρωτομαγιά 
Ομιλήτρια: Μαρία Γρυσμπολάκη

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/4 καφέ Άνω Πουρναρούσα
7.30μμ
Η εργατική Πρωτομαγιά 
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/4 Στέκι ΚΕΕΡΦΑ 
(Καβαλλότι 17) 7.30μμ
Η εργατική Πρωτομαγιά 
Ομιλήτρια: Μαρία Γεωργίου

ΡΕΘΥΜΝΟ

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

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/4 πλατεία Δημαρχείου 7μμ
Η εργατική εναλλακτική
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΓΑΛΑΤΣΙ

- ΤΕΤΑΡΤΗ 30/4 γραφεία ΕΛΜΕ
(Γκράβα) 7.30μμ
Καμιά ψήφος στους νεοναζί
Ομιλήτρια: Εύα Ζουγανέλη

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/4 καφέ Σέλτερ 7μμ
Η εργατική Πρωτομαγιά 
Ομιλήτρια: Νεφέλη Πετρούτσου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/4 στέκι της πλατείας
7.30μμ
Οι αγώνες της Πρωτομαγιάς 
Ομιλητής: Πέτρος Μπίγκος

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/4 
καφέ Έχουμε και Λέμε 7.30μμ
Οι αγώνες της Πρωτομαγιάς 
Ομιλητής: Μύρωνας Μαρκάκης

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 1/5 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Η εργατική εναλλακτική, 
η απάντηση στην κρίση
Ομιλήτρια: Βασιλική Μεθενίτη

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 1/5 Στέκι 7μμ
Η εργατική Πρωτομαγιά
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 1/5 καφέ «4 εποχές» 7μμ
Η εργατική Πρωτομαγιά 
Ομιλητής: Αντρέας Γκεζίμ

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 1/5 καφέ El Viaje 6.30μμ
Η εργατική εναλλακτική 
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ – ΚΟΛΩΝΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 1/5 θέατρο Άλεξτον 7μμ
Η εργατικη Πρωτομαγιά
Ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 1/5 Στέκι 6μμ
Η εργατική Πρωτομαγιά 
Ομιλητής: Αντώνης Φώσκολος

ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ

ΠΕΜΠΤΗ 1/5 καφέ 1968 (Θησέως και
Αγ.Πάντων) 7μμ
Η επανάσταση στην Πορτογαλία το ‘74
Ομιλητής: Ραφαήλ Καστρίτσης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 1/5 Στέκι 8μμ
Πρωτομαγιά τότε και σήμερα
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Τριαντοπούλου

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΜΕΝΙΔΙ

ΠΕΜΠΤΗ 1/5 καφέ Μαγαζί 7.30μμ
Πρωτομαγιά τότε και σήμερα
Ομιλητής: Ιάσονας Κατριμουστάκης

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/5 Σύλλογος Δασκάλων 7.30μμ
Η εργατική εναλλακτική

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/5 καφέ Τέχνη (παραλία
Νέας Χώρας) 7μμ
Η εργατική εναλλακτική
Ομιλήτρια: Μαργαρίτα Παπαμηνά

Στις σχολές

ΠΑΝΤΕΙΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 5/5 αίθουσα Α2, 2μμ
Κάθε ψήφος στη Χρυσή Αυγή, 
ένα μαχαίρι στα χέρια των ναζί
Ομιλητές: Προκόπης Παπαστράτης, 
Λέανδρος Μπόλαρης
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/5 αίθουσα Α1, 5μμ
Βιβλιοπαρουσίαση: «Η εργατική εναλλακτική»
Ομιλητές: Προκόπης Παπαστράτης και
καθαρίστρια από το Υπ. Οικονομικών

ΣOΣIA ΛI ΣMO μέ σα από την 
ανε ξάρ τη τη δρά ση της εργα τι κής τά ξης
Oι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον πλού το μέ -

σα στον καπι τα λι σμό. Mια νέα κοι νω νία απαλ -

λαγ μέ νη από την εκμε τάλ λευ ση, ο σοσια λι -

σμός, μπο ρεί να δημιουρ γη θεί μό νο όταν οι

εργά τες πάρουν συλ λο γι κά στα χέ ρια τους

τον έλεγ χο όλου του κοι νω νι κού πλού του και

προ γραμ μα τί σουν την παρα γω γή και τη δια -

νο μή σύμ φω να με τις ανθρώ πι νες ανά γκες. 

EΠA NA ΣTAΣH και όχι ρεφορ μι σμό
O καπι τα λι σμός δεν παίρ νει διορ θώ σεις. Πρέ -

πει να ανα τρα πεί με την εργα τι κή δρά ση. Δεν

υπάρ χει κοι νο βου λευ τι κός δρό μος προς μια

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

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

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

λι κών χω ρών ήταν κρα τι κοί καπι τα λι σμοί. 

Γι’ αυτό παλεύ ου με για τη διε θνι στι κή ενό τη -
τα των εργα τών σε όλον τον κόσμο χωρίς
δια κρί σεις εθνι κό τη τας γλώσ σας, θρη σκεί ας,
φύλου, φυλής ή σεξουα λι κής προ τί μη σης. 

Yπο στη ρί ζου με όλα τα εθνι κο α πε λευ θε ρω τι -
κά κινή μα τα που αντι στέ κο νται στην ιμπε ρια -
λι στι κή κατα πί ε ση. H δύνα μη που θα τσα κί σει
τελειω τι κά τον ιμπε ρια λι σμό εί ναι η ενό τη τα
της εργα τι κής τά ξης σε διε θνή κλί μα κα από
τη Nέα Yόρ κη ως τη Σε ούλ και από το Λον δί -
νο ως το Σάο Πά ο λο. 

Aντι πα λεύ ου με κά θε μορ φή σοβι νι σμού, ρα-
τσι σμού ή σεξι στι κών δια κρί σε ων που απει λεί
να δια σπά σει τους εργά τες. 

Aπέ να ντι στην αντι τουρ κι κή πολε μο κα πη λεία
της “δι κής μας” άρ χου σας τά ξης υπο στη ρί -
ζου με το σύν θη μα Eλ λη νες και Tούρ κοι εργά -

τες ενω μέ νοι. 

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

EΠA NA ΣTA TI KO KOM MA

της εργα τι κής πρω το πο ρί ας

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

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

ΠΕΜΠΤΗ 1/5 
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/5 
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 5.30μμ
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30μμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30μμ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ πλ. Ηρώων 5.30μμ     
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 7.30μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Μετρό 7.30μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 7μμ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Σκλαβενίτης 6μμ
ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ  Σκλαβενίτης 6.30μμ  
ΡΕΘΥΜΝΟ παλιά πόλη 6μμ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ΠΑΤΡΑ Ρήγα Φεραίου 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/5
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 11πμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Πεζόδρομος Γ. Ολυμπίου 12μ
ΤΑΥΡΟΣ ΗΣΑΠ 12μ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ 11πμ
ΙΛΙΟΝ Κεντρική πλατεία 11πμ   
ΝΙΚΑΙΑ Λαϊκή 12μ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ Σωτήρος 12μ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 11.30πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ κελάρι 12μ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλ. Αναλήψεως 12μ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Δεκελείας 12.30μ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πλ. Χαλανδρίου 12μ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 12μ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Everest (πλατεία) 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ  ΗΣΑΠ 12μ
ΓΚΡΑΒΑ Λαϊκή 12μ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 12μ 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλατεία Γαρδένια πικετοφορία 12μ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Συντριβάνι 11.30πμ 
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Everest πλατεία 11.30πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 12μ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 12μ     
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ πλατεία 11πμ
ΧΑΝΙΑ πλ. Αγοράς 11πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή 11.30πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11.30πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΟΥΜΠΑ πάρκο Αγ. Θεράποντα 11.30πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ πλ. Οσίας Ξένης 11.30πμ
ΚΕΝΤΡΟ Αγ. Λαμπράκη 11.30πμ
ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλ. Επταλόφου 11.30πμ

ΚΥΡΙΑΚΗ 27/4
ΠΕΙΡΑΙΑΣ παζάρι

ΕξορμήσειςΜαρξιστικά Φόρουμ
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ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ – ΤΑΥΡΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 1/5 πλατεία Αγ. Αικατερίνης 
(Κάτω Πετράλωνα) 7μμ
Πρωτομαγιά 2014 και 
η εναλλακτική εργατική προοπτική

Ομιλητές: Δημήτρης Λιβιεράτος, ιστορικός,
Θένια Ασλανίδη, γιατρός, υποψήφια δημοτι-
κός σύμβουλος, Λένα Βερδέ, δημοσιογρά-
φος, υποψήφια δημοτικός σύμβουλος, Πάνος
Γκαργκάνας, Εργατική Αλληλεγγύη, υποψή-
φιος ευρωβουλευτής

Τ.Ε. ΙΛΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/5 
Πολιτιστικό Κέντρο Αγ. Φανουρίου 6.30μμ
Διαχείριση ή ανατροπή; 
Η πρόταση της Αντικαπιταλιστικής 
Αριστεράς για τις Ευρωεκλογές 
και την Περιφέρεια Αττικής
Ομιλητές: Παναγιώτης Μαυροειδής, 
Τάσος Αναστασιάδης, Χρήστος Βαφειάδης

Τ.Ε. ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ 5/5 κήπος Τσαμαδού 7μμ
Ομιλητές: Πέτρος Κωνσταντίνου, 
Δέσποινα Κουτσούμπα, Γιάννης Φελέκης

Τ.Ε. ΧΟΛΑΡΓΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 8/5 Δημαρχείο  7 μμ 
Ομιλητές: Ειρήνη Φωτέλη, Δέσποινα Κου-
τσούμπα, Κώστας Παπαδάκης, Πέτρος
Παπακωνσταντίνου

Τ.Ε. ΑΙΓΑΛΕΩ

ΠΕΜΠΤΗ 8/5 Σύλλογος «Γιάννης Ρίτσος» 7μμ

Τ.Ε. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 8/5 
Πολιτιστικό Κέντρο Πετρούπολης 7μμ
Διαχείριση ή ανατροπή; Η πρόταση της
Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς για τις Ευ-
ρωεκλογές και την Περιφέρεια Αττικής

Τ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/5 πλ. Δημαρχείου 7μμ

Τ.Ε. ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/5 κεντρική πλατεία 7μμ 
Ομιλητές: Τάσος Αναστασιάδης, 
Πέτρος Παπακωνσταντίνου

Τ.Ε. ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ-ΘΗΣΕΙΟΥ-

ΚΟΥΚΑΚΙΟΥ-ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/5 Θησείο (δίπλα στο
σταθμό) 8μμ
Ομιλητές: Πέτρος Κωνσταντίνου, 
Δέσποινα Κουτσούμπα

Τ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/5 Πλατεία Λιοντάρια 7μμ
Ομιλητές: Πάνος Γκαργκάνας, 
Αντώνης Δραγανίγος

T.E. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/5 πλατεία 7μμ

Τ.Ε. ΓΑΛΑΤΣΙ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/5  πλ. Λυσίου, 7μμ

Τ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/5 πλ. Δαβάκη 7μμ

Τ.Ε. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/5 Πνευματικό Κέντρο 7 μμ 

Ομιλητές: Αντώνης Σταματόπουλος, 
Πέτρος Παπακωνσταντίνου

Τ.Ε. ΧΑΝΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/5,  7μμ 
Ομιλητές: Αντώνης Δραγανιγος, 
Πάνος Γκαργκάνας

Τ.Ε. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/5 Πνευματικό Κέντρο 7μμ 
Ομιλητές: Τάσος Αναστασιάδης, 
Νίκος Αδαμόπουλος

Τ.Ε. ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/5 Πολύκεντρο 7 μμ 
Ομιλητές: Πάνος Γκαργκάνας, 
Δέσποινα Κουτσούμπα, 
Πέτρος Παπακωνσταντίνου

Τ.Ε. ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/5 7μμ
Ομιλητές: Μαριάννα Τσίχλη, 
Σπύρος Κοντομάρης, 
Τάσος Αναστασιάδης

Τ.Ε. ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 22/5 
πλατεία Συμηριώτη 7 μμ
Ομιλητές: Πάνος Γκαργκάνας,  
Παναγιώτης Μαυροειδής 

ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/4 
Πολιτιστικό Κέντρο Πετρούπολης
(Εθνικής Αντίστασης 61) 7μμ
Για ποια παιδεία παλεύουμε;

ΚΥΡΙΑΚΗ 4/5 
• Καφενείο Παπιαμώνης 12μ
Πολιτική παρουσίαση ψηφοδελτίου
• λαϊκό γλέντι 
οικονομικής ενίσχυσης 2μμ 

ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/5 Πάρκο Χαριλάου 8μμ
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/5 Πολιτιστικό Κέντρο
Τούμπας 7.30μμ
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΤΡΙΤΗ 6/5 Πλατεία Ναυαρίνου 7.30μμ
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
ΠΕΜΠΤΗ 8/5 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ανοιχτή εκδήλωση – παρουσίαση θέ-

σεων και υποψήφιων
Ομιλητές: 
Λέτα Ζάγκλα, υποψήφια δήμαρχος, 
Γιάννης Χριστόπουλος, εκπ/κος, 
υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, 
Πάνος Γκαργκάνας, υποψήφιος
ευρωβουλευτής

ΡΗΞΗ & ΑΝΑΤΡΟΠΗ 
στο ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/5 κεντρική πλατεία 7 μμ

ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ 
στην ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 11/5 κεντρική πλατεία 7 μμ

ΠΟΛΗ ΑΝΑΠΟΔΑ 
(ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ)

ΤΡΙΤΗ 13/5 εκλογικό περίπτερο (πλα-
τεία) 7μμ

ΚΙΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 
(ΖΩΓΡΑΦΟΥ)

ΤΡΙΤΗ 13/5 πλατεία Γαρδένια 6.30μμ

ΔΡΑΣΗ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/5 κεντρική πλατεία 7 μμ

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ



Τ
έσσερα χρόνια έχουν περάσει από το ξε-
κίνημα της Συριακής Επανάστασης.
Όμως, στις σπάνιες φορές που η Συρία

αποσπάει μερικά δευτερόλεπτα δημοσιότητας
στα κανάλια και τις εφημερίδες οι εικόνες που
κυριαρχούν είναι μιας ανθρωπιστικής κατα-
στροφής με ανεξήγητα αίτια. 

Για μεγάλα τμήματα της Αριστεράς το συμ-
πέρασμα είναι εύκολο: η επανάσταση έχει χά-
σει, αν έγινε ποτέ, αυτό που υπάρχει τώρα εί-
ναι το μαύρο σκοτάδι ενός θρησκευτικού («σε-
χταριστικού») πολέμου. 

Η αλήθεια είναι ότι η Συριακή Επανάσταση
περνάει πολύ δύσκολες ώρες. Στο περασμένο
φύλλο της η Εργατική Αλληλεγγύη δημοσίευ-
σε την τραγική είδηση της δολοφονίας δυο
συντρόφων της «Φράξιας Λαϊκής Απελευθέρω-
σης» μιας ένοπλης πολιτοφυλακής που συνδέ-
εται με το Ρεύμα της Επαναστατικής Αριστε-
ράς στην Συρία. Οι σύντροφοι έπεσαν μαχόμε-
νοι, όχι σε σύγκρουση με τον στρατό του
Άσαντ, αλλά με τμήμα μιας ακραίας ισλαμιστι-
κής οργάνωσης που δρα στην Συρία. 

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Διεθνιστι-
κής Σοσιαλιστικής Τάσης που μέλος της είναι
το ΣΕΚ: «Η συριακή επανάσταση βρίσκεται σε
τραγική κατάσταση. Δέχεται επιθέσεις από
όλες τις πλευρές: Από το καθεστώς του Άσαντ
και τους περιφερειακούς και διεθνείς υποστη-
ρικτές του, από τους ανοιχτούς συμμάχους
του δυτικού ιμπεριαλισμού και από σεχταριστι-
κές ομάδες τζιχαντιστών. Παρά τον μεταξύ
τους ανταγωνισμό, αυτές οι διαφορετικές δυ-
νάμεις έχουν ένα κοινό συμφέρον να τσακί-
σουν το αυθεντικό δημοκρατικό επαναστατικό
κίνημα που ένωσε Σύριους όλων των θρησκευ-
τικών και εθνικών προελεύσεων στον αγώνα
για να ανατρέψουν το καθεστώς».

Αυτό το κίνημα ξέσπασε τον Μάρτη του
2011. Η σπίθα που άναψε την πυρκαγιά ήταν η
σύλληψη και ο βασανισμός στα κρατητήρια
του καθεστώτος ενός μαθητή στη πόλη Ντα-
ράα στα νότια της χώρας, επειδή έγραψε στον
τοίχο του σχολείου του το σύνθημα: «Ο λαός
θέλει να ανατρέψει το καθεστώς». Ήταν το
σύνθημα που είχε κάνει διάσημο σε όλο τον
αραβικό κόσμο η Αιγυπτιακή Επανάσταση που
είχε ανατρέψει τον δικτάτορα Μουμπάρακ τον
προηγούμενο μήνα –και πριν από αυτήν η επα-
νάσταση στην Τυνησία. Το σύνθημα, μαζί με
την εξέγερση είχε φτάσει και στην Συρία του
Άσαντ. 

Αξίζει να θυμίσουμε ότι στα πρώτα βήματά
της η εξέγερση στην Συρία δεν είχε θρησκευ-
τικό χρωματισμό: οι διαδηλωτές απαιτούσαν
«ελευθερία» και «αξιοπρέπεια». Μαζικές διαδη-
λώσεις, μεγάλες συγκεντρώσεις, γενικές
απεργίες, ήταν τα όπλα του μαζικού κινήμα-
τος. Ένα δίκτυο από λαϊκές επιτροπές, ενώ-
σεις, συμβούλια, εφημερίδες και άλλα ΜΜΕ
κάλυψαν τις περισσότερες περιοχές της χώ-
ρας. 

Υπόβαθρο

Το υπόβαθρο της εξέγερσης ήταν η διάψευ-
ση των ελπίδων για τις μεταρρυθμίσεις που εί-
χε υποσχεθεί ότι θα εφαρμόσει ο Μπασάρ
Άσαντ στο καθεστώς του κόμματος Μπάαθ. Ο
Μπασάρ είναι ο κληρονόμος του Χαφέζ Άσαντ
που κυβερνούσε την Συρία με σιδερένια πυγ-
μή από τα τέλη της δεκαετίας του ’60. Το κα-
θεστώς του ονομαζόταν «σοσιαλιστικό» και
«αντιμπεριαλιστικό». 

Στην πραγματικότητα ήταν ένα αυταρχικό

καθεστώς με πολλές ομοιότητες με τα καθε-
στώτα του κρατικού καπιταλισμού στην ανατο-
λική Ευρώπη που κατέρρευσαν στις αρχές της
δεκαετίας του ’90. Ο αντιιμπεριαλισμός του
ήταν πάντοτε ασυνεπής, για την ακρίβεια είχε
όριο τα συμφέροντα του καθεστώτος ως μιας
«περιφερειακής δύναμης» στη Μέση Ανατολή.
Το 1976 δεν δίστασε για παράδειγμα να τσακί-
σει τους Παλαιστίνιους στο Λίβανο σε συνερ-
γασία με το Ισραήλ. Στήριξε τον Πρώτο Πόλε-
μο του Κόλπου το 1991 που εξαπέλυσαν οι
ΗΠΑ με την κάλυψη του ΟΗΕ. Και συμμετείχε
ενεργά στον «πόλεμο κατά της τρομοκρατίας»
στην πρώτη δεκαετία αυτού του αιώνα με τις
συριακές μυστικές υπηρεσίες να συνεργάζον-
ται στενά με την CIA. 

Ο Μπασάρ Ασαντ είχε υποσχεθεί οικονομι-
κές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις. Στο πρώτο
πεδίο αυτό σήμαινε άνοιγμα στην αγορά, ιδιω-
τικοποιήσεις και πλουτισμό των «κολλητών»
της οικογένειας και του καθεστώτος. Το 2000
το 11% του πληθυσμού ζούσε κάτω από το
επίσημο όριο της φτώχειας. Το 2010 το ποσο-
στό είχε φτάσει το 33%! Η Συρία απέκτησε
ιδιωτικές τράπεζες και Χρηματιστήριο στη Δα-
μασκό. Όμως, δεν απέκτησε δημοκρατία.

Η απάντηση του Άσαντ στο ξέσπασμα της
εξέγερσης ήταν διπλή. Έστειλε τον στρατό και
τις πολιτοφυλακές του κόμματός του να κατα-
στείλουν τις διαδηλώσεις. Και σε αυτή την εκ-
στρατεία χρησιμοποίησε τη πολιτική του «διαί-
ρει και βασίλευε» προσπαθώντας να στρέψει
τη μια θρησκευτική ή εθνική μερίδα ενάντια
στην άλλη –οι επικλήσεις στη «Τζιχάντ» (ιερό
πόλεμο) ενάντια στους εξεγερμένους δεν έλει-
παν επίσης. 

Η στρατιωτικοποίηση της σύγκρουσης και ο
θρησκευτικός χρωματισμός της ήταν καταρ-
χήν επιλογή του καθεστώτος, όχι των εξεγερ-

μένων. Από  ένα σημείο και
μετά, όμως, η επιλογή της
ένοπλης αντίστασης ήταν
υποχρεωτική για την επιβίω-
ση της επανάστασης. 

Ο «διεθνής παράγων»

Η Συριακή Επανάσταση
αναστάτωσε τον «διεθνή πα-
ράγοντα». Η ανατροπή του
Άσαντ θα σήμανε την απώ-
λεια ενός πολύτιμου συμμά-
χου για την Ρωσία και το
Ιράν. Για τις ΗΠΑ, την Τουρ-
κία, τα εμιράτα του Κόλπου
θα σήμαινε μια ανεξέλεγκτη
κατάσταση όπου δεν θα μπο-
ρούσαν να εξασφαλίσουν τη
διάδοχη κατάσταση. Καλύτε-
ρα τον εχθρό που ξέρεις, που
λέει κι η παροιμία. 

Η Σαουδική Αραβία και τα
άλλα κράτη του Κόλπου
έσπευσαν να αξιοποιήσουν
τις προσβάσεις τους στην ισ-
λαμική αντιπολίτευση στο κα-
θεστώς. Χρησιμοποίησαν
τους κρουνούς του χρήματος
που έχουν στη διάθεσή τους

για να εξοπλίσουν και να εκπαιδεύσουν ένο-
πλους σχηματισμούς που έλεγχαν. Στα τέλη
της περασμένης χρονιάς αυτές οι ομάδες συ-
σπειρώθηκαν κάτω από την ομπρέλα του Ισλα-
μικού Μετώπου. 

Ο Συριακός Εθνικός Συνασπισμός έχει την
έδρα του στη Ντόχα του Κατάρ και έχει ανα-
γνωριστεί ως η νόμιμη συριακή κυβέρνηση
από το Συμβούλιο των Κρατών του Κόλπου κι
επίσης έχει πάρει την έδρα της Συρίας στον
Αραβικό Σύνδεσμο. 

Τα διλήμματα του αμερικάνικου ιμπεριαλι-
σμού εκδηλώθηκαν ανάγλυφα πέρσι τον Σε-
πτέμβρη, μετά την επίθεση με χημικά όπλα
που εξαπέλυσε το καθεστώς στους αμάχους
της Γκούτα. Ήταν η «κόκκινη γραμμή» που εί-
χε τραβήξει ο Ομπάμα που αν την παραβίαζε
το καθεστώς τα αντίποινα θα έφταναν μέχρι
την ένοπλη επέμβαση. Τελικά ο Ομπάμα έκανε
πίσω και δέχθηκε μια συμβιβαστική πρόταση
του Πούτιν για την καταστροφή των χημικών
όπλων της Συρίας (αυτά που καταστρέφονται
στα ανοιχτά της Κρήτης) και την έναρξη συνο-
μιλιών στην Γενεύη. 

Ο Ομπάμα και το αμερικάνικο Πεντάγωνο
δεν έχουν όρεξη για νέες περιπέτειες και φιά-
σκα όπως του Ιράκ, του Αφγανιστάν ή της Λι-
βύης πιο πρόσφατα. Έχουν άλλες προτεραι-
ότητες. 

Οι διαπραγματεύσεις στην Γενεύη δεν οδή-
γησαν πουθενά. Το καθεστώς του Άσαντ μένει
όρθιο και έχει πάρει την πρωτοβουλία στο μέ-
τωπο των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Από την
άλλη, οι ΗΠΑ αρχίζουν να ενισχύουν με οπλι-
σμό αυτό που ονομάζουν «μετριοπαθή» αντι-
πολίτευση –πρόσφατα κυκλοφόρησε η φήμη
ότι στέλνουν φορητούς αντιαεροπορικούς πυ-
ραύλους (manpads) μέσω Ιορδανίας. 

Άσαντ εναντίον Αλ�-Κάιντα;

Ένα μεγάλο μέρος του οπλισμού που έχουν
στείλει το Κατάρ ή η Σαουδική Αραβία έχει κα-
ταλήξει στα χέρια οργανώσεων που δηλώνουν
την πίστη τους στην Αλ-Κάϊντα. Το Ισλαμικό
Κράτος του Ιράκ και της Συρίας (ISIS) και η
αλ-Νάσρα είναι οι δυο μεγαλύτερες. Αυτές οι
οργανώσεις πολεμούν με τις δυνάμεις του κα-
θεστώτος, επιτίθενται σε άλλες οργανώσεις
και πολιτοφυλακές που δεν ανήκουν στο πολι-
τικό ισλάμ, αλλά επίσης πολεμάνε και μεταξύ
τους και με το Ισλαμικό Μέτωπο. 

Η ISIS και η αλ-Νάσρα έχουν καταλάβει την
Ράκα στο βορρά, τη μοναδική επαρχιακή πρω-
τεύουσα που έχει χάσει το καθεστώς και στρα-
τηγικό σημείο για την επικοινωνία με την Τουρ-
κία. 

Όμως, δεν ήταν η ISIS που απελευθέρωσε
τη Ράκα, ήταν η εξέγερση των κατοίκων της.
Για πολλούς μήνες μετά, η πόλη ήταν κέντρο
του μαζικού κινήματος με ένα δίκτυο λαϊκών
επιτροπών και πρωτοβουλιών να ανθίζουν κυ-
ριολεκτικά. Αυτά τα δίκτυα έγιναν στόχος των
«τζιχαντιστών» -μαζί με τη χριστιανική μειονό-
τητα της πόλης. 

Αυτές οι οργανώσεις-πολιτοφυλακές ενι-
σχύονται με εθελοντές από άλλες χώρες,
όπως το Μαρόκο, το Ιράκ. Είναι οι πιο καλά
εξοπλισμένες και πειθαρχημένες. Αλλά δεν
μπορούν να νικήσουν το στρατό του Άσαντ
παρά μερικές τοπικές επιτυχίες. 

Ακόμα χειρότερα, με τη δράση τους σπάνε
το μοναδικό παράγοντα που μπορεί να εξα-
σφαλίσει την ανατροπή του καθεστώτος: την
ενότητα των εργατών, της νεολαίας, των φτω-
χών αγροτών πέρα από θρησκευτικές εντάξεις
και εθνικές καταγωγές. Είναι δύναμη της αντε-
πανάστασης, όχι μια συντηρητική πτέρυγα της
επανάστασης. 

Όμως, αυτή η ζοφερή κατάσταση δεν έχει
σημάνει το τέλος της επανάστασης. Ακόμα και
στη Ράκα γίνονται διαδηλώσεις από οργανώ-
σεις γυναικών, για παράδειγμα, που απαιτούν
την απελευθέρωση κρατουμένων από τις φυ-
λακές των ισλαμιστών. Όπως έγραφε στις αρ-
χές του Απρίλη ο Τζόζεφ Νταχέρ, Σύριος επα-
ναστάτης: 

«Τον Σεπτέμβρη του 2013, μετά από μια επί-
θεση της ISIS σε χριστιανική εκκλησία στη Ρά-
κα, οργανώσεις νεολαίας και ακτιβιστές οργά-
νωσαν μια διαδήλωση διαμαρτυρίας, στην
οποία κρατούσαν ένα μεγάλο σταυρό ως έν-
δειξη αλληλεγγύης στην χριστιανική κοινότητα
της πόλης. Παρόμοιες διαδηλώσεις καταδίκης
των καταπιεστικών πρακτικών της ISIS έγιναν
στο Χαλέπι, στη Μαγιαντίν, στην αλ-Κουσαϊρ
και σε άλλες πόλεις όπως η Κανφραμπέλ

Στις 13 Γενάρη 2014 οργανώθηκαν διαδηλώ-
σεις σε πολλά σημεία της χώρας… ένα από τα
συνθήματα ήταν ‘ο Άσαντ και η ISIS είναι
ένα’… 

Οι επαναστατικές μάζες της Συρίας έχουν
αποδείξει ότι η επανάστασή τους δεν είναι νε-
κρή. Όμως, ο κόσμος δεν θέλει να δει αυτό το
σύμβολο. Αγνοούν το γεγονός ότι σε μια γει-
τονιά του Χαλεπιού, ακόμα και τον Γενάρη του
2014 τα συνθήματα στους τοίχους στρέφον-
ταν τόσο ενάντια στον Άσαντ όσο κι ενάντια
στους τζιχαντιστές, συνθήματα όπως: �“η Επα-
νάστασή μας είναι ενάντια σε όλους τους κα-
ταπιεστές” και “ο�συριακός λαός δεν θα υπο-
ταχτεί ποτέ”. 

Λέανδρος Μπόλαρης
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Τι γίνεται στη Συρία;
Μαχητής της «Φράξιας Λαϊκής Απελευθέρωσης» 
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Μεγάλη είναι η ανταπόκριση στη
νέα μπροσούρα με τίτλο ''Η εργατική
εναλλακτική'', που κυκλοφορεί εδώ
και είκοσι μέρες και αποτελεί μια κοι-
νή έκδοση του Μαρξιστικού Βιβλιο-
πωλείου και της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης, με συγγραφείς τη Λένα Βερδέ
και τον Λέανδρο Μπόλαρη.

Μέσα σε αυτό το μικρό διάστημα
«Η εργατική εναλλακτική» έχει γίνει
ανάρπαστη στους χώρους εργα-
σίας, καθώς πάνω από 320 μπρο-
σούρες έχουν πουληθεί σε απεργίες
και διαδηλώσεις, σε περιοδείες,
εξορμήσεις στους εργατικούς χώ-
ρους, αλλά και σε μεμονωμένους
συντρόφους και αγωνιστές. 

Μόνο μέσα σε μια μέρα, στην Πα-
νεργατική Απεργία στις 9 Απρίλη,
στην Αθήνα δόθηκαν 70 μπροσού-
ρες και στη Θεσσαλονίκη 5. Αντί-
στοιχα στις εξορμήσεις στους εργα-
σιακούς χώρους, στην ΠΟΣΤ 10,
στον Άγιο Σάββα 6, στο Αγλαΐα Κυ-
ριακού 6, στην Ελευθεροτυπία 5,
στο Αγία Σοφία 3, στο Ιπποκράτειο
5, στο δήμο Πετρούπολης 2, στο Ατ-
τικό νοσοκομείο 2, στον ΟΣΕ Καρό-
λου 3, στο Νοσοκομείο Βόλου 2, στη
Δ.Ο.Υ Βόλου 3, στην ΕΡΑ Βόλου 2,
στη ΔΕΗ Ν. Σμύρνης 2, στη ΔΕΗ
Συγγρού 2, στο ΥΠΕΧΩΔΕ 4, στο
Παίδων Πεντέλης 3, στην Παμακάρι-
στο 3, αλλά και στις σχολές, 10
μπροσούρες στο Διήμερο των ΕΑΑΚ
και 6 στο μονήμερο ‘ούτε Ουάσινγ-
κτον, ούτε Μόσχα' στην ΑΣΟΕΕ.

Οσο περισσότερο βαδίζουμε στη
προεκλογική περίοδο τόσο περισσό-
τερος κόσμος προσπαθεί να βρει
γνήσιες απαντήσεις για να σώσει τις
δουλειές του, τα μεροκάματά του,
για να βάλει τις ανάγκες του πάνω
από το χρέος που τον πνίγει, για να
κόψει το γόρδιο δεσμό της λιτότη-
τας. Ας διαβάσουμε και ας διακινή-
σουμε την “εργατική εναλλακτική”!  

Ραφαήλ Καστρίτσης, 

Ανάρπαστη 
η “Εργατική 
Εναλλακτική”!

Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο
Φειδίου 14, Τηλ: 210 5247584 www.marxistiko.gr

100 χρόνια από τον Α’ Π.Π.

Από την κούρσα των αποικιών στον πόλεμο

Οι θεωρίες για τον ιμπεριαλισμό

Πόλεμος και επανάσταση – η Ρωσία

Πόλεμος και επανάσταση – η Γερμανία

Πόλεμος και επανάσταση – η Ιταλία

Πόλεμος και επανάσταση – η Ουγγαρία

Η Β’ Διεθνής και ο πόλεμος

Από το Τσίμερβαλντ στη Γ’ Διεθνή

Η Ελλάδα και ο Δεκαετής Πόλεμος 1912-22

�ΣΕΚΕ, ΚΚΕ και πόλεμος

Ήταν ο Β’ Π.Π. συνέχεια του Α’ Π.Π.

ή ήταν «αντιφασιστικός»;

Ο ιμπεριαλισμός σήμερα

Ουκρανία και “Νέος ψυχρός πόλεμος”

40 χρόνια από τη Μεταπολίτευση

Το Πολυτεχνείο και η Μεταπολίτευση

Η Κύπρος και η Μεταπολίτευση

Μπορούσε να γίνει επανάσταση;

Πορτογαλία 1974,

η επανάσταση με τα γαρύφαλλα

Ισπανία, το τέλος του Φράνκο

Οι απεργίες της Μεταπολίτευσης

Ο ελληνικός καπιταλισμός,

η κρίση και η Μεταπολίτευση

Το ΠΑΣΟΚ και η ρεφορμιστική αριστερά

Η επαναστατική αριστερά

Μετά τις εκλογές, τι;

Η «έξοδος από τα Μνημόνια» και η κρίση

Πού βαδίζει ο ΣΥΡΙΖΑ;

Η πάλη ενάντια στους νεοναζί

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και

η αντικαπιταλιστική προοπτική

Μαρξ, καπιταλισμός και κρίση

Βρισκόμαστε στο τέλος

της μεγάλης κρίσης;

Υπάρχει ζωή έξω από την Ε.Ε. και το Ευρώ;

Κρίση και τράπεζες

Πόσο έχει ξεπεραστεί η ανάλυση

του Μαρξ για τον καπιταλισμό;

Η πάλη ενάντια στον 
ρατσισμό και τους φασίστες

Οι ρίζες του ρατσισμού

Η δεκαετία του ’30 και

η πάλη ενάντια στο φασισμό

Το κίνημα σήμερα

Καταπίεση και απελευθέρωση

Μαρξισμός και καταπίεση

Ένας αιώνας αγώνων για

την απελευθέρωση των γυναικών

LGBTQ – κίνημα και πολιτική

Τέχνη και επανάσταση

Ο
Μαρξισμός 2014 είναι
ένα τετραήμερο με
συζητήσεις και ιδέες

για το πώς μπορούμε να αλ-
λάξουμε τον κόσμο. Σ’ αυτό
το τετραήμερο συμμετέχουν
εργαζόμενοι και συνδικαλι-
στές από τις μεγάλες απερ-
γιακές μάχες και πανεργατι-
κές, ακτιβιστές του αντιρατσι-
στικού και αντιφασιστικού κι-
νήματος, επαναστάτες και αν-
τικαπιταλιστές που παλεύουν
για μια κοινωνία χωρίς κατα-
πίεση, σεξισμό και εκμετάλ-
λευση.

Φέτος συμπληρώνονται 100
χρόνια από τον πρώτο παγκό-
σμιο πόλεμο, τον πιο φονικό
πόλεμο στην αρχή του προ-
ηγούμενου αιώνα αλλά όχι
τον μοναδικό. Δεν είναι όμως
μόνο ένας αιώνας πολέμων,
αλλά και επαναστάσεων. 

Αντικαπιταλιστική πάλη

Από τη Ρωσία και τη Γερμα-
νία των αρχών του 20ου αι-
ώνα, μέχρι την Αίγυπτο και
την Τυνησία του σήμερα, ο
κόσμος από τα κάτω, αντιστέ-
κεται, παλεύει και συγκρούε-
ται με τις άρχουσες τάξεις
του καπιταλισμού. Ένας αι-
ώνας κρίσεων και αντικαπιτα-
λιστικής πάλης, ένας αιώνας
συγκρούσεων. Φέτος το κα-
λοκαίρι συμπληρώνονται 40
χρόνια από την μεταπολίτευ-
ση, από την ανατροπή της
Χούντας, και την εμφάνιση
ενός νέου εργατικού κινήμα-
τος που έχει βάλει τη σφραγί-
δα του στις εξελίξεις. 

Το τετραήμερο του Μαρξι-
σμού θα γίνει 26-29 Ιούνη,
ενώ όλα τα προηγούμενα
χρόνια γινόταν τον Μάη.
Έχουμε να οργανώσουμε τη
συμμετοχή της αντικαπιταλι-
στικής αριστεράς, της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ, στη μάχη των εκλο-
γών στις 18 και 25 Μάη, ενάν-
τια στους Τροϊκανούς, τα
Μνημόνια και τους νεοναζί.

Γι’ αυτό το τετραήμερο θα
γίνει στις 26-29 Ιούνη. Έτσι θα
έχουμε τη δυνατότητα να συ-
ζητήσουμε και για τα αποτελέ-
σματα των εκλογών και για τη
συνέχεια. Για να αξιοποιήσου-
με κάθε δυνατότητα για την
ανατροπή του συστήματος
που γεννάει κρίσεις, φτώχεια,
πολέμους και φασισμό.

Δηλώστε
συμμετοχή

Κύκλοι και θέματα

26-29 Ιούνη ο Μαρξισμός 2014

Ιδέες
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Δ
ικοινοτικός θα είναι για πρώτη φορά φέτος
ο εορτασμός της Εργατικής Πρωτομαγιάς
στην Κύπρο. Θα γίνει στο γήπεδο της Τσε-

τίν Καγιά στις 7μμ με πρωτοβουλία των οργανώσε-
ων ΠΕΟ, Dev-is, KTOS, KTOEOS, BES και KTAMS.
Επίσης, στην εκδήλωση συμμετέχει η αδελφή ορ-
γάνωση του ΣΕΚ, Εργατική Δημοκρατία.

Οι διοργανωτές έχουν απευθύνει ανοιχτή πρό-
σκληση για συμμετοχή σε όσες οργανώσεις θέ-
λουν να υπογράψουν την παρακάτω διακήρυξη. 

«Μαζί με την εργατική τάξη σ’ ολόκληρο τον κό-
σμο τιμούμε την παγκόσμια μέρα του αγώνα και
της αλληλεγγύης των εργαζομένων και οι κύπριοι
εργαζόμενοι. 

Τιμούμε την κόκκινη Εργατική Πρωτομαγιά απο-
δίδοντας φόρο τιμής στους πρωτοπόρους εργά-
τες, ελληνοκύπριους και τουρκοκύπριους οι οποί-
οι μέσα από τους κοινούς σκληρούς ταξικούς
αγώνες τις δεκαετίας του 1940 πέτυχαν θεμελια-
κές κατακτήσεις για την εργατική τάξη της Κύ-
πρου όπως η κοινωνική ασφάλιση, το οκτάωρο, το
δικαίωμα της οργάνωσης. 

Μετά από 56 χρόνια από τις φασιστικές επιθέ-
σεις που έγιναν κατά των πρωτοπόρων εργατών
την 1η Μαΐου 1958, τιμούμε οι Ελληνοκύπριοι και
Τουρκοκύπριοι εργαζόμενοι την Ημέρα της Ενό-
τητας, του Αγώνα και της Αλληλεγγύης των εργα-
ζομένων, διοργανώνοντας μαζί στην Λευκωσία την
1η Μαΐου 2014, ΚΟΙΝΗ εκδήλωση.

Η Πρωτομαγιά του 2014 βρίσκει τους εργαζό-
μενους στον τόπο μας αντιμέτωπους με σημαντι-
κά γεγονότα. 

Στον κοινωνικοοικονομικό τομέα τόσο οι Έλλη-
νοκύπριοι όσο και οι Τουρκοκύπριοι εργαζόμενοι
βιώνουν τα αποτελέσματα των σκληρών νεοφιλε-
λεύθερων πολιτικών.

Στο νότο οι εργαζόμενοι και η κοινωνία ευρύτε-
ρα βιώνουν τα αποτελέσματα του μνημονίου που

συμφώνησε η κυβέρνηση Αναστασιάδη με την
Τρόικα. Ύφεση, δραματική αύξηση της ανεργίας,
αύξηση της φτώχειας, περικοπές στην παιδεία,
την υγεία, το κοινωνικό κράτος, ξεπούλημα του
δημόσιου πλούτου, απορρύθμιση της εργασίας
με δραματικές βίαιες αλλαγές σε μισθούς και
ωφελήματα είναι το αποτέλεσμα των πολιτικών
που ακολουθούνται. 

Στο βορρά παρόμοια κατάσταση βιώνουν οι ερ-
γαζόμενοι ως αποτέλεσμα των νεοφιλελεύθερων
πολιτικών λιτότητας που επιβάλλονται από την
Τουρκία. 

Κοινά συμφέροντα

Η παγκόσμια οικονομική κρίση και οι συνέπειές
της αναδεικνύουν ακόμα πιο έντονα τα κοινά ταξι-
κά συμφέροντα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυ-
πρίων εργαζομένων και την ανάγκη εντατικοποί-
ησης των αγώνων τους ενάντια στις πολιτικές της
λιτότητας και της κατάργησης των κατακτήσεων
των εργαζομένων. Αναδεικνύουν την ανάγκη κοι-
νού αγώνα και αλληλεγγύης των εργαζομένων. 

Η φετινή Πρωτομαγιά χαρακτηρίζεται και από
την επανέναρξη της διαδικασίας των διακοινοτι-
κών συνομιλιών για επίλυση του κυπριακού προ-
βλήματος. Οι Οργανώσεις μας θεωρούν θετική
εξέλιξη την επανέναρξη των συνομιλιών. Είναι ξε-
κάθαρο ότι ο δρόμος των συνομιλιών είναι ο μό-
νος δρόμος που μπορεί να μας οδηγήσει σε ειρη-
νική και συμφωνημένη λύση. 

Παραμένουμε σταθερά δεσμευμένοι στην προ-
σπάθεια για λύση δικοινοτικής διζωνικής ομοσπον-
δίας, με μια κυριαρχία, μια ιθαγένεια, μια διεθνή
προσωπικότητα και με πολιτική ισότητα των δυο
κοινοτήτων όπως αυτή έχει περιγραφεί στις σχετι-
κές αποφάσεις των Η.Ε. Μια αμοιβαία αποδεκτή
συμφωνημένη λύση που να εκφράζει τα συμφέ-
ροντα των Κυπρίων, είναι ο κοινός στόχος των Ελ-

ληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων εργαζομένων. 
Η επανέναρξη των συνομιλιών για επίλυση του

κυπριακού θέτει μπροστά μας το καθήκον της εν-
τατικοποίησης και ενίσχυσης των κοινών δράσεων
μεταξύ των Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων
εργαζομένων και ταυτόχρονα της εντατικοποί-
ησης του αγώνα ενάντια στον εθνικισμό, ρατσι-
σμό, σοβινισμό, ενάντια στην διαίρεση. 

Καλούμε τους εργαζόμενους της Κύπρου ελλη-
νοκύπριους και τουρκοκύπριους να συσπειρω-
θούν γύρω από το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα
του τόπου μας. 

Να αγωνιστούμε ενωμένοι.
Ενάντια στις πολιτικές της λιτότητας, της απορ-

ρύθμισης της εργασίας, της αποδόμησης του κοι-
νωνικού κράτους.

Να προστατέψουμε τις εργατικές και κοινωνι-
κές κατακτήσεις που μας παρέδωσαν οι πρωτο-
πόροι τουρκοκύπριοι και ελληνοκύπριοι συνδικα-
λιστές. 

Ενάντια στα μνημόνια της Τρόικας και της
Τουρκίας.

Να αγωνιστούμε ενωμένοι για λύση του κυπρια-
κού, για επανένωση του τόπου και του λαού μας.
Για να τερματιστούν οι πόλεμοι και οι σφαγές αν-
θρώπων που προκαλεί ο ιμπεριαλισμός στην πε-
ριοχή μας και στον κόσμο για τα δικά του συμφέ-
ροντα.

Ο φετινός κοινός Πρωτομαγιάτικος Γιορτασμός
που διοργανώνουμε οι οργανώσεις ΠΕΟ, Dev-is,
KTOS, KTOEOS, BES και KTAMS την 1η του Μάη
η ώρα 7.00 μ.μ. στο γήπεδο της Τσετίν Καγιά,
στέλλει από την μια άκρη της Κύπρου ως την άλ-
λη, το δυνατό μήνυμα ενότητας και αντίστασης
των εργαζόμενων της Κύπρου.

Ενωμένοι για τα δίκαια των εργαζομένων, ενω-
μένοι για το δίκαιο της Κύπρου».

Δικοινοτικός ο εορτασμός της 1 Μάη

Η
Πρωτοβουλία Ενάντια στη
Φασιστική Απειλή – Κύπρος
διοργάνωσε στις 10 Απριλίου

δημόσια προβολή του καινούργιου
ντοκιμαντέρ του Άρη Χατζηστεφά-
νου ΦΑΣΙΣΜΟΣ Α.Ε.

Η προβολή ήταν προγραμματισμέ-
νη για τις 8 η ώρα και στις 8 ο κό-
σμος ήταν ήδη εκεί, κάτι πρωτόγνω-
ρο για τα κυπριακά δεδομένα. Η αί-
θουσα Ειρήνη, στο κέντρο της πα-
λιάς πόλης, γέμισε ασφυκτικά και
τελικά αποδείχτηκε πολύ μικρή για
να χωρέσει όλους εκείνους που ήρ-
θαν να παρακολουθήσουν το ντοκι-
μαντέρ, με αποτέλεσμα αρκετοί να
αναγκαστούν να φύγουν. Συνολικά
140 περίπου άτομα (90 στις καρέ-
κλες και οι υπόλοιποι όρθιοι ή καθι-
σμένοι στο πάτωμα) παρακολουθή-
σαμε το ΦΑΣΙΣΜΟΣ Α.Ε. 

Ο κόσμος προερχόταν από όλο
σχεδόν το φάσμα της αριστεράς και
του αυτόνομου χώρου και ήταν κό-
σμος όλων των ηλικιών με έντονη
την παρουσία της νεολαίας. 

Από την πλευρά μας, κάναμε μια
πολύ σύντομη εισαγωγή για το ίδιο

το περιεχόμενο του ΦΑΣΙΣΜΟΣ Α.Ε
και τη σημασία που έχει ένα τέτοιο
ντοκιμαντέρ στη συγκεκριμένη πολι-
τική συγκυρία όπου παρατηρείται
ανησυχητική άνοδος των ακροδε-
ξιών και νεοναζιστικών οργανώσεων
στην Ευρώπη και στην Κύπρο. Στο
τέλος της προβολής, δώσαμε την
προοπτική της συνέχειας ανακοινώ-
νοντας τη διοργάνωση μιας συζήτη-
σης στο επόμενο διάστημα.

Η αθρόα προσέλευση δείχνει πό-
σο πραγματικά απασχολεί το ζήτημα
της φασιστικής απειλής και στην Κύ-
προ και ότι ένα σημαντικό κομμάτι

του κόσμου έχει έντονα αντιφασιστι-
κά αντανακλαστικά. Η προβολή έγι-
νε λίγες βδομάδες μετά από την επί-
θεση του ΕΛΑΜ, της αδερφής οργά-
νωσης της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ στην Κύ-
προ, σε εκδηλώσεις στην Πάφο και
στη Λεμεσό, όπου ομιλητής ήταν ο
Τουρκοκύπριος πολιτικός Μεχμέτ
Αλί Ταλάτ.  

Είναι ενδεικτικό, ότι με το τέλος
του ντοκιμαντέρ, αρκετός κόσμος
σχημάτισε αυθόρμητα πηγαδάκια
και η συζήτηση άναψε για τα καλά,
με θέματα όπως η σημασία της ανε-
ξάρτητης από οικονομικά συμφέ-

ροντα δημοσιογραφίας, με ερωτή-
σεις γύρω από την ίδια την Πρωτο-
βουλία Ενάντια στη Φασιστική Απει-
λή – Κύπρος μέχρι την αναγκαιότητα
της οργανωμένης απάντησης στο
φασισμό.

Η προβολή του ΦΑΣΙΣΜΟΣ Α.Ε.
ήταν μόνο η αρχή για μας, ως Πρω-
τοβουλία. Είμαστε πεπεισμένοι, ότι
μοιραζόμαστε με πολλούς αντιφασί-
στες αγωνιστές την ανησυχία και
αγωνία για την έλλειψη ενός οργα-
νωμένου αντιφασιστικού μετώπου
που θα μπορέσει να δώσει τη μάχη,
τόσο στο επίπεδο της επιχειρηματο-
λογίας όσο και της δράσης ώστε να
μην επιτρέψουμε στο ΕΛΑΜ, από μια
περιθωριακή οργάνωση, να γίνει μια
σημαντική δύναμη όπως τα αδελφά-
κια του στην Ευρώπη. 

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια οργανώ-
νουμε αρχές του Ιούνη μια συζήτη-
ση με κεντρικό θέμα “Πως παλεύε-
ται ο φασισμός”.

Μυριάνθη Λοΐζου
Πρωτοβουλία Ενάντια στη Φασιστι-

κή Απειλή - Κύπρος

Αντιφασιστική πρωτοβουλία στην Λευκωσία Γιατί
στηρίζουμε
ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Στηρίζω την ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις
εκλογές γιατί για μένα εκπρο-
σωπεί μια άφθαρτη ιδεολογία
που με αγγίζει. Σε αυτή βρίσκω
μια πραγματική διέξοδο, γιατί
με τους αγώνες μπορούμε να
καταφέρουμε κάτι. 

Εκτιμώ το ήθος, τη δράση,
τον τρόπο που κινούνται οι
αγωνιστές της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και
που θέλουν να αλλάξουν τα
πράγματα. Με εκφράζει ο συν-
δυασμός της αγωνιστικότητας
με το χαμηλών τόνων προφίλ
των ανθρώπων της.

Μαρία Αλεξανδρίδου, 
νοσηλεύτρια, Θριάσιο

Στις εκλογές ψηφίζω ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ γιατί μαζί με τους αγωνι-
στές της που τώρα είναι και
υποψήφιοι στις εκλογές, δώσα-
με όλοι μαζί τις μάχες για να
μην κλείσουν τα νοσοκομεία και
για τη δημόσια δωρεάν υγεία. 

Οργανώσαμε απεργίες, συνε-
λεύσεις, διαδηλώσεις και οι δυ-
νάμεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ ήταν στή-
ριγμα σε όλη αυτή την προσπά-
θεια. Το αντικαπιταλιστικό πρό-
γραμμα δείχνει το δρόμο και το
όραμα για να παλέψουμε και να
βγούμε νικητές από την κρίση.

Ελένη Καραμάνου, 
νοσηλεύτρια, Άγιος Σάββας

Στηρίζουμε ΑΝΤΑΡΣΥΑ γιατί
χρειαζόμαστε ένα μέτωπο αντι-
καπιταλιστικό που να μιλάει για
την ανατροπή όσων συμβαί-
νουν στη χώρα μας και στους
υπόλοιπους λαούς. 

Εχει τη δύναμη το εργατικό
κίνημα να διαχειριστεί και μόνο
του όλα αυτά που ορίζουν τη
ζωή του. Όλα τα χρέη πρέπει
να διαγραφούν, έχουμε ήδη
πληρώσει πάρα πολλά με τον
ιδρώτα και το αίμα μας, δεν
πληρώνουμε άλλο. Οι εκλογές
είναι το πρώτο λιθάρι για να
μαυρίσουμε τους μνημονια-
κούς και να ανοίξουμε το δρό-
μο για μια αξιοπρεπή ζωή για
τον κόσμο, με τη υγεία του, την
παιδεία του και τη δουλειά του.

Ρούλα Πέτρου, 
πρόεδρος συλλόγου εργαζο-

μένων ΑΔΜΗΕ Ομίλου ΔΕΗ, μέ-
λος Κομμουνιστικής Ανανέωσης

Στηρίζω ΑΝΤΑΡΣΥΑ γιατί η
μόνη λύση απέναντι στις επιθέ-
σεις που μας έχουν τσακίσει, εί-
ναι η εργατική αντίσταση. Η μό-
νη επιλογή είναι η ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Ελένη Μουρίκη, 
νοσηλεύτρια Ιπποκράτειο



ΔΙΕΘΝΗ εργατικη αλληλεγγυη

Η
μεγαλύτερη απεργία των τελευταί-
ων χρόνων στην Κίνα συμπληρώνει
δυο βδομάδες. Σαράντα χιλιάδες

εργάτες και εργάτριες στα εργοστάσια
παπουτσιών της εταιρείας Γιουέ Γιουέν
έχουν κατέβει σε απεργία απαιτώντας την
πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών κοι-
νωνικής ασφάλισης και του επιδόματος
κατοικίας.  

Έχουν αντιμετωπίσει την τρομοκρατία
της εταιρείας και τις επιθέσεις των κινέζι-
κων ΜΑΤ που έχουν εγκατασταθεί μέσα
στα εργοστάσια. Στην πρώτη γραμμή του
αγώνα βρέθηκαν οι εργάτριες. Όπως δή-
λωσε μια από αυτές, «εσωτερική μετανά-
στρια» από το μακρινό Γιουνάν: «Στα εργο-
στάσια δουλεύουμε πολλές γυναίκες.
Ίσως για αυτό νόμιζαν ότι θα είμαστε εύ-
κολος στόχος. Τους αποδείξαμε πόσο λά-
θος έχουν». 

Το σύμπλεγμα εργοστασίων της Γιουέ Γι-
ουέν που κατασκευάζει παπούτσια για την
Nike, την Adidas, την Timberland βρίσκονται
στην Ντογκουάν, μια βιομηχανική πόλη-δο-
ρυφόρο της Καντόνας (σήμερα Γκουανγ-
κτζού). Είναι το τρίτο μεγαλύτερο κέντρο
εξαγωγών της Κίνας, μετά την Σανγκάη και
το Σενζέν. 

Στις 5 Απρίλη εκατοντάδες εργάτες και
εργάτριες κατέλαβαν ως ένδειξη διαμαρ-
τυρίας μια γέφυρα στην πόλη. Την κινητο-
ποίηση πυροδότησε η είδηση ότι μια συ-
νάδελφός τους που έβγαινε στη σύνταξη
μετά από 18 χρόνια δουλειάς στην εται-
ρεία, δεν πήρε το πλήρες εφάπαξ. 

Στις 14 Απρίλη περισσότεροι από 10.000
παράτησαν τη δουλειά. Σε λίγες μέρες ο
αριθμός είχε φτάσει τις 40.000. Στα εργο-
στάσια της εταιρείας, που έχει έδρα το
Χονγκ-Κονγκ και ιδιοκτήτες από την Ταϊ-
βάν, απασχολούνται περίπου 70.000. 

Οι απεργοί είχαν διαπιστώσει ότι η εται-
ρεία κατακρατεί συστηματικά τις εργοδο-
τικές εισφορές πάνω από είκοσι χρόνια!
Δεν ήταν απλή πλεονεξία το κίνητρο. Η
εταιρεία συστηματικά μεταφέρει τα τελευ-
ταία χρόνια την παραγωγή σε επαρχίες
στο εσωτερικό της Κίνας και στο Βιετνάμ,
όπου οι μισθοί είναι χαμηλότεροι. 

Το γιατί το κάνει αυτό είναι σημαντικό.
Όσο και να φαίνεται παράξενο σε όσους
μοιρολογούν για την «κινεζοποίηση» των
μισθών και συνθηκών εργασίας στη Δύση,
οι μισθοί στα παράκτια εξαγωγικά κέντρα,
το κέντρο του «κινέζικου θαύματος»,

έχουν ανέβει τα τελευταία χρόνια, κατά
50% για τους εργοστασιακούς εργάτες
σύμφωνα με έναν υπολογισμό. 

Η Κίνα αντιμετωπίζει «έλλειψη» εργατι-
κών χεριών –ακόμα και τα εργοστάσια της
Nike χρειάζονται ένα έμπειρο και σχετικά
καλά αμειβόμενο προσωπικό που δεν μπο-
ρεί να αντικατασταθεί με ένα νεύμα από
εσωτερικούς μετανάστες. Σε συνδυασμό
με την κερδοσκοπική φούσκα στη γη και
τα ακίνητα, το κόστος για τις εταιρείες έχει
αυξηθεί. 

Αυτοπεποίθηση

Δεν είναι μόνο η οργή που ώθησε τους
απεργούς της Γιε Γιουέν να ξεκινήσουν
τον αγώνα τους, είναι και η αυτοπεποίθη-
ση ότι μπορούν να νικήσουν.

Ο συνδυασμός της τρομοκρατίας, των
ψεύτικων υποσχέσεων της εργοδοσίας και
της κυβέρνησης, έχει οδηγήσει πολλούς
εργάτες να επιστρέψουν στις δουλειές
τους. Όμως, ο αγώνας συνεχίζεται. Τα νέα
της απεργίας στο Ντογκουάν ταξίδεψαν
μέχρι το Τζιάν στην επαρχία Τζιανξί, όπου
βρίσκεται ένα άλλο εργοστάσιο της εται-
ρείας -2.000 εργάτες και εργάτριες κατέ-
βηκαν σε απεργία. 

Και δεν είναι ο μόνος που εκτυλίσσεται
στην Κίνα. Οι απεργίες αυξάνονται και δεν
ξεσπάνε μόνο σε «ξένες» ιδιωτικές εταιρεί-
ες. Στη Σενζέν χιλιάδες οδηγοί και άλλοι
εργαζόμενοι στη «Ανατολική Εταιρεία Με-
ταφορών», δηλαδή στις δημόσιες μεταφο-
ρές με λεωφορεία, κατέβηκαν σε απεργία
και διαδήλωση στις 22 Απρίλη. Απαιτούν
πληρωμές δεδουλευμένων, μείωση ωρα-
ρίων, νέες μισθολογικές κλίμακες, κατάρ-
γηση προστίμων και ποινών. Κι αυτοί αντι-
μετώπισαν τα ΜΑΤ που έκαναν συλλήψεις. 

Τον περασμένο Οκτώβρη πέντε χιλιάδες
απολυμένοι εργαζόμενοι στην Τράπεζα
Εμπορικής και Βιομηχανικής Ανάπτυξης,
μια από τις «τέσσερις μεγάλες» κρατικές
τράπεζες, πολιόρκησαν τα κεντρικά γρα-
φεία της στο Πεκίνο, απαιτώντας την επα-
ναπρόσληψή τους. 

Το κινέζικο θαύμα αγκομαχάει και η κι-
νέζικη εργατική τάξη παίρνει φόρα για να
συγκρουστεί μαζί του. Φέτος τον Ιούνη
συμπληρώνονται 25 χρόνια από την εξέ-
γερση της πλατείας Τιενανμέν στο Πεκίνο
και τη σφαγή της. Η κινέζικη άρχουσα τά-
ξη έχει κάθε λόγο να φοβάται.

Λέανδρος Μπόλαρης

Σ
ε λίγες μέρες, στις 7 Μάη, θα γίνουν βου-
λευτικές εκλογές στη Ν. Αφρική. Δεν είναι
συνηθισμένες εκλογές. Όχι τόσο γιατί

«παίζεται» ο νικητής. Το Αφρικανικό Εθνικό Κογ-
κρέσο (ANC) είχε δει τα ποσοστά του να πέ-
φτουν στις προηγούμενες εκλογές του 2009 –
πήρε «μόλις» 66% από 69%. Οι εκλογές έχουν
ενδιαφέρον γιατί πραγματοποιούνται σε μια πε-
ρίοδο όπου η εργατική τάξη της Ν. Αφρικής συγ-
κρούεται με το ANC.

Αυτές τις μέρες οι περίπου 80.000 εργάτες στα
ορυχεία λευκόχρυσου της Νότιας Αφρικής συμ-
πληρώνουν τρεις μήνες σε απεργία. Διεκδικούν
κατώτερο μισθό 12.500 ραντ (περίπου 850 ευρώ).
Αυτό για τους περισσότερους θα σημάνει διπλα-
σιασμό του μισθού τους. 

Οι απεργοί, που είναι οργανωμένοι στο συνδικά-
το AMCU, βρίσκονται αντιμέτωποι με γίγαντες της
εξορυκτικής βιομηχανίας, εταιρείες όπως η Anglo-
American Platinum (Amplat), η Impala, η Lonmin.
To 2012, όταν οι εργάτες στα ορυχεία της τελευ-
ταίας κατέβηκαν σε απεργία, η αστυνομία επιτέθη-
κε με πραγματικά πυρά σε μια συγκέντρωση στη
Μαρικάνα δολοφονώντας 36 απεργούς.  

Αυτές οι εταιρείες βγάζουν μυθικά κέρδη από
την εκμετάλλευση των εργατών. Ο λευκόχρυσος
(πλατίνα) είναι ένα μέταλλο που χρησιμοποιείται
ευρέως, για παράδειγμα στην αυτοκινητοβιομηχα-
νία για την κατασκευή σύγχρονων καταλυτικών κι-
νητήρων. Οι εταιρείες πουλάνε την πλατίνα και
πληρώνονται σε δολάρια. Όμως πληρώνουν τους
εργάτες τους σε ραντ. Το νόμισμα της Ν. Αφρικής
πέφτει όλους τους τελευταίους μήνες κι η διαφο-
ρά φουσκώνει τα κέρδη των αφεντικών. 

Γι’ αυτό όταν οι εκπρόσωποι της ένωσης των
εργοδοτών είπαν στους εκπροσώπους του AM-
CU ότι τα αιτήματά τους είναι «ανεύθυνα» και
«παράλογα», πήραν την απάντηση: «Πηγαίνετε
σπίτι, δείτε τι ταΐζετε τα σκυλιά σας, και μετά
ελάτε ξανά να μιλήσουμε». 

Όμως, η απεργία έχει απέναντί της και την κυ-
βέρνηση του Ζάκομπ Ζούμα, του ANC που τάσ-
σεται, για άλλη μια φορά, με τη μεριά των καπιτα-
λιστών, κι όχι του κόσμου που την ψήφισε. Η
αστυνομία συνέλαβε πριν ένα μήνα ηγέτες της
απεργιακής επιτροπής και προσπάθησε να τους
φορτώσει κατηγορίες για «απόπειρα ανθρωπο-
κτονίας». Η COSATU (η ΓΣΕΕ της Ν. Αφρικής) και
η ηγεσία του NMU, του συνδικάτου που καλύπτει
όλα τα ορυχεία, είναι επίσης με την κυβέρνηση,
τα αφεντικά και κατά της «ανευθυνότητας». 

Η ηγεσία της COSATU είχε μάλιστα το θράσος
να κατηγορήσει το AMCU ότι παρέσυρε τα μέλη

του «σε μια απεργία διαρκείας, χωρίς κανένα
σχέδιο για την νικηφόρα έκβασή της». Κάθε
ομοιότητα με τις «δικές μας» συνδικαλιστικές
ηγεσίες δεν είναι τυχαία…

Η έκβαση της απεργίας θα κρίνει σε μεγάλο
βαθμό την πορεία του εργατικού κινήματος στην
Ν. Αφρική που έχει μπει σε φάση ανόδου τα δυο
τελευταία χρόνια. Για παράδειγμα, στις 19 Μάρτη
το NUMSA, το συνδικάτο που καλύπτει το μεγα-
λύτερο μέρος της βιομηχανίας και το μεγαλύτερο
στη χώρα, οργάνωσε μια πανεθνική 24ωρη απερ-
γία ενάντια στα προγράμματα «καταπολέμησης
της ανεργίας των νέων» που εξασφαλίζουν στους
εργοδότες τζάμπα εργατικό δυναμικό χωρίς δι-
καιώματα. Πεντακόσιες χιλιάδες απέργησαν.

Ένα κύμα κινητοποιήσεων σαρώνει επίσης τις
παραγκουπόλεις των μαύρων που είχαν γίνει κέν-
τρα της εξέγερσης ενάντια στο καθεστώς του ρα-
τσιστικού απαρτχάϊντ στη δεκαετία του ’80. Πε-
ρισσότερες από 1.000 κινητοποιήσεις έγιναν μέσα
στο 2013. Αυτή τη φορά ο κόσμος των παραγκου-
πόλεων, εργάτες, εργάτριες, άνεργοι, φτωχοί, ξε-
σηκώνεται ενάντια στην ιδιωτικοποίηση βασικών
κοινωνικών υπηρεσιών και στις περικοπές στις
κοινωνικές δαπάνες που κάνει η κυβέρνηση. 

Η δυσαρέσκεια με την πολιτική του ANC και το
κύμα των απεργιών και αγώνων στις γειτονιές έχει
οδηγήσει σε εντυπωσιακές εξελίξεις στο πολιτικό
επίπεδο. Το ANC κρατιέται στην κυβέρνηση από
τις αρχές της δεκαετίας του ’90 χάρη στην «τριπλή
συμμαχία» με την COSATU και το Κομμουνιστικό
Κόμμα της Ν. Αφρικής (SACP). Αυτή η συμμαχία
τρίζει επικίνδυνα. 

Τον Δεκέμβρη που πέρασε το NUMSA έκανε
ένα έκτακτο συνέδριο και αποφάσισε με μεγάλη
πλειοψηφία να αποσύρει την στήριξή του στο ANC
και το SACP. Η απόφαση αναφέρει:

«Για περισσότερο από είκοσι χρόνια παρακι-
νούσαμε τα μέλη μας να πυκνώσουν τις γραμμές
του ANC και του SACP. Το αποτέλεσμα αυτών
των εκκλήσεων ήταν να πυκνώσουν οι γραμμές
των θυμάτων της εργατικής τάξης που χρησίμευ-
σαν ως πρόβατα επί σφαγή για την αστική ηγε-
σία του ANC». 

Το συνδικάτο κάλεσε τα μέλη και τους ακτιβι-
στές του να πρωτοστατήσουν σε όλους τους
αγώνες «σε χώρους δουλειάς και στις κοινότη-
τες» και αποφάσισε να εξετάσει τις δυνατότητες
για τη συγκρότηση ενός νέου κόμματος –Κίνημα
για τον Σοσιαλισμό- που θα διεκδικήσει την ψή-
φο στις επόμενες βουλευτικές εκλογές το 2019.

Ν. ΑΦΡΙΚΗ

ΚΙΝΑ

Η εργατιά παλεύει παντού!


