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Τα ψηφοδέλτια 
που στηρίζει 
η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
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Ήρθε η ώρα να κάνουμε

Η “Ανταρσία στις Γειτονιές της Αθήνας”
και ο Πέτρος Κωνσταντίνου μαζί με τους
εργάτες της “Γενικής Ανακύκλωσης”
στην πορεία της Πρωτομαγιάς.
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Σε Ουκρανία και Ελλάδα - κοινός αγώνας
Ο

ι εξελίξεις στην Ουκρανία γίνονται
κάθε μέρα ακόμη πιο δραματικές.
Πριν από τρεις βδομάδες ο ρώσος

σοσιαλιστής Μπόρις Καγκαρλίτσκι έγραφε: 

“Οι νέες ουκρανικές αρχές είναι αντιμέ-
τωπες με ένα εξαιρετικά δυσάρεστο δίλημ-
μα. Οι ταραχές στα νοτιοανατολικά μπο-
ρούν να τσακιστούν μόνο με τη βοήθεια της
ακροδεξιάς οργάνωσης του “Δεξιού Τομέα”
και μόνο με το κόστος ενός ματοκυλίσμα-
τος μεγάλης κλίμακας. Η αστυνομία και ο
στρατός είναι αναξιόπιστοι... Αποτέλεσμα
είναι ότι οι αρχές πρέπει να βάλουν στο παι-
χνίδι τους μαχητές της άκρας δεξιάς.

Το πρόβλημα εδώ δεν είναι η ιδεολογία
του Δεξιού τομέα ούτε οι ψυχολογικές τους
ιδιαιτερότητες... Οι τραμπούκοι αυτοί δεν
έχουν την παραμικρή εκπαίδευση και το
πρώτο πράγμα που θα κάνουν είναι να σπά-
σουν κόκκαλα και να σκοτώσουν ανθρώ-
πους.”

Την περασμένη Παρασκευή αυτό το σενά-
ριο έγινε πραγματικότητα στην Οδησσό. 40
άνθρωποι δολοφονήθηκαν από τους φασί-
στες του “Δεξιού τομέα”, παγιδευμένοι μέσα
στο κτίριο των συνδικάτων. Οι περισσότεροι
κάηκαν ζωντανοί όταν οι φασίστες επιτέθη-
καν με μολότοφ στο κτίριο ενώ όσοι προ-
σπάθησαν να βγουν από την έξοδο, έπεσαν
πάνω στους οπλισμένους δολοφόνους.

Είναι αδύνατον να κατανοήσει κανείς τι
συμβαίνει στην Ουκρανία αν ακολουθήσει
τις ετικέτες που έχουν επιβάλει τα ΜΜΕ
στον κόσμο. Με τον ίδιο τρόπο που οι δια-
δηλωτές στην πλατεία (Μαϊντάν) Ανεξαρτη-
σίας του Κιέβου βαφτίστηκαν συλλήβδην
“φιλο-ευρωπαίοι”, τώρα ο κόσμος που δο-
λοφονήθηκε στην Οδησσό, όπως και οι εξε-
γερμένοι στο Ντονέτσκ και στο Λουγκάνσκ
είναι όλοι τους “φιλορώσοι”.

Η Ουκρανία συνεχίζει να είναι σκακιέρα
πάνω στην οποία συγκρούονται δύο ιμπε-
ριαλιστικά στρατόπεδα – η Δύση και η Ρω-
σία. Συνεχίζει επίσης να είναι μια χώρα στην
οποία δύο πτέρυγες της άρχουσας τάξης
βρίσκονται σε ανελέητο πόλεμο και η καθε-
μιά προσπαθεί να επιστρατεύσει κάθε δια-
θέσιμο όπλο (προπαγάνδα, εκβιασμούς, φα-
σίστες, κρατικούς και παρακρατικούς μηχα-
νισμούς, φίλους και προστάτες στο εξωτε-
τρικό). Όμως υπάρχει μια τρίτη διάσταση η
οποία δεν βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο
ούτε των ιμπεριαλιστών, ούτε των ουκρα-
νών μεγιστάνων -η είσοδος των απλών αν-
θρώπων στην πολιτική σκηνή.

Σε στιγμές βαθιάς κρίσης όπως η σημερι-
νή, οι μάζες δεν παίρνουν την άδεια της
ιστορίας για να εισβάλουν στο προσκήνιο,
το κάνουν με έφοδο και χωρίς καμιά προ-
ετοιμασία. Έτσι πολλές φορές ρίχνονται
στη μάχη με μπερδεμένες σημαίες και
μπερδεμένους συμμάχους. Όπως πολλοί
διαδηλωτές στο Κίεβο σήκωναν τη σημαία
της ΕΕ, θεωρώντας πως είναι απελευθερω-
τικό σύμβολο, κάτι αντίστοιχο κάνουν οι
διαδηλωτές στην Ανατολική και νότια ου-
κρανία σηκώνοντας σημαίες του “ένδοξου”
σοβιετικού παρελθόντος ή της Ρωσίας.

Όμως στην πραγματικότητα πρόκειται για
την ίδια κρίση η οποία βαθαίνει. Ο κόσμος

στην Ανατολική Ουκρανία εξεγέρθηκε απέ-
ναντι σε αυτό που αντιπροσωπεύει η νέα
ουκρανική κυβέρνηση. Η κυβέρνηση του
Αρσένι Γιατσενιούκ πήρε την εξουσία στα
τέλη Φλεβάρη, πατώντας πάνω στην εξέ-
γερση του Μαϊντάν. Πήρε τις ευλογίες της
Δύσης, παρότι στις τάξεις της είχε φασί-
στες του κόμματος Σβόμποντα, ενώ ήταν
γνωστό πως οι ακόμη πιο ακραίοι φασίστες
του “Δεξιού Τομέα” είχαν παίξει ρόλο στις
εξελίξεις. Η κυβέρνηση Γιατσενιούκ δεν
ήταν “δικαίωση” των διαδηλωτών. Απλώς
ένα μέρος των ουκρανών καπιταλιστών άλ-
λαξαν άποψη για το ποιο πολιτικό σχέδιο θα
υποστηρίξουν και μαζί τους άλλαξαν “άπο-
ψη” και οι βουλευτές που έδωσαν τη στήρι-
ξή τους στη νέα κυβέρνηση. Είναι το ίδιο
κοινοβούλιο που μέχρι πρόσφατα στήριζε
τον ανατραπέντα Γιανουκόβιτς, που σήμερα
στηρίζει τον Γιατσενιούκ.

Μέτρα λιτότητας

Η κυβέρνηση Γιατσενιούκ ήξερε και ξέρει
ότι είναι “κυβέρνηση καμικάζι” όπως αποκα-
λεί τον εαυτό της. Πρέπει να επιβάλει μια
σειρά άγρια μέτρα λιτότητας, ώστε να εξα-
σφαλίσει την επιβίωση του ουκρανικού καπι-
ταλισμού με τη στήριξη της “βοήθειας” του
ΔΝΤ, των ΗΠΑ και της ΕΕ. Η οικονομία σύμ-
φωνα με τις συντηρητικές εκτιμήσεις (χωρίς
την πρόβλεψη γενίκευσης των πολεμικών
συγκρούσεων) θα συρρικνωθεί κατά 4% φέ-
τος. Μέσα σε τέτοιες συνθήκες αυξάνουν
την τιμή των καυσίμων, των πρώτων υλών,
των ειδών πρώτης ανάγκης, ιδιωτικοποιούν
και περικόπτουν τις κοινωνικές δαπάνες.
Επιβίωση για τους καπιταλιστές σημαίνει
μη-επιβίωση για τον πληθυσμό που κινδυ-
νεύει να πεθάνει από την πείνα ή το κρύο.

Οι κυβερνητικοί καμικάζι δεν έχουν να λύ-
σουν μόνο το οικονομικό πρόβλημα, αλλά
να επιβάλουν πολιτική σταθερότητα, για την
οποία φαίνεται να έχουν πολύ αδύναμα ερ-
γαλεία. Τα δύο εργαλεία που θεωρεί πιο ση-
μαντικά μέχρι στιγμής είναι: ο εθνικισμός
και οι φασίστες. Τους μεν φασίστες ο Για-
τσενιούκ τους έβαλε στην κυβέρνηση προ-
βλέποντας ότι το κίνημα πάνω στο οποίο
πάτησε δεν θα επιστρέψει τόσο εύκολα στο
σπίτι του. Ο ουκρανικός εθνικισμός από την
άλλη εξυπηρετεί στο να παρουσιάζεται
όποιος αντιδράει στη νέα κυβέρνηση ως
πράκτορας του Πούτιν και διασπαστής της
χώρας. Το σχέδιο έτσι κι αλλιώς δεν προχω-
ράει ακάθεκτο. Στο ίδιο το Μαϊντάν, οι φασί-
στες του Δεξιού Τομέα έφαγαν πρόσφατα
πόρτα και εισέπραξαν κάτι παραπάνω από
μερικές ψιλές από τους διαδηλωτές, όταν
πήγαν να καπηλευτούν μια εκδήλωση μνή-
μης για τους νεκρούς της εξέγερσης.

Αυτό που δεν προέβλεψε καθόλου ο Για-

τσενιούκ ήταν ότι το πρόγραμμα λιτότητας
σε συνδυασμό με τα δυο αντιδραστικά πολι-
τικά εργαλεία θα προκαλούσαν το ακριβώς
αντίθετο από το αναμενόμενο αποτέλεσμα
στη μισή χώρα. Το Ντονέτσκ και το Λουγ-
κάνσκ έχουν ανακηρυχθεί αυτόνομες “λαϊ-
κές δημοκρατίες” και προχωράνε σε δημο-
ψηφίσματα για ανεξαρτησία από την Ου-
κρανία. Αντίστοιχα κινήματα έχουν ξεσπά-
σει από το Χάρκοβο ως την Οδησσό.

Πράσινο φως

Αυτό το κίνημα δεν είναι κάτω από τον
έλεγχο του Πούτιν. Στην πρόσφατη συνάν-
τηση που έγινε στη Γενεύη, η Ρωσία έβαλε
την υπογραφή της στο κάλεσμα που ζητάει
“Αφοπλισμό όλων των παράνομα οπλισμέ-
νων ομάδων, όλα τα παράνομα κατειλημμέ-
να κτίρια πρέπει να επιστρέψουν στους νό-
μιμους ιδιοκτήτες τους, όλοι οι παράνομα
κατειλημμένοι δρόμοι, πλατείες και άλλοι
δημόσιοι χώροι στις ουκρανικές πόλεις πρέ-
πει να εκκενωθούν”. Εκκένωση των κτιρίων
και των δρόμων στα ανατολικά σημαίνει
πράσινο φως για ανακατάληψη της Ανατο-
λής από τις δυνάμεις που συγκεντρώνει ο
Γιατσενιούκ.

Ο Πούτιν βρίσκεται εξίσου παγιδευμένος
με την κυβέρνηση του Κιέβου. Μίλησε στη
γλώσσα του μεγαλορώσικου εθνικισμού και
υποσχέθηκε προστασία στον πληθυσμό και
τώρα υπάρχουν απαιτήσεις. Αν δεν κάνει τί-
ποτα, θα έχει εγκαταλείψει τους συμμάχους
του στην Ουκρανία. Αν επιχειρήσει να πα-
ρέμβει θα πρέπει να ανταποκριθεί στις απαι-
τήσεις ενός κινήματος που δεν ζητάει απλώς
“ένωση με τη Ρωσία”. Στις συναντήσεις της
Γενεύης οι εξεγερμένοι της Ανατολής δεν
αντιπροσωπεύθηκαν. Στα μάτια των Δυτικών
τους αντιπροσώπευε... ο Πούτιν. 

Μέρες μετά τις διαπραγματεύσεις αναγκά-
στηκαν να παραδεχθούν ότι υπάρχουν δυνά-
μεις που δεν υπακούν ούτε στο Κίεβο ούτε
στη Μόσχα. Ο Καγκαρλίτσκι σε ένα πρόσφα-
το κείμενο εξηγεί: “Εκπρόσωποι της δημο-
κρατίας του Ντονέτσκ και των κινημάτων της
νοτιοανατολικής Ουκρανίας εμφανίζονται
συχνά στη Μόσχα, όπου γίνονται δεκτοί με
θέρμη και καλή θέληση. Οργανώνονται συ-
ναντήσεις με δημοσιογράφους και βουλευ-
τές. Αλλά τα άτομα μέσα από τα οποία η Μό-
σχα εκφράζει την υποστήριξή της προς τον
“αδελφό λαό” δεν αποφασίζουν τίποτα, ούτε
καν παίρνουν μέρος στις συζητήσεις για ση-
μαντικά θέματα. Χρησιμοποιούνται μόνο για
μετάδοση προπαγανδιστικών σχεδίων και
δεν καθορίζουν την πολιτική ατζέντα”.

Ο κόσμος που δίνει τις μάχες στο δρόμο
όμως τις δίνει για τη ζωή του όχι για λόγους
προπαγάνδας. Ένας κάτοικος της πόλης
Γκορλόβκα του Ντονέτσκ περιγράφει: “Μό-

λις πριν από έξι μήνες υπήρχε μόνο απλός
κόσμος που έβλεπε τηλεόραση και παραπο-
νιόταν για την κακή κατάσταση των δρόμων
και των δημόσιων υπηρεσιών. Τώρα έχουν
μετατραπεί σε μαχητές. Βρισκόμενος πολ-
λές ώρες μέσα στο (κατειλημμένο) κτίριο
της τοπικής κυβέρνησης δεν είδα ούτε έναν
που να έχει έρθει από τη Ρωσία. Ήταν κό-
σμος από τη Μαριούπολη, τη Γκορλόβκα, το
Τζερζίνσκ, το Άρτεμοφσκ, το Κρασνοαρ-
μέισκ. Δίπλα μου βρίσκονταν απλοί κάτοικοι
του Ντόνμπας (λεκάνη του Ντόνετσκ) -κό-
σμος που βρίσκεται δίπλα μας κάθε μέρα
στο λεωφορείο, στις ουρές, με τον οποίο
τσακωνόμαστε όταν αφήνει την πόρτα της
πολυκατοικίας ανοιχτή... Ήταν όλοι αυτοί οι
άνθρωποι που εδώ και ενάμιση μήνα τους
«παρακαλούσαν» στις ιδιωτικές και τις δημό-
σιες υπηρεσίες να αποδεχθούν οικειοθελώς
μείωση στους μισθούς πείνας που παίρνουν.
Να λοιπόν ένα συμπέρασμα -όσο περισσότε-
ρο συμπιέζονται οι μισθοί των κατοίκων του
Ντόνμπας, τόσο περισσότερους διαδηλωτές
θα βρει το Κίεβο στα ανατολικά”.

Μαζικό κίνημα

Το κίνημα στην Ανατολή δεν είναι “ξεκά-
θαρο”, όπως ποτέ δεν είναι ξεκάθαρα τα
μαζικά κινήματα. Στις γραμμές του προσπα-
θούν να παρέμβουν οι νοσταλγοί του Για-
νουκόβιτς, οι φίλοι του Πούτιν, φασιστικές
δυνάμεις ίδιας κοπής με το “Δεξιό τομέα”
αλλά με ρώσικο προσανατολισμό. Πολύς
κόσμος βλέπει τους διαδηλωτές του Μαϊν-
τάν σαν το “αντίπαλο στρατόπεδο”. Η αλή-
θεια, όσο αντιφατική κι αν παρουσιάζεται,
είναι ότι η εξέγερση στα νοτιοανατολικά εί-
ναι παιδί της εξέγερσης στο Κίεβο. Οι ιμπε-
ριαλιστές κάθε προέλευσης αναπαράγουν
αυτή τη διχοτόμηση, θέλοντας να στριμώ-
ξουν τον εξεγερμένο κόσμο στα δικά τους
καλούπια και στα δικά τους σχέδια.

Το στοίχημα είναι πόσο γρήγορα ο κό-
σμος σε Ανατολή και Δύση μέσα από τη δι-
κή του εμπειρία θα χτίσει γέφυρες και θα
βάλει τη σφραγίδα των πραγματικών του αι-
τημάτων κόντρα στη χειραγώγηση των από
πάνω. Από τη δική μας μεριά εδώ στην Ελ-
λάδα έχουμε συγκεκριμένα καθήκοντα. Κόν-
τρα στην ΕΕ και το ΔΝΤ που εκβιάζουν με
τα ουκρανικά “μνημόνια” τον κόσμο και τον
στέλνουν να ζητήσει προστασία στην κυ-
βέρνηση του Κιέβου ή στον Πούτιν. Κόντρα
στους φασίστες πρώτα και κύρια εδώ μέσα
στην ίδια μας τη χώρα, δείχνοντας πως η
αντιφασιστική πάλη χτίζεται με όρους κινή-
ματος, όχι διεθνών συμμαχιών. Χέρι χέρι με
τους μετανάστες και τις μετανάστριες από
την Ουκρανία κόντρα στη λιτότητα, το ρα-
τσισμό και τα κλειστά σύνορα. Σε Ελλάδα
και Ουκρανία η μάχη είναι κοινή, δεν θα
αφήσουμε τους ιμπεριαλιστές να κάνουν
τους εργάτες πιόνια για τα στρατηγικά τους
παιχνίδια.

Νίκος Λούντος

• Συγκέντρωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ έξω από τα
γραφεία της ΕΕ την Τρίτη 6 Μάη, 7μμ βρι-
σκόταν σε εξέλιξη την ώρα που η Εργατική
Αλληλεγγύη πήγαινε στο τυπογραφείο.

Εργάτες ενωμένοι ενάντια 
σε Μνημόνια, φασίστες 
και Τρόικες - «προστάτες»
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Μ
ετά τη Λαμπεντούζα και το Φαρμακο-
νήσι ένα νέο φριχτό έγκλημα ήρθε να
προστεθεί σε αυτό τον τραγικό κατά-

λογο. Οι 22 νεκροί στα ανοιχτά της Σάμου
επιβεβαιώνουν την πικρή αλήθεια: Φρόντεξ
και Σαμαράς σημαίνει πρόσφυγες πνιγμένοι.

Βρισκόμαστε σε παραμονές Ευρωεκλογών
και η κυβερνητική προπαγάνδα επιμένει να
ζωγραφίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν το
«κοινό σπίτι» των λαών της Ευρώπης, μια
«εστία πολιτισμού» και μια «ασπίδα προστα-
σίας» από τις θύελλες της οικονομικής κρί-
σης.

Αλλά η πραγματικότητα διαψεύδει αυτούς
τους μύθους με τον πιο άγριο τρόπο. Στην
Ουκρανία το «κοινό σπίτι» δεν χωράει τους
πληθυσμούς του Ντόνετσκ και του Σλαβιάνσκ.

Στην Οδησσό, οι φασίστες έδωσαν δείγματα
«ευρωπαϊκού πολιτισμού» καίγοντας ανθρώ-
πους ζωντανούς στο κτίριο των συνδικάτων!
Και στο Αιγαίο, η «προστασία» των συνοριο-
φυλάκων της ΕΕ φέρνει υγρό θάνατο.

Οικονομική “προστασία”

Όσο για την οικονομική «προστασία» που
εξασφαλίζει η συμμετοχή στο Ευρώ, τη ζούμε
καθημερινά στο πετσί μας. Μετά τα σχολεία
και τα νοσοκομεία, η μνημονιακή πολιτική
έφτασε να διαλύει ακόμη και τις Λαϊκές Αγο-
ρές. Με κάθε βήμα «απελευθέρωσης των αγο-
ρών» που μεθοδεύουν ώστε να πετύχει η
«έξοδος στις αγορές», ο Σαμαράς και ο
Στουρνάρας μακραίνουν τις ουρές των ανέρ-
γων και των φτωχών που ψάχνουν για τρόφι-
μα στα απομεινάρια της Λαϊκής.

Κι όμως, η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ επιμένει ότι
μια κυβέρνηση της Αριστεράς θα μας κρατή-

σει μέσα στην ΕΕ και στο ευρώ. Ο Αλέξης Τσί-
πρας έφτασε να δηλώνει ότι η αποκατάσταση
του 13ου και 14ου μισθού μπορεί να περιμένει
μέχρι να καταπολεμηθεί η ανθρωπιστική κρί-
ση. Λες και οι αυξήσεις στους μισθούς και
στις συντάξεις δεν είναι μέτρο καταπολέμη-
σης αυτής της κρίσης. Λες και η κρίση θα πε-
ράσει χωρίς αποφασιστική ρήξη με αυτούς
που τη δημιούργησαν.

Οι κάλπες που στήνονται στις 18 και 25
Μάη είναι μια ευκαιρία να στείλουμε  μήνυμα
που θα ακουστεί σε όλη την Ευρώπη. Δυνατή
ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις ευρωεκλογές στέλνει μήνυμα
ότι οι εκβιασμοί των Βρυξελλών δεν περνάνε.
Δυνατή «Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας»
με επικεφαλής τον συντονιστή της ΚΕΕΡΦΑ
στέλνει μήνυμα ότι τα ρατσιστικά εγκλήματα
δεν θα μείνουν ατιμώρητα.

Εμπρός να δυναμώσουμε την αντίσταση
στην καπιταλιστική βαρβαρότητα, εμπρός να
κάνουμε την ανατροπή αντικαπιταλιστική.

14 Μάη
Απεργία στα
Νοσοκομεία

Α
περγιακό λουκέτο σε όλα τα
νοσοκομεία προγραμματί-
ζουν οι υγειονομικοί στις

14/5, ημέρα απεργίας της ΠΟΕΔΗΝ.

Η απεργία προκηρύχτηκε κάτω
από τη πίεση των δυνάμεων του
Συντονιστικού των Νοσοκομείων,
στη σύσκεψη των πρωτοβάθμιων
σωματείων στις 30/4 και αποτελεί
ένα κρίσιμο βήμα του υγειονομικού
κινήματος - συνέχεια στις μάχες
που έδωσε ενάντια στα κλεισίματα
δομών και τις διαθεσιμότητες οδη-
γών, φυλάκων και γιατρών του ΙΚΑ.

Οι αντικαπιταλιστές υγειονομικοί
που συσπειρώνονται στο “Νυστέ-
ρι”, έχουν ήδη ξεκινήσει την οργά-
νωση της απεργίας με όπλο το νέο
τεύχος του ομώνυμου εντύπου που
μόλις κυκλοφόρησε. Όπως γράφει
ο Κώστας Καταραχιάς, πρόεδρος
του σωματείου του Αγ.Σάββα στο
πρωτοσέλιδο:

“Η οργή που φαίνεται να ξεχειλί-
ζει στους εργαζόμενους στα νοσο-
κομεία τις τελευταίες βδομάδες με
την ανυπακοή που οργανώνεται
πανελλαδικά για να μην εφαρμο-
στεί η αξιολόγηση μαζί με την
διαρκή μάχη για να ξανανοίξουμε
τα κλειστά νοσοκομεία, τον ΕΟΠΥΥ
και όλες τις δομές που κλείσανε ή
ιδιωτικοποιήσανε αποτελούν τη βά-
ση πάνω στην οποία πρέπει να χτί-
σουμε με γενικές συνελεύσεις,
απεργιακές επιτροπές, περιοδείες,
καθημερινές δράσεις και περι-
φρουρήσεις την επιτυχία της
24ωρης απεργίας στις 14 Μάη και
της απεργιακής συγκέντρωσης για
να βουλιάξει από τον κόσμο το
υπουργείο Υγείας στις 12 το μεση-
μέρι. 

Συνέχεια στη σελίδα 17

Σαμαράς σημαίνει 
πρόσφυγες πνιγμένοι

Γενική απεργία, 9 Απρίλη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ Στόχος 120.000€

Στα 35.030 ευρώ ανέβηκε ο δείκτης της οικονομικής εξόρμησης της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης με τα 5.200 ευρώ που συγκεντρώθηκαν την βδομάδα που πέρασε. 

Συνεχίστε να στέλνετε τις προσωπικές σας ενισχύσεις. Είναι πολύτιμες για να μπορέσουμε
να ανταποκριθούμε στις αυξημένες απαιτήσεις και των εκλογικών μαχών που είναι μπροστά. 

Ευχαριστούμε τις συντρόφισσες και τους συντρόφους που  ενίσχυσαν: 1000 ευρώ Γιάννης
Τ., Γιωργος Τ., και Φωτεινή Τ., 1000, από 50 ευρώ Τάκης Ζ., Δημήτρης Λ., Αφροδίτη Φ., Ουρα-
νία Γ., Μαρία Α. 30 ευρώ, από 20 Γιωργος Ζ., Δημητρης Λ., Νωντας Φ., Ανδρεας Ζ., Βαγγελης
Κ., Δημήτρης Λ. 15 ευρώ και Μάνος Κ. 10.

Κυκλοφορεί νέο τεύχος
γυρίστε στη σελίδα 20

Στείλτε ενίσχυση στον λογαριασμότης Εθνικής Τράπεζας: 162/768 339-16
ή στην ιστοσελίδα www.sekonline.gr τηλ. 210 5241001



Το εργατικό κίνημασελ. 4, Νο 1121
εργατικη αλληλεγγυη

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ - Το ποτάμι δε γυρίζει πίσω
ΑΘΗΝΑ

Δ
εκάδες χιλιάδες απεργοί δια-
δήλωσαν στο κέντρο της Αθή-
νας τιμώντας την Εργατική

Πρωτομαγιά και έδωσαν έναν ακόμα
μεγάλο απεργιακό σταθμό στη μάχη
ενάντια στην κυβέρνηση και τις επι-
θέσεις.

Μεγάλη τόσο σε όγκο όσο και σε
παλμό ήταν η διαδήλωση που ξεκίνη-
σε από το Μουσείο. Η πρωτοβουλία
για τη συγκέντρωση και την πορεία
από το Μουσείο ανήκε στην αντικαπι-
ταλιστική αριστερά, που προετοίμα-
ζε την συγκεκριμένη απεργιακή δια-
δήλωση πάνω από δυο βδομάδες
απέναντι στην αδράνεια των τριτο-
βάθμιων συνδικαλιστικών ομοσπον-
διών που ανακοίνωσαν μόλις δυο μέ-
ρες πριν, απεργιακή συγκέντρωση
στην πλατεία Κλαυθμώνος. 

Μια σειρά πρωτοβάθμια σωματεία,
όπως των καθηγητών στα φροντιστή-
ρια, στην ιδιωτική εκπαίδευση και
των βιβλιοϋπαλλήλων, μπήκαν στην
κεφαλή της διαδήλωσης. Ακολου-
θούσε το μπλοκ των τούρκων και των
κούρδων πολιτικών προσφύγων τρα-
γουδώντας τη Διεθνή και εκπαιδευτι-
κών του δημοσίου με το γνωστό πα-
νό “Νο Pasaran”. “Φοιτητές Εργατιά
μια φωνή και μια γροθιά” ακουγόταν
πιο πίσω από χιλιάδες φοιτητές και
φοιτήτριες που απαρτίζαν το μπλοκ
των φοιτητικών συλλόγων. Συγκινητι-
κή ήταν η στιγμή που φτάνοντας στο
Σύνταγμα οι φοιτητές συναντήθηκαν
με τους εργαζόμενους της ΕΡΤ, αν-
ταλλάσοντας χειροκροτήματα και
συνθήματα συμπαράστασης.

Αναμφισβήτητα το μεγαλύτερο
κομμάτι της διαδήλωσης ήταν τα
μπλοκ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. “Η σημερινή
απεργία είναι σταθμός για να μπο-
ρέσουν οι αγώνες που έχουν ανα-
πτυχθεί όλο το προηγούμενο διά-
στημα να φτάσουν στην ανατροπή
της κυβέρνησης, να ανατρέψουν
τρόικα και μνημόνια και να ανοίξουν
το δρόμο για να πάρουμε πίσω όλα
αυτά που έχουμε χάσει τα τελευταία
χρόνια”, μας είπε ο Γιάννης Θεοχά-
ρης, από το σωματείο εργαζομένων
στην Ιντρακόμ και υποψήφιος πε-
ριφ. σύμβουλος Αττικής με την Αντι-
καπιταλιστική Ανατροπή. “Τις δου-
λειές μας, τους μισθούς μας. Να
διαγραφεί αυτό το χρέος που το
πληρώνουμε με το αίμα μας. Να
υπάρξει εργατικός έλεγχος στις
τράπεζες και τους εργατικούς χώ-
ρους, ξεκινώντας από αυτούς που
κάνουν τέτοια βήματα όπως η ΕΡΤ.
Για να χτίσουμε μια κοινωνία ειρή-
νης, δικαιοσύνης, χωρίς ανισότητες
και ρατσισμό”.

Εντυπωσιακή ήταν η εικόνα ντό-
πιων και μεταναστών εργατών να
διαδηλώνουν μαζί πίσω από τα πανό

της 'Ανταρσία στις γειτονιές της
Αθήνας' και των μεταναστών εργαζο-
μένων της Γενικής Ανακύκλωσης ΑΕ.
“Μαζευτήκαμε εδώ όλα τα παιδιά
από το εργοστάσιο της Γενικής Ανα-
κύκλωσης του Ασπρόπυργου” μας
είπε ο Ράφα Κατ. “Έχουμε πρόβλημα
με τον εργοδότη. Δεν πληρώνει. Κι
όχι μόνο αυτό, σήμερα είναι Πρωτο-
μαγιά και είναι η μέρα του εργάτη.
Γι' αυτό όλοι μαζί σήμερα έλληνες
και μετανάστες είμαστε στο δρόμο
και φωνάζουμε εργάτες ενωμένοι
ποτέ νικημένοι”. 

Μαζί τους τα μπλοκ της ΚΕΕΡΦΑ,
του ΣΕΚ, της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης, των μαθητών Αnticapitalista.
“Εμείς οι μαθητές είμαστε οι μελλον-
τικοί εργάτες και θα έχουμε να αντι-
μετωπίσουμε όλες τις επιθέσεις και
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
τώρα οι γονείς μας. Αλλά και σαν μα-
θητές έχουμε μια σειρά προβλήματα
που μόνος υπεύθυνος είναι το σύ-
στημα, ο καπιταλισμός. Πρέπει να
τους ανατρέψουμε και για μας και
για τους γονείς μας και για όλους”
μας είπε ο Ηλίας Παπαδημητρίου
από τους Αnticapitalista.  

Σωματεία

Μαζί με την αντικαπιταλιστική αρι-
στερά επέλεξαν να βαδίσουν και μια
σειρά σωματεία και σχήματα του δη-
μόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπως
των εργαζομένων στην Ιντρακόμ, της
ΑΣΕ ΟΤΕ, της Αγωνιστικής Πρωτο-
βουλίας Φαρμακοποιών, του σωμα-
τείου έκτακτου προσωπικού του
υπουργείου Πολιτισμού, σωματεία
εργαζομένων στα νοσοκομεία, όπως
το Αττικό, ο Αγ.Σάββας κλπ. Ακολου-
θούσαν το μπλοκ του ΝΑΡ, του ΕΕΚ
κι άλλων οργανώσεων της επαναστα-
τικής αριστεράς και του αντιεξουσια-
στικού χώρου. 

Μερικές εκατοντάδες μέτρα μπρο-
στά προπορεύονταν, οι συμβολικά
αλυσοδεμένες καθαρίστριες του
υπ.Οικονομικών και οι εργαζόμενοι
της ΕΡΤ. “20 Απρίλη ήταν το Πάσχα
των ορθοδόξων και των καθολικών.
Στις 26 Μάη θα είναι το Πάσχα όλης
της εργατιάς, των απολυμένων και
των καταπονημένων από αυτή την
άθλια κυβέρνηση” μας είπε με χιού-
μορ κι ενθουσιασμό, ο Γιάννης Λευ-
κιμμιάτης, εργαζόμενος της ΕΡΤ.
Στην πλατεία Κλαυθμώνος βρέθηκε
κι ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με μια σειρά σωμα-
τεία και συλλογικότητες.

Η μαζική πρωτομαγιάτικη απεργια-
κή διαδήλωση, 17 μέρες πριν τις
εκλογές, έστειλε καθαρό μήνυμα για
το αγωνιστικό κλίμα μέσα στο οποίο
διεξάγεται η προεκλογική συζήτηση.
Όλες οι ανοιχτές εργατικές μάχες
βρέθηκαν στο δρόμο μαζί.

Στέλιος Μιχαηλίδης

ΧΑΝΙΑ
Με πολύ μεγάλη συμμετοχή εργαζομένων, ντόπιων

και μεταναστών πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση
και πορεία της Εργατικής Πρωτομαγιάς στα Χανιά. 

Η συγκέντρωση έγινε στην Πλατεία Αγοράς με χαι-
ρετισμούς από το Εργατικό Κέντρο και το ΝΤ της
ΑΔΕΔΥ καθώς και από εργαζόμενους, φοιτητές και
συνταξιούχους. Στην συνέχεια ακολούθησε η πορεία
μέσα στο κέντρο της πόλης, όπου συμμετείχαν με τα
πανώ τους οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, ο Σύλλογος
Φοιτητών Πολυτεχνείου Κρήτης, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η δη-

μοτική κίνηση "Ανταρσία στα Χανιά-Αντικαπιταλιστική
Αριστερή Κίνηση για την Ανατροπή" και η Ταξική Πο-
ρεία. Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε στους παρευρισκόμε-
νους η δυναμική συμμετοχή των Σύριων προσφύγων
και των οικογενειών τους, από την πρόσφατη καραβιά
που εγκλωβίστηκε στα Χανιά. Οι μετανάστες ήταν
στην αρχή της πορείας και έδωσαν τον τόνο, αποδει-
κνύοντας ότι η Εργατική Πρωτομαγιά δεν είναι ένα
απλό μνημόσυνο πεσόντων αλλά μια ζωντανή ημέρα
δράσης που συνδέει τα κεντρικά πολιτικά ζητήματα
και βάζει τα αιτήματα της ανατροπής.

Ειρηναίος Μαράκης

H μαζικότητα και ο παλμός της
απεργιακής πορείας την 1η Μάη
έστειλε το μήνυμα πως εργάτες
και νεολαία συνεχίζουμε για να
ανατρέψουμε κυβέρνηση, τρόικα
και νεοναζί. 

Πάνω από 2000 διαδήλωσαν
στα πανό των σωματείων αλλά
κυρίως στα πανό της αριστεράς.
Με οργανωμένη παρουσία κατέ-
βηκε η τοπική ΕΛΜΕ, ο σύλλο-
γος διοικητικών παν/μίου, η ΕΡΑ
Ιωαννίνων και το Σ.Β.Ε.Δ.Ι. Αυτοί
οι χώροι συνεχίζουν να αγωνί-
ζονται ενάντια στις απολύσεις
αλλά και την προάσπιση των δη-
μοσίων αγαθών, της παιδείας
που είναι στο στόχαστρο, αλλά
και της ενημέρωσης πέρα από
την προπαγάνδα της κυβέρνη-
σης. Έτσι και απ'το μπλοκ της

ΕΡΑ ακούγαμε το σύνθημα "ΔΤ-
ΝΕΡΙΤ δεν είναι του λαού είναι
το κανάλι του Τροϊκανού".

Το μεγαλύτερο μπλοκ της δια-
δήλωσης ήταν αυτό της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ, δείχνοντας για ακόμη μια
φορά τη δυναμική που έχει στο
κίνημα, αλλά και πως η εργατική
εναλλακτική που προβάλλει,για
"να γυρίσει ο πλούτος και η
εξουσία στους εργαζόμενους"
όπως έγραφε και το πανό έχει
γίνει ένας δυνατός πόλος σ' αυ-
τή τη μαζική στροφή στα αριστε-
ρά. Πανό κατέβασαν ο ΣΥΡΙΖΑ, η
ΛΑΑΣ, η ΕΣΕ κ.α. σχήματα και
παρατάξεις της αριστεράς.

Ο αντιφασιστικός χαρακτήρας
δεν έλειπε από τη διαδήλωση,

αφού το πανό της ΚΕΕΡΦΑ για
καμία ψήφο στους νεοναζί δολο-
φόνους της ΧΑ έδινε τον τόνο. 

Η πετυχημένη πορεία της
Πρωτομαγιάς μας δίνει την ώθη-
ση για τη συνέχεια. Λίγες μέρες
πριν τις εκλογές δε σταματάμε
να αγωνιζόμαστε απεργιακά και
αντιφασιστικά. Η δύναμη της αν-
τικαπιταλιστικής αριστεράς στο
δρόμο θέλουμε να μεταφραστεί
σε δύναμη σε κάθε χώρο δουλει-
άς, σχολείο και σχολή. Συνεχί-
ζουμε να βαδίζουμε με την ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ, για να νικήσουν οι αγώ-
νες μας, με άρνηση του χρέους,
με έξοδο απ'την ΕΕ και το ευρώ
με την επιβολή του εργατικού
ελέγχου.

Λουίζα Γκίκα

Μαζικές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα σημάδεψαν
τη φετινή Εργατική Πρωτομαγιά, με μπροστάρηδες
τα εργατικά κομμάτια που δίνουν τη μάχη όλο το τε-
λευταίο διάστημα ενάντια στις μνημονιακές επιθέσεις
της κυβέρνησης. 

“Στη Θεσσαλονίκη η συμμετοχή μπορεί να ξεπέρα-
σε και τους 10.000 διαδηλωτές” μας έιπε ο Κώστας
Τορπουζίδης, συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ Θεσ/νίκης και
υποψήφιος δημ. σύμβουλος. “Ηχηρό παρών έδωσαν
οι σχολικοί φύλακες, η ΟΛΜΕ, οι καθαρίστριες του
υπ.Οικ, οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ3, οι εργαζόμενοι της
ΕΥΑΘ, αλλά και η ΚΕΕΡΦΑ, η δημοτική κίνηση 'Αν-
ταρσία στη Θεσσαλονίκη για την Ανατροπή' κι άλλες
οργανώσεις και κινήσεις της αριστεράς, που είτε ξεκι-
νώντας από την πλ. Αριστοτέλους, είτε από την Καμά-
ρα, κατέληξαν από κοινού στο μνημείο του Εργάτη”. 

Στην Πάτρα οι κινητοποιήσεις για την Εργατική
Πρωτομαγιά ξεκίνησαν από την προηγούμενη
μέρα.Όπως μας μεταφέρει ο Νεκτάριος Χάινταρ:
“Εκατοντάδες συγκεντρώθηκαν στο προαύλιο της
ΕΡΑ Πάτρας, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα των ερ-
γαζομένων της ΕΡΑ και γιόρτασαν με συνθήματα και
μουσικές τη συνέχεια του αγώνα της ΕΡΤ για 11ο μή-
να. Την επομένη, περισσότεροι από 1200 διαδηλωτές
γέμισαν την πλατεία Όλγας στο κέντρο της Πάτρας,
με χαρακτηριστική την παρουσία καθηγητών, υγει-
ονομικών κι εργαζομένων της ΕΡΑ”. Μαζικό ήταν και
το μπλοκ της 'Ανταρσία στην Πάτρα', της νέας αντι-
καπιταλιστικής δημοτικής κίνησης. “Η εργατική τάξη
δίνει τη δικιά της μάχη, για να ξεφορτωθούμε τις κυ-

βερνήσεις των μνημονίων που το μόνο για το οποίο
ενδιαφέρονται είναι να ξεπληρώσουν το χρέος στην
ΕΚΤ και να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους προς τη
Τρόικα" δήλωσε η Λέττα Ζάγκλα, υποψήφια δήμαρ-
χος με την Ανταρσία στην Πάτρα. "Μόνο οι αγώνες
μας μπορούν να ανατρέψουν τις πολιτικές τους. Σε
αυτές τις εκλογές μπορούμε να στείλουμε ένα μήνυ-
μα αντίστασης, ένα μήνυμα ανταρσίας και ανατρο-
πής. Ένα μήνυμα συντονισμού και οργάνωσης για
την συνέχιση των αγώνων" συνέχισε μεταξύ άλλων.  

Στο Ηράκλειο της Κρήτης, περίπου 1000 αγωνιστές
κι αγωνίστριες διαδήλωσαν. “Το μεγαλύτερο μπλόκ
ήταν αυτό της ΑΝΤΑΡΣΥΑ που έδινε τον τόνο με τα
συνθήματά της” μας είπε ο Γιάννης Μακαρώνας. Ερ-
γαζόμενοι της ΕΡΑ Ηρακλείου, της ΕΛΜΕ, του ΠΑ-
ΓΝΗ και πολλών άλλων χώρων έδωσαν το παρών.   

Στον Βόλο εκατοντάδες συμμετείχαν στη συγκέντρω-
ση στην πλατεία Ελευθερίας και την πορεία που ακο-
λούθησε. “Καθηγητές, φοιτητές, εργαζόμενοι της ΕΡΑ
Βόλου, του νοσοκομείου και των εργοστασίων της πε-
ριοχής, βρέθηκαν στο δρόμο” μας είπε ο Δημήτρης
Στεφανάκης. “Μαζί τους και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, όπου μαζί με
άλλες οργανώσεις στο τέλος της πορείας πραγματο-
ποίησαν παρέμβαση στο καφέ Μικελ, εξαιτίας των επι-
θέσεων της εργοδοσίας το τελευταίο διάστημα”.

«Στη Λάρισα η πορεία της Πρωτομαγιάς ήταν διπλά-
σια από αυτήν της προηγούμενης πανεργατικής» μας
είπε ο Πέτρος Θεοδοσιάδης. «Αν και ξεκίνησαν δύο
ξεχωριστές  συγκεντρώσεις από ΑΔΕΔΥ και ΕΚΛ σε
διαφορετικές πλατείες, η συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ με
πορεία συμμετείχε στη συγκέντρωση του ΕΚΛ και όλοι
μαζί πραγματοποιήσαμε ουσιαστικά κοινή συγκέντρω-
ση και πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης».

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Σε όλη την Ελλάδα
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Πρωτομαγιάτικη απεργιακή συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε και
στον Πειραιά, στο Μνημείο Πεσόντων Εργατών, στο Πασαλιμάνι. 

Το παρών στη συγκέντρωση έδωσαν μεταξύ άλλων η Ένωση Λιμενερ-
γατών ΟΛΠ, το σωματείο των εργαζομένων στο Σκαραμαγκά και οι αντι-
καπιταλιστικές δημοτικές κινήσεις Πειραιά και Νίκαιας “Ανταρσία στο
Λιμάνι” και “Ανταρσία στην Κοκκινιά”. 

Χαρακτηριστική ήταν η στιγμή της θρασύτατης και προκλητικής εμ-
φάνισης του εφοπλιστή και υποψήφιου δημάρχου Μώραλη, με τους
συγκεντρωμένους να τον αποδοκιμάζουν, βροντοφωνάζοντας συνθήμα-
τα όπως, “Πειραιάς πόλη των εργατών – όχι του κεφάλαιου και των
εφοπλιστών”. 

Ακολούθησε διαδήλωση των δυνάμεων της αντικαπιταλιστικής αρι-
στεράς στους δρόμους του Πειραιά, η οποία συναντήθηκε με τη διαδή-
λωση που πραγματοποιούσε το ΠΑΜΕ. Οι δύο πορείες ενώθηκαν κι
επέστρεψαν στο Μνημείο Πεσόντων Εργατών φωνάζοντας από κοινού
συνθήματα όπως “εργάτες ενωμένοι ποτέ νικημένοι” και  “χωρίς εσένα
γρανάζι δεν γυρνά – εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά”.

“Για τους εργαζόμενους και
τις εργαζόμενες στα νοσοκο-
μεία που συνεχίζουν να δίνουν
τις μάχες εδώ κι αρκετό καιρό,
η Πρωτομαγιά είναι μια απερ-
γιακή μέρα. 

Την βλέπουμε σαν συνέχεια
στους αγώνες που δίνουμε. Οι
επιθέσεις συνεχίζονται και μό-
νο με αυτό τον τρόπο, αγωνι-
στικά θα μπορέσουμε να τους
σταματήσουμε. Ήδη προ-
γραμματίζουμε πανυγειονομι-
κή απεργία στις 14 Μάη, λίγο
πριν τις εκλογές, για να περά-
σουμε το δικό μας μήνυμα, ότι
με απεργίες θα μπορέσουμε
να ανατρέψουμε την πολιτική
τους”.

Μαρία Αλιφιέρη, 
εργαζόμενη Αγλ. Κυριακού,

υποψήφια δημ.σύμβουλος με
την Ανταρσία στις 

γειτονιές της Αθήνας

ΑΘΗΝΑ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΑΤΡΑ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΧΑΝΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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Δ
ικηγόροι υπεράσπισης της συντά-
κτριας του άρθρου Κατερίνας Θωί-
δου και των διευθυντή και εκδότη

αντίστοιχα της εφημερίδας Πάνου Γκαργ-
κάνα και Τάσου Αναστασιάδη είναι ο Κώ-
στας Παπαδάκης, ο Θανάσης Καμπαγιάν-
νης και ο Τάκης Ζώτος.

«Η διαδικασία σήμερα επιβεβαίωσε,
πρώτο, ότι ο μηνυτής είναι ένας από τους
λίγους κατοίκους της Ελλάδας, που δεν πι-
στεύει ότι η Χρυσή Αυγή είναι μια φασιστι-
κή οργάνωση, που δεν πιστεύει  ότι είναι
μια εγκληματική οργάνωση και δηλώνει ότι
παραμένει συνεργάτης ενός υπόδικου για
συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση
Χρυσή Αυγή» δήλωσε στην εργατική αλλη-
λεγγύη ο Τάκης Ζώτος.

«Το δεύτερο είναι ότι επιβεβαιώθηκε με
πολλούς τρόπους σε όλη την διαδικασία
ότι συνεργάζεται στενά με τον Παναγιώτα-
ρο και την Σκορδέλη, όλη την περίοδο από
το 2009 ως το 2011, περίοδο που έγιναν οι
επιθέσεις κατά των μεταναστών στον Αγιο
Παντελεήμονα και την Ομόνοια.

Το τρίτο είναι ότι μεταπήδησε από το
ΛΑΟΣ στην Χρυσή Αυγή και έγινε επιστη-
μονικός συνεργάτης επ’ αμοιβή με καθή-
κοντα που του προσδιορίζει η Χρυσή Αυγή.

Με προθυμία

Το τέταρτο είναι ότι ο επικεφαλής της
Χρυσής Αυγής, ο Μιχαλολιάκος, τον προ-
σφωνεί ως ‘συναγωνιστή’ και ως ένα άν-
θρωπο που προσέφυγε με προθυμία σε
αυτούς και δέχτηκε να γίνει συνεργάτης
τους. Επίσης ο Αδωνης Γεωργιάδης έχει
ομολογήσει στο δικό του μπλογκ ότι από
την αρχή ο Θάνος ο Πλεύρης ήταν σε επα-
φή μαζί του για την κατάθεση της προσφυ-
γής.

Υστερα από αυτά, θα ήταν πολύ δύσκο-
λο ένα δικαστήριο να καταλήξει σε καταδι-
καστική απόφαση για τους κατηγορούμε-
νους. Το δικαστήριο έχει διακόψει για κά-
ποια στιγμή που δεν ξέρουμε ακόμα. Είμα-
στε στο στάδιο της κατάθεσης των μαρτύ-
ρων υπεράσπισης που θα επιβεβαιώσουν
ουσιαστικά όλα τα στοιχεία που έχουν συγ-
κεντρώσει για την δράση του μηνυτή». 

«Φάνηκε και από την σημερινή ακροαμα-
τική διαδικασία ότι η συγκεκριμένη μήνυση
είναι κεντρικά καθοδηγούμενη από την
Χρυσή Αυγή» μας είπε ο Θανάσης Καμπα-
γιάννης. «Δεν έχουμε να κάνουμε απλά με
μια δικομανία, έχουμε να κάνουμε με μια
νομική στρατηγική φίμωσης καταρχήν του
αντιφασιστικού και αντιρατσιστικού κινήμα-
τος, όπως και προσπάθειας να κερδηθούν
δικαστικές αποφάσεις, προκειμένου να
τρομοκρατηθούν οι αγωνιστές και να μην
ακούγονται τα αντιφασιστικά και αντιρατσι-
στικά επιχειρήματα. Από την ακροαματική
διαδικασία, που ήταν θετική, προέκυψαν
πολλά νέα στοιχεία από τα οποία προέκυ-
ψε κεντρική συνεννόηση του Ανδριόπου-
λου με το ΛΑΟΣ και με την Χ.Α. και πι-
στεύουμε ότι και η τελική απόφαση θα εί-
ναι θετική”.

Η
επίμαχη φράση για την
οποία ο (έμμισθος συ-
νεργάτης του κατηγο-

ρούμενου για τη σύσταση και δι-
εύθυνση της εγκληματικής συμ-
μορίας βουλευτή της Χρυσής
Αυγής Χ. Αλεξόπουλου) Ανδριό-
πουλος άσκησε μήνυση κατά
της εργατικής αλληλεγγύης εί-
ναι η εξής: 

“Ο Σαμαράς είχε μέσα στην
προεκλογική περίοδο υποσχεθεί
ότι θα καταργήσει το νόμο (3838
για την Ιθαγένεια) ενώ όπως είχε
δηλώσει ο Καρατζαφέρης, η
ακύρωσή του ήταν το αντάλλαγ-
μα που ζήτησε προκειμένου να
στείλει τα τέσσερα στελέχη του
να κάτσουν στις καρέκλες των
υπουργείων της κυβέρνησης
Παπαδήμου. Εστειλε μάλιστα
ένα φασίστα δικηγόρο να κατα-
θέσει τον Αύγουστο του 2010
προσφυγή στο ΣτΕ”.

Ολη η γραμμή του «κατηγορη-
τηρίου» του Ανδριόπουλου πε-
ριορίστηκε στο να ζητάει από
τους συντάκτες της εργατικής
αλληλεγγύης να παρουσιάσουν
«αποδεικτικά στοιχεία» ότι ο Σα-
μαράς ή ο Καρατζαφέρης κυριο-
λεκτικά τον «έστειλαν». Δηλαδή,
αν η εργατική αλληλεγγύη,
όπως συνηθίζουν να κάνουν οι
συναγελαζόμενοί του νεοναζί
στα δωματιάκια της Βουλής, εί-
χε στήσει κανένα κοριό ή κρυφή
κάμερα που να αποδεικνύει ότι ο
ίδιος προσωπικά ο Σαμαράς ή ο
Καρατζαφέρης είχαν κατ’ ιδίαν
επικοινωνία μαζί του!

Στην κατάθεσή του ο μάρτυ-
ρας δημοσιογράφος, μέλος της
ΓΣ της ΠΟΕΣΥ Νάσος Μπρά-
τσος περιέγραψε εκτενώς τι ση-
μαίνει ότι η αναφορά «τον έστει-
λε» δεν είναι απαραίτητα η περι-
γραφή ενός κυριολεκτικού γεγο-
νότος, αλλά μια πολιτική εκτίμη-
ση και ανάλυση που προκύπτει
από τα γεγονότα σε ένα άρθρο
που έχει σκοπό να μεταφέρει
πολιτικές και όχι παρά-πολιτικές
ειδήσεις. Πρόσθεσε ότι στα 30
σχεδόν χρόνια της ύπαρξής της
η εφημερίδα εργατική αλληλεγ-
γύη, ουδέποτε έχει κατηγορηθεί
για συκοφαντική δυσφήμιση. 

Βέβαια, η πιο ζωντανή περι-
γραφή του τι σημαίνει «έστειλε»
ήρθε από τον μάρτυρα Μπουλ-
μέτη, πολιτευτή του ΛΑΟΣ στις
Κυκλάδες τον οποίον κάλεσε ο
ίδιος ο Ανδριόπουλος. Ο Μπουλ-
μέτης αρκετές βδομάδες  νωρί-

τερα από τον Ανδριόπουλο είχε
καταθέσει και αυτός στο ΣτΕ αί-
τημα ακύρωσης του νόμου, η
οποία απορρίφθηκε. 

Ο μάρτυρας παραδέχτηκε κα-
ταρχήν ότι ήρθε να καταθέσει
χωρίς να έχει  καν διαβάσει το
επίμαχο άρθρο. Όμως στις δια-
δοχικές ερωτήσεις των συνηγό-
ρων για το πώς παίρνονται τέτοι-
ου είδους αποφάσεις, μιλώντας
για τον εαυτό του, ήταν απολύ-
τως σαφής ότι το έπραξε αφού
το συζήτησε με «διάφορους
γνωστούς μέσα στο κόμμα», ότι
η απόφαση του ήταν «συνεπής
με την γραμμή του κόμματος»,
ότι «το κόμμα δίνει την γενική
κατευθυντήρια γραμμή και τα
μέλη πράττουν», ότι αυτή «ήταν
η γραμμή του κόμματος». Με
δύο λόγια, ότι έπραξε αυτό που
το κόμμα παρήγγειλε χωρίς να
έχει άμεση επικοινωνία με τα
«υψηλά στελέχη» του κόμματος.

Απάντηση

Όπως προέκυψε από την
ακροαματική διαδικασία, στην
περίπτωση του Ανδριόπουλου,
τα πράγματα ήταν πολύ πιο συγ-
κεκριμένα. Σε μια απάντηση που
έδινε στο μπλογκ του ο ίδιος ο
Αδωνης Γεωργιάδη, τότε βου-
λευτής του ΛΑΟΣ (απαντώντας
στην προτροπή κάποιου με το
ψευδώνυμο «φαλαγγίτης» να
«υποστηρίξει πολύ περισσότε-
ρο» τον Ανδριόπουλο) έγραφε
τον Μάρτη του 2011, (ένα ολό-
κληρο χρόνο πριν γραφτεί το
άρθρο της εργατικής αλληλεγ-
γύης) τα εξής: 

«Με τον κ. Ανδριόπουλο ήταν
ο Θάνος (δηλαδή ο Πλεύρης) σε

επαφή από την πρώτη στιγμή.
Κρίθηκε ότι είναι καλλίτερο να
μην είναι το κόμμα παρόν στο δι-
καστήριο, για να μην φαίνεται
ότι το δικαστήριο θα έπρεπε να
πάρει κομματική θέσι, αλλά να
μείνει ανεπηρέαστο στην κρίσι
του…»  (Eνα μήνα, μετά τον
Απρίλη του 2011 ο Ανδριόπου-
λος βρισκόταν στρογγυλοκαθι-
σμένος στο ίδιο πάνελ σε εκδή-
λωση του ακροδεξιού Patria, όχι
μόνο δίπλα στον Θάνο, αλλά και
τον υμνητή του Γ' Ράιχ και εκλε-
κτό του Σαμαρά στα θέματα της
Ιθαγένειας, Ιωάννη Κωτούλα,
που κατόπιν διορίστηκε αποσπα-
σμένος στο γραφείο του τότε
υπουργού αναπληρωτή Εσωτε-
ρικών Αθανασίου). 

Αυτήν την φράση, που γράφε-
ται μήνες προτού γραφτεί οτιδή-
ποτε στην εργατική αλληλεγγύη
δεν οδήγησε τότε τον Ανδριό-
πουλο να υποβάλει μήνυση στον
Γεωργιάδη. Όπως μήνυση δεν
υπέβαλε ούτε στην Καθημερινή
όταν μια βδομάδα πριν την ερ-
γατική αλληλεγγύη έγραφε:  

«Η κατάργηση του νόμου Ραγ-
κούση υπήρξε από τις βασικές
προεκλογικές δεσμεύσεις του κ.
Σαμαρά… Μια άγνωστη πτυχή
της υπόθεσης, που προφανώς
θα συζητηθεί, είναι ότι, όπως
πληροφορήθηκε χθες η «Κ», τον
έλεγχο του νόμου Ραγκούση
από το ΣτΕ προκάλεσε ο δικηγό-
ρος Ιω. Ανδριόπουλος, πρώην
στέλεχος της ΔΑΠ και νυν «εκλε-
κτός» της Χ.Α. ως συνεργάτης
του κόμματος στη Βουλή».

Η Καθημερινή δεν συναίνεσε
στην επιστολή-απαίτηση του Αν-
δριόπουλου «να αφαιρεθεί το
συκοφαντικό δημοσίευμα», αλλά

ο Ανδριόπουλος βέβαια ουδέπο-
τε της υπέβαλλε μήνυση. 

Είναι σαφές ότι η συγκεκριμέ-
νη μήνυση του Ανδριόπουλου,
όπως και τόσες άλλες που έχουν
γίνει με συντάκτη τον ίδιο,  έγινε
σε μια περίοδο που οι νεοναζί
της Χρυσής Αυγής, υπό την κά-
λυψη της εκτελεστικής και δικα-
στικής εξουσίας και μεθυσμένοι
από την εκλογική τους επιτυχία
νόμιζαν ότι ήταν δυνατό να φιμω-
θούν οι εφημερίδες της Αριστε-
ράς. Πέρα από την Εργατική Αλ-
ληλεγγύη και η Αυγή έχει επίσης
μηνυθεί από τον Ανδριόπουλο
για τον ίδιο λόγο. 

Θυμηδία

Η παράσταση επιπέδου 2ας
Δημοτικού που επί ώρες έδωσε
στην Ευελπίδων ο έμμισθος συ-
νεργάτης της Χρυσής Αυγής
προκάλεσε πολλές φορές τη γε-
νικότερη θυμηδία στην αίθουσα
του δικαστηρίου: 

«Απ’ όλα τα δικαστήρια της
χώρας αυτοί που με ξέρουν κα-
λύτερα είναι στο ΣτΕ» είπε σε
ένα σημείο ενώ σε άλλο πρόσθε-
σε ότι: «Υπήρχαν κόμματα από
πίσω», αλλά οι δικαστές συμφώ-
νησαν με την προσφυγή του για-
τί ήταν άνθρωποι που βρίσκον-
ται «στο απόγειο της καριέρας
τους»! Μάλιστα, πιστός, ως φαί-
νεται, στην θεωρία της συλλογι-
κής ευθύνης -και με την ανοχή
της έδρας- προσπάθησε  να
«αναδείξει» ως «είδηση» το ότι ο
διευθυντής της εργατικής αλλη-
λεγγύης Πάνος Γκαργκάνας εί-
ναι αδελφός του πρώην διοικητή
της Τράπεζας της Ελλάδας. 

Από την άλλη, οι απάνθρωπες
συνέπειες των πρωτοβουλιών
Σαμαρά, ΛΑΟΣ και Χ.Α για τις
ζωές και τις ελπίδες δεκάδων χι-
λιάδων παιδιών για να αποκτή-
σουν επιτέλους ιθαγένεια, μόνο
για γέλια δεν είναι. Όπως και τα
μνημόνιά τους, μόνο οργή μπο-
ρεί να προκαλέσουν. 

Σε κάθε περίπτωση, δεν πρέ-
πει να ξεχνάμε ότι η ιστορία βρί-
θει από ανθρωπάκια και μάλιστα
με ταιριαστό επίθετο-όπως ο
Βίλχελμ Φρικ, ο απαγχονισθείς
μετά τις δίκες της Νυρεμβέργης
υπουργός Εσωτερικών της ναζι-
στικής Γερμανίας και πρώτος
οργανωτής των στρατοπέδων
συγκέντρωσης, που ξεκίνησε την
«καριέρα» του σε μια δημόσια
υπηρεσία της Βαυαρίας, συγκε-
κριμένα έμμισθος δικηγόρος στο
Αρχηγείο Αστυνομίας του Μονά-
χου.

Γιώργος Πίττας
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Οι φασίστες γίνονται από μηνυτές,
κατηγορούμενοι!
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Μ
αζική συμμετοχή είχε η συγ-
κέντρωση αλληλεγγύης
στην εργατική αλληλεγγύη -

και στην είσοδο των δικαστηρίων
στην Ευελπίδων και μέσα στην αί-
θουσα που συνεδρίαζε το 5ο Τριμε-
λές Πλημμελειοδικείο στις 30 Απρί-
λη. Η διαδικασία της δίκης διεκόπη
αργά το μεσημέρι για τις 13 Μάη
προκειμένου τότε να αποφασιστεί
ποια ακριβώς μέρα θα συνεχιστεί,
πιθανά μέσα στον Ιούνιο.  

Ανάμεσα στα αναγνωστέα που κα-
τατέθηκαν στο δικαστήριο ήταν μια
κούτα γεμάτη από τα δεκάδες ψηφί-
σματα και τις χιλιάδες υπογραφές
συμπαράστασης που έχουν συγκεν-
τρωθεί μέχρι σήμερα, ενώ παρόντες
ήταν οι μάρτυρες υπεράσπισης
Γιώργος Σαββίδης πρόεδρος ΠΟΕ-
ΣΥ, Ψαρράς Δημήτρης, δημοσιο-
γράφος-συγγραφέας, Δημήτρης
Τρίμης, ΕΣΗΕΑ, Φωτόπουλος Νίκος,
πρώην πρόεδρος ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, Καλ-
φαγιάννης Παναγιώτης, πρόεδρος
ΠΟΣΠΕΡΤ, Παπαστράτης Προκό-
πης, πανεπιστημιακός-ιστορικός, Χά-
γιος Άγγελος, περιφερειακός Σύμ-
βουλος Αττικής με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ,
Νάσος Μπράτσος, δημοσιογράφος,
Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής
ΚΕΕΡΦΑ.

“Δεν θα τα καταφέρουν”

«Σήμερα είναι η δίκη της εργατι-
κής αλληλεγγύης. Είναι μια δίκη πο-
λιτική, θέλουν να σταματήσουν, να
την φιμώσουν, αλλά δεν θα τα κατα-
φέρουν» δήλωσε ο Παναγιώτης Καλ-
φαγιάννης, πρόεδρος ΠΟΣΠΕΡΤ».
«Με τα πενιχρά μέσα που διαθέτει,
αλλά με την στήριξη των εργαζόμε-
νων και της κοινωνίας και του λαού,
η εργατική αλληλεγγύη θα συνεχίσει
να βγαίνει, θα συνεχίσει να χτυπάει
τον ρατσισμό και τον φασισμό, να εί-
ναι δίπλα στους εργαζόμενους. Κα-
νένας φασίστας δεν μπορεί να την
φιμώσει, οποιαδήποτε επίφαση και
αν χρησιμοποιεί. Εμείς είμαστε εδώ
για να συμπαρασταθούμε, με τους
αγώνες μας όλοι μαζί θα νικήσουμε,
ποτέ ξανά φασισμός, ποτέ ξανά
μαύρο».

«Μου κάνει εντύπωση που μια τό-
σο οφθαλμοφανώς προκλητική μή-
νυση για συκοφαντική δυσφήμιση
ενάντια στην εφημερίδα εργατική
αλληλεγγύη απασχόλησε τόσες
ώρες το δικαστήριο το οποίο μετα-
φέρει την ευθύνη λήψης απόφασης
για εύθετο χρόνο» είπε ο  Δήμητρης
Τρίμμης, πρόεδρος ΕΣΗΕΑ. «Κατά
την εκτίμησή μου είναι απόλυτα
ακριβές το δημοσίευμα της εργατι-
κής αλληλεγγύης. Μπορεί να μην
αρέσει στον κύριο μηνυτή, ωστόσο
λέει ακριβώς την αλήθεια και όλα τα
ντοκουμέντα που κατατέθηκαν στην
σημερινή δίκη το επιβεβαιώνουν».

“…Και ήρθε τώρα, η απόφαση του ΣτΕ για τις
ελληνοποιήσεις, τις οποίες να σας ενημερώσω
για όσους δεν τις ξέρετε, ότι είναι πρωτοβουλία
ενός ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΟΥ μας, (φωνή από το κοινό:
Ναι! Ναι!) ο δικηγόρος Ιωάννης Ανδριόπουλος,
επιστημονικός συνεργάτης της Χρυσής Αυγής,
διορισμένος στη Χρυσή Αυγή, αυτός το ξεκίνησε
το θέμα, όταν το ξεκίνησε βέβαια, δεν μπορούσε
να είναι επιστημονικός συνεργάτης της Χρυσής
Αυγής, γιατί η Χρυσή Αυγή δεν είχε επιστημονι-
κούς συνεργάτες, δεν ήταν στο κοινοβούλιο… με
μεγάλη του προθυμία δέχτηκε να είναι, του είχαν
προτείνει μάλιστα να είναι και βουλευτής κόμμα-
τος άλλου, και αρνήθηκε προς τιμήν του το παιδί
να πολιτευτεί, και ήρθε και είναι στο πλευρό μας
και αυτός αυτή τη στιγμή τους έχει κολλήσει κυ-
ριολεκτικά στον τοίχο και η Νέα Δημοκρατία βρί-
σκεται πλέον σε κατάσταση νευρικής κρίσεως...”

Το παραπάνω ντοκουμέντο που έβγαλε στην
δημοσιότητα η εφημερίδα των Συντακτών -με τον
προφυλακισμένο αρχηγό της Χρυσής Αυγής Μι-
χαλολιάκο να πλέκει το εγκώμιο του μηνυτή της
εργατικής αλληλεγγύης Ανδριόπουλου καταμαρ-
τυρώντας ταυτόχρονα την άμεση πολιτική του
σχέση με την Χ.Α- καταρρίπτει την προσπάθεια
του τελευταίου να αποδείξει ότι «δεν έχει σχέση
με  κόμματα». 

Είναι μόνο ένα από τα πολλά αποδεικτικά στοι-
χεία που παρουσιάστηκαν στην διάρκεια της
ακροαματικής διαδικασίας, όπου  η σχέση του
μηνυτή με τους ακροδεξιούς και φασιστικούς κύ-
κλους έβγαινε ξανά και ξανά στην επιφάνεια:

Ο Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής της
ΚΕΕΡΦΑ και δημοτικός σύμβουλος θύμισε στην
κατάθεσή του ότι ο μηνυτής είχε στραφεί κατά
όλης της αριστεράς και του ιδίου το 2009 ζητών-
τας απαγόρευση αντιφασιστικής διαδήλωσης
στην Ομόνοια. Τότε, ο. Ανδριόπουλος, μαζί με
γνωστά στελέχη της Χρυσής Αυγής όπως ο Η.
Παναγιώταρος και η προφυλακισμένη Θ. Σκορ-
δέλλη, την εποχή που το έπαιζαν «επιτροπή κα-
τοίκων Αγίου Παντελεήμονα υπό την προστασία
του φυλακισμένου σήμερα διευθυντή του τοπι-
κού αστυνομικού τμήματος, είχαν υποβάλλει  μη-

νύσεις σε πολιτικές οργανώσεις της αριστεράς
και όχι μόνο.

Οι περισσότερες από αυτές τις μηνύσεις μπή-
καν στο αρχείο, ενώ όσον αφορά στο μέρος τους
που έφτασε στο ακροατήριο, εκεί οι κατηγορού-
μενοι, ο πρώην Πρύτανης του Πολυτεχνείου
Μουντζούρης και ο Σάββας Μιχαήλ από το ΕΕΚ
κρίθηκαν πανηγυρικά αθώοι σε μια δίκη που μο-
ναδικός μάρτυρας κατηγορίας εμφανίστηκε ο
Ανδριόπουλος.

Μήνυση

Μπορεί στην ελληνική βουλή να έχουν ψηφι-
σθεί μνημόνια επί μνημονίων, αλλά ο Ανδριόπου-
λος το μόνο που βρήκε ήταν να μηνύσει όλους
τους βουλευτές που ψήφισαν το νόμο 3838 που
έδινε ιθαγένεια με το σταγονόμετρο στα παιδιά
της δεύτερης γενιάς των μεταναστών για «εσχά-
τη προδοσία».

Ο Ανδριόπουλος έχει υπογράψει για την απο-
φυλάκιση του Δ. Παπαγεωργίου συντάκτη του
Ελεύθερου Κόσμου που είχε συλληφθεί για την
επίθεση σε αντιρατσιστική εκδήλωση στους Αμ-
πελόκηπους.  Όπως συνηθίζεται τελευταία να
παρουσιάζουν την δράση των ταγμάτων εφόδου
στα δικαστήρια, ισχυρίστηκε ότι επρόκειτο για

«συμπλοκή», ενώ δήλωσε ότι «δεν γνώριζε» ότι ο
εκδότης των συγκεκριμένων εντύπων Ζαφειρό-
πουλος έχει καταδικαστεί στο παρελθόν για συμ-
μετοχή σε επίθεση της Χρυσής Αυγής εναντίον
μελών του ΣΕΚ που διακινούσαν την εργατική
αλληλεγγύη στην Κυψέλη το 1996.

Τέλος, τον Απρίλη του 2011, ένα μήνα μετά την
δημοσίευση στο μπλοκ του Γεωργιάδη ότι ο Θά-
νος Πλεύρης είναι σε επαφή με τον Ανδριόπου-
λο, οι δυό τους ήταν μαζί ομιλητές σε εκδήλωση
του ακροδεξιού περιοδικού Patria με θέμα την
Ιθαγένεια με τον Πλεύρη να δηλώνει ότι: “η προ-
σφορά του Γιάννη είναι ισάξια, σα να έχει συμμε-
τάσχει σε πολεμική σύρραξη. Διότι η προστασία
του αίματος είναι ο μοναδικός τρόπος να σωθεί η
ελληνική κοινωνία”. Ενώ στην ίδια εκδήλωση ο
σημερινός υποψήφιος του Σπηλωτόπουλου στο
δήμο Αθήνας συνέχισε τονίζοντας ότι “η φύλαξη
των συνόρων δεν μπορεί να υφίσταται αν δεν
υπάρχουν απώλειες και για να γίνω κατανοητός,
αν δεν υπάρχουν νεκροί”.

Όπως ενημέρωσε στην ακροαματική διαδικασία
ο μεγάλος στρατηλάτης αυτής της «πολεμικής
σύρραξης» -θυμίζουμε ότι ο «εχθρός» ήταν τα παι-
διά και το δικαίωμα τους στην ιθαγένεια- τιμήθηκε
εκεί για την «προσφορά του στην πατρίδα»…

Ανάμεσα στα στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά την διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας
από τους συνηγόρους υπεράσπισης ήταν οι δημόσιες αναρτήσεις του έμμισθου συνεργάτη της
Χρυσής Αυγής Ανδριόπουλου στην προσωπική του σελίδα στο Facebook.

Eκεί  ανάμεσα σε άλλα ο Ανδριόπουλος έχει αναρτήσει βίντεο με τίτλο «η καταγωγή του Αλέξη
Τσίπρα!”, στο οποίο ο γνωστός φασίστας Χατζάρας επιδίδεται σε ένα αντι-εβραϊκό υβρεολόγιο,
“ανακαλύπτοντας” ότι το πραγματικό όνομα του Αλέξη Τσίπρα είναι “Άξελ” και είναι Εβραίος,
αφού η οικογένεια Τσίπρα “δεν έχει τάφους στην Άρτα”, και άλλα τέτοια.

Πλεύρης - Μιχαλολιάκος 
υμνούν τον συνεργάτη τους

30 Απρίλη, έξω από τα δικαστήρια

“Η καταγωγή του Αλέξη Τσίπρα”...

Δυνατή συμπαράσταση



Η μάχη των εκλογώνσελ. 8, Νο 1121
εργατικη αλληλεγγυη

Οι εργατικοί χώροι, δύναμη για την ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Γνώρισα την ΑΝΤΑΡΣΥΑ το
2009 μέσα από τον αγώνα μας
ενάντια στο κλείσιμο της Ολυμ-
πιακής. Δύο χρόνια μετά και
μετά από ατελείωτη λάσπη
στους εργαζόμενους, οι συνα-
γωνιστές της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, σαν
τον Τάσο Αναστασιάδη που σή-
μερα είναι υποψήφιος ευρω-
βουλευτής, ήταν ακόμη εκεί, δί-
πλα μας, στον καθημερινό αγώ-
να, ακούραστοι ακόμα και όταν
εμείς δεν είχαμε άλλα ψυχικά
αποθέματα να παλεύουμε ξανά
για το δικαίωμα στην εργασία
μας.

Το 2014 και οι συναγωνιστές
είναι ακόμη και πάντα εκεί στα
Υπουργεία και σχεδόν σε κάθε
εργασιακό χώρο, στα Πανεπι-
στήμια, στις απεργίες, στις κα-
ταλήψεις, στις πορείες, στις
Σκουριές να παλεύουμε όλοι
μαζί για τα αυτονόητα που πλέ-
ον έχουν γίνει ζητούμενα. Είναι
εκεί δίπλα στους εργαζόμενους
που παλεύουν για το δικαίωμα
τους στην εργασία, ενάντια
στις διαθεσιμότητες και στις
απολύσεις, δίπλα στους απολυ-
μένους, δίπλα στους φοιτητές,
δίπλα στους μετανάστες, δίπλα
σε κάθε άνθρωπο που δέχεται
την βία και τον ρατσισμό επει-
δή έχει διαφορετικό χρώμα,
διαφορετική γλώσσα και θρη-
σκεία.

Αγώνας

Είναι η φωνή μας ενάντια στο
φασισμό και στο ρατσισμό
ενάντια στους νοσταλγούς του
Χίτλερ και του Ναζιστικού μορ-
φώματος της Χρυσής Αυγής,
δίνουν καθημερινά έναν τερά-
στιο αγώνα σε κάθε γειτονιά να
κλείσουν το δρόμο στους νεο-
ναζί, με αποκορύφωμα στις 22
Μάρτη, το μεγάλο αντιφασιστι-
κό και αντιρατσιστικό συλλαλη-
τήριο της ΚΕΕΡΦΑ με συντονι-
στή τον Πέτρο Κωνσταντίνου,
γεμίζοντας τους δρόμους της
Αθήνας, της Θεσσαλονίκης,
των Χανίων και πολλές άλλες
πόλεις της Ελλάδας αλλά και
της Ευρώπης, δίνοντας ένα τε-
ράστιο χαστούκι στην Χρυσή
Αυγή και ένα ξεκάθαρο μήνυμα
ενάντια στο φασισμό και στο
ρατσισμό. Γι’ αυτούς τους λό-
γους και για πολλούς ακόμα
στηρίζουμε την ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Χριστίνα Αθανασοπούλου,
Γενική Γραμματεία 

Εμπορίου ΥΠΑΝ

Μ
ε περιοδείες και εξορμήσεις
σε ακόμα περισσότερους
εργατικούς χώρους και γει-

τονιές διευρύνονται οι παρεμβάσεις
των τοπικών σχημάτων της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ.

«Μέσα από τις περιοδείες που ορ-
γανώνουμε καλούμε σε μαζική στή-
ριξη στη Δημοτική Κίνηση «Εκτός
Σχεδίου» Ν. Ιωνίας», μας είπε ο Στέ-
λιος Μιχαηλίδης, υποψήφιος δημο-
τικός σύμβουλος. «Την περασμένη
Παρασκευή κάναμε περιοδεία στην
Εφορία, στο Δημαρχείο, στο νοσο-
κομείο Αγ. Όλγα και στο ΚΕΠ. Την
Δευτέρα πήγαμε στις Παροχές ΙΚΑ
όπου συναντήσαμε πολύ καλή αντα-
πόκριση από τον κόσμο που περίμε-
νε στη ουρά. Την Κυριακή κάναμε
εξόρμηση πόρτα πόρτα στο κέντρο,
ενώ την Τετάρτη 7 Μάη ετοιμάζουμε
μεγάλη περιοδεία του «Εκτός Σχεδί-
ου», της «Αντικαπιταλιστικής Ανα-
τροπής στην Αττική» και της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ στο Αγ. Όλγα. Σε όλους
τους χώρους που έχουμε βρεθεί συ-
ναντάμε μεγάλη ανταπόκριση επει-
δή οι εργαζόμενοι μας θεωρούν δι-
κό τους κομμάτι, αφού έχουμε όλα
τα προηγούμενα χρόνια δώσει μαζί
τις μάχες ενάντια στη διάλυση  των
νοσοκομείων, τη διάλυση των κοινω-
νικών υπηρεσιών, τις διαθεσιμότη-
τες –απολύσεις, τους φασίστες της
Χρυσής Αυγής». 

Ανταπόκριση

«Εξόρμηση στο Γκαράζ του Δή-
μου Γλυφάδας, στο Δημαρχείο, το
ΚΑΠΗ και το Βοήθεια στο Σπίτι, κά-
ναμε την περασμένη Πέμπτη, συ-
νεργείο της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης μαζί με υποψήφιους και τον
επικεφαλής του σχήματος Αριστερή
Πρωτοβουλία Γλυφάδας, Νίκο Πυ-
ρουνάκη», μας είπε η Έλλη Παντα-
ζοπούλου, υποψήφια. «Συναντήσα-
με πολύ καλή ανταπόκριση από κό-
σμο που ψηφίζει στη Γλυφάδα, αλ-
λά και σε άλλους Δήμους στους
οποίους δώσαμε το ειδικό τετρασέ-
λιδο της Εργατικής Αλληλεγγύης.
Στο Βοήθεια στο Σπίτι συζητήσαμε
με τους εργαζόμενους για τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν λόγω
έλλειψης πόρων και προσωπικού και
τους προτείναμε  να κλιμακώσουμε
τις απεργίες απαιτώντας να γυρί-

σουν πίσω όλοι οι απολυμένοι. Ανα-
νεώσαμε το ραντεβού μας για την
επόμενη Πέμπτη 8/5 όπου οργανώ-
νουμε εκδήλωση μέσα στο Δημαρ-
χείο». 

«Με περιοδείες και εκδηλώσεις σε
εργατικούς χώρους συνεχίζεται η
καμπάνια της Δράσης για μία άλλη
πόλη στα Βριλήσσια» μας είπε ο
Ορέστης Ηλίας, υποψήφιος του
σχήματος. «Την περασμένη Πέμπτη
οργανώσαμε εκδήλωση  στο Δημαρ-
χείο με ομιλητές την Αλεξάνδρα
Μαρτίνη, υποψήφια με την Αντικαπι-
ταλιστική Ανατροπή στην Αττική,
την Ειρήνη Φωτέλλη, υποψήφια Ευ-
ρωβουλευτή της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και
εμένα. Συμμετείχαν περίπου 15 ερ-
γαζόμενοι και μάλιστα στο τέλος
έφερναν γνωστούς τους να μας
γνωρίσουν. Έχουν γίνει επίσης
εξορμήσεις στο ΚΑΠΗ, στο γκαράζ,
στο Παίδων Πεντέλης. Σε όλες αυ-
τές τις περιοδείες τόσο η Εργατική
Αλληλεγγύη, όσο και το βιβλίο για
την εναλλακτική προοπτική έχουν
γίνει ανάρπαστα».

«Στα νοσοκομεία Ογκολογικό Κη-
φισιάς και ΚΑΤ έγιναν εξορμήσεις
από υποψήφιους του σχήματος
Εκτός των Τειχών στο Μαρούσι και
μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ», μας είπε η
Δήμητρα Τζάκου, υποψήφια του δη-
μοτικού σχήματος. «Στο ΚΑΤ η συ-
ζήτηση είναι πολύ πιο αναβαθμισμέ-
νη από παλιότερα, καθώς ανοίγουμε
συγκεκριμένα τη συζήτηση για το

αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα και
την προοπτική του. Στο Ογκολογικό
ανοίγουμε ιδιαίτερα τη συζήτηση με
το φυλλάδιο της ΚΕΕΡΦΑ καμία ψή-
φος στη Χρυσή Αυγή, γιατί στον
Καλλικρατικό Δήμο Κηφισιάς –Ν.
Ερυθραίας η Χρυσή Αυγή κατεβάζει
υποψήφιο Δήμαρχο. Επίσης ανοίγει
η κουβέντα για το πώς θα σταματή-
σουμε τα σχέδια του Γεωργιάδη για
το νοσοκομείο».

Αντικαπιταλιστικό
πρόγραμμα

«Έχουμε ξεκινήσει εξορμήσεις
περιοδείες μαζί με υποψήφιες του
σχήματος Αριστερή Παρέμβαση στα
Γιάννενα και μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ»,
μας είπε η Γιούλη Καραγιαννάκου.
«Ήταν πολύ θετική η ανταπόκριση
των εργαζόμενων στο Δημαρχείο
και μάλιστα άνοιξε πολύ πλούσια
κουβέντα σε σχέση με το πώς μπο-
ρεί να επιβληθεί το αντικαπιταλιστι-
κό πρόγραμμα διεξόδου από την
κρίση που προτείνει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 

Το ίδιο θετική ήταν η εικόνα και
στη Νομαρχία, όπου οι εργαζόμενοι
μας ενημέρωσαν ότι Χρυσαυγίτες
είχαν προσπαθήσει να κάνουν εμφά-
νιση στο Δουρούτη, αλλά οι εργαζό-
μενοι εκεί τους πέταξαν έξω. Πολλοί
αγόρασαν την εφημερίδα και την
ενίσχυσαν οικονομικά». 

“Οι σύντροφοι του ΣΕΚ στου Ζω-
γράφου, τη βδομάδα που μας πέρα-

σε, είχαμε έντονη πολιτική δράση εν
όψει των εκλογών. Την Τρίτη πραγ-
ματοποιήσαμε εκδήλωση της ΚΕΕΡ-
ΦΑ στη πλατεία Γαρδένια με θέμα
«Καμία ψήφο στους Νεοναζί» και
κεντρική ομιλήτρια τη Ράνια Νενε-
δάκη, επικεφαλής του αντικαπιταλι-
στικού δημοτικού σχήματος Κίνημα
στη Πόλη του Ζωγράφου (ΚσΠ), την
οποία παρακολούθησε με μεγάλο
ενδιαφέρον πλήθος κόσμου”, μας
είπε ο Γιώργος Τσαμούρης, υποψή-
φιος του σχήματος. “Την Παρα-
σκευή μια μέρα μετά τη μεγάλη δια-
δήλωση της Πρωτομαγιάς βρεθήκα-
με το πρωί στο Λαϊκό νοσοκομείο,
δώσαμε 5 φύλλα της Εργατικής Αλ-
ληλεγγύης και ανοίξαμε συζητήσεις
από το πώς θα σώσουμε τα νοσοκο-
μεία μας μέχρι το τι σημαίνει αντικα-
πιταλιστική ανατροπή. Το απόγευμα
της ίδιας μέρας 15 σύντροφοι του
ΚσΠ, κάναμε περιοδεία στα μαγαζιά
του Ζωγράφου. Τη Κυριακή το πρωί
εξορμήσαμε στις πολυκατοικίες στη
γειτονιά και το απόγευμα εγκαινιά-
σαμε το κεντρικό μας περίπτερο,
όπου πέρασαν πάνω από 100 συνα-
γωνιστές και δώσαμε 3 παμφλέτες
για την «Εργατική Εναλλακτική».

«35 περίπου εργαζόμενοι συμμε-
τείχαν στην εκδήλωση συζήτηση
που κάλεσε η ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο
υπουργείο Εμπορίου, με ομιλητές
τον Πάνο Γκαργκάνα, υποψήφιο Ευ-
ρωβουλευτή και τον Πέτρο Κων-
σταντίνου, υποψήφιο Δήμαρχο Αθή-
νας», μας είπε ο Κώστας Βλασόπου-
λος, υποψήφιος στο Δήμο Αθή-
νας. «Η συζήτηση ήταν πολύ πλού-
σια γιατί συμμετείχαν αρκετοί εργα-
ζόμενοι προσκείμενοι στο ΣΥΡΙΖΑ
που έβαλαν μία σειρά ερωτήματα
προκειμένου να μάθουν τις θέσεις
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 'Μπορούν αυτά που
λέτε να γίνουν μόνο στην Ελλάδα;',
'Που θα βρεθούν τα λεφτά;',  'Τι εί-
δους συμμαχίες σκοπεύετε να κάνε-
τε;',  'Θα έμπαινε η ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε
μία κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ;',  'Ποια η
θέση σας για το τζαμί;', ήταν κάποια
από αυτα. Η συζήτηση κράτησε γύ-
ρω στη μιάμιση ώρα, πολλοί μας
έδωσαν συγχαρητήρια για την πρω-
τοβουλία και άλλοι αγόρασαν το βι-
βλίο για την «Εργατική Εναλλακτι-
κή».

Κατερίνα Θωίδου

Ζώντας από κοντά το δράμα των καρκινοπαθών
μπορώ να καταλάβω το Γολγοθά των σχετιζόμε-
νων με τον καρκίνο ανθρώπων, ασθενών, συνο-
δών, εργαζόμενων. Οι ασθενείς και οι συγγενείς
έχουν να αντιμετωπίσουν ένα κράτος ανάλγητο
και απρόσωπο που βλέπει τον ασθενή ως πελάτη. 

Ζητά τη συμμετοχή του σε εξετάσεις και φάρ-
μακα που μπορεί να κοστίζουν από λίγα ευρώ
έως 1700-1800 ευρώ. Ζητά τη συμμετοχή του
ασθενούς ακόμα και σε βασικά είδη που θα έπρε-

πε να παρέχει το κάθε δημόσιο νοσοκομείο δωρε-
άν (γάζες κτλ). Οι εργαζόμενοι ανήκουν σ' ένα
υπουργείο με "ρωμαϊκή" δομή και πρέπει να υπα-
κούουν τυφλά στις εντολές του "καίσαρα" υπουρ-
γού λειτουργώντας με το ελάχιστο δυνατό προ-

σωπικό (νοσηλευτικό, ιατρικό, διοικητικό) και με
τον πελέκυ της διαθεσιμότητας-απόλυσης πάνω
από το κεφάλι τους, με δεδουλευμένα χρωστού-
μενα για μήνες και υπερβολικό φόρτο εργασίας.
Επειδή λοιπόν πιστεύω πως όλο αυτό το σύστημα
πρέπει να ανατραπεί και να ανασυνταχθεί με βά-
ση τον άνθρωπο και μόνο, στηρίζω ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Κώστας Τραπεζάνογλου, 
εργαζόμενος στο αντικαρκινικό νοσοκομείο 

Θεσσαλονίκης Θεαγένειο

ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ-

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Εξόρμηση στο παζάρι του Πειραιά την Κυριακή 4 Μάη

“Δίπλα μας”



Η μάχη των εκλογών Νο 1121, σελ. 9
εργατικη αλληλεγγυη

Τ.Ε. ΧΟΛΑΡΓΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 8/5 Δημαρχείο  7 μμ 
Ομιλητές: Ειρήνη Φωτέλη, Δέσποινα Κου-
τσούμπα, Κώστας Παπαδάκης, Δημήτρης Κο-
σκινάς

Τ.Ε.  ΙΛΙΟΥ - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 8/5 Πολιτιστικό Κέντρο Πετρούπο-
λης 7μμ
Διαχείριση ή ανατροπή; Η πρόταση της Αντι-
καπιταλιστικής Αριστεράς για τις Ευρωεκλο-
γές και την Περιφέρεια Αττικής
Ομιλητές: Γιάννης Σηφακάκης, Δημήτρης Γρά-
ψας, Διονύσης Βάσσης, Δημήτρης Σαραφιανός

Τ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/5 πλατεία Δημαρχείου 7μμ
Ομιλητές: Κώστας Μάρκου, Κώστας Παπαδά-
κης, Αντώνης Σταματόπουλος, Γιάννης Σηφα-
κάκης

Τ.Ε. ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/5 κεντρική πλατεία 7 μμ 
Ομιλητές: Τάσος Β. Αναστασιάδης, Πέτρος
Παπακωνσταντίνου

Τ.Ε. ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ – ΘΗΣΕΙΟΥ – ΚΟΥ-
ΚΑΚΙΟΥ – ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/5 Θησείο (δίπλα στο σταθμό)
8μμ
Ομιλητές: Πέτρος Κωνσταντίνου, Παντελής
Αυθίνος, Σύλβια Κοιλάκου

Τ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/5 Πλατεία Λιοντάρια 7μμ
Ομιλητές: Πάνος Γκαργκάνας, Αντώνης Δρα-
γανίγος

T.E. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/5 πλατεία (στο εκλογικό περί-
πτερο της «Πόλης Ανάποδα») 7μμ
Ομιλητές: Δημήτρης Σαραφιανός, Τάσος Ανα-
στασιάδης, Σοφία Τσαδαρη, θα χαιρετίσει ο
Χρίστος Αργύρης

Τ.Ε. ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/5, πλ. Φλέμινγκ, Ηλιούπολη
7.30μμ 
Ομιλητές: Σπύρος Κοντομάρης, Κώστας Πίττας

Τ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/5 πλατεία Λιοντάρια 7μμ
Ομιλητές: Πάνος Γκαργκάνας, Αντώνης Δρα-
γανίγος

Τ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/5 πλατεία Μικρασιατών 1μμ
Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας

Τ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/5 πλατεία Σπλάτζα 7μμ
Ομιλητές: Πάνος Γκαργκάνας, Αντώνης Δρα-
γανίγος

Τ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/5 πλατεία Δαβάκη 7μμ
Ομιλητές: Γιάννης Σηφακάκης, Δέσποινα Κου-
τσούμπα, Δημήτρης Γράψας, Τάσος Αναστα-
τιάδης

Τ.Ε. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/5 πάρκο Λυσίου 7μ
Ομιλητές: Τάσος Β. Αναστασιάδης, Νίκος Αδα-
μόπουλος

Τ.Ε. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/5 Πνευματικό Κέντρο 7 μμ 
Ομιλητές: Άγγελος Χάγιος, Δημήτρης Κοσκι-
νάς, Αλεξάνδρα Μαρτίνη

Τ.Ε. ΑΝΟΙΞΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/5 Πνευματικό Κέντρο 7.30μμ
Ομιλητές: Ειρήνη Φωτέλλη, Κώστας Τουλγαρί-
δης, Γιώργος Τσιρώνης

Τ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/5 αίθουσα.. 7μμ
Ομιλητές: Χρίστος Αργύρης, Ευανθία Γαϊτανί-
δου, Διονύσης Κλάδης

Τ.Ε. ΚΟΛΩΝΟΥ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 11/5 
πάρκο Ακαδημίας Πλάτωνος 11.30πμ
Ομιλητές: Πέτρος Κωνσταντίνου, Δέσποινα
Κουτσούμπα, Πέτρος Παπακωνσταντίνου

Τ.Ε. Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 12/5 εκλογικό περίπτερο (Πλ.
Κοραή & Σωτήρος) 7μμ
Ομιλητές: Θανάσης Διαβολάκης, Πάνος
Γκαργκάνας

Τ.Ε. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΤΡΙΤΗ 13/5 Πνευματικό Κέντρο 7μμ 
Ομιλητές: Τάσος Β. Αναστασιάδης, Νίκος Αδα-
μόπουλος

Τ.Ε. ΓΚΥΖΗ – ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΤΡΙΤΗ 13/5 πλατεία Γκύζη 
Ομιλητές: Πέτρος Κωνσταντίνου, Γιώργος
Παυλόπουλος

Τ.Ε. ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/5 Βίλλα Στέλλα 7.30 μμ 
Ομιλητές: Πάνος Γκαργκάνας, Δέσποινα Κου-
τσούμπα, Παναγιώτης Μαυροειδής

Τ.Ε. ΒΑΡΗ - ΒΟΥΛΑ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/5 πλατεία (κάτω από τα ΚΑΠΙ της
Βούλας) 6μμ
Ομιλητές: Ανδρέας Κολλιαράκης, Γιάννης Ση-
φακάκης

Τ.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/5 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ομιλητές: Δημήτρης Γράψας, Μαρία Τσακλί-
δου, Γιώργος Μποτσίδης

Τ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 15/5 κεντρική πλατεία (Ρολόι) 7.30μμ
Ομιλητές: Πάνος Γκαργκάνας, Δημήτρης Γρά-
ψας, Γιώργος Μποτσίδης, Τζεμαλή Μηλιαζήμ

Τ.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/5 πάρκο Ελευθερίας 7μμ
Ομιλητές: Πάνος Γκαργκάνας, Δημήτρης Γρά-
ψας, Γιώργος Μποτσίδης

Τ.Ε. ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/5 πλατεία Γαρδένια 7μμ
Ομιλητές: Τάσος Β. Αναστασιάδης, Μαριάννα
Τσίχλη, Δημήτρης Μπλάνας, Αθηνά Μος

Τ.Ε. ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 22/5 πλατεία Συμηριώτη 7 μμ
Ομιλητές: Πάνος Γκαργκάνας,  Παναγιώτης
Μαυροειδής

ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ
ΠΑΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΑΝΑΤΡΟΠΗ
ΠΕΜΠΤΗ 8/5 αίθουσα ΕΒΕ
(Αράτου 21, 1ος ορ. – πλ.
Όλγας) 7μμ
Ανοιχτή εκδήλωση – παρου-
σίαση θέσεων και υποψήφιων
Ομιλητές: Λέτα Ζάγκλα,
υποψήφια δήμαρχος, Γιάν-
νης Κωστόπουλος,
εκπ/κος, υποψήφιος δημο-
τικός σύμβουλος, Πάνος
Γκαργκάνας, υποψήφιος
ευρωβουλευτής

ΡΗΞΗ & ΑΝΑΤΡΟΠΗ
στο ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
(ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/5 θεατράκι
πλατεία ΗΣΑΠ

ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ στην
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/5 κεντρική
πλατεία 7 μμ

ΑΝΤΑΡΣΙΑ 
ΣΤΗΝ ΚΟΚΚΙΝΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 11/5 Περιβολάκι
Νίκαιας 7μμ
Ομιλητές: Κατερίνα Θωί-
δου, Πάνος Γκαργκάνας,
Αντώνης Σταματόπουλος

ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ
ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ
ΚΥΡΙΑΚΗ 11/5 πλατεία
ΗΣΑΠ 7μμ

ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 
ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝ-
ΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΑΝ-
ΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ 13/5 Πεζόδρομος
Αγ. Σοφίας 7.30μμ
Ομιλητές: Γιάννης Κού-
τρας, Θανάσης Αγαπητός

ΠΟΛΗ ΑΝΑΠΟΔΑ
(ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ)
ΤΡΙΤΗ 13/5 εκλογικό περί-
πτερο (πλατεία) 7μμ

ΚΙΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
(ΖΩΓΡΑΦΟΥ)
ΤΡΙΤΗ 13/5 πλατεία Γαρ-
δένια 6.30μμ

ΔΡΑΣΗ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/5 κεντρική
πλατεία 7 μμ

ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΚΡΗΤΗ
- ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΙΣΤΕΡΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/5 Εργατικό
Κέντρο Ρεθύμνου, 6μμ

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 15/5
7.30μμ πλ. Σημηριώτη

Τετάρτη 7/5

Αθήνα
ΕΛΤΑ-ΔΕΗ-ΙΚΑ Γαλατσίου 8.30πμ
τράπεζες Κυψέλη 8πμ
ΙΚΑ Κεφαλληνίας 9πμ
ΟΣΕ Καρόλου 7πμ
Βυζαντινό Μουσείο 10πμ
Πνευματικό Κέντρο δημ. Αθήνας 10πμ
Ασκληπιείο 8πμ
Αγλαΐα Κυριακού 11πμ
Δήμος Νέας Σμύρνης 11.30πμ
Δήμος Χολαργού 9πμ
Γκαράζ Ν.Ηρακλείου 6.30πμ
Δήμος Ν.Ηρακλείου 8.15πμ
Αγία Ολγα 11.30πμ
Ξυλοτεχνία Περιστέρι 9πμ
Νομαρχία Περιστέρι 9πμ
ΟΑΕΔ Περιστέρι 10πμ
Γκαράζ Αιγάλεω 7πμ

Πειραιάς
Διοίκηση ΟΛΠ 8.30πμ
Κρατικό Νίκαιας 10πμ

Θεσσαλονίκη
ΟΣΕ 12μεσ l Συνέλευση ΨΝΘ 12μεσ

Πάτρα
Εθνική Τράπεζα 8.30πμ

Χανιά
ΔΕΗ (Ξυλοκαμάρα) 9πμ

Ρέθυμνο
Διοικητικοί Πανεπιστημιου Ρεθύμνου 10πμ

Πέμπτη 8/5

Αθήνα
Δημ. Βρεφοκομείο Σεπόλια 11.45πμ
ΥΠΕΧΩΔΕ (Φαναριωτών 9) 9πμ
Γκράβα 7.45πμ
Εφορία Κυψέλης 9πμ
ΙΚΑ Δροσοπούλου 11πμ
Ευαγγελισμός 10πμ
Εφορία Αναξαγόρα 9πμ
Σιβιτανίδειος 7.45πμ
ΚΕΠΥΟ Καλλιθέα
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 7.30πμ
Ελευθεροτυπία 6μμ
Δήμος Καισαριανής 9πμ
ΔΕΗ Αγ. Δημητρίου 9πμ
Αγία Σοφία 10πμ
Δήμος Αγ. Δημητρίου 10πμ
Δήμος Γλυφάδας 1μμ
Παίδων Πεντέλης 10πμ
Δήμος Νέας Ιωνίας 10πμ

Εφορία Νέας Ιωνίας 11.30πμ
ΕΛΤΑ Περιστέρι 7.30πμ
ΔΕΗ Περιστέρι 9πμ
Δήμος Αιγάλεω 9πμ
Πολεοδομία Αιγάλεω 10πμ
ΕΛΤΑ-ΟΤΕ-Τράπεζες Αιγάλεω 11πμ
Αττικό 11πμ

Πειραιάς
Τζάνειο 10.30πμ l 1ο ΓΕΛ Νίκαιας 7.45πμ
1ο ΕΠΑΛ Νίκαιας 7.45πμ
Δημαρχείο Νίκαιας 9πμ
ΕΟΠΥΥ-Εφορία-ΕΛΤΑ-ΟΑΕΔ Νίκαιας 11πμ

Θεσσαλονίκη
Τράπεζες Τούμπα 9πμ l ΕΛΤΑ Τούμπα
10πμ l ΟΤΕ Τούμπα 11πμ
Δήμος Θεσσαλονίκης 9πμ

Γιάννενα
Δουρούτη 9.30πμ l ΔΕΠ Ιατρικής 12μεσ

Πάτρα
Νοσοκομείο Θώρακος 9πμ
Καραμανδάνειο Νοσοκομείο 11πμ

Χανιά
Σχολεία Νέας Κυδωνίας 9.40πμ
Μηχανολογικό 11πμ

Ηράκλειο
ΠΑΓΝΗ 9πμ

Βόλος
50 ΓΕΛ 7.45πμ l Νοσοκομείο 9πμ
ΕΡΑ 11πμ

Αλεξανδρούπολη
Νοσοκομείο 11πμ

Ξάνθη
ΣΕΚΑΠ 12μεσ l E-Value 1μμ l Ροδόπη 2μμ

Κομοτηνή
Νοσοκομείο 11πμ l Δημαρχείο 1μμ

Παρασκευή 9/5

Αθήνα
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 8πμ
Εθνική Τράπεζα πλ. Δημαρχείου 9.30πμ
Εφορία Εξαρχείων 9πμ
Αγιος Σάββας 9.30πμ
Βρεφονηπιοκομείο 8πμ
ΟΝΑ Πανόρμου 8.30πμ
34ο Λύκειο Πετραλώνων 7.45πμ

ΙΚΑ-ΚΕΠ-ΕΛΤΑ-Δημ. Ιατρεία Κ. Πετραλώνων 8πμ
ΔΕΗ Ρουφ 6.15πμ
Περιφέρεια 10πμ
ΕΘΕΛ Ελληνικού 4.30πμ
ΕΥΔΑΠ Ζωγράφου 7πμ
Ιπποκράτειο 8.30πμ
Λαϊκό 8.30πμ
Δήμος Βύρωνα 8.45πμ
Δήμος Αλίμου 9πμ
Εφορία Βύρωνα 9.45πμ
Συγγρός 9πμ
Δήμος Ελληνικού 11πμ
Δήμος Βριλησσίων 10πμ
ΚΕΠ Βριλησσίων 11.30πμ
ΚΑΠΗ Βριλησσίων 12.30πμ
ΚΑΤ 12μεσ
Σισμανόγλειο 10πμ
Δήμος Αγ.Παρασκευής 10πμ
Γεννηματά 12.30μμ
Δήμος Χαλανδρίου 9πμ
Εφορία Χαλανδρίου 10πμ
Γκαράζ Περιστέρι 6πμ
Δήμος Περιστερίου 9πμ
ΙΚΑ Περιστερίου 9πμ
Θριάσειο 8.30πμ
Γκαράζ Πετρούπολη 7πμ
ΙΚΑ Πετρούπολη 8πμ
Δήμος Πετρούπολη 9πμ
ΙΚΑ Ιλίου 7.30πμ l ΔΕΗ Ιλίου 9.30πμ

Εφορία Ιλίου 11πμ

Πειραιάς
Δήμος Πειραιά 9πμ l Κανάλι Ενα 11πμ
Δημαρχείο Ρέντη 9πμ

Θεσσαλονίκη
Θεαγένειο 8πμ l ΔΕΗ Τούμπα 8πμ
ΕΥΑΘ Εγνατία 7πμ l ΕΥΑΘ Τσιμισκή 10πμ
ΔΕΗ Τσιμισκή 11πμ

Γιάννενα
ΔΕΗ 7πμ l Νομαρχία 9.30πμ
Διοικητικοί 9.30πμ

Πάτρα
Νοσοκομείο Αγ.Ανδρέας 9πμ
Δήμος Πατρας 11.30πμ
ΕΛΤΑ 12.30μμ
Νοσοκομείο Ρίου 12.30μμ
Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης
Δήμος Αμπελοκήπων-Π. Μελά 12μεσ
ΨΝΘ 12μεσ

Χανιά
ΕΛΤΑ (Κεντρικό, Σούδας, οδού Κισσά-
μου) 7.15πμ

Ρέθυμνο
Νοσοκομείο 10πμ l Νομαρχία 10πμ 
Δικαστήρια 11πμ
Εφορία 12μεσ

Ηράκλειο
1ο-2ο-3ο-7ο-8ο ΓΕΛ / 5ο ΕΠΑΛ 7.45πμ
ΔΕΗ 8.30πμ l Δήμος 9.30πμ
Νομαρχία 11πμ l ΕΛΤΑ 11πμ
Διοικητικοί 11πμ l ΙΚΑ 8πμ

Βόλος
Εφορία 11πμ l Δημαρχείο 12μεσ

Αλεξανδρούπολη
ΔΕΗ 7.30πμ l ΔΕΥΑΑ 8.30πμ

Ξάνθη
Νοσοκομείο 11πμ

Κομοτηνή
Σχολεία 7.45
Βιομηχανική περιοχή 2.30μμ

Δευτέρα 12/5

Αθήνα
Υπουργείο Ανάπτυξης 10πμ
Γκαράζ δήμου Ζωγράφου 6πμ
Δήμος Ζωγράφου 10.30πμ
ΟΑΕΔ Αλίμου 7.30πμ
Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας 11πμ
Εφορία Παγκρατίου 7.30πμ

Γιάννενα
Χατζηκώστα 9.30πμ l Εφορία 11.30πμ

Πάτρα
ΔΟΥ 9πμ

Ρέθυμνο
Αγροτική Διεύθυνση 11πμ
Υγειονομικό 11πμ

Ηράκλειο
Βενιζέλειο 9πμ l ΟΛΗ 9πμ
ΕΡΑ Ηρακλείου 10πμ

Βόλος
Νομαρχία 12μεσ

Αλεξανδρούπολη
Νομαρχία 10πμ l Δήμος 11.30πμ

Ξάνθη
Δημος 10πμ l Περιφέρεια 11.30πμ
Νομαρχία 1μμ

Κομοτηνή
Περιφέρεια 10πμ l Νομαρχία 11πμ

Τρίτη 13/5

Αθήνα
ΔΟΛ 3μμ

Θεσσαλονίκη
Νοσοκομείο Παπανικολάου 9πμ

Γιάννενα
Γραφεία Δήμων 9.30πμ l ΕΛΤΑ 12μεσ

Ρέθυμνο
Δήμος 10πμ l ΔΕΥΑΡ 10πμ l ΔΕΗ 11:00

Ηράκλειο
Τράπεζες 9πμ

Βόλος
Κέντρο Στήριξης Ρομά 9πμ

Αλεξανδρούπολη
ΟΑΕΔ 9πμ l Εφορία 10πμ

Τετάρτη 7/5
ΟΛΠ Πειραιά 8.30πμ
Ομιλητές: Θανάσης Διαβολάκης, Κατε-
ρίνα Θωίδου
ΔΕΗ Συγγρού 10πμ
Ομιλήτριες: Μαρία Στύλλου, 
Νίκη Αργύρη
Αγία Ολγα 12.30μμ
Ομιλήτρια: Ειρήνη Φωτέλλη
Δήμος Κορυδαλλού 1μμ
Ομιλητές: Τάσος Αναστασιάδης, Κατε-
ρίνα Θωίδου
Αγλ. Κυριακού 1μμ
Ομιλητές: Πέτρος Κωνσταντίνου, Χρί-
στος Αργύρης

Πέμπτη 8/5
Δήμος Καισαριανής 10πμ

Ομιλητές: Πάνος Γαραντζιώτης, Τάσος
Αναστασιάδης
Παίδων Πεντέλης 11πμ
Ομιλητής: Χρίστος Αργύρης
Δήμος Ν. Ηράκλειο 12μεσ
Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης
ΚΑΤ (αμφιθέατρο) 12μεσ
Ομιλητές: Χρίστος Αργύρης, Σοφία
Τσάδαρη, Κώστας Τουλγαρίδης
Αττικό Νοσοκομείο 2μμ
Ομιλητής: Χρίστος Αργύρης
Ξυλοτεχνία Περιστέρι 2μμ
Ομιλητές: Λίλιαν Μπουρίτη, Τάσος
Αναστασιάδης
Δήμος Γλυφάδας 3μμ
Ομιλήτρια: Έλλη Πανταζοπούλου

ΤΑΠΑ Ρέντη 12μ
Ομιλητής: Τάσος Αναστασιάδης

Παρασκευή 9/5
ΕΛΤΑ πλατεία Δημαρχείου 1μμ
Ομιλήτριες: Μαρία Στύλλου, Νίκη Αργύρη
Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης 1.30μμ
Ομιλητής: Βαγγέλης Καραθάνος
Κρατικό Νίκαιας 1.30μμ
Ομιλητές: Κατερίνα Θωίδου, 
Χρίστος Αργύρης
ΟΑΕΔ Περιστερίου 2μμ
Ομιλητές: Τάσος Αναστασιάδης, Λίλιαν
Μπουρίτη
Εφορία Κυψέλης 2.30μμ
Ομιλητής: Πέτρος Κωνσταντίνου

Δευτέρα 12/5
ΙΝΤΡΑΚΟΜ 10πμ

Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας
Αγιος Σάββας (αμφιθέατρο) 1.30μμ
Ομιλητές: Πέτρος Κωνσταντίνου, Χρί-
στος Αργύρης
ΨΝΘ 12μεσ
Δήμος Ζωγράφου 12μεσ.
Ομιλητές: Ράνια Νενεδάκη, Γιώργος
Τσαμούρης, Πέτρος Κωνσταντίνου

ΤΡΙΤΗ 13/5
ΗΔΙΚΑ 10πμ
Ομιλητές: Πέτρος Κωνσταντίνου, 
Δέσποινα Κουτσούμπα

Πέμπτη 15/5
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 12μ
Ομιλητής: Τάσος Αναστασιάδης

Περιοδείες σε εργατικούς χώρους

Εκδηλώσεις

Προεκλογικές συγκεντρώσεις στις γειτονιές

Το κεντρικό περίπτερο της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ θα βρίσκεται 
στην Εθνική Βιβλιοθήκη 
στην Πανεπιστημίου
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εργατικη αλληλεγγυη

Νίκαια - Ρέντης
“Με εξορμήσεις πόρτα πόρ-

τα στους δρόμους της Νίκαιας
και του Ρέντη και στους εργατι-
κούς χώρους της περιοχής, συ-
νεχίζεται η προεκλογική καμπά-
νια της Δημοτικής Κίνησης Αν-
ταρσία στην Κοκκινιά της προ-
σφυγιάς και της αντίστασης”
μας είπε η Κατερίνα Θωίδου
επικεφαλής. 

“Μέσα από αυτή τη δράση
γνωρίζουμε όλο και περισσότε-
ρο κόσμο που μας εκμυστη-
ρεύεται τη δυσαρέσκειά του
από την πολιτική των κομμάτων
της συγκυβέρνησης και τους
διαχειριστές δημάρχους που
στηρίζουν, αλλά και για τις
αδυναμίες του ΣΥΡΙΖΑ και του
ΚΚΕ να δώσουν προοπτική ανα-
τροπής στους αγώνες. Εμείς
από την πλευρά μας θυμίζουμε
το ρόλο που παίξαμε τα προ-
ηγούμενα χρόνια στην ανάπτυ-
ξη του αντιφασιστικού κινήμα-
τος στην πόλη της Νίκαιας που
σήμερα έχει σαν αποτέλεσμα
τα γραφεία της Χρυσής Αυγής
να είναι κλειστά. 

Αυτοπεποίθηση

Με την αυτοπεποίθηση που
μας δίνει η δράση στην πόλη
της Νίκαιας καλούμε τον κόσμο
να μας στηρίξει με την ψήφο
του και να κλιμακώσει την ερ-
γατική αντίσταση με προοπτική
την αντικαπιταλιστική ανατρο-
πή της κυβέρνησης και των
μνημονίων. Εξορμήσεις έχουν
γίνει στο αμαξοστάσιο της
Φούλγκορ, στην Εφορία, στον
ΕΟΠΥΥ, στον ΟΑΕΔ, στα ΕΛΤΑ,
στις διοικητικές υπηρεσίες του
ΙΚΑ, στην Φαρμακαποθήκη Πει.
Φα. Συν, στις εργατικές πολυ-
κατοικίες στην Αγίας Άννης στο
Ρέντη και στη Νίκαια. Ιδιαίτερη
ανταπόκριση έχουμε συναντή-
σει σε χώρους όπως το Κρατι-
κό Νοσοκομείο και το δημαρ-
χείο Νίκαιας όπου η παρουσία
μας σε εβδομαδιαία βάση εδώ
και χρόνια έχει καταφέρει να
κερδίσει την εμπιστοσύνη των
εργαζόμενων. Αυτό αποτυπώ-
νεται τόσο από τα φύλλα της
Εργατικής Αλληλεγγύης που
διακινούμε όσο και στην οικο-
νομική ενίσχυση που έχει συγ-
κεντρωθεί».

Κορυφώνεται στην τελική ευ-
θεία προς τις εκλογές η προ-
εκλογική καμπάνια της Ανταρσία
στις γειτονιές της Αθήνας. Ο επι-
κεφαλής Πέτρος Κωνσταντίνου
και οι υποψήφιοι/ες της δημοτι-
κής κίνησης παρεμβαίνουν καθη-
μερινά στους εργατικούς χώ-
ρους και τις γειτονιές και των
επτά δημοτικών διαμερισμάτων.

Στη ΔΕΗ της Μυλλέρου “οι
υποψήφιοι δέχτηκαμε επίθεση
από την ιδιωτική εταιρεία σεκιού-
ριτι στο χώρο που προσπάθησε
να μας απαγορεύσει την είσοδο
καλώντας ακόμα και την αστυνο-
μία”, μας είπε η Θένια Ασλανίδη.
“Η προκλητική αυτή κίνηση απέ-
τυχε. Μπήκαμε πανυγηρικά στο
χώρο και πραγματοποιήσαμε την
προεκλογική μας περιοδεία βρί-
σκοντας μεγάλη ανταπόκριση
από τους εργαζόμενους”.

Οργή

“Στην περιοδεία στον 9.84 συ-
ναντήσαμε κόσμο οργισμένο από
τις επιθέσεις”, μας είπε η Στέλλα
Μυρισιώτη. “Μεγάλο κομμάτι ερ-
γαζόμενων είναι με συμβάσεις
και μπλοκάκι που σημαίνει ανα-
σφάλεια, ενώ στο ξενόγλωσσο
τμήμα που δουλεύουν και πολλοί
μετανάστες έχουν κατεβάσει την
κεραία και εκπέμπουν μόνο δια-
δικτυακά. Ολοι έλεγαν ότι θα πέ-
σει μαύρισμα στους μνημονια-
κούς. Δεκαέξι εργαζόμενοι αγό-
ρασαν την Εργατική Αλληλεγ-
γύη, δύο το βιβλίο μας για την
εργατική εναλλακτική, πολλοί
ενίσχυσαν οικονομικά”.

Επιτυχημένες περιοδείες και
εκδηλώσεις έχουν γίνει στον
Αγιο Σάββα, την εφορία Κυψέ-
λης, το υπουργείο Εμπορίου, την
Ελευθεροτυπία και δεκάδες ακό-
μα χώρους. Παράλληλα, τα μέλη
της δημοτικής κίνησης δε λεί-
πουν από καμία μάχη. Την Πρω-
τομαγιά συμετείχαν στην απερ-
γιακή διαδήλωση, το Σάββατο
οργάνωσαν μαζί με την ΚΕΕΡΦΑ
και άλλες οργανώσεις αντιφασι-
στική διαδήλωση στον Κολωνό,
την Κυριακή συμμετείχαν στην
απεργιακή διαδήλωση ενάντια
στην κατάργηση της Κυριακάτι-
κης αργίας.

“Οι εργαζόμενοι πρέπει να
έχουν τουλάχιστον το δικαίωμα
που κατέκτησαν από τις μάχες
της εργατικής πρωτομαγιάς. 8
ώρες δουλειά, 8 ώρες ανάπαυ-
ση, 8 ώρες ύπνο και δεν κάνουμε
βήμα πίσω από αυτό”, δήλωσε ο
Πέτρος Κωνσταντίνου. “Αν ο Κα-
μίνης έχει αποφασίσει να στηρί-
ζει τα αφεντικά και τους μεγα-
λεμπόρους, η θέση η δικιά μας
είναι με τους εργαζόμενους που
παλεύουν για τα αυτονόητα”.

Σ
την κεντρική πλατεία του Νέ-
ου Ηρακλείου, Πευκών 4,
βρίσκεται εδώ και μέρες το

προεκλογικό μας περίπτερο και
πραγματικά έχει γίνει κέντρο για πά-
ρα πολύ κόσμο που θέλει να συζη-
τήσει αλλά και να δράσει.

Οι πρωτοβουλίες
μας έχουν κινηθεί σε
δύο επίπεδα. Πρώτον
δίνουμε τη μάχη
ενάντια στους φασί-
στες. Στη διακομματι-
κή για τους χώρους,
όπου εμφανίστηκε
φουσκωτός της ΧΑ
για να διεκδικήσει
χώρο, αντιδράσαμε
και μαζί με όλη την

αριστερά αποχωρήσαμε. Βγάλαμε
σαν σχήμα και μοιράσαμε ανακοίνω-
ση καλώντας όλο τον κόσμο στο
έκτακτο δημοτικό συμβούλιο που
καλέστηκε την επόμενη μέρα για το

θέμα. Εκεί, πάνω από
εκατό άτομα αναγκάσα-
με το δημοτικό συμβού-
λιο να αποφασίσει ότι
δε θα δώσει χώρο
στους νεοναζί. Την επό-
μενη μέρα, η παναττική
διαδήλωση που κάλε-
σαν οι χρυσαυγίτες στα
γραφεία τους δεν έγινε,
γιατί παρά την τρομο-
κρατία να κλείσουμε τα

περίπτερά μας, εμείς το κρατήσαμε
ανοιχτό και όλος ο κόσμος συσπει-
ρώθηκε εκεί σαν αντισυγκέντρωση.
Το Σάββατο προβάλαμε το ντοκι-
μαντέρ “Φασισμός ΑΕ” με μεγάλη
συμμετοχή.

Δεύτερον ανοίγουμε όλες τις ερ-
γατικές μάχες, ενάντια στην αξιόλο-
γη των δημοσίων υπαλλήλων που
ανοίγει το δρόμο για νέες απολύ-
σεις, ενάντια στις επιθέσεις στην
υγεία και την κοινωνική ασφάλιση με
εκδήλωση στη γειτονιά μαζί με το
δημοτικό σχήμα Εκτός Σχεδίου της
Νέας Ιωνίας. Η επιλογή μας για συγ-
κρότηση αντικαπιταλιστικής δημοτι-
κής κίνησης έχει πραγματικά αλλά-
ξει το πολιτικό σκηνικό στο δήμο.

Δήμητρα Λιναρδάκη

Σάρκα και οστά παίρνει τις τελευταίες μέρες η “δεξιά
πολυκατοικία” στον Πειραιά. Η επιλογή των Μώραλη-
Μαρινάκη να ανοίξουν το προεκλογικό τους κέντρο στο
τρίτο όροφο του κτιρίου όπου έχει τα γραφεία της η
Χρυσή Αυγή, επιβεβαιώνει ότι “όλα τα καθάρματα δου-
λεύουνε μαζί”. Είχε προηγηθεί και η απόφαση του Μιχα-
λολιάκου, στη διακομματική συνάντηση για την κατανο-
μή προεκλογικών περιπτέρων, να παραχωρήσει χώρο
και στη Χρυσή Αυγή.

Ο μπράβος του νεοναζί υποψηφίου της Χρυσής Αυ-
γής που συμμετείχε στη συνάντηση, αναγνωρισμένος
από επίθεση σε μέλη της Αντιναζιστικής Πρωτοβουλίας
Πειραιά ενάμιση χρόνο πριν, άρχισε να βρίζει και να
απειλεί, όταν ο επικεφαλής μας, Θανάσης Διαβολάκης,
κατήγγειλε ως απαράδεκτη την παρουσία των νεοναζί
εγκληματιών, ζητώντας την άμεση απομάκρυνση και

απομόνωσή τους. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν
όλες οι αριστερές παρατάξεις, αλλά ο νυν δήμαρχος
τούς έκανε για άλλη μια φορά πλάτες.

Στο πλευρό των εργαζομένων

Εμείς είμαστε στο πλευρό των εργαζόμενων και του
κόσμου που παλεύει, με περιοδείες σε όλα τα διαμερί-
σματα του Πειραιά και συζήτηση για το πώς θα τσακί-
σουμε αυτή τη συνεργασία. Οπως στο παζάρι του Πει-
ραιά την Κυριακή το πρωί, όπου το κλιμάκιό μας έγινε
δεκτό με ενθουσιασμό, καθώς ο Θανάσης Διαβολάκης
έχει πολλές φορές υπερασπίσει στο δημοτικό συμβού-
λιο τους μικροπωλητές γιατί συνωστίζονται σε έναν πο-
λύ μικρό χώρο πίσω από την πλατεία Ιπποδαμείας. Ετσι
θα συνεχίσουμε.

Τιάνα Ανδρέου

Με ενθουσιασμό
τα μέλη της Ανυπό-
τακτης Πετρούπο-
λης βρισκόμαστε
καθημερινά στους
δρόμους, τ ις συ-
νοικίες και τους ερ-
γασιακούς χώρους
της γειτονιάς μας! 

Το περίπτερό
μας στην κεντρική
λεωφόρο λειτουρ-
γεί καθημερινά και
πλήθος κόσμου περνάει και συ-
ζητάει μαζί μας για τα προβλή-
ματά του και τους αγώνες που
δίνει. Μέχρι τώρα έχουμε κάνει
παρεμβάσεις σε πλατείες, παι-
δικές χαρές, πόρτα-πόρτα, στο
γκαράζ και το δημαρχείο του
δήμου, στις διοικητικές υπηρε-
σίες του τοπικού ΙΚΑ, αλλά και
στο Αττικό νοσοκομείο που βρι-
σκόταν σε κινητοποιήσεις τις
προηγούμενες μέρες. Καλούμε
όλους στην προεκλογική μας
εκδήλωση στις 14 Μάη.

H συζήτηση δεν μένει στα το-
πικά προβλήματα. Πάει στο κεν-
τρικό πολιτικό σκηνικό, για τα
μέτρα, τα μνημόνια, την ανεργία
αλλά και τους αγώνες. Από την

δική μας πλευ-
ρά, ανοίγουμε
τα αδιέξοδα
της διαχείρι-
σης, την ανάγ-
κη για συνολι-
κή πάλη. Ειδι-
κότερα στους
εργαζόμενους
του δήμου κά-
ναμε παρέμβα-
ση με την ανα-
κοίνωσή μας

σχετικά με την “αξιολόγηση” η
οποία θα χρησιμοποιηθεί σαν
δούρειος ίππος για απολύσεις
προσωπικού! Ταυτόχρονα ζητά-
με δημόσια τοποθέτηση απ’
όλες τις δημοτικές παρατάξεις
για το θέμα. Μετά από 4 χρόνια
παρουσίας και δράσης της Ανυ-
πότακτης Πετρούπολης φαίνε-
ται καθαρά ότι η δουλειά μας
στη γειτονιά αλλά και η παρου-
σία μας στο Δημοτικό Συμβού-
λιο έχει θετική συμβολή και
αποδοχή από τον κόσμο της πε-
ριοχής. Είμαστε αισιόδοξοι ότι
η εκλογική μας παρέμβαση και
αυτή την φορά θα έχει επιτυχία!

Κατερίνα Πατρικίου

“Γιατί ΑΝΤΑΡΣΥΑ και όχι άλλο αριστερό
ψηφοδέλτιο;”. Τόσο ανοιχτά και με τόσο
ευθύ τρόπο έρχεται πλέον ο κόσμος και
μας κάνει την ερώτηση. Η επιλογή του εί-
ναι η αριστερά, αλλά ψάχνει το ψηφοδέλ-
τιο που μπορεί να δώσει προοπτική στους
αγώνες του. Ετσι ανοίγει η συζήτηση για
το αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα και την
εργατική εναλλακτική που προβάλει και
παλεύει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Στις περιοδείες μας στο ΙΚΑ, τον ΟΑΕΔ,
τα ΕΛΤΑ, τη ΔΕΗ, τη Ξυλοτεχνία, το Δη-
μαρχείο, οι εργαζόμενοι προμηθεύονται
υλικά για να μοιράσουν στον περίγυρό
τους και μας ζητάμε να τους πάμε και ψη-
φοδέλτια. Η ίδια εικόνα υπάρχει στο προ-
εκλογικό περίπτερο της Αριστερής Κίνη-
σης Περιστερίου που έχει στηθεί στην Πα-
ναγή Τσαλδάρη, δίπλα στην πλατεία Δη-
μαρχείου, αλλά και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στην
Καραθεοδωρή και Εθνικής Αντιστάσεως
στο πεζόδρομο.

Την Τρίτη 6/5 το πρωί στην περιοδεία
που κάναμε στο γκαράζ του δήμου, οι ερ-
γαζόμενοι συζητούσαν για τη συνέλευση
που θα έκαναν την επόμενη μέρα και το
πώς θα οργανώσουν τη μάχη ενάντια στην
αξιολόγηση και τις νέες απολύσεις. Η
προεκλογική περίοδος δεν έχει επιβάλει
κανένα κλίμα αναμονής αλλά αντίθετα πυ-
ροδοτεί την αντίσταση.

Λίλιαν Μπουρίτη

Ν. Ηράκλειο Αθήνα

Πειραιάς

ΠετρούποληΠεριστέρι
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Αθήνα
Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας
Υποψ. δήμαρχος: Πέτρος Κωνσταντίνου, 
δημοτικός σύμβουλος Αθήνας, συντονιστής
της Κίνησης Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσισμό
και τη Φασιστική Απειλή (ΚΕΕΡΦΑ)

Πειραιάς
Αριστερή Αντικαπιταλιστική Κίνηση -
Ανταρσία στο λιμάνι
Υποψ. δήμαρχος: Θανάσης Διαβολάκης, δη-
μοτικός σύμβουλος Πειραιά, οικονομολόγος,
εκπαιδευτικός, συνδικαλιστής ΟΙΕΛΕ

Θεσσαλονίκη
Ανταρσία στη Θεσσαλονίκη 
για την ανατροπή
Υποψ. δήμαρχος: Γιάννης Κούτρας, 
γιατρός, περιφερειακός σύμβουλος 
Κεντρικής Μακεδονίας, πρ. μέλος 
ΔΣ ΕΝΙΘ, μέλος Π.Σ.Ο. ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. 

Νίκαια - Ρέντης
Ανταρσία στη Κοκκινιά της προσφυγιάς
και της αντίστασης
Υποψ. δήμαρχος: Κατερίνα Θωίδου, 
δημοσιογράφος, συντονίστρια 
ΚΕΕΡΦΑ Νίκαιας

Χανιά
Ανταρσία στα Χανιά -
Αντικαπιταλιστική Αριστερή Κίνηση 
για την Ανατροπή
Υποψ. δήμαρχος: Σεραφείμ Ρίζος, 
δάσκαλος, μέλος ΔΣ Συλλόγου Δασκάλων
και Νηπιαγωγών Νομού Χανίων

Πάτρα
Ανταρσία στην Πάτρα για την
Αντικαπιταλιστική Ανατροπή
Υποψ. δήμαρχος: Νικολίτσα (Λέττα) Ζάγκλα, 
απολυμένη κοινωνική λειτουργός

Γιάννενα
Αριστερή Παρέμβαση στα Γιάννενα για
την Αντικαπιταλιστική Ανατροπή
Υποψ. δήμαρχος: Χρήστος Πατσούρας, 
πολιτικός μηχανικός

Περιστέρι
Aριστερή Κίνηση Περιστερίου
Υποψ. δήμαρχος: Πάνος Παπανικολάου, 
γιατρός, μέλος ΔΣ ΕΙΝΑΠ

Νέο Ηράκλειο
Ρήξη και ανατροπή στο Ηράκλειο -
Αριστερή Αντικαπιταλιστική 
Δημοτική Κίνηση
Υποψ. δήμαρχος: Δημήτρης Ταβουλάρης,
ναυπηγός μηχανικός

Πετρούπολη
Ανυπότακτη Πετρούπολη
Υποψ. δήμαρχος: Νέαρχος Νιαρχάκος, 
αυτοαπασχολούμενος

Βριλήσσια
Δράση για μια άλλη πόλη
Υποψ. δήμαρχος: Γιάννης Τσούτσιας, 
δημοτικός σύμβουλος Βριλησσίων, 
φαρμακοποιός

Μαρούσι
Εκτός των τειχών
Υποψ. δήμαρχος: 
Δημήτρης Πολυχρονιάδης, δημοτικός 
σύμβουλος Αμαρουσίου, δάσκαλος

Ζωγράφου
Κίνημα στη πόλη του Ζωγράφου
Υποψ. δήμαρχος: Ράνια Νενεδάκη, 
δημοτική σύμβουλος Ζωγράφου, 
δικηγόρος

Νέα Ιωνία 
Εκτός σχεδίου
Υποψ. δήμαρχος: Αγγελική Βάσιλα, 
εργαζόμενη στο ΤΕΕ

Βύρωνας
Αριστερή Παρέμβαση Πολιτών
Υποψ. δήμαρχος: Σταύρος Τζιορτζιώτης, 
εκπαιδευτικός, μέλος ΔΣ ΟΛΜΕ

Νέα Σμύρνη
Μια Πόλη Ανάποδα – 
Αριστερή Παρέμβαση 
στους Δρόμους της Νέας Σμύρνης
Υποψ. δήμαρχος: 
Αλέξανδρος Παπασπυρίδης,
μηχανικός, μέλος της διοικούσας επιτροπής
της αντιπροσωπείας του TΕE

Γλυφάδα
Αριστερή Πρωτοβουλία - 
Για την αριστερά της ρήξης 
και της ανατροπής
Υποψ. δήμαρχος: Νίκος Πυρουνάκης, 
ιδιωτικός υπάλληλος

Αιγάλεω
Ρήγμα στα Δυτικά
Υποψ. δήμαρχος: Πέτρος Παπανικολάου,
γιατρός

Καισαριανή
Ανυπότακτη Καισαριανή – 
Αριστερή Αντικαπιταλιστική Κίνηση
Υποψ. δήμαρχος: 
Μιχάλης Μιλτσακάκης, εκπαιδευτικός

Αγία Παρασκευή
Φυσάει κόντρα
Υποψ. δήμαρχος: 
Σπύρος Αλεξίου, φιλόλογος

Αμπελόκηποι – 

Μενεμένη Θεσσαλονίκης
Ανυπακοή στις γειτονιές 
των Αμπελοκήπων-Μενεμένης 
Υποψ. δήμαρχος: 
Ηλίας Σμήλιος, δάσκαλος, 
μέλος του Δ.Σ. Συλλόγου Εκπ/κών Π.Ε.
Αμπ/πων-Μενεμένης-Σταυρ/λης 

Πύργος
Ανταρσία στο Δήμο Πύργου –
Ανατρεπτική Εργατική Κίνηση
Υποψ. δήμαρχος: Γιάννης Σεφερλής, 
δημοτικός σύμβουλος Πύργου, 
πολιτικός μηχανικός

Η
εμπειρία από την μέχρι
τώρα προεκλογική μας
καμπάνια σε εργατικούς

και γειτονιές του δήμου Θεσσα-
λονίκης, μας δείχνει τα εξής: Οι
εργαζόμενοι θέλουν να μαυρί-
σουν τα κόμματα της συγκυβέρ-
νησης και στρέφονται μαζικά
στην αριστερά. 

Η συζήτηση για τη συνέχεια
των αγώνων, εργατικών, αντιφα-
σιστικών και αντιρατσιστικών, εί-
ναι έντονη. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ έχει ξε-
χωριστή θέση μέσα στην αριστε-
ρή στροφή, είναι αναγνωρίσιμη
για τη μαχητική και ανυποχώρη-
τη στάση της και παράλληλα θα
κερδίσει την υποστήριξη ενός
σημαντικού κομματιού. Ολο και
περισσότεροι μιλούν για την αν-
τικαπιταλιστική εναλλακτική της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, για το αν μπορούν

δηλαδή οι εργάτες να αλλάξουν
την κοινωνία.

Δεν είναι μια αφηρημένη συζή-
τηση που κάνουμε με τον κόσμο.
Ολα συνδέονται με τις μάχες
ενάντια στην αξιολόγηση και τις
απολύσεις, ενάντια στη διάλυση
της παιδείας και της υγείας,

ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της
ΕΥΑΘ και του λιμανιού, ακόμα
και με το κυκλοφοριακό πρόβλη-
μα της πόλης. Μόνο την περα-
σμένη βδομάδα βρεθήκαμε στη
συναυλία της ΕΡΤ3, στην απερ-
γιακή διαδήλωση της Πρωτομα-
γιάς, στη συγκέντρωση ενάντια
στην κατάργηση της κυριακάτι-
κης αργίας. Οργανώσαμε περιο-
δείες σε δήμους, νοσοκομεία,
ΟΤΕ, ΙΚΑ, ΕΛΤΑ, ΟΚΑΝΑ, λιμάνι,
ΕΥΑΘ και δεκάδες ακόμα χώ-
ρους. Κάναμε εκδηλώσεις σε
γειτονιές όπως στη Τούμπα και
τη Χαριλάου και εξορμήσεις σε
πολλά διαμερίσματα του δήμου.
Η εκλογή των αντικαπιταλιστών
στο δημοτικό συμβούλιο θα είναι
δύναμη για ολόκληρο το κίνημα.

Γιάννης Κούτρας

Δύο κόσμοι που συγκρούονται, αυτό έχει αναδει-
χτεί μέσα στην προεκλογική περίοδο.

Από τη μία είναι οι εργαζόμενοι και η νεολαία
που θέλουν να παλέψουν. Δεν υπάρχει περιοδεία
σε εργατικό χώρο ή εξόρμηση σε γειτονιά που να
μην έχουμε βρει κόσμο με διάθεση και όρεξη για
συζήτηση πάνω στο πώς θα ανατρέψουμε τις επι-
θέσεις. Παντού συναντάμε την αναγνώριση ότι τα
θέματα που ανοίγουμε (ανεργία, διάλυση κοινωνι-
κών δομών, απολύσεις, ιδιωτικοποιήσεις, καταστο-
λή, ρατσισμός και φασίστες) είναι αυτά που χρει-
άζεται να αντιμετωπίσει το κίνημα, αλλά και ότι ο
τρόπος για να το κάνει είναι η κλιμάκωση των αγώ-
νων. Στις λαϊκές, στο παλιό λιμάνι, στο κέντρο των
Χανίων, σε όλους τους χώρους δουλειάς, αυτή εί-
ναι η συζήτηση.

Από την άλλη είναι οι μνημονιακοί και τα μαντρό-

σκυλά τους. Ενδεικτικά: Ο Χρυσαυγί-
της που πετάχτηκε από τους αντιφα-
σίστες στη θάλασσα και διαγράφηκε

από τους νεοναζί αμέσως μετά, είναι τώρα ο βασι-
κός υποψήφιος ευρωβουλευτής του Καρατζαφέρη.
Αφού απέτυχε να στήσει τα τάγματα εφόδου, άφη-
σε μαλλί και φόρεσε γραβάτα (κυριολεκτικά) και το
παίζει “ευρωσκεπτικιστής”. Την ίδια στιγμή, βγαίνει
στη φόρα ότι κάποιοι υποψήφιοι με το δεξιό Παπα-
δόγιαννη είχαν σχέσεις με τη Χρυσή Αυγή, ενώ εί-
ναι γνωστό ότι κομμάτι του μηχανισμού του ΠΑΣΟΚ
παρέα με το Μητσοτακέικο στηρίζουν το ψηφοδέλ-
τιο Βάμβουκα στο οποίο συμμετέχουν πολιτευτές
της ΔΗΜΑΡ. Και μην βέβαια ξεχνάμε τον νυν δή-
μαρχο και πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Σκουλάκη
που η λύση του για τους άστεγους μετανάστες και
πρόσφυγες ήταν, σε όσους διαμαρτυρόμασταν,
“να τους πάρετε σπίτι σας”. Πρέπει να τους ανα-
τρέψουμε!

Σεραφείμ Ρίζος

Μ
ε κέντρο τους αγώνες
που ξεδιπλώνονται στην
πόλη οργανώνει την

προεκλογική της καμπάνια η Αν-
ταρσία στην Πάτρα. 

“Είναι μια σκέτη κοροϊδία να
προσπαθούν να μας πείσουν
πως το μόνο που φταίει για μια
αγορά όπως της Πάτρας με χι-
λιάδες κλειστά μαγαζιά, είναι το
ωράριο και όχι η φτώχεια και η
εξαθλίωση που έχουν επιβάλει
στους εργαζόμενους και τη νεο-
λαία... Οι εργαζόμενοι δεν χρει-
άζονται μια μέρα παραπάνω ψώ-
νια, πόσο μάλλον μια μέρα πε-
ρισσότερη απλήρωτη δουλειά”,
είπε η Λέττα Ζάγκλα, επικεφαλής
της δημοτικής κίνησης και υπο-
ψήφια δήμαρχος, για την προ-
σπάθεια κατάργησης της κυρια-
κάτικης αργίας. Ενώ με δήλωσή
της στηρίζει την απεργία διαρ-

κείας στις λαϊκές αγορές για να
ανατραπεί ο νόμος που ψήφισε η
άθλια συγκυβέρνηση καθώς
“πρόκειται για άλλο ένα δωράκι
της κυβέρνησης στους μεγαλέμ-
πορους και τις πολυεθνικές”

Στις 30 Απρίλη οι εργαζόμενοι
της ΕΡΑ που συνεχίζουν το αγώ-
να τους οργάνωσαν μεγάλο
γλέντι και η Ανταρσία στην Πά-

τρα ήταν εκεί. “Από τις 11 Ιούνη
πέρσι που ο Σαμαράς έριξε
«μαύρο» στην ΕΡΤ είμαστε στο
πλευρό των εργαζόμενων που
συνεχίζουν εκπέμπουν. Οι εργα-
ζόμενοι της ΕΡΑ Πάτρας θα ξα-
ναγυρίσουν στις δουλειές τους
και αυτή θα είναι μια τεράστια νί-
κη για το εργατικό κίνημα”, δή-
λωσε ο Νεκτάριος Χάινταρ, υπο-
ψήφιος δημοτικός σύμβουλος.

Εξορμήσεις έχουν γίνει στο
νοσοκομείου του Ρίο, σε ΔΟΥ και
ΕΛΤΑ, στη ΔΕΗ, το ΙΚΑ αλλά και
σε πλατείες και γειτονιές όπως
το Σάββατο 3/5 στο κέντρο της
πόλης αλλά και τη Δευτέρα 5/5
στις εργατικές κατοικίες της
Εγλυκάδας και σε όλη την περιο-
χή μέχρι την Περιβόλα.

Θεσσαλονίκη

Χανιά

Πάτρα
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ΗΑργυρή Ερωτοκρίτου είναι φοιτήτρια Ιατρι-
κής στα Γιάννενα. Γεννήθηκε στη Λευκω-
σία της Κύπρου. Στα μαθητικά της χρόνια

ήταν μέλος της νεολαίας του ΑΚΕΛ, στην ΕΔΟΝ.

Συμμετείχε στις φοιτητικές καταλήψεις του
2006-2007 ενάντια στην αναθεώρηση του Άρθρου
16 και τότε οργανώθηκε στο ΣΕΚ. Διαδραμάτισε
ενεργό ρόλο στην εξέγερση του Δεκέμβρη του
2008 μέσα από τα ΕΑΑΚ. Είναι ιδρυτικό μέλος της
Τ.Ε. της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στα Γιάννενα και μέλος του
ΠΣΟ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη: "Όταν το
2008 εκλέχθηκε το ΑΚΕΛ στην κυβέρνηση γέμισε
με ελπίδες χιλιάδες κόσμου. Ελπίδες για ανατροπή των νεοφιλελεύθερων
πολιτικών αλλά και για λύση του κυπριακού. Αυτές οι ελπίδες διαψεύστη-
καν με τον πιο δραματικό τρόπο. Όταν το ΑΚΕΛ βρέθηκε αντιμέτωπο με
την οικονομική κατάρρευση αποφάσισε να διασώσει τις τράπεζες και να
υπογράψει Μνημόνιο ενάντια στις φιλολαΪκές του διακηρύξεις. Το γεγο-
νός ότι δεν υπήρχε στην Κύπρο συγκροτημένη αντικαπιταλιστική αριστε-
ρά, σήμαινε ότι ο κόσμος που έβλεπε το κόμμα του να τον προδίδει δεν
μπορούσε να δώσει αποτελεσματικά αυτή τη μάχη. Το να στηρίξουμε την
ΑΝΤΑΡΣΥΑ στην Ελλάδα παίζει καθοριστικό ρόλο όχι μόνο εδώ αλλά σε
ολόκληρη την Ευρώπη. Γιατί η δύναμη που μπορεί να ξηλώσει τα Μνημό-
νια και τα εθνικιστικά μίση είναι οι αγώνες της εργατικής τάξης και της νε-
ολαίας που βάζουν στο κέντρο την αντικαπιταλιστική ανατροπή”.

ΟΤάσος Αναστασιάδης είναι συντονιστής της Συνάν-
τησης Εργατικής Αντίστασης που έχει παίξει ση-
μαντικό ρόλο στην οργάνωση του συντονισμού και

της συμπαράστασης σε όλους τους εργατικούς αγώνες
των τελευταίων χρόνων. Οι εκδηλώσεις και οι περιοδείες
αλληλεγγύης μαζί με εργαζόμενους της ΕΡΤ ενάντια στο
κλείσιμο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης είναι το πιο πρό-
σφατο παράδειγμα.

Δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη: «Την τελευταία χρο-
νιά είδαμε να ξεδιπλώνονται μεγάλοι αγώνες. Η κατάληψη
στην ΕΡΤ, η απεργία των καθηγητών τον Μάη και ξανά τον
Σεπτέμβρη. Η απεργία διαρκείας των διοικητικών των πα-
νεπιστημίων. Οι αγώνες διαρκείας των διαθέσιμων εκπαι-
δευτικών, των σχολικών φυλάκων, των καθαριστριών του
υπ. Οικονομικών. Οι δυνάμεις της ΑΝTAΡΣΥΑ πρωτοστάτη-
σαν σε όλους αυτούς τους αγώνες, κόντρα στην διαλυτική
στάση των συνδικαλιστικών ηγεσιών, αλλά και δυνάμεων
της αριστεράς, όπως στην απεργία των καθηγητών.

Για να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα «των από τα κάτω»
απέναντι στη μνημονιακή βαρβαρότητα, για να ξαναγυρί-
σουν όλοι οι απολυμένοι πίσω στις δουλειές τους, για να
κερδίσουμε αυξήσεις στους μισθούς, θα χρειαστεί να συ-
νεχίσουμε και να κλιμακώσουμε. Δυνατή ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις
κάλπες, θα σημαίνει ακόμη μεγαλύτερη δύναμη για τους
αγώνες μας».

ΗΜαρία Στύλλου είναι ιδρυ-
τικό μέλος του ΣΕΚ, υπεύ-
θυνη σύνταξης του περιο-

δικού «Σοσιαλισμός από τα κά-
τω». Εχει μια μεγάλη διαδρομή
μέσα στο κίνημα και την Αριστε-
ρά, ξεκινώντας από τα δύσκολα
χρόνια της δεκαετίας του 1950
όταν στρατεύτηκε στην ΕΔΑ και
είχε δράση σαν φοιτήτρια στη
«Θέμιδα» της Νομικής κόντρα
στους ΕΚΟΦίτες.

Η Μαρία μας είπε: “Στις ευρωε-
κλογές του 2009, ΠΑΣΟΚ και ΝΔ μαζί είχαν πά-
ρει 69% και 8 έδρες το κάθε κόμμα. Πέντε χρό-
νια μετά, το ΠΑΣΟΚ παλεύει για μία έδρα και η
ΝΔ για να βγάλει όσες ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος μπορεί
να ισχυριστεί ότι μέσα σε αυτά τα χρόνια δεν
έχουν γίνει οι μεγαλύτερες ανατροπές; Αυτό
σημαίνει ότι πάμε για νέο δικομματισμό; Η
απάντηση είναι όχι. Η εργατική τάξη τσάκισε το
ΠΑΣΟΚ με τις μάχες της  -δεν πάμε λοιπόν για
αλλαγή φρουράς. Ταυτόχρονα έριξε γροθιές
στη ΝΔ και θέλει να της δώσει την τελευταία.

Η δύναμη που έχει τις καλύτερες σχέσεις με

το πιο μαχητικό και πρωτοπόρο κομ-
μάτι της τάξης είναι η ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
Είναι ενδεικτικό ακόμα και στους
υποψηφίους της. Στις εργατογειτο-
νιές της Αττικής, μια σειρά στελέχη
των εργατικών αγώνων είναι υποψή-
φιοι της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Παράδειγμα η
Σούλα Μπαλαλέ από το Βουγιου-
κλάκειο, ο Γιώργος Τσιρώνης από
το Θριάσειο, ο Σπύρος Στάικος από
το Αττικό, ο Βασίλης Συλλαϊδής και
ο Γιάννης Θεοχάρης από την Ιντρα-
κόμ, ο Σπύρος Παντελιός από το

Τζάνειο.
Επειδή ακριβώς είναι οργανικό κομμάτι της

τάξης, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ έχει τη δύναμη και πριν και
μετά τις εκλογές να μην αφήσει το ΣΥΡΙΖΑ να
προχωρήσει στους συμβιβασμούς που έχει βά-
λει μπροστά. Με την οργάνωση, την κλιμάκωση
και το συντονισμό των αγώνων από τα κάτω,
θα κερδίσουμε την επιστροφή των απολυμένων
στις δουλειές τους, λεφτά για την υγεία και την
παιδεία, δουλειά για όλους. Και με το αντικαπι-
ταλιστικό πρόγραμμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ θα ανοί-
ξουμε την προοπτική του εργατικού ελέγχου”.

Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να στείλουμε στην ευρωβουλή ανθρώ-
πους και αγωνιστές που δεν προσκυνάνε. Ανθρώπους που
έχουν αποδείξει με τους αγώνες τους και την ξεκάθαρη στάση

τους αυτά τα τέσσερα χρόνια των μνημονίων, ότι είναι σταθερά στο
πλευρό των εργαζόμενων και όσων αγωνίζονται. 

Στις εκλογές αυτές χρειάζεται να ψηφίσουμε όπως παλεύαμε όλα
αυτά τα χρόνια. Για να διαγραφεί το χρέος που το έχουμε πληρώσει
τρείς και τέσσσερις φορές. Για να φύγουμε από το ευρώ και την Ε.Ε.
Ενάντια στο ρατσισμό και τον φασισμό. Για να μην υπάρχει κανένας
άνεργος, κανένας απολυμένος, κανένας χωρίς μισθό. 

Πάνω απ’ όλα για να δείξουμε στις Βρυξέλλες και σε όλη την Ευρώ-
πη τι θα πεί αντίσταση. Γιατί η ΑΝΑΤΡΣΥΑ, αυτό το έχει στο αίμα της
και άλλωστε το έχουμε αποδείξει όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Αντώνης Σταματόπουλος, 
πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων ΜΕΤΡΟ (ΣΕΛΜΑ)

ΗΕιρήνη Φωτέλλη είναι εργαζόμενη
στην ΕΡΤ από το 1994. Τους τελευ-
ταίους έντεκα μήνες βρίσκεται

στην πρώτη γραμμή του αγώνα ενάντια
στο “μαύρο” και για την επαναλειτουργία
της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.

Ξεκίνησε ως συμβασιούχος στην ΕΡΤ
και ως μέλος του ΠΣΥΠΕΡΤ έδωσε μάχη
ενάντια στις μνημονιακές επιθέσεις, συμ-
μετέχοντας στους Financial Crimes και

στην Πρωτοβουλία Εργαζομένων της ΕΡΤ. Συνεχίζει την ίδια προ-
σπάθεια μέχρι σήμερα, ως ενεργό μέλος του ERTOPEN.

«Σε αυτές τις εκλογές, το “μαύρο” θα γυρίσει μπούμερανγκ»,
δήλωσε η Ειρήνη στην Εργατική Αλληλεγγύη, «Θα μαυρίσουμε τη
συγκυβέρνηση και όλα τα μνημονιακά κόμματα που επέβαλαν τα
μέτρα και θέλουν να περάσουν ακόμα περισσότερα. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
είναι η δύναμη της ανατροπής και του εργατικού ελέγχου όπως το
κάναμε στην ΕΡΤ. Η ενίσχυσή της είναι εγγύηση ότι δε θα σταμα-
τήσουμε μέχρι να πάρουμε πίσω όλα όσα μας έκλεψαν και για
τους εργαζόμενους της ΕΡΤ αυτό σημαίνει να ξαναμπούμε στο Ρα-
διομέγαρο”.

ΟΧρίστος Αργύρης είναι
ειδικευόμενος γιατρός
στο νοσοκομείο “Γεννη-

ματάς” και μέλος του Γενικού
Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ. Συμμε-
τέχει στο Συντονιστικό Συνδικα-
λιστών, Επιτροπών Αγώνα και
Εργαζόμενων Νοσοκομείων Ατ-
τικής.

Σε όποιο νοσοκομείο κι αν
βρέθηκε, στο αγροτικό του στην
Κόρινθο, στο ξεκίνημα της ειδικότητάς του
στο Αγλαϊα Κυριακού και στη συνέχεια στο
Γεννηματάς, οργάνωνε, ως μέλος του δι-
κτύου “Νυστέρι”, τον αγώνα ενάντια στα
μνημόνια. Δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγ-
γύη: 

«Οι ευρωεκλογές γίνονται την ώρα που ξε-
κινάει η “αξιολόγηση” των δημοσίων υπαλ-

λήλων και ψηφίζεται το νέο με-
σοπρόθεσμο, ένα ακόμα μνημό-
νιο με νέα μέτρα μέχρι το 2018.
Ηδη κάτω από τη δική μας πίε-
ση, η ΠΟΕΔΗΝ απαντά απεργια-
κά στην αξιολόγηση στις 14
Μάη. Οι αγωνιστές της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ δώσαμε και θα συνεχίσουμε
να δίνουμε μια διαρκή μάχη από
τα κάτω για να σώσουμε τις
δουλειές μας και τα νοσοκομεία

μας από τις επιθέσεις της τρόικας και των
Σαμαροβενιζέλων. Γίναμε ο εφιάλτης του Γε-
ωργιάδη που δε μπορεί να σταθεί πουθενά.
Φέραμε τους πολιτικούς αγώνες μέσα στα
νοσοκομεία, ενάντια στις ρατσιστικές αιμο-
δοσίες της Χρυσής Αυγής. Η ενίσχυση της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ θα είναι η καλύτερη βάση για να
συνεχίσουμε τους αγώνες μετά τις εκλογές”.

ΟΤζεμαλή Μηλιαζήμ είναι δάσκαλος ειδικής αγωγής, από τη μειονότητα της Ξάνθης.
Αυτή τη στιγμή διδάσκει σε τμήμα ένταξης (παιδιά με αναπηρίες) στη Πρέσπα της
Φλώρινας. Είναι μέλος του Συλλόγου Δασκάλων Φλώρινας και των Παρεμβάσεων

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Είναι επίσης μέλος του Πανελλαδικού Συντονιστικού Οργάνου
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Εκτός από τη συμμετοχή του στο ευρωψηφοδέλτιο της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, είναι και
υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης με την “Ανταρσία στην Ανατολική Μακεδονία και
Θράκη”.

Γεννημένος το '80 στο χωριό Δημάριο της Ξάνθης, ο Τζεμαλή έχει δώσει μάχες για την
αναγνώριση και τα δικαιώματα της μειονότητας, ενάντια στο “πόλεμο κατά της τρομοκρα-
τίας” από το 2001 και μετά, ενάντια στις μνημονιακές επιθέσεις αλλά και ενάντια στο ρατσι-
σμό και τους φασίστες τα τελευταία χρόνια. Ενεργό μέλος της Κίνησης Ενωμένοι ενάντια στο
Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή, το Σεπτέμβρη του 2012 είχε δεχτεί φασιστική επίθεση από
νεοναζί της Χρυσής Αυγής ενώ συμμετείχε σε αφισοκόλληση της Κίνησης στην Ξάνθη.

Με άρθρο του στο προηγούμενο φύλλο της Εργατικής Αλληλεγγύης παρενέβη στη συζήτη-
ση που άνοιξε για τη μειονότητα, αναδεικνύοντας την ταξική σκοπιά της καταπίεσης. Οπως μας
είπε: «Χρειάζεται να αποκρούσουμε την επίθεση που δεχόμαστε σαν εργατική τάξη. Για να αν-
τιμετωπίσουμε τον εθνικισμό και τις ρατσιστικές πολιτικές και να ζήσουμε όλοι ελεύθερα”.

1. ΑΔΑΜΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Γεωργίου, περιφερει-
ακός σύμβουλος Θεσσαλίας και Γεν. Γραμματέας
συλλόγου συνταξιούχων ΙΚΑ Ελασσόνας

2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του
Βασιλείου, εκδότης της εφημερίδας «Εργατική Αλ-
ληλεγγύη»

3. ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ευαγγέλου, 
γιατρός, μέλος του ΓΣ της ΑΔΕΔΥ

4. ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Στυλιανού, 
πολιτικός επιστήμονας και ερευνητής σε θέματα ΕΕ

5. ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Κωνσταντίνου, 
δημοσιογράφος - οικονομολόγος

6. ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΚΙΜΩΝΑΣ του Γεωργίου, 
αγωνιστής του φοιτητικού κινήματος και της ΕΑΑΚ

7. ΓΕΡΟΤΖΙΑΦΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Θωμά, 
γιατρός, αναπληρωτής καθηγητής 
του Πανεπιστημίου Paris 6

8. ΓΚΑΡΓΚΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
του Χρήστου, μέλος του ΠΣΟ ΑΝΤΑΡΣΥΑ, 
διευθυντής εφημερίδας «Εργατική Αλληλεγγύη».

9. ΓΡΑΨΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου, 
μέλος του ΠΣΟ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, 
νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση

10. ΔΕΛΑΣΤΙΚ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΓΑΣΠΑΡ
του Χρύσανθου, δημοσιογράφος - 
διευθυντής εφημερίδας "Πριν"

11. ΔΡΙΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Γεωργίου, 
ειδικευόμενος ιατρός, πρόεδρος του Συλλόγου 
ειδικευόμενων ιατρών Νοσοκομείου "Ευαγγελισμός"

12. ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ ΑΡΓΥΡΗ του Σπύρου, φοιτή-
τρια Ιατρικής, μέλος της Κίνησης Ενωμένοι Ενάντια
στον Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή (ΚΕΕΡΦΑ)

13. ΖΟΡΜΠΑΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΑΛΕΚΑ) 
του Γεωργίου, δικηγόρος, μέλος της Κίνησης 
για τις Ελευθερίες και τα Δημοκρατικά 
Δικαιώματα της Εποχής μας (ΚΕΔΔΕ) 

14. ΖΟΥΠΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΛΑ)
του Δημητρίου, μέλος Σωματείου Βιβλίου-Χάρτου

15. ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
του Ευσταθίου, βιολόγος, μέλος του ΔΣ 
της Ομοσπονδίας Συλλόγων Νοσηλευτικών 
Ιδρυμάτων Ελλάδας (ΟΣΝΙΕ)

16. ΚΑΡΑΜΠΕΛΗ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου, 
αγροτική γιατρός, αγωνίστρια του νεολαίστικου 
κινήματος και της ΕΑΑΚ

17. ΚΑΤΣΙΜΠΑ-ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΦΝΗ του 
Γεωργίου, μέλος της ΕΓ της Ομοσπονδίας Ενώσε-
ων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας ΟΕΝΓΕ με
συμμετοχή στο Κοινωνικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης

18. ΚΟΙΛΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΣΥΛΒΙΑ) του 
Ιωάννη, πολιτικός μηχανικός, 
μέλος Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών

19. ΚΟΝΤΟΜΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Ευτυχίου, 
μέλος ΔΣ εργαζόμενων ΕΠΑ

20. ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του Παναγιώτη, 
απολυμένος από την Ελληνική Χαλυβουργία

21. ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Αλέξανδρου, 
ιστορικός, καθηγητής του τμήματος 
Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ

22. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του 
Δημητρίου, μέλος του ΠΣΟ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ

23. ΜΗΛΙΑΖΗΜ ΤΖΕΜΑΛΗ του Μεχμέτ, δάσκαλος

24. ΜΟΣ – ΣΥΨΑ ΑΘΗΝΑ του Τομ, 
σκιτσογράφος-δημοσιογράφος

25. ΜΠΙΣΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του Σπύρου,
μέλος του ΠΣΟ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ΕΚΚΕ

26. ΜΠΛΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ευσταθίου, 
μέλος του ΠΣΟ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, Αριστερή Συσπείρωση

27. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αλέξανδρου,
δικηγόρος, μέλος της Κίνησης για τις Ελευθερίες και
τα Δημοκρατικά Δικαιώματα της Εποχής μας (ΚΕΔΔΕ)

28. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ του Γεωργίου,
δημοσιογράφος - συγγραφέας

29. ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου, 
διευθυντής της Ψυχιατρικής Κλινικής 
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, 
ιδρυτής του καλλιτεχνικού σωματείου «Αθεράπευτοι»

30. ΠΛΟΥΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Δημητρίου, 
πρ. εργαζόμενος αγροτικού συνεταιρισμού 
Ορμύλιας Χαλκιδικής

31. ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παναγιώτη, 
δικηγόρος, «Εναλλακτική Παρέμβαση Δικηγόρων», 
μέλος του ΠΣΟ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ

32. ΣΗΦΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Εμμανουήλ, 
μέλος της ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, 
Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα

33. ΣΤΑΘΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Ευαγγέλου, 
εργαζόμενη στη ΔΕΗ, αντιπρόεδρος 
του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών ΔΕΗ

34. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Αριστείδη,
πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων 
λειτουργίας Μετρό ΣΕΛΜΑ

35. ΣΤΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ –ΕΡΣΗ του Σπυρίδωνος, 
υπεύθυνη περιοδικού "Σοσιαλισμός από τα κάτω"

36. ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου, 
πανεπιστημιακός, μέλος της ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ, 
μέλος του ΠΣΟ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, Αριστερή Ανασύνθεση

37. ΤΣΑΔΑΡΗ ΣΟΦΙΑ του Αθανασίου, αρχιτέκτονας,
μέλος Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών

38. ΤΣΙΛΙΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Ηλία, μηχανολόγος 
μηχανικός, μέλος Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών

39. ΤΣΙΧΛΗ ΜΑΡΙΑΝΑ του Δημητρίου, δικηγόρος, 
μέλος του ΠΣΟ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, 
Αριστερή Αντικαπιταλιστική Συσπείρωση

40. ΦΕΛΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευαγγέλου, 
ΟΚΔΕ-ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ, μέλος του ΠΣΟ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ

41. ΦΩΤΕΛΛΗ ΕΙΡΗΝΗ του Ηλία- Ιωάννη, 
εργαζόμενη στην ΕΡΤ

42. ΧΑΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Φωτίου, 
μέλος του ΠΣΟ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, 
ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση

ΟΠάνος Γκαργκάνας είναι
διευθυντής της Εργατι-
κής Αλληλεγγύης και από

τα ιδρυτικά στελέχη του Σοσιαλι-
στικού Εργατικού Κόμματος. Εί-
ναι επίσης μέλος του Πανελλαδι-
κού Συντονιστικού Οργάνου της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Έκτός από τη βδομαδιάτικη
στήλη “Η Αποψή μας” στην Ερ-
γατική Αλληλεγγύη, έχει συμμε-
τοχές σε πολλά βιβλία μαζί με
άλλους συγγραφείς, όπως το
ιστορικό «Η κρίση στα Βαλκάνια,
το Μακεδονικό και η εργατική τά-
ξη» που τον οδήγησε στα δικα-
στήρια με την κατηγορία της
«εσχάτης προδοσίας»(!) κι από
την οποία απαλλάχθηκε χάρη σε
ένα πλατύ κίνημα συμπαράστα-
σης για τους «5 της ΟΣΕ» το
1992-93. 

Σε συνέντευξή του στην Κυρια-
κάτικη Ελευθεροτυπία (4/5) τόνισε: 

«...η ΑΝΤΑΡΣΥΑ διεκδικεί το
ρόλο της δύναμης που αποτελεί
την καλύτερη εγγύηση για τη συ-
νέχεια. Με διπλή έννοια... Πρώ-
τον, γιατί είναι δύναμη που οργα-
νώνει την αλληλεγγύη σε κάθε
αγωνιζόμενο κομμάτι της εργατι-
κής τάξης εκεί που μετράει πε-
ρισσότερο, στη βάση. Η συμβο-
λή της σε αυτόν τον τομέα είναι
πολύ μεγαλύτερη από τις δυνά-
μεις της, επειδή οι άλλες ηγεσίες
της αριστεράς θέτουν όρους και
προϋποθέσεις... 

Δεύτερον, γιατί διευρύνει τους
ορίζοντες της ανατροπής που
επιθυμούμε όλοι δίνοντάς τους
αντικαπιταλιστικές διαστάσεις.
Για να απαλλαγούμε από τα δε-
σμά των μνημονίων, πρέπει να
διαγράψουμε το χρέος και να
αποδεσμευτούμε από το ευρώ
και την Ε.Ε... Για να αντιμετωπί-
σουμε τους εκβιασμούς και τη
φυγάδευση κεφαλαίων χρειαζό-
μαστε εργατικό έλεγχο και κρατι-
κοποίηση των τραπεζών που τις
έχουμε πληρώσει χρυσές. Το πιο
ρεαλιστικό σενάριο είναι ότι μαυ-
ρίζουμε τον Σαμαρά στις κάλπες
και συνεχίζουμε οργανώνοντας
τις μάχες για να μη μείνει η ανα-
τροπή στα μισά του δρόμου. Αυ-
τό είναι το νόημα της ψήφου
στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ».

“Χιλιάδες αγωνιστές της ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. βρί-
σκονται σε θέσεις μάχης, σε όλη την Ελλά-
δα. Αυτή τη φορά είμαστε πιό δυνατοί από

κάθε άλλη. Φαίνεται δελεαστικό το δίλημμα που θέτει
ο νέος δικομματισμός: Μνημόνιο ή αριστερή κυβέρνη-
ση. Αλλά δυστυχώς αυτά τα δύο δεν πάνε πάντα χωρι-
στά. Ας θυμηθούμε την Κύπρο, εκεί που το ΑΚΕΛ έφε-
ρε τα μνημόνια. Και έδειξε πόσο αδύνατη είναι η αντι-
μνημονιακή πολιτική μέσα στο ευρώ. Θα ανοίξει συνε-
πώς ο δρόμος του αγώνα για τη σύγκρουση με ευρώ,
Ε.Ε. ή θα ενισχυθούν οι ευρωθεσμικές αυταπάτες; 

Θα αποδυναμωθούν ακόμα περισσότερο οι δυνά-
μεις της μνημονιακής κυβέρνησης ή θα διοχετευθεί
η δυσαρέσκεια σε κατασκευάσματα των τηλεοπτι-
κών στούντιο;  Θα σβήσουν και από την κάλπη οι να-
ζιστές; Θα δυναμώσουν οι δυνάμεις της ανατροπής
ή θα βυθιστούμε πάλι σε συσχετισμούς που θα φέ-
ρουν παθητικότητα; Θα παλέψουμε για νίκες στο
σήμερα ή θα περιμένουμε τη λαϊκή εξουσία; Οι
απαντήσεις που δίνουμε στο δρόμο να περάσουν
και από τις κάλπες. Μπορούμε!”

Ο Κώστας Παπαδάκης είναι
ενεργός στο χώρο της εξωκοινο-
βουλευτικής αριστεράς από τα
χρόνια της μεταπολίτευσης,
ανένταχτος. 

Μέλος του Δ.Σ του συλλόγου
φοιτητών Νομικής Αθήνας και
του Κ.Σ. της Ε.Φ.Ε.Ε. παλιότερα
με τις αριστερές συσπειρώσεις
φοιτητών και μέλος της "Επιτρο-
πής για το στρατό". Στη συνέχεια
πρόεδρος της Ενωσης Ασκουμέ-
νων και Νέων Δικηγόρων Αθήνας,
ιδρυτικό μέλος της Εναλλακτικής
Παρέμβασης Δικηγόρων Αθήνας
και πέντε φορές εκλεγμένος εκ-
πρόσωπός της στο Δ.Σ. του Δικη-
γορικού Συλλόγου Αθήνας. Μα-
χόμενος δικηγόρος εικοσιπέντε
χρόνια, υπερασπιστής σε μικρές
και μεγάλες κινηματικές δίκες.

ΑΝΤΑΡΣΥΑ και στις ευρωεκλογές
ΗΑΝΤΑΡΣΥΑ κατέθεσε το ψηφοδέλτιό της για τις ευρωεκλογές της 25ης Μάη. Στους 42 υποψήφιους συμ-

περιλαμβάνονται πρωτοπόροι αγωνιστές του εργατικού και λαϊκού κινήματος, μαχητές για την υπερά-
σπιση και κατάκτηση των κοινωνικών και δημοκρατικών δικαιωμάτων, διανοούμενοι και δημοσιογράφοι,

νέοι και νέες, στελέχη της αντικαπιταλιστικής Αριστεράς. Στο ψηφοδέλτιο της ΑΝΤΑΡΣΥΑ καταγράφεται μία τά-
ση ευρύτερης συσπείρωσης δυνάμεων της ανατρεπτικής δράσης και σκέψης της Αριστεράς και του κινήματος.

Ολόκληρο το ψηφοδέλτιο είναι:

ΟΓιάννης Σηφακάκης
είναι στέλεχος του
ΣΕΚ και εκλεγμένος

στο Κεντρικό Συντονιστικό
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Είναι ο Συντονιστής της
Συμμαχίας Σταματήστε τον
Πόλεμο που στις 15 Φλεβά-
ρη του 2003 πραγματοποί-
ησε, μετά από καμπάνια μη-
νών, το μεγαλειώδες αντιπο-
λεμικό συλλαλητήριο ενάντια
στον πόλεμο στο Ιράκ με τη
συμμετοχή εκατοντάδων χι-
λιάδων διαδηλωτών και έχει
οργανώσει αμέτρητες συγ-
κεντρώσεις, πορείες και εκ-
δηλώσεις ενάντια στις επεμ-
βάσεις του σιωνιστικού κρά-
τους του Ισραήλ σε Λίβανο
και Παλαιστίνη.

Εξαιτίας αυτής της δρά-
σης, το τηλέφωνό του ήταν
ένα από αυτά που παρακο-
λουθούσαν οι ντόπιες και να-
τοϊκές μυστικές υπηρεσίες
το 2004, όπως αποκαλύφθη-
κε με το σκάνδαλο των υπο-
κλοπών. Επίσης υπήρξε ένας
από τους πρωταγωνιστές για
την αποκάλυψη του σκανδά-
λου των απαγωγών των Πα-
κιστανών, το 2005, καθώς
και για την υπεράσπιση της
Πακιστανικής Κοινότητας
ενάντια στις διώξεις και την
κατασυκοφάντηση της από
την ΕΛΑΣ και την κυβέρνηση
τότε Καραμανλή. 

επιμέλεια: Λένα Βερδέ



Η μάχη των εκλογώνσελ. 14, Νο 1121
εργατικη αλληλεγγυη

Οταν λέμε ότι το μαύρισμα της συγκυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου και όλων των μνημονια-
κών είναι ζήτημα ζωής και θανάτου, κυριολεκτούμε. Το μεγαλύτερο και πιο κρίσιμο για τον

κόσμο της Δυτικής Αττικής νοσοκομείο γκρεμίζεται. Το προσωπικό δουλεύει στο κόκκινο, οι ελ-
λείψεις σε εξοπλισμό και υλικά μεγαλώνουν καθημερινά, τμήματα κινδύνεψαν και κινδυνεύουν
ακόμα να κλείσουν, ενώ οι ασθενείς και τα περιστατικά αυξάνονται.

Αν υπάρχει ένας λόγος που το Θριάσιο λειτουργεί μέχρι σήμερα, είναι οι αγώνες που δώσα-
με. Είναι οι απεργίες, οι στάσεις εργασίας, οι κινητοποιήσεις και τα συλλαλητήρια τοπικά και
κεντρικά. Οι αγωνιστές και οι αγωνίστριες της ΑΝΤΑΡΣΥΑ παίξαμε κρίσιμο ρόλο, οργανώνον-
τας τις συνελεύσεις, τη συμμετοχή στις απεργιακές διαδηλώσεις, το συντονισμό μας με άλλα
κομμάτια εργαζόμενων που κινητοποιούνταν στην περιοχή. Μιλώντας πάντα για την κλιμάκωση
των αγώνων κόντρα στην αναμονή και για την εργατική εναλλακτική στην κρίση, τη διαγραφή
του χρέους και τον εργατικό έλεγχο. Διεκδικούμε την ενίσχυσή μας στην περιφέρεια της Αττι-
κής για να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο, της “Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής”.

Γιώργος Τσιρώνης, γιατρός στο Θριάσιο, μέλος Γενικού Συμβουλίου ΟΕΝΓΕ, 
υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος Δυτικής Αττικής με την “Αντικαπιταλιστική Ανατροπή”

Συνεχίζουμε και αυτή την εβδομάδα τις περιοδείες της Αριστερής Αντικαπιταλιστικής Παρέμ-
βασης- Ανταρσία στην Ανατολική Μακεδονία –Θράκη έχοντας στα πανιά μας τον αέρα που

μας δίνουν οι εργατικές αντιστάσεις και η προοπτική της αντικαπιταλιστικής ανατροπής που
προτείνει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Έχουμε στήσει το εκλογικό μας περίπτερο στην πόλη της Αλεξανδρού-
πολης, έχουμε κάνει περιοδείες πόρτα πόρτα και ετοιμαζόμαστε για περιοδεία στο Σουφλί. 

Ζητάμε από τον κόσμο να μας στηρίξει γιατί όλη την προηγούμενη περίοδο δώσαμε μία σειρά
αγώνες, για να μην κλείσουν τα εργοστάσια, τα νοσοκομεία, να διώξουμε τους φασίστες της
Χρυσής Αυγής, όπου τόλμησαν να εμφανιστούν, να  παλέψουμε για τα δικαιώματα της μειονότη-
τας. Ταυτόχρονα προτείνουμε τη διαγραφή του χρέους για να μπορέσουμε να σώσουμε τους μι-
σθούς μας και τις δουλειές μας, τα νοσοκομεία και τα σχολεία. Δεν προτείνουμε μια άλλη διαχεί-
ριση του καπιταλισμού αλλά τον εργατικό έλεγχο για να μπορέσουμε να ανοίξουμε τα κλειστά
εργοστάσια, όπως για παράδειγμα το εργοστάσιο ζάχαρης, να κρατήσουμε δημόσια την παιδεία
και την υγεία,  το νοσοκομείο της Κομοτηνής ή του Διδυμότειχου που έχει τραγικές ελλείψεις.  

Γιώργος Μποτσίδης, υποψήφιος Περιφερειάρχης 
Αριστερή Αντικαπιταλιστική Παρέμβαση-Ανταρσία στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις Περιφέρειες στηρίζει:
ΑΤΤΙΚΗ

Αντικαπιταλιστική 
Ανατροπή - Ανταρσία 
σε κυβέρνηση, ΕΕ, ΔΝΤ
στην περιφέρεια Αττικής
Υποψήφια περιφερειάρχης:
Δέσποινα Κουτσούμπα, αρχαιολόγος, συν-
δικαλίστρια στο Υπουργείο Πολιτισμού,
μέλος του Πανελλαδικού Συντονιστικού
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Υποψήφιοι Αντιπεριφερειάρχες:
Κεντρικός Τομέας - Νίκος Αδαμόπουλος,
μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της
ΠΟΕ-ΟΤΑ, πρόεδρος του ΔΣ Σωματείου
Εργαζομένων του Δήμου Νέας Ιωνίας
Βόρειος Τομέας - Δημήτρης Κοσκινάς,
μεταλλειολόγος μηχανικός, μέλος του Σω-
ματείου Μισθωτών Τεχνικών
Νότιος Τομέας - Τάσος Αναστασιάδης, δη-
μοσιογράφος
Δυτικός Τομέας - Χρήστος Βαφειάδης,
συνταξιούχος καθηγητής ΤΕΙ, ιδρυτικό
μέλος της Αριστερής Κίνησης Περιστερίου
και με πολύχρονη παρουσία στα τοπικά κινή-
ματα
Πειραιάς - Όλγα Κοσμοπούλου, γιατρός
στο Γενικό Κρατικό ΝΙΚΑΙΑΣ μέλος του
Δ.Σ. του σωματείου και Μέλος Εκτελεστι-
κής Γραμματείας ΟΕΝΓΕ
Νησιά - Χρήστος Ρέππας, Πρόεδρος Συλ-
λόγου Δασκάλων Νησιών Αργοσαρωνικού
Δυτική Αττική - Χρήστος Τουλιάτος, εργα-
ζόμενος στο χώρο του βιβλίου, ενεργό
μέλος στα κινήματα πόλης
Ανατολική Αττική - Κώστας Τουλγαρίδης,
Πρόεδρος Συλλόγου Δασκάλων Ανατολι-
κής Αττικής Κ. Σωτηρίου, επιτροπή κατοί-
κων Μαρκόπουλου-Πόρτο Ράφτη

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Αντικαπιταλιστική 
Αριστερά – Ανταρσία 
σε κυβέρνηση, ΕΕ, ΔΝΤ,
Καλλικράτη
Υποψήφιος περιφερειάρχης:
Θανάσης Αγαπητός, δάσκαλος, μέλος του
ΔΣ της ΔΟΕ και του ΓΣ της ΕΔΟΘ/ΝΤ
ΑΔΕΔΥ Θεσ/νίκης

Υποψήφιοι αντιπεριφερειάρχες:
ΠΕ Θεσσαλονίκης - Δημήτρης Σταμάκος,
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, μέλος του
Συντονιστικού του Δικτύου συλλόγων και
φορέων ενάντια στο ΣΜΑ Ευκαρπίας και
την καύση απορριμμάτων
ΠΕ Χαλκιδικής - Φραγκίσκος Ρηγόπουλος,
Μεταλλειολόγος Μηχανικός, μέλος του
Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών Κ. Μακε-
δονίας και του Συλλόγου Διπλωματούχων

Μεταλλειολόγων
ΠΕ Ημαθίας - Χάρης Μόχλας, δημοσιο-
γράφος
ΠΕ Κιλκίς - Βάσω Μαλγαρινού, δασκάλα
ΠΕ Πέλλας - Βαγγέλης Πατετσίνης, δικη-
γόρος
ΠΕ Σερρών - Δημήτρης Γραβάνης, ιδιωτι-
κός υπάλληλος
ΠΕ Πιερίας - Σάκης Κουπατσιάρης, δά-
σκαλος, αντιπρόσωπος του Συλλόγου Εκ-
παιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Πιερίας στη ΓΣ της ΔΟΕ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Αριστερή Αντικαπιταλι-
στική Παρέμβαση
Ανταρσία στην Ανατολική 
Μακεδονία και Θράκη 
Υποψήφιος περιφερειάρχης:
Γιώργος Μποτσίδης, εργάτης

Υποψήφιοι αντιπεριφερειάρχες:
ΠΕ Ξάνθης - Τζεμαλί Μηλιαζήμ, εκπαιδευ-
τικός
ΠΕ Ροδόπης - Μαρία Τσατλίδου, ειδικευό-
μενη γιατρός
ΠΕ Εβρου - Μάκης Δραγάνης, εργάτης σε
εργοστάσιο ξυλείας
ΠΕ Δράμας - Σοφία Γρηγοριάδου, δα-
σκάλα
ΠΕ Καβάλας - Βασίλης Χονδρογιάννης,
αρχαιολόγος

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Αριστερή Συμπόρευση 
για την Ανατροπή
Υποψήφιος περιφερειάρχης:
Στέφανος Πράσσος, εργάτης ΔΕΗ

Υποψήφιοι αντιπεριφερειάρχες:
ΠΕ Γρεβενών - Χρήστος Βασιλόπουλος,
χημικός μηχανικός, ελεύθερος επαγγελ-
ματίας
ΠΕ Κοζάνης - Γιώργος Γεωργιάδης, πολι-
τικός μηχανικός
ΠΕ Καστοριάς - Δημήτρης Αρβανίτης, μη-
χανικός, μισθωτός τεχνικός, εργαζόμενος
στον ιδιωτικό τομέα
ΠΕ Φλώρινας – Παύλος Μουρουζίδης, χη-
μικός μηχανικός

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
Αριστερή Παρέμβαση 
στη Στερεά
Υποψήφιος περιφερειάρχης:
Βασίλης Ζούμπος, πολιτικός μηχανικός,
μέλος Αντιπρ. ΤΕΕ/Ανατολικής Στερεάς

Υποψήφιοι αντιπεριφερειάρχες:

ΠΕ Φθιώτιδας - Χρόνης Βάρσος, τραπεζι-
κός υπάλληλος, αντιπρόσωπος ΣΕΤΑΠ στο
Εργατικό Κέντρο Φθιώτιδας
ΠΕ Εύβοιας - Χρήστος Δουλγεράκης, για-
τρός νεφρολόγος, πρόεδρος του σωμα-
τείου εργαζομένων του Γενικού
Νοσοκομείου Κύμης
ΠΕ Βοιωτίας - Ελένη Πούλου,
κοινωνιολόγος, 
ιδ. Υπάλληλος
ΠΕ Φωκίδας - Παντελής Μπρόφας, συντα-
ξιούχος ΟΤΕ, π. συνδικαλιστής
ΠΕ Ευρυτανίας - Λουκάς Μέξης, γεωπό-
νος, ελεύθερος επαγγελματίας. 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Αριστερή Παρέμβαση 
στη Θεσσαλία-Ανταρσία 
για την ανατροπή
Υποψήφιος περιφερειάρχης:
Στάθης Ντούρος, άνεργος γεωπόνος

Υποψήφιοι αντιπεριφερειάρχες:
ΠΕ Τρικάλων - Γιώργος Παπαδάκης, αρχι-
τέκτονας μηχανικός, μέλος του Σωματίου
Μισθωτών Τεχνικών
ΠΕ Λάρισας - Δημήτρης Παπαδόπουλος,
εκπαιδευτικός, πρόεδρος ΕΛΜΕ Λάρισας 
ΠΕ Μαγνησίας - Μάνος Σκούφογλου, αρ-
χιτέκτονας, μέλος του σωματείου μισθω-
τών τεχνικών και του Διοικητικού
Συμβουλίου του τμήματος Αττικής του
ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
ΠΕ Καρδίτσας - Παναγιώτης Καμινιώτης,
γεωπόνος στον Δήμο Σοφάδων, μέλος του
ΔΣ εργαζομένων ΟΤΑ Α� βαθμού του
Νομού Καρδίτσας

ΗΠΕΙΡΟΣ
Αριστερή Παρέμβαση 
στην Ηπειρο
Υποψήφιος περιφερειάρχης:
Νίκος Ζήκος, περιφερειακός σύμβουλος-
πρώην νομαρχιακός σύμβουλος περιόδου
98-02 
πρώην υπάλληλος Πανεπιστημίου Ιωαννί-
νων-κτηνοτρόφος, μέλος Πανηπειρωτικής
Επιτροπής Αγώνα ενάντια στην ιδιωτικο-
ποίηση της Δωδώνης

Υποψήφιοι αντιπεριφερειάρχες:
ΠΕ Ιωαννίνων - Γιώργος Παπαπέτρου, ερ-
γοδηγός δομικών έργων, πρώην πρόεδρος
κοινότητας Ραφτανέων
ΠΕ Πρέβεζας - Βαγγέλης Νάνος,
γεωπόνος
ΠΕ Αρτας - Νίκος Καραβασίλης, λογιστής
ΠΕ Θεσπρωτίας - Μαριλένα Κοντογιάννη,
εκπαιδευτικός, μέλος ΔΣ ΕΛΜΕ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Ανταρσία στο Μωριά – 
Συμπόρευση για την 
Ανατροπή
Υποψήφιος περιφερειάρχης:
Παναγιώτης Κάτσαρης, γεωπόνος, υπάλ-
ληλος στο ΕΘΙΑΓΕ Καλαμάτας

Υποψήφιοι αντιπεριφερειάρχες:
ΠΕ Μεσσηνίας - Δονάτος Νίκου, αδιόρι-
στος φιλόλογος
ΠΕ Αργολίδας - Κωνσταντίνα Γεωργιο-
πούλου, νηπιαγωγός
ΠΕ Κορίνθου - Πάνος Δαμέλος, ιδιωτικός
υπάλληλος
ΠΕ Αρκαδίας - Δημήτρης Παπαγεωργίου,
λογιστής.
ΠΕ Λακωνίας - Ιωάννης Κόκκορης, αγρό-
της Μελισσοκόμος

ΙΟΝΙΑ
Αντικαπιταλιστική 
Αριστερά στα Ιόνια
Υποψήφια περιφερειάρχης:
Ευανθία Γαϊτανίδου, οικονομολόγος

Υποψήφιοι αντιπεριφερειάρχες:
ΠΕ Ζακύνθου - Διονύσης Κλάδης, μεταλ-
λειολόγος Μηχ/κός ΕΜΠ 
ΠΕ Κέρκυρας - Λευτέρης Μαρκάτης, ειδι-
κευόμενος γιατρός, μέλος Δ.Σ. ΕΓΕΣΥΚ.
ΠΕ Λευκάδας - Περικλής Χόρτης, ηλε-
κτρολόγος 
ΠΕ Κεφαλλονιάς – Νίκος Γαλιατσάτος, κα-
θηγητής μέσης εκπαίδευσης

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Αριστερή Παρέμβαση – 
Αντικαπιταλιστική Κίνηση 
στη Δυτική Ελλάδα
Υποψήφιος περιφερειάρχης:
Δημήτρης Δεσύλλας, Περιφερειακός Σύμ-
βουλος Δυτικής Ελλάδας, μέλος του Πα-
νελλαδικού Συντονιστικού Οργάνου (ΠΣΟ)
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και εκδότης της Κυριακάτι-
κης αριστερής εφημερίδας «ΠΡΙΝ»

Υποψήφιοι αντιπεριφερειάρχες:
ΠΕ Αχαϊας - Κατερίνα Χαμηλάκη, αρχαι-
ολόγος, μέλος του Πανελλήνιου Συντονι-
στικού Οργάνου της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας - Πολυδεύκης Κοκ-
κινοβασίλης, οικοδόμος, μέλος του ΔΣ
του σωματείου οικοδόμων Αγρινίου και
μέλος της Διοίκησης του Εργατικού Κέν-
τρου Αγρινίου
ΠΕ Ηλείας - Ανδρέας Κούτρας, αγρότης,
ταμίας του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πύρ-
γου και Πρόεδρος του Συλλόγου Παραγω-
γών Πωλητών Λαϊκών Αγορών Νομού
Ηλείας «Η ΔΗΜΗΤΡΑ»

ΚΡΗΤΗ
Ανυπότακτη Κρήτη - 
Αριστερή 
Αντικαπιταλιστική 
Παρέμβαση στην Κρήτη
Υποψήφιος περιφερειάρχης:
Γιάννης Κυριακάκης, εκπαιδευτικός

Υποψήφιοι αντιπεριφερειάρχες:
ΠΕ Χανίων - Μαργαρίτα Παπαμηνά, 
δασκάλα
ΠΕ Ρεθύμνου - Γιώργος Τσαγλιώτης,
καθηγητής
ΠΕ Ηρακλείου - Νίκος Παπακανάκης,
αγρότης
ΠΕ Λασιθίου - Μπάμπης Λουκάκης,
χημικός μηχανικός

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
Ανταρσία στο Αιγαίο
Υποψήφιος περιφερειάρχης:
Ανδρέας Μπάλλας, καθηγητής, γραμμα-
τέας ΔΣ ΕΛΜΕ Λέσβου, μέλος ΕΓ Νομαρ-
χιακού τμήματος ΑΔΕΔΥ Λέσβου
Υποψήφιοι αντιπεριφερειάρχες:
ΠΕ Λέσβου - Στρατής Παυλής, γιατρός,
γραμματέας ΔΣ Ενωσης Ιατρών Λέσβου
ΠΕ Σάμου - Τάκης Διαμαντίδης, καθηγη-
τής, πρόεδρος ΕΛΜΕ Σάμου
ΠΕ Χίου - Παντελής Καλόγερος,
δημοτικός υπάλληλος, Ολυμπιονίκης 
με αναπηρία



Το αντιφασιστικό κίνημα Νο 1121, σελ. 15
εργατικη αλληλεγγυη

Π
ενήντα περίπου αντιφασίστες και αντι-
φασίστριες συμμετείχαν στην ανοιχτή
εκδήλωση που οργάνωσε το περασμέ-

νο Σάββατο στην πλατεία Αμερικής η ΚΕΕΡΦΑ. 

Εργαζόμενοι και νέοι, μετανάστες από την
Αφρική, τα Βαλκάνια και χώρες της Ανατολι-
κής Ευρώπης, ακτιβιστές από το Αντιφασιστι-
κό Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών, εκπαιδευ-
τικοί και κόσμος της γειτονιάς που έχει σιχαθεί
τις προκλήσεις των νεοναζί και τις ρατσιστικές
επιχειρήσεις σκούπας της αστυνομίας συμμε-
τείχαν σε μια πολύ ζωντανή εκδήλωση, στα ελ-
ληνικά και στα γαλλικά, σε μια γεμάτη και από
παιδιά πλατεία Αμερικής.

Η εκδήλωση αποτέλεσε και μια άμεση απάν-
τηση στην πρόκληση του Κασιδιάρη και της
ναζιστικής συμμορίας της Χρυσής Αυγής να
εμφανιστεί, ως συνήθως απροειδοποίητα, με
την περιφερόμενη κουστωδία του στην περιο-
χή, νωρίτερα το πρωί.

Την εκδήλωση άνοιξαν εκ μέρους της ΚΕΕΡ-
ΦΑ η Νίκη Αργύρη και ο Γκάντο, μετανάστης
από την Αφρική, ενώ χαιρέτησε και ο συντονι-
στής της ΚΕΕΡΦΑ Πέτρος Κωνσταντίνου. Ακο-
λούθησε μια πολύ ζωντανή συζήτηση, πλούσια
σε εμπειρία από τη δράση δύο ολόκληρων
χρόνων στην περιοχή που κατάφερε να σταμα-

τήσει την προσπάθεια των  νεοναζί της Χ.Α να
επεκτείνουν το αίσχος του Αγιου Παντελεήμο-
να στην πλ Αμερικής και σε άλλες γειτονιές
της Αθήνας. Αλλά και πλούσια σε ερωτήματα,
όπως αυτό που κατέθεσε μια κάτοικος της γει-
τονιάς: «Τι μπορούμε να κάνουμε όταν η αστυ-
νομία συλλαμβάνει καθημερινά χωρίς λόγο με-
τανάστες»;  

Ο Γκάντο τόνισε τη σημασία που έχει η ενότη-
τα όλου του κόσμου της γειτονιάς και την προ-
σπάθεια που κάνει η ΚΕΕΡΦΑ στην περιοχή για
να σπάσει τον τρόμο που σπέρνουν οι καθημε-
ρινές σκούπες της αστυνομίας με μόνο κριτήριο
το χρώμα του δέρματος και την καταγωγή.

Μεταφέρθηκε από τη μια η εμπειρία πως η
μαζική συμπαράσταση και γρήγορη κινητοποί-
ηση έχει καταφέρει να εμποδίσει τις ρατσιστι-
κές επιχειρήσεις και από την άλλη ότι ο τρό-
πος για να βάλουμε μια και καλή τέρμα στον
ρατσισμό είναι μαζί με την ανατροπή των μνη-
μονίων να απαιτήσουμε να κλείσουν τα στρα-
τόπεδα, να νομιμοποιηθούν όλοι οι μετανά-
στες, να σταματήσουν οι επιχειρήσεις σκούπα.  

Εκδηλώσεις της ΚΕΕΡΦΑ στα πλαίσια της
καμπάνιας καμιά ψήφος για την Χ.Α έγιναν την
ίδια μέρα στα Χανιά, την Αγία Παρασκευή, τον
Βύρωνα. Στον Βύρωνα, παρά την βροχή,  η εκ-
δήλωση έγινε με ομιλητές τον Κώστα Καλημέ-
ρη, εκπαιδευτικό και τον Γιώργο Παπαγγελή,
υποψήφιο διδάκτορα Φυσικού.

Στην Αγία Παρασκευή ομιλητές ήταν ο Κώ-
στας Παπαδάκης, υποψήφιος ευρωβουλευτής
με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και δικηγόρος της οικογέ-
νειας του Σαχζάτ Λουκμάν που ανέπτυξε πως
πέτυχαν οι νεοναζί να δυναμώσουν έχοντας
την κάλυψη των κυβερνήσεων, μια εξέλιξη που
νωρίς είχε επισημάνει η ΚΕΕΡΦΑ, ο Στέργιος
Μανουράς, εκπαιδευτικός και υποψήφιος στο
δημοτικό σχήμα “Φυσάει κόντρα” που μετέφε-
ρε την εμπειρία από τους αγώνες ενάντια στον
φασισμό και τον ρατσισμό στους χώρους της

εκπαίδευσης και η Ειρήνη Φωτέλλη, εργαζόμε-
νη στην ΕΡΤ, που μίλησε για τον πρωτοπόρο
ρόλο της ΕΡΤ των εργαζομένων ενάντια στην
προβολή των νεοναζί  στα ΜΜΕ..

Πάνω από 30 αντιφασίστες και αντιφασί-
στριες συμμετείχαν στην εκδήλωση που έγινε
στο Εργατικό Κέντρο στα Χανιά, με ομιλητή τον
Γιώργο Μαλινάκη. Στη συζήτηση που έγινε τονί-
στηκε η ανάγκη να ενισχυθεί η καμπάνια «καμιά
ψήφος στην Χ.Α» ενάντια στην προσπάθεια που
κάνουν οι νεοναζί κατεβάζοντας την «ελληνική
αυγή» στην περιφέρεια της Κρήτης. Ο Σερα-
φείμ Ρίζος, υποψήφιος δήμαρχος με την Ανταρ-
σία στα Χανιά και η Μαργαρίτα Παπαμηνά, υπο-
ψήφια αντιπεριφερειάρχης με την Ανυπότακτη
Κρήτη υποστήριξαν ότι η καμπάνια αυτή πρέπει
να συνδεθεί με την προεκλογική καμπάνια των
σχημάτων όχι μόνο της αντικαπιταλιστικής, αλ-
λά ολόκληρης της Αριστεράς.

“Καμιά ψήφος στην Χ.Α.”

Α
ντιφασιστική απάντηση στις
συνεχιζόμενες προκλήσεις
των νεοναζί της Χρυσής Αυ-

γής έδωσαν δεκάδες αντιφασίστες
που συγκεντρώθηκαν το Σάββατο 3
Μάη το πρωί στην πλ. Αγ. Γεωργίου
στον Κολωνό. 

Δάσκαλοι από τον ΔΣ «Αριστοτέ-
λης», μέλη της τοπικής ΚΕΕΡΦΑ, της
τοπικής Λαϊκής συνέλευσης, υποψή-
φιοι της «Ανταρσία στις Γειτονιές
της Αθήνας», μέλη και υποψήφιοι
της Ανοιχτής Πόλης, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
και του ΣΥΡΙΖΑ διαδήλωσαν όλοι μα-
ζί τονίζοντας τη σημασία της κοινής
δράσης απέναντι στις επιθέσεις των
νεοναζί της Χρυσής Αυγής.

Η κινητοποίηση καλέστηκε μετά
τις δυο συνεχόμενες επιθέσεις από
τους μπράβους της Χρυσής Αυγής.
Η μία έγινε ενάντια στον υποψήφιο
Δημοτικό Σύμβουλο με την «Ανταρ-

σία στις γειτονιές της Αθήνας» ηθο-
ποιό Αλέξη Μαρτζούκο από τον πε-
ριφερόμενο ναζιστικό θίασο που
τόλμησε να πατήσει το πόδι του στη
γειτονιά δήθεν για προεκλογική εκ-
στρατεία και η δεύτερη ενάντια στην
υποψήφια Κοινοτική Σύμβουλο του
4ου Διαμερίσματος με την «Ανοιχτή
Πόλη» Αθηνά Μετζέλου κατά την
διάρκεια εξόρμησης της δημοτικής
παράταξης στην λαϊκή του Κολω-
νού.

Στη Λαϊκή

Περιγράφοντας το περιστατικό η
Αθηνά Μερτζέλου τόνισε: «Πήγαμε
στη λαϊκή του Κολωνού να μοιρά-
σουμε υλικό του ΣΥΡΙΖΑ για τις

εκλογές και να πούμε στον κόσμο να
κρατήσει ψηλά το κεφάλι. Ήρθαν
κάποιοι μπρατσωμένοι και με μαύρα
να μας πουν να φύγουμε. Εμείς ρω-
τήσαμε ποιοι είναι. Είπαν ότι είναι οι
φύλακες της λαϊκής. Εμείς εξηγήσα-
με πως δεν καταλαβαίνουμε ποιος
είναι ο λόγος που δεν μας επιτρέ-
πουν να κάνουμε εξόρμηση και να
μοιράσουμε ότι θέλουμε. Μας απεί-
λησαν και έγινε φασαρία. Το αποτέ-
λεσμα ήταν εμείς να μείνουμε και να
συνεχίσουμε και αυτοί να αναγκα-
στούν να φύγουν...»

Στις δηλώσεις του ο Πέτρος Κων-
σταντίνου, υποψήφιος Δήμαρχος με
την «Ανταρσία στις γειτονιές της
Αθήνας» που βρέθηκε στη συγκέν-

τρωση και διαδήλωσε μαζί με τους
αντιφασίστες αγωνιστές μέχρι τα
Σεπόλια τόνισε: «Διαδηλώνουμε
σήμερα στους δρόμους του Κολω-
νού για να στείλουμε το μήνυμα
ότι οι νεοναζί της Χρυσής Αυγής
είναι ανεπιθύμητοι. Επιτέθηκαν μέ-
σα στην λαϊκή αγορά την ώρα που
οι ίδιοι οι λαϊκατζίδες οργανώνανε
την δική τους απεργία διαρκείας.
Αυτή είναι μια τεράστια πρόκληση.
Δεν θα τους αφήσουμε πουθενά.
Κάθε ψήφος στη Χρυσή Αυγή είναι
ένα μαχαίρι στα χέρια των νεοναζί
μπράβων της Χρυσής Αυγής».

Κυριάκος Μπάνος

ΚΟΛΩΝΟΣ

Αντιφασιστικές απαντήσεις

Μ
αζική αντιφασιστική συγ-
κέντρωση πραγματοποι-
ήθηκε στις 3 Μάη ενάντια

στην πρόκληση των νεοναζί εγκλη-
ματιών της Χρυσής Αυγής  να κα-
λέσουν  εκδήλωση με τους οργα-
νωτές των ταγμάτων εφόδου Κα-
σιδιάρη και Παναγιώταρο στην ερ-
γατογειτονιά της Ελευσίνας.

“Πάνω από 200 αντιφασίστριες
και αντιφασίστες απομόνωσαν
τους νεοναζί στην Ελευσίνα! Μια
χούφτα νεοναζί υπό την προστα-
σία των ΜΑΤ κρυμμένοι σε ένα
στενό πέρασαν και δεν ακούμπη-

σαν την εργατογειτονιά” αναφέρει
στην ανακοίνωσή της η ΚΕΕΡΦΑ
Ελευσίνας – Ασπροπύργου. 

«Εργαζόμενοι, άνεργοι, φοιτη-
τές και νεολαίοι της περιοχής ορ-
γανώσαμε από νωρίς στις 4μμ αν-
τισυγκέντρωση στην Πλατεία
Ηρώων Πολυτεχνείου με μουσική,
συνθήματα και αντιφασιστικά κεί-
μενα. Συνεχίζουμε για να μη πάρει
καμία ψήφο η εγκληματική οργά-
νωση στις εκλογές, για να μη τολ-
μήσουν να ξαναπατήσουν το πόδι
τους οι φασίστες στην Ελευσίνα».

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Πλ. Αμερικής

Πλ. Αμερικής



Το αντιρατσιστικό κίνημασελ. 16, Νο 1121
εργατικη αλληλεγγυη

Δ
εν τόλμησε να εμφανιστεί
στο δικαστήριο ο Κασιδιά-
ρης, στην δίκη-πρόκληση κα-

τά της καθηγήτριας πανεπιστημίου
και σήμερα υποψήφιας δημοτικής
συμβούλου με την «Ανοιχτή Πόλη»
Μαίρης Μαυρή Βαβαγιάννη, ενώ
έξω από το δικαστήριο συγκεντρώ-
θηκαν αλληλέγγυοι. Η δίκη αναβλή-
θηκε για τον Μάρτιο του 15.

Ο υπόδικος για την υπόθεση της
εγκληματικής συμμορίας της Χρυ-
σής Αυγής σήμερα Κασιδιάρης είχε
το θράσος να κάνει μήνυση για συ-
κοφαντική δυσφήμιση και ψευδορ-
κία εναντίον της καθηγήτριας ύστε-
ρα από την αθώωση-σκάνδαλο που
του χάρισε λόγω αμφιβολιών το δι-
καστήριο που είχε εκδικάσει την
υπόθεση της επίθεσης του τάγμα-
τος εφόδου μέσα στο χώρο του πα-
νεπιστημίου στου Ζωγράφου πριν 7
χρόνια με ρόπαλα και μαχαίρια.
Ακολουθεί ένα μέρος της επιστολής
που είχε στείλει μετά την σκανδα-
λώδη αθώωση του Κασιδιάρη, η πα-
νεπιστημιακός:

«Είσαι 60 χρονών. Υπηρετείς μια
ζωή το πανεπιστήμιο. Ο άντρας σου
μπαινοβγαίνει για χημειοθεραπείες.
Βλέπεις 5 φουσκωτούς να χτυπάνε
έναν φοιτητή μέσα στο πανεπιστή-
μιο.

Συγκρατείς την πινακίδα του αυ-

τοκινήτου. Ψάχνεις να βρεις τι έγι-
νε. Φοιτητές που βρίσκονται εκεί
γύρω δηλώνουν “δεν είδα, δεν ξέ-
ρω, μη με ανακατεύετε”. Αναφέρεις
το περιστατικό στη σύγκλητο, και
καταθέτεις στην αστυνομία την πι-
νακίδα μαζί με το θύμα της επίθε-
σης.

Μετά από μέρες ο αστυνομικός
σε ενημερώνει ότι το αυτοκίνητο
ανήκει σε έναν “Κασιδιάρη” που εί-
ναι μέλος της νεοναζιστικής συμμο-
ρίας. Σου προτείνει να μην ανακα-
τευτείς. (Θα αποδειχτεί ότι έχει δί-
κιο). Ξέρεις ότι θα περάσεις μια ψυ-
χοφθόρα διαδικασία, ξέρεις ότι
μπλέκεσαι σε μια υπόθεση που μπο-
ρεί να βάλει σε κίνδυνο τη ζωή σου,
αλλά αποφασίζεις να κάνεις το σω-
στό, ανεξαρτήτως κόστους…

Ο εισαγγελέας κι ο δικαστής αφή-
νουν τον δικηγόρο να σε προσβάλ-
λει και να σου μιλάει σαν να είσαι
εγκληματίας. Αντιμετωπίζουν τελεί-
ως αδιάφορα τη μαρτυρία σου. Μια
δημοσιογράφος με καρφάκια, δη-
λώνει ότι πολύ εύκολα θα μπορού-
σες να βρεις τον αριθμό του αυτοκι-
νήτου από το Ιndymedia. Δεν ήξε-
ρες καν την ύπαρξη του Indymedia.

Κρίνεσαι αναξιόπιστη μάρτυρας,
αντίθετα με τους φίλους του κατη-
γορούμενου που δηλώνουν ότι τον
είδαν το πρωί με το αυτοκίνητο, που

κρίνονται πιο αξιόπιστοι παρόλο
που δεν προσκομίστηκε καμία από-
δειξη ότι όντως το αυτοκίνητο ήταν
αλλού. Η δίκη τελείωσε. Αθώος. 

Τώρα είσαι εσύ κατηγορούμενη
για ψευδομαρτυρία. Στα 67 σου
χρόνια. Ο γολγοθάς συνεχίζεται και
πλέον η δικαστική απόφαση βαραί-
νει εναντίον σου. Το πρώτο θέμα
δημοσιεύει το όνομά σου και η φω-
τογραφία σου κυκλοφορεί σε νεο-
ναζιστικά site με αηδιαστικά σχόλια
από κάτω. Αυτό κέρδισες από την
καλή σου πράξη λοιπόν. Τώρα έμα-
θες το μάθημά σου. “Μην ανακα-
τεύεσαι – μη μιλάς – είσαι χαμένος
από χέρι”.

l Με καταθέσεις μαρτύρων ολο-
κληρώθηκε και η 4η μέρα της δίκης
του τάγματος εφόδου του Παλαιού
Φαλήρου για την δολοφονική επίθε-
ση με μαχαίρι στον μαθητή Φ.Δ στις
28 Γενάρη του 2013, ανάμεσα τους
και της διευθύντριας του σχολείου.
Στο εκτενές ρεπορτάζ του ο Γιάν-
νης Κοντός αναφέρθηκε στην κατά-
θεση της διευθύντριας: 

‘Υπήρχε πλήρης ατιμωρησία των
δραστών τέτοιων επιθέσεων. Παίρ-
νουμε ένα μαχαίρι και καθαρίζουμε,
δηλαδή;», αναρωτήθηκε. Σε ερώτη-
ση του συνηγόρου υπεράσπισης για
τα πολιτικά της φρονήματα αρνήθη-
κε να απαντήσει, ενώ, όταν η εισαγ-

γελέας παρατήρησε ότι ο Φ.Δ. είναι
Ελληνας, την αποστόμωσε λέγον-
τας «κι ο Φύσσας Έλληνας ήταν.
Για μένα αυτά τα πράγματα είναι
απαράδεκτα». Η αναγραφή ναζιστι-
κών συνθημάτων στο σχολείο δεν
ήταν ασύνηθες φαινόμενο. «7:30 το
πρωί έσβηνα τα συνθήματα με πινέ-
λο» δήλωσε.’ Η δίκη συνεχίζεται
στις 14 Μαϊου.

l Άρχισε την Δευτέρα 5 Μάη η
δίκη του χρυσαυγίτη Β. Στεφανάκη
για την ανθρωποκτονία της 23χρο-
νης φίλης του Φαίης Μπλάχα τον
Απρίλιο του 2013 στη Νέα Μάκρη.
Κατηγορούμενη είναι επίσης η
αδελφή του θύματος γιατί προσπά-
θησε να καλύψει τον δράστη με τον
οποίο είχε επίσης σχέση – και εκ-
προσωπήθηκε στο δικαστήριο από
τον Θάνο Πλεύρη…  

Ο Στεφανάκης το 2012 μαζί με
ένα συνεργό και ένα πιτ μπουλ εί-
χαν επιτεθεί και τραυματίσει τον δη-
μοτικό σύμβουλο Γ. Τσιμπουκάκη

σε προεκλογικό περίπτερο του ΚΚΕ
στην πλατεία της Αγίας Παρα-
σκευής. Παρά το ότι ο Στεφανάκης
αναγνωρίστηκε από το θύμα στις
φωτογραφίες που του έδειξαν στο
τμήμα, ο δράστης ποτέ δεν συνελή-
φθη, ούτε δόθηκε στη δημοσιότητα
το όνομα και η φωτογραφία του.

“Το αυτοκίνητο ανήκει σε έναν Κασιδιάρη...”

Ο
ι νεκροί και αγνοούμενοι μετανάστες
που έχουν χάσει την ζωή τους στα νερά
του Αιγαίου μέσα στους τελευταίους έξι

μήνες πιθανό να ξεπερνάνε τον αριθμό των νε-
κρών από τις συγκρούσεις που έχουν ξεκινήσει
στην Ουκρανία το ίδιο ακριβώς διάστημα.

Μέσα από μια απολύτως πρόχειρη καταγρα-
φή στα ΜΜΕ των τελευταίων μηνών μετρήσαμε
συνολικά 77 νεκρούς και 15 αγνοούμενους, ένα
μεγάλο ποσοστό από αυτούς γυναίκες και παι-
διά. Η εικόνα της νεαρής νεκρής γυναίκας που
κρατούσε στην αγκαλιά το μωρό της την ώρα
του ναυαγίου, να κρέμεται την ώρα της ανέλκυ-
σης του τελευταίου πολύνεκρου ναυάγιου στη
Σάμο συγκλονίζει όσο και οι αριθμοί.

Ερωτήματα γεννάνε οι συνθήκες του ναυαγί-
ου στη Σάμο -καθώς το 12μετρο γιοτ με 4 κυ-
βερνήτες βυθίστηκε ενώ επικρατούσαν καλές
καιρικές συνθήκες- αλλά και η επιχείρηση διά-
σωσης. 

Συγκεκριμένα, τα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι
σύμφωνα με  «τα δεδομένα από το MarineTraf-
fic.com, προκύπτει πως το κρουαζιερόπλοιο
Αdamora, το οποίο κατευθυνόταν προς το
Ku�adas�, άλλαξε πορεία στις 0.53 UTC (τρέ-
χουσα ώρα) και επέστρεψε στο σημείο που βρι-
σκόταν 20 λεπτά νωρίτερα. Επιπλέον, ένα  καΐκι
με το όνομα Απόστολος, το οποίο φαίνεται πως
συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης, έφυγε

από το λιμάνι στις 2.51 UTC, φτάνοντας στο ση-
μείο του ναυαγίου μία ώρα αργότερα». Όμως,
το «σκάφος της Frontex ειδοποίησε για το συμ-
βάν γύρω στις 4 το πρωί».

«Η ευθύνη γι’ αυτούς τους θανάτους βαραί-
νει την Ευρωπαϊκή Ενωση και την ελληνική κυ-
βέρνηση. Συνένοχη για τα εγκλήματα είναι η κυ-
βέρνηση Μπαλτάκων του Αντώνη Σαμαρά που
δεν διστάζει να υπερηφανεύεται για την εγκλη-
ματική της πολιτική κατά των προσφύγων και
των μεταναστών. Είναι το άλλο πρόσωπο των

οικονομικών δολοφονιών που φέρνουν τα Μνη-
μόνια τους» δήλωσε ο συντονιστής της ΚΕΕΡ-
ΦΑ Πέτρος Κωνσταντίνου. «Είναι καιρός να μπει
τέλος στην πολιτική της ρατσιστικής Ευρώπης
φρούριο αλλά και την ίδια την κυβέρνηση Σαμα-
ρά. Τα σύνορα πρέπει να ανοίξουν για τους
φτωχούς και τους κατατρεγμένους πρόσφυγες
και να κλείσουν για τους πλιατσικολόγους φί-
λους του Σαμαρά που ρημάζουν τις δουλειές
μας και τις ζωές μας».

Γ.Π.

Άλλοι 22 νεκροί στη Σάμο: Ένα έγκλημα διαρκείας
15 Νοεμβρίου 2013
Λευκάδα 12 νεκροί 

29 Νοεμβρίου 2013
ανοιχτά της Λέσβου 5 νεκροί 

2 Δεκεμβρίου 2013
ανοιχτά της Λέσβου 6 νεκροί 

10 Δεκεμβρίου 2013
ανοιχτά της Χίου, 3 νεκροί,
9 αγνοούμενοι 

19 Ιανουαρίου 2014
Φαρμακονήσι, 12 νεκροί 

3 Φεβρουαρίου 2014
Ρόδος 1 νεκρός 

12 Μαρτίου 2014
Σύμη 1 νεκρός, 
3 αγνοούμενοι 

18 Μαρτίου 2014
Λέσβος 7 νεκροί, 
2 αγνοούμενοι 

17 Απριλίου 2014
Σάμος 8 νεκροί 

5 Μαϊου 2014
Σάμος, 22 νεκροί, 
άγνωστο πόσοι αγνοούμενοι…

Μετά τις ευρωεκλογές θα κα-
ταθέσουν οι τέσσερις φυρερί-
σκοι της ναζιστικής συμμορίας
της Χ.Α που την Δευτέρα 5/5 πα-
ρουσιάστηκαν στις εφέτες ανα-
κρίτριες.  O Κουκούτσης έλαβε
προθεσμία για να απολογηθεί
στις 6 Ιουνίου, ο Κούζηλος έλα-
βε προθεσμία για τις 10 Ιουνίου,
η Ζαρούλια για τις 12 Ιουνίου
και ο Αρβανίτης για τις 13 Ιουνί-
ου. Ερώτημα αποτελεί πότε επι-
τέλους θα κληθεί και ο Κασιδιά-
ρης, καθώς η άρση ασυλίας του
είχε ψηφιστεί μαζί με των υπο-
λοίπων στη Βουλή.

Στο μεταξύ, όπως και ο Καδι-
σιάρης πριν μερικούς μήνες, τώ-
ρα και ο Λαγός έκανε αίτημα
εξαίρεσης κατά των ανακρι-
τριών Ιωάννας Κλάπα και Μα-
ρίας Δημητροπούλου για «μερο-
ληπτική συμπεριφορά κατά την
άσκηση καθηκόντων τους».

Είναι προφανές ότι οι νεοναζί
κάνουν ό, τι μπορούν για να κερ-
δίσουν χρόνο είτε μιλάμε για τις
κοινοβουλευτικές είτε τις δικα-
στικές διαδικασίες. Και άλλο τό-
σο προφανές  ότι αν το αντιφα-
σιστικό κίνημα στηριζόταν στην
«ομαλή λειτουργία των θεσμών»
δεν θα είχαμε κάνει ούτε ένα βή-
μα. Στους δρόμους λοιπόν, ούτε
ένα βήμα πίσω.

Oύτε βήμα πίσω
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...και ιδιωτική Εκπαίδευση

Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς

Ιδιωτική Υγεία Αθήνας

Συνέχεια από σελίδα 3

Για να κάνουμε πράξη ότι η προ-
εκλογική περίοδος δεν θα κυριαρ-
χηθεί από τη σιχαμένη προπαγάνδα
των παπαγάλων και τα φαντασιακά
success story του Σαμαρά, αλλά
από τις μάχες των απλών εργαζο-
μένων για να σώσουμε την υγεία
την παιδεία, την πρόνοια, τις δου-
λειές μας και να πάρουμε πίσω
τους μισθούς μας, τις συντάξεις
μας τις συλλογικές συμβάσεις. Εί-
ναι ευκαιρία που όλη η αριστερά
πρέπει να οργανώσει χωρίς ναι μεν
αλλά, στηριζόμενη στη δύναμη του
κόσμου στους χώρους δουλειάς
που δεν έχει λυγίσει όλο το προ-
ηγούμενο διάστημα”.

Σύσκεψη του Συντονιστικού των
Νοσοκομείων για την καλύτερη ορ-
γάνωση της απεργίας, πραγματο-
ποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης
6/5, ενώ σε σύσκεψη με κεντρικό
ζήτημα την αντιμετώπιση της αξιο-
λόγησης, καλεί η ΑΔΕΔΥ το από-

γευμα της Πέμπτης 8/5, στις 6μμ,
στο αμφιθέατρο ΜΑΧ του Πολυτε-
χνείου. Από τη μεριά των υγειονομι-
κών του “Νυστεριού”, η πρόταση
θα είναι η 14η Μάη, από πανυγει-
ονομική να γίνει απεργία σε όλο το
δημόσιο με την προοπτική απεργια-
κής κλιμάκωσης αμέσως μετά. 

Συνέλευση του κλαδικού σωματεί-
ου Ιδιωτικής Υγείας Αθήνας (Σωμα-
τείο Προσωπικού Ιδιωτικών Κλινικών,
Γηροκομείων, Εργαστηρίων, Διαγνω-
στικών Κέντρων και συναφών χώρων
Αθήνας), θα πραγματοποιηθεί την
Πέμπτη 8/5, στις 5μμ, στο ΕΚΑ.

Αντικείμενο της συνέλευσης είναι
η λήψη απόφασης για την πρόταση
που κατέθεσε ο Σύνδεσμος Ελληνι-
κών Κλινικών στην ΟΣΝΙΕ για νεα
κλαδική σύμβαση με μειώσεις 15%.
“Λέμε όχι στις νέες μειώσεις που

απαιτούν τα αφεντικά” μας είπε ο
Κώστας Πολύδωρος μέλος Δ.Σ του
σωματείου και υποψ.δημ.σύμβουλος
με την Αριστερή Κίνηση Περιστερί-
ου. “Νέες γιατί εφαρμόζονται στην
σύμβαση του 2012 που είχε υπογρα-
φεί από το μετέπειτα καθαιρεμένο
προεδρείο της ΟΣΝΙΕ και προέβλε-
πε μειώσεις και καταργήσεις επιδο-
μάτων-δικαιωμάτων. Η απάντηση
στην οποιαδήποτε προσπάθεια επι-
βολής μειώσεων θα πρέπει να είναι
αγωνιστική”.

Η 14 Μάη θα είναι μέρα 24ωρης απεργίας για την ιδιωτική εκπαίδευση,
καθώς η ομοσπονδία των εκπαιδευτικών (ΟΙΕΛΕ) αντιδρά με αυτό τον τρό-
πο στη νέα τροπολογία του Αρβανιτόπουλου, που συνιστά καθαρή επίθεση
στα εργασιακά δικαιώματά τους. 

Η νέα ρύθμιση τελειώνει επί της ουσίας την κρατική εποπτεία στην ιδιωτι-
κή εκπαίδευση (ιδιωτικά σχολεία και φροντιστήρια). Σύμφωνα με την ΟΙΕΛΕ
“οι εκβιαζόμενοι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί-είλωτες θα κληθούν να δουλεύουν
πέραν του διδακτικού προγράμματος, συχνά έως τη νύχτα, πέραν του διδα-
κτικού έτους (το καλοκαίρι) και μέσα σε αργίες, χωρίς δυνατότητα ελέγχου
από την πολιτεία και χωρίς, φυσικά, να πληρώνονται για δήθεν παιδαγωγι-
κές δραστηριότητες που θα στήσουν οι επιτήδειοι σχολάρχες, οι οποίοι
απαλλαγμένοι από το περιττό ‘εργασιακό κόστος' θα εισπράττουν 'μαύρα'
εκατομμύρια ευρώ από τους ανυποψίαστους γονείς”.

Την ίδια στιγμή δίνεται η δυνατότητα για παραγραφή χρεών των ιδιοκτη-
τών προς το δημόσιο, τους εργαζόμενους και τα ασφαλιστικά ταμεία.
Όπως μας δήλωσε ο Θανάσης Διαβολάκης μέλος του Δ.Σ της ΟΙΕΛΕ και
υποψ. δήμαρχος Πειραιά με την Ανταρσία στο Λιμάνι: “Με τις τελευταίες
νομοθετικές ρυθμίσεις, την απελευθέρωση των απολύσεων και την από-
συρση του κρατικού ελέγχου από τα ιδιωτικά σχολεία, η κυβέρνηση ικανο-
ποιεί πλήρως τις απαιτήσεις των ιδιοκτητών και στην ουσία λειτουργεί ως
υπάλληλός τους. Μετά τα εκατομμύρια που τους χάρισε με τη μείωση των
μισθών μας τώρα τους χαρίζει κι άλλα. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί με την
απεργία στις 14/5 απαντούν στην κυβέρνηση και συντονίζουν τον αγώνα
τους με τους υπόλοιπους εργαζόμενους για την υπεράσπιση των δημόσιων
αγαθών και των δικαιωμάτων των εργαζομένων”. 

• Απεργιακή συγκέντρωση της ΟΙΕΛΕ στις 14/5, στις 10πμ στο θέατρο Άλφα.

Με συγκέντρωση έξω από το Ραδιομέγαρο, υποδέχτηκαν το άνοιγμα της ΝΕΡΙΤ, οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ, την Κυριακή 4/5.

“Άλλαξε ο Μανωλιός κι έβαλε τα ρούχα του αλλιώς” μας είπε ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Νάσος Μπράτσος και
υποψ.δημ.σύμβουλος με την 'Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας'. “Συνεχίζεται η κυβερνητική προπαγάνδα από μία
τηλεόραση που δεν πρέπει να την αναγνωρίσει κανένας και μάλιστα εν μέσω σκανδάλων που απεικονίστηκαν μεταξύ
άλλων και με την αποπομπή του προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου της, Προκοπάκη, μια μέρα μετά την έναρξη
της ΝΕΡΙΤ και με τα όσα συνοδεύουν το παρασκήνιο γύρω από αυτή. Είναι η συνέχεια της ΔΤ με άλλο όνομα. Εμείς
οι αγωνιζόμενοι εργαζόμενοι της ΕΡΤ, συνεχίζουμε ενάντια στο “μαύρο” για να ξανανοίξει η ΕΡΤ με πλήρη εργασιακά
κι ασφαλιστικά δικαιώματα για τους εργαζόμενους αλλά και για ένα πολύ διαφορετικό τοπίο στον τρόπο που θα ενη-
μερώνουμε τον κόσμο. Όπως ακριβώς κάνουμε όλους αυτούς τους 11 μήνες μέσα από το πρόγραμμα της ελεύθερης
αυτοδιαχειριζόμενης ΕΡΤ”.

Σε διήμερη απεργία ενάντια στην
αξιολόγηση προχώρησαν οι εργαζό-
μενοι στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
στις 5-6 Μάη. 

“Στη συνέλευση που είχε προηγη-
θεί η απόφαση για την απεργία πέ-
ρασε με συντριπτική πλειοψηφία,
ενώ έγιναν και προτάσεις για το πώς
θα οργανωθεί καλύτερα. Διεκδικήσα-
με να γίνει περιοδεία από το σωμα-
τείο για να ενημερωθούν όλοι οι συ-
νάδελφοι”, λέει η Τιάνα Ανδρέου, ερ-
γαζόμενη και υποψήφια με την Αν-
ταρσία στο Λιμάνι. “ Να βγει απόφα-
ση που να καλύπτει όλους τους ερ-
γαζόμενους στο να συμμετέχουν,
ακόμα και εκείνους που δε μπορούν
να είναι γραμμένοι στο σωματείο-
όπως οι δικηγόροι που ανήκουν στον
δικηγορικό σύλλογο. Να φαίνεται ξε-
κάθαρα στο κείμενο απόφασης ότι
δεν δεχόμαστε την αξιολόγηση, όχι
ότι ζητάμε να αλλάξει το θεσμικό
πλαίσιο και απλά να εξαιρεθούμε
από αυτήν. Δεν οργανώθηκε δυστυ-
χώς τίποτα από όλα αυτά, παρά μό-
νο η παρουσία του ΔΣ έξω από την
πύλη την πρώτη μέρα. Η συμμετοχή
ωστόσο στην απεργία ήταν πλειοψη-
φική, γύρω στο 10 τοις εκατό των ερ-
γαζομένων δούλεψε, δείχνοντας ότι
η κόντρα με τις αξιολογήσεις έχει ξε-
κινήσει στα σοβαρά, κερδίζοντας και
συναδέλφους που παλιότερα δεν
απεργούσαν. Θα συνεχίσουμε!”

Επιτυχημένη ήταν η συναυλία
την Τετάρτη 30/4 στην Θεσσαλο-
νίκη στην πλατεία Χημείου του
ΑΠΘ, που οργάνωσαν οι εργαζό-
μενοι της ΕΡΤ που εδώ και 11 μή-
νες συνεχίζουν τον αγώνα τους
και την κατάληψη της ΕΤ3 μαζί με
τους απολυμένους της coca cola
που πάνω από 6 μήνες παλεύουν
ενάντια στο κλείσιμο του εργο-
στασίου. 

Η μεγάλη συναυλία αλληλεγ-
γύης, ενίσχυσης και συμπαράστα-
σης του αγώνα τους, είχε τον τίτ-
λο "Freedom from Fear", με πολ-
λούς καλλιτέχνες να δίνουν το πα-
ρόν.

Πλήθος κόσμου στήριξε την συ-
ναυλία καθώς και οι δύο χώροι
έχουν δώσει το στίγμα τους στην
πόλη της Θεσσαλονίκης όλους
αυτούς τους μήνες καλώντας
όλους τους αγωνιζόμενους κλά-
δους και εργαζόμενους σε αγώνα
διαρκείας.

Το παρών έδωσαν οι διαθέσιμοι
εκπαιδευτικοί με πανό και σημαίες
ενάντια στις απολύσεις και τις δια-
θεσιμότητες όπως επίσης και δά-
σκαλοι. Μαζικό παρών έδωσαν οι
σχολικοί φύλακες και οι καθαρί-
στριες του Υπουργείου Οικονομι-
κών που παλεύουν ενάντια στις
απολύσεις όλους αυτούς τους μή-
νες φωνάζοντας συνθήματα ενάν-
τια στις απολύσεις καθ’ όλη την

διάρκεια της συναυλίας . 
Κινήσεις, συλλογικότητες και κι-

νήματα της πόλης στήριξαν τους
εργαζόμενους της ΕΡΤ και της co-
ca cola, όπως φοιτητικοί σύλλογοι,
η κίνηση "SoSτε το νερό" ενάντια
στην ιδιωτικοποιήση της ΕΥΑΘ
στην Θεσσαλονίκη, η κίνηση των
κατοίκων της Χαλκιδικής "ΌΧΙ στην
εξόρυξη χρυσού στις Σκουριές" η
ΒΙΟΜΕΤ, η ΚΕΕΡΦΑ κ.α. 

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και τα εκλογικά
σχήματα με τα οποία κατεβαίνει
στην περιφέρεια Κεντρικής Μακε-
δονίας και τον Δήμο Θεσσαλονί-
κης παρευρέθηκαν στη συναυλία
όπου και οργάνωσαν παρέμβαση.

Στη συναυλία χαιρέτησε ο Πα-
ναγιώτης Καλφαγιάννης. πρό-
εδρος της ΠΟΣΠΕΡΤ λέγοντας
πως "η ΕΡΤ ανήκει στους εργαζό-
μενους και το λαό και θα μείνει
ανοιχτή". Τόνισε πως ο αγώνας
της ΕΡΤ έχει ενώσει όλους τους
αγωνιζόμενους κλάδους που πα-
λεύουν ενάντια στην κυβέρνηση.
Χαιρετισμό απήυθυνε και ο γενι-
κός γραμματέας του σωματείου
της coca cola ο οποίος αναφέρθη-
κε στον αγώνα των εργαζομένων
ενάντια στο κλείσιμο του εργο-
στασίου και στην διοίκηση της co-
ca cola που έχει κλείσει 6 εργο-
στάσια πανελλαδικά τα τελευταία
χρόνια.

Αλεξάνδρα Σιαφάκα

Συναυλία ΕΡΤ3 - Coca Cola

Απεργία σε Υγεία...

Η απάτη της ΝΕΡΙΤ

Κυριακή 4/5 δυναμική “υποδοχή”
της ΝΕΡΙΤ έξω από το ραδιομέγαρο
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Για πρώτη φορά στις εκλογές του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, έκανε την εμφάνισή της η αντικαπιταλι-
στική αριστερά με το ψηφοδέλτιο “Ανατρεπτική Συσπείρωση Ηθοποιών”. Στην προκήρυξη που διακινήθηκε
και ζητούσε τη στήριξη των ηθοποιών, τα κεντρικά ζητήματα αφορούσαν στη συλλογική σύμβαση που δεν
υπάρχει στον κλάδο των ηθοποιών, την παραμονή των άνεργων στο σωματείο με ενεργό ρόλο, τη σύνδεση
με τις μάχες των υπόλοιπων κομματιών που παλεύουν, τη δημιουργία θιάσων που θα απλώσουν το θέατρο
σε γειτονιές και χώρους αλλά και προτάσεις για συνελεύσεις από τα κάτω ενάντια στη γραφειοκρατία που
θα μπορέσουν να συζητήσουν και να οργανώσουν μια συλλογική στάση του σωματείου σε σχέση με την
ανεργία, το χρέος, την αντιφασιστική πάλη. 

Συνολικά η αριστερά ανέβηκε, με πρώτη δύναμη τη Δημοκρατική Ενότητα Ηθοποιών που πρόσκειται στο
ΚΚΕ, ενώ η Ανατρεπτική Συσπείρωση συγκέντρωσε 22 ψήφους. Δεν κατάφερε να κερδίσει έδρα, δίνει όμως
τη δυνατότητα ανάπτυξης ενός αντικαπιταλιστικού σχήματος που θα πρωτοστατήσει στην οργάνωση όλων
των παραπάνω. “Την ημέρα των εκλογών είχαμε παρέμβαση με τα υλικά της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και της ΚΕΕΡΦΑ,
ανοίγοντας συζήτηση με τους συναδέλφους για τις θέσεις μας τόσο στο σωματείο, όσο και γενικά. Υπήρχε
αρκετά καλή αντιμετώπιση και διάθεση”, δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Α. Μαρτζούκος, ο οποίος εί-
ναι και υποψήφιος στις δημοτικές εκλογές με την Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας. 

"Είμαστε εργάτες και όχι συνεργάτες, και στ'
αφεντικά δεν κάνουμε τις πλάτες" και "Ποτέ δου-
λειά την Κυριακή, μην σώσετε και γίνετε ανταγω-
νιστικοί", είναι κάποια από τα συνθήματα που
ακούστηκαν στην απεργιακή συγκέντρωση και
πορεία που πραγματοπιοιήθηκε την Κυριακή 4
Μάη στο κέντρο της Αθήνας. 

Η κινητοποίηση ξεκίνησε από νωρίς με απεργια-
κές φρουρές σε όλα τα μαγαζιά του εμπορικού
κέντρου στην Κοραή και στο βιβλιοπωλείο Ιανός.

Στην συνέχεια οι εκατοντάδες συγκεντρωμένοι
διαδήλωσαν προς την Ομόνοια και από εκεί στην
Αιόλου και σε όλο το εμπορικό κέντρο μέχρι την
Ερμού και το Σύνταγμα. Τα άδεια μαγαζιά και οι
απλήρωτες κυριακάτικες υπερωρίες είναι η ζοφε-
ρή πραγματικότητα για τους περισσότερους ερ-
γαζόμενους που ούτως ή άλλως βρίσκονται στο
όριο της οικονομικής ασφυξίας.

Η ανταπόκριση του κόσμου καθ' όλη την διάρ-
κεια της μεγάλης αυτής εξόρμησης ήταν εντυπω-
σιακή αφού όλοι καταλαβαίνουν πως τα ανοιχτά
μαγαζιά την Κυριακή, είναι η απαρχή της πλή-
ρους κατάργησης των ωραρίων και των αργιών. 

"Αν ψωνίζεις την Κυριακή, ετοιμάσου να δουλέ-
ψεις την Κυριακή", ήταν ένα από τα συνθήματα
που ακουγόταν όλη την ώρα από τα μεγάφωνα
της ΟΛΜΕ. Η σύμπραξη της ομοσπονδίας των εκ-
παιδευτικών με την μάχη ενάντια στην εξαφάνιση
της Κυριακάτικης αργίας αποδεικνύει πως όλοι οι
εργαζόμενοι, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, από
κοινού μπορούν να ξεπεράσουν τους ψεύτικους
διαχωρισμούς και τις διαιρέσεις που προσπαθούν
να επιβάλλουν στους εργαζόμενους οι κυβερνητι-
κοί και τα παπαγαλάκια τους και να τσακίσουν τις
αντεργατικές επιθέσεις.

Στην κινητοποίηση που οργανώθηκε από τον
"Συντονισμό ενάντια στην κατάργηση της Κυρια-
κάτικης αργίας", συμμετείχαν σωματεία βάσης
όπως το Βιβλίου-Χάρτου και των Σερβιτόρων-Μα-
γείρων, οι απολυμένοι εργαζόμενοι του Metropo-
lis, αγωνιστές από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το ΣΥΡΙΖΑ, το
ΣΕΚ, το ΕΕΚ, διάφορες συλλογικότητες του αν-
τιεξουσιαστικού χώρου όπως η Ροσινάντε αλλά
και με πανό η δημοτική κίνηση "Ανταρσία στις γει-
τονιές της Αθήνας".

Κυριάκος Μπάνος

Γ
ια δεύτερη βδομάδα
συνεχίζεται η απεργία
διαρκείας στις λαϊκές

αγορές. Η απεργία ξεκίνησε
στις 28 Απρίλη και οι παρα-
γωγοί μαζί με τους έμπορους
δηλώνουν πως έτσι θα πάνε
μέχρι τις ευρωεκλογές, αν
δεν αποσυρθεί το νομοσχέ-
διο που έχει καταθέσει η κυ-
βέρνηση. 

Ήδη έχουν αρχίσει να
υπάρχουν τριγμοί μέσα στο
υπουργικό συμβούλιο με το
ΠΑΣΟΚ να δηλώνει, μετά τη
συζήτηση στη Βουλή τη Δευ-
τέρα, πως θα το καταψηφί-
σει. Πρόκειται για ένα νομο-
σχέδιο που θεσπίζει καθημε-
ρινό ανταποδοτικό τέλος στις
περιφέρειες ή τους δήμους,
αλλαγή θέσεων στους πάγ-
κους κάθε χρόνο με κλήρω-
ση και σκληρά πρόστιμα σε
μικροπαραβάσεις σχετικές
με τις άδειες λειτουργίας. 

Διάλυση

Μπορεί να ντύνεται αυτή η
επίθεση με λόγια περί ανά-
πτυξης, η πραγματικότητα εί-
ναι όμως πως προωθεί τη διά-
λυση των λαϊκών αγορών με
σκοπό την ενίσχυση των με-
γάλων αλυσίδων τροφίμων
και των μεγαλεμπόρων, την
αύξηση των τιμών για τους
καταναλωτές, όπως τονίζουν
τα συνδικάτα εμπόρων και
παραγωγών στις ανακοινώ-
σεις τους. Δηλώνουν επίσης
πως θα συνεχίσουν τις δρά-
σεις τους προτείνοντας τη μέ-
ρα των ευρωεκλογών να στη-
θούν πάγκοι έξω από κάθε
εκλογικό κέντρο και να μοιρά-
ζονται τρόφιμα σε όσους πά-
νε να ψηφίσουν. Έχουν γίνει
ήδη αρκετές διανομές τροφί-
μων σε διάφορα σημεία σε
όλη τη χώρα. Για να μη σαπί-
ζουν τα προϊόντα αλλά και να
δείξουν αλληλεγγύη στις ερ-
γατικές οικογένειες. 

Σε δήλωση του προέδρου
της Πανελλήνιας Ομοσπον-
δίας Σωματείων Πωλητών
Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΛΑ)
Κώστα Κακαράντζα, αναφέ-
ρεται η σύνδεση αυτής της
επίθεσης με τις πολιτικές της
ΕΕ και τους νόμους περί
επωνυμίας των προϊόντων,
καθώς και ότι το εργατικό κί-
νημα έχει καταφέρει και άλ-
λες φορές να αχρηστεύσει
την εφαρμογή ψηφισμένων
νόμων. Αυτός είναι ο στόχος
και αυτής της απεργίας.

Τ
ραγικό θάνατο στο λούνα παρκ που βρίσκεται
στα σύνορα των δήμων Ελληνικού και Γλυφά-
δας, βρήκε στις 27 Απρίλη ένα δεκατριάχρο-

νο αγόρι την ώρα που έπαιζε με την αδερφή του. 

Πρόκειται για ένα λούνα παρκ στημένο πρόχειρα,
με ελλείψεις ακόμα και στα στοιχειώδη μέτρα
ασφαλείας. Ευθύνες υπάρχουν. Στο πώς συνέχισαν
οι ιδιοκτήτες του να το δουλεύουν ενώ η άδεια είχε
λήξει. Στο πώς λειτουργούσε εξ αρχής, δεδομένου
του κινδύνου ατυχημάτων. 

Το υποκριτικό όμως στοιχείο της υπόθεσης είναι
το ποιοι πρωταγωνιστούν στο να εξαπολύουν ευθύ-
νες κατά του Δημάρχου Ελληνικού- Αργυρούπολης,
Χρήστου Κορτζίδη. Ο Πρετεντέρης, εφημερίδες
σαν το Πρώτο Θέμα, η αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ
στο δήμο και άλλοι παρόμοιοι. Όλοι αυτοί δηλαδή
που τόσα χρόνια δε βρίσκουν τίποτα μεμπτό στις
πολιτικές της λιτότητας και τα μνημόνια των κυβερ-
νήσεων. “Οι ευαίσθητοι «δημοσιογράφοι» είναι αυ-
τοί που ξεπερνούσαν εύκολα τους φοιτητές που
πνίγηκαν από το μαγκάλι της φτώχειας. Αυτοί που
λίγο καιρό πριν δήλωναν πως «οι μετανάστες, ανε-
βαίνουν σε μια βάρκα Γενάρη μήνα και, προφανώς,
πνίγονται». Για αυτά τα παιδιά που πνίγονται οι κύ-
ριοι αυτοί δεν είχαν την ίδια ευαισθησία”, αναφέρει
η ανακοίνωση του αντικαπιταλιστικού σχήματος
Αριστερή Πρωτοβουλία Γλυφάδας. Πρόκειται για
μιας πρώτης τάξεως ευκαίρια να την πέσουν στην
αριστερά, ειδικά λίγες μέρες πριν τις δημοτικές
εκλογές.

Περικοπές

Τα μνημόνια και η εφαρμογή του Καλλικράτη, οι
περικοπές του προϋπολογισμού για τους δήμους, η
προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων, είναι οι αιτίες τέ-
τοιων περιστατικών. Οι κομμένοι πόροι οδηγούν όχι
μόνο στο κλείσιμο χώρων ψυχαγωγίας στις γειτο-
νιές αλλά και ζωτικών υπηρεσιών. Η καθαριότητα,
οι παιδικοί σταθμοί, το “Βοήθεια στο Σπίτι” είναι λί-
γα μόνο παραδείγματα από τις δημόσιες παροχές
που διαλύονται λόγω των μνημονίων. Δίπλα σε αυ-
τό τα ξεπουλήματα δημόσιας περιουσίας, όπως αυ-
τό του αεροδρομίου του Ελληνικού. Αυτά δημιουρ-
γούν ένα κυνήγι εξεύρεσης πόρων μέσα από μι-
σθώσεις χώρων σε ιδιώτες με σκοπό να αυξηθούν
τα δημοτικά έσοδα.

Ο Χρ. Κορτζίδης υπήρξε συμπαραστάτης όλων
των αγώνων των εργαζομένων κατά των παραπάνω
επιθέσεων. Χρειάζεται όμως εδώ να δούμε, πως για
να ανατρέψουμε την κατάσταση της κατρακύλας
που κοστίζει ανθρώπινες ζωές, επιβάλλονται συνο-
λικότερες απαντήσεις και ανατροπές. Οι καλές
προθέσεις ή η συμπαράσταση δυστυχώς δεν αρ-
κούν. Η προσπάθεια διαχείρισης πέφτει στο κενό
όσο ο έλεγχος της παραγωγής παραμένει στα χέ-
ρια ιδιωτών και τραπεζιτών. Η αριστερά αυτή τη
στιγμή δε γίνεται να δημιουργεί αυταπάτες στον
κόσμο που παλεύει πως ένας μαχητικός δήμαρχος
ή ακόμα και πρωθυπουργός μπορεί να δώσει λύ-
σεις στους γόρδιους δεσμούς. Χρειάζεται προσα-
νατολισμός στο να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη δύ-
ναμη και αυτοπεποίθηση στο εργατικό κίνημα, να
παλέψουμε για μονομερή διαγραφή του χρέους-
ώστε αυτά που παράγουμε να επιστρέφουν στους
εργάτες και όχι στους τραπεζίτες-, να σπάσουμε το
γόρδιο δεσμό της ΕΕ και να βάλουμε τις ζωές μας
πάνω από τα κέρδη τους.

Έλλη Πανταζοπούλου

Ποτέ την Κυριακή

Εκλογές στο ΣΕΗ

Κοίτα ποιοί μιλάνε
για “δολοφονική
αμέλεια”

Απεργία 
στις 
Λαϊκές

Κυριακή 4 Μάη η Ανταρσία στις Γειτονιές της Αθήνας στην κινητοποίηση των εμποροϋπαλλήλων
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Σ
τις 22 Μάη του 1963 ο Γρηγό-
ρης Λαμπράκης, βουλευτής
συνεργαζόμενος με την ΕΔΑ

ήταν στη Θεσσαλονίκη για να μιλή-
σει σε εκδήλωση της Επιτροπής για
τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη. Ένα
μήνα πριν, ο Λαμπράκης είχε γίνει
πρώτη είδηση όταν έσπασε την απα-
γόρευση της Α’ Μαραθώνιας Πορεί-
ας από την κυβέρνηση του Καρα-
μανλή. 

Η εκδήλωση τελικά πραγματοποι-
ήθηκε σε κλειστό χώρο, λόγω των
απειλών για αντισυγκεντρώσεις
«αγανακτισμένων πολιτών». Όμως
και πάλι, ο Λαμπράκης και ο Γ. Τσα-
ρουχάς, βουλευτής της ΕΔΑ, προπη-
λακίστηκαν ενώ έμπαιναν στο κτίριο.
Οι «αγανακτισμένοι πολίτες» εκτός
από απειλές εκτόξευαν και πέτρες.
Η αστυνομία τους παρακολουθούσε
απαθής. 

Ο Λεωνίδας Κοντουδάκης, νεολαί-
ος της ΕΔΑ τότε, ήταν εκεί. Περιέ-
γραψε τι έγινε πέρσι σε συζήτηση
για τα 50 χρόνια από τη δολοφονία
του Λαμπράκη στο τετραήμερο
“Μαρξισμός” που οργανώνει κάθε
χρόνο το ΣΕΚ: 

«Όταν τελείωσε η ομιλία, κατά τις
10.30μμ, κατεβήκαμε στην είσοδο
του κτιρίου. Η αστυνομία μάς είπε
να περιμένουμε μέχρι να αδειάσει το
χώρο από τους τραμπούκους. Άφη-
σε καμιά 30ριά να περάσουν, το
Λαμπράκη μαζί με συνοδούς. Εμείς,
καμιά 15ριά νέοι μπήκαμε μπροστά,
ακολουθώντας το πεζοδρόμιο της
Ερμού, φτάνοντας στη γωνία με τη
Βενιζέλου, είδαμε ότι το πεζοδρόμιό
μας ήταν καθαρό από τραμπούκους.
Στο απέναντι ήταν καμιά 20ριά υψη-
λόβαθμοι της αστυνομίας. Προχω-
ράμε στη διασταύρωση και βλέπου-
με το πεζοδρόμιο Βενιζέλου προς
Εγνατία καθαρό.

Μετά δέκα μέτρα ακούω τον συ-
νοδό του Λαμπράκη, Σύλλα Παπαδη-
μητρίου, έχω τη φωνή του ακόμη
στο μυαλό μου, να λέει “από εδώ
παιδιά” και περνάνε τη διασταύρω-
ση. Ακούμε μαρσάρισμα, οι δρόμοι
ήταν ημίφωτοι. Δεν είδα το αντικεί-
μενο στο κεφάλι του, αλλά άκουσα
τη φωνή μιας συντρόφισσα, της Ει-
ρήνης, που είπε “τον σκότωσαν”. Ρί-
χνω δυο δρασκελιές και τρέχω πάνω
από το Λαμπράκη. Τον ανασηκώνω -
ήταν κάτω φαρδύς πλατύς- και είχε
αρχίσει να τρέχει λίγο αίμα από τη
μύτη».

Ο Λαμπράκης μεταφέρθηκε ου-
σιαστικά νεκρός στο νοσοκομείο, ξε-
ψύχησε τέσσερις μέρες μετά. Η κη-
δεία του μετατράπηκε σε μια μεγα-
λειώδη διαδήλωση, με εκατοντάδες
χιλιάδες στους δρόμους. Ήταν η με-
γαλύτερη διαδήλωση από την απε-
λευθέρωση το 1944. Η δολοφονία
αντί να τρομοκρατήσει το κίνημα το
γιγάντωσε. 

Το χτύπημα που σκότωσε τον
Λαμπράκη το έδωσαν με το περίφη-
μο τρίκυκλο που οδηγούσαν δυο ρε-
μάλια τραμπούκοι της «εθνικοφρο-

σύνης», ο Γκοτζαμάνης και ο Εμμα-
νουηλίδης. Όμως, η φασιστική συμ-
μορία που ανήκαν είχε την πιο υψη-
λή κάλυψη και διασυνδέσεις που
έφταναν μέχρι την κυβέρνηση της
ΕΡΕ, το Παλάτι, τον Άρειο Πάγο. 

Το μετεμφυλιακό κράτος της δε-
ξιάς είχε στεγάσει και οργανώσει
όλο τον εμετό των δωσιλόγων της
κατοχής στις παρακρατικές συμμο-
ρίες των «εθνικοφρόνων πολιτών» με
την άμεση καθοδήγηση της αστυνο-
μίας, της χωροφυλακής, της ΚΥΠ. 

Κάποιοι είχαν φτάσει «ψηλά». Ένα
μήνα πριν την δολοφονία του ο Λαμ-
πράκης είχε ξαπλώσει με μια γροθιά
μέσα στην αίθουσα της βουλής τον
Κ.Παπαδόπουλο, βουλευτή Κιλκίς
της ΕΡΕ που μαζί με άλλους «συνα-
δέλφους» είχαν επιτεθεί σε βουλευ-
τές της ΕΔΑ. Ο Παπαδόπουλος ήταν
«οπλαρχηγός» του Ελληνικού Εθνι-
κού Στρατού (ΕΕΣ) που είχαν εξο-
πλίσει οι ναζί στην Κατοχή για να πο-
λεμήσουν τον ΕΛΑΣ. Μεταπολεμικά
πέρασε από το «πλυντήριο», έβαλε
τη ναζιστική στολή στη «ναφθαλίνη»
και έγινε βουλευτής της εθνικοφρό-
νου παρατάξεως. 

Ο Ξενοφών Γιοσμάς δεν έφτασε
τόσο ψηλά. Ήταν άμεσα εμπλεκόμε-
νος στην δολοφονία του Λαμπράκη,
ως αρχηγός του λεγόμενου «Συνδέ-
σμου Αγωνιστών Εθνικής Αντιστάσε-

ως και Θυμάτων Πολέμου». Ο τίτλος
είναι παραπλανητικός βέβαια: επρό-
κειτο για μια παρακρατική συμμορία
που στρατολογούσε βετεράνους
του δωσιλογισμού και «λεβέντες»
του υποκόσμου. 

Παρέα με τα Ες-Ες

Ήταν γνωστός και ως «φον Γιο-
σμάς». Στην Κατοχή έδρασε στην
«Αντικομμουνιστική Οργάνωση Κα-
τερίνης», μετά στο Τάγμα Πούλου
που είχε διαπράξει σφαγές και λεη-
λασίες παρέα με τα Ες-Ες, έγινε και
«υπουργός» στην «κυβέρνηση Τσι-
ρονίκου» που εγκατέστησαν οι ναζί
στη Βιέννη όταν έφυγαν από την Ελ-
λάδα. Αυτό το κάθαρμα έκανε λίγα
χρόνια φυλακή μεταπολεμικά και
όταν αποφυλακίστηκε εντάχτηκε
στον «εθνικό κορμό». 

Ο Καραμανλής, ο «εθνάρχης» της
δεξιάς, στο «Αρχείο» του που έχει
δημοσιευτεί προσπάθησε να αποσεί-
σει κάθε ευθύνη:

«H πολιτική ευθύνη δια το έγκλη-
μα λογικώς απεκλείετο. Πρώτον,
διότι η κυβέρνησίς μου μόνον ζημία
ηδύνατο να αναμένει εξ αυτού, δεύ-
τερον διότι ο Λαμπράκης ως πολιτι-
κός παράγων ήτο ασήμαντος, διά να
μην είπω ανύπαρκτος. Kαι τρίτον και
σπουδαιότερον, διότι μόνον οι ηλίθι-
οι θα ηδύναντο να οργανώσουν μίαν

επισφαλή δολοφονίαν με τρίκυκλον
και εν μέσω Aγοράς...

Kατά την διάρκειαν της ομιλίας
του συγκεντρώθηκαν εις τον δρόμον
εξτρεμιστικά στοιχεία της δεξιάς με
πρόθεσιν να τον αποδοκιμάσουν.
Φαίνεται ότι μεταξύ αυτών υπήρχαν
και μερικοί οργανωμένοι, που είχαν
ως σκοπόν, όχι να δολοφονήσουν,
αλλά να «στραπατσάρουν», όπως
έλεγαν... Επίσης, ότι ορισμένα αστυ-
νομικά όργανα ηνέχθησαν τα σχέδια
αυτά, πιστεύοντας ότι με τον τρόπον
αυτό εκπληρούν την αντικομμουνι-
στικήν αποστολήν των».

Αυτά είναι «λογικώς» και «κυριολε-
κτικώς» ψέματα. Η ΕΡΕ του Καρα-
μανλή είχε κατευθείαν κανάλια επι-
κοινωνίας και συνεργασίας με τους
παρακρατικούς-ορφανά του Χίτλερ.
Όπως είχε και έχει η ΝΔ του Σαμαρά
και του Μπαλτάκου με τους Κασιδια-
ρέους της Χρυσής Αυγής. 

Τους μηχανισμούς αυτούς τους
είχε χρησιμοποιήσει απλόχερα στις
εκλογές της βίας και της νοθείας
του 1961. Η ΚΥΠ, η Διεύθυνση
Ασφαλείας, η Υπηρεσία Προπαγάν-
δας και Διαφωτίσεως του υπουργεί-
ου Προεδρίας, ο στρατός, τα ΤΕΑ
με τις εντολές του Καραμανλή είχαν
εξαπολύσει ένα όργιο βίας και νο-
θείας. Η άρχουσα τάξη, το Παλάτι
και η πρεσβεία των ΗΠΑ είχαν τρο-

μοκρατηθεί από το εκπληκτικό 25%
που είχε πάρει η ΕΔΑ στις εκλογές
του 1958. Κατάφεραν να περιορί-
σουν την εκλογική δύναμη της Αρι-
στεράς, αλλά δεν σταμάτησαν το
εργατικό και φοιτητικό κίνημα που
φούντωνε. Κι ο Λαμπράκης είχε γίνει
σύμβολο αυτού του κινήματος ιδιαί-
τερα μετά την στάση του στην Μα-
ραθώνια Πορεία Ειρήνης. 

Η συμμορία του Γιοσμά δεν δρού-
σε ανεξέλεγκτα. Οι ταυτότητες των
μελών της, όπως και των άλλων πα-
ρακρατικών συμμοριών, είχαν την
επικύρωση του «οικείου αστυνομι-
κού τμήματος». Στη ταυτότητα ανα-
γραφόταν: «ΣΚΟΠΟΣ: Η υπεράσπι-
σις της πατρίδος μας και του Ελλη-
νοχριστιανικού πολιτισμού, μέχρι τε-
λευταίας πνοής παντού και πάντοτε
και δι’ όλων των μέσων. ΥΠΟΧΡΕΩ-
ΣΙΣ: Η ενίσχυσις των Σωμάτων
Ασφαλείας οσάκις παρίσταται ανάγ-
κη διά την διατήρησιν της τάξεως
και ησυχίας εις τον τόπον μας».

Η «αντισυγκέντρωση» των Γιοσμά-
δων είχε οργανωθεί από την Αστυ-
νομία και την Χωροφυλακή. Ο υπο-
στράτηγος Κ. Μήτσου της Χωροφυ-
λακής, ο διευθυντής της Αστυνομίας
Πόλεων Ε. Καμουτσής, ο μοίραρχος
Καπελώνης της Ασφάλειας ήταν οι
καθημερινοί καθοδηγητές των πα-
ρακρατικών. Αυτό το αποκάλυψε η
δικαστική έρευνα, στην οποία προ-
σπάθησε να βάλει κάθε εμπόδιο ο
Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο
Κόλιας (που το 1967 έγινε ο πρώτος
«πρωθυπουργός» της χούντας». 

Όταν ο Κασιδιάρης παζάρευε με
τον Μπαλτάκο την στήριξη της ει-
σαγγελέως του Αρείου Πάγου, βάδι-
ζαν σε μονοπάτια που έχει ξαναπερ-
πατήσει η «επίσημη» Δεξιά και οι φα-
σίστες. Και οι διαβεβαιώσεις του Σα-
μαρά, του Δένδια και του Κεδίκο-
γλου ότι το κόμμα τους και η κυβέρ-
νησή τους καμιά σχέση δεν είχε με
τους ναζί και τα τάγματα εφόδου
τους, αξίζουν όσο κι οι διαβεβαι-
ώσεις του Καραμανλή και της ΕΡΕ. 

Οι σημερινοί χρυσαυγίτες είναι οι
απόγονοι του φον Γιοσμά, των Γκο-
τζαμάνηδων και των Εμμανουηλίδη-
δων. Το αντιρατσιστικό και αντιφασι-
στικό κίνημα θα τους σαρώσει όπως
σάρωσε και τους προγόνους τους –
και μαζί τους θα ξηλώσει τα συγκοι-
νωνούντα δοχεία, τα στηρίγματα και
τους προστάτες τους. 

Το κίνημα που ξεσηκώθηκε από τη
δολοφονία του Λαμπράκη έφτασε
στη μεγάλη έκρηξη των Ιουλιανών
του 1965. Έχασε, γιατί δεν είχε την
Αριστερά που του άξιζε. Σήμερα, οι
εργάτες και η νεολαία μπορούν να
φτάσουν ακόμα πιο μακριά και να νι-
κήσουν, γιατί είναι πιο δυνατοί, πιο
οργανωμένοι, με μεγαλύτερες εμ-
πειρίες. Το δυνάμωμα της Αριστε-
ράς του αντικαπιταλισμού και της
επανάστασης είναι το καλύτερο
εφόδιο σε αυτό το δρόμο.

Λέανδρος Μπόλαρης
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Από τον “Φον Γιοσμά”
στον Μπαλτάκο

Από τον Λαμπράκη στον Παύλο Φύσσα και
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«Η
ώρα της ανατροπής!»

έφτασε. Με αυτόν τον

τίτλο κυκλοφορεί το νέο

τεύχος του περιοδικού Σοσιαλισμός

από τα Κάτω (Νο 104) για τον Μάη-

Ιούνη, ενώ το πρωτοσέλιδο έχει φω-

τογραφία από την μάχη των μετανα-

στών εργατών στο εργοστάσιο της

«Γενικής Ανακύκλωσης».

Τα πρώτα τέσσερα άρθρα είναι

αφιερωμένα στην τριπλή εκλογική

μάχη του Μάη. Η Μαρία Στύλλου

στο άρθρο της «Μετά τις εκλογές:

Τα σενάρια και η πραγματικότητα»

εξηγεί ότι η κυρίαρχη τάξη έχει με-

γάλες δυσκολίες να αποκτήσει ξανά

τον έλεγχο. Τονίζει ότι ο δικομματι-

σμός που έχει καταρρεύσει δεν έχει

εύκολες επιλογές για να στηθεί ξα-

νά στα πόδια του, με οποιαδήποτε

εκδοχή. Θυμίζει ότι οι οικονομικές

και οι πολιτικές μάχες που έχει δώ-

σει η εργατική τάξη έχουν βαθιές

ρίζες ειδικά στην τελευταία 15ετία,

ενώ επισημαίνει ότι η αντικαπιταλι-

στική αριστερά έχει τη δυνατότητα

να μην αφήσει την δυναμική που

υπάρχει να χαθεί με πισωγυρίσματα

και αυταπάτες. 

Ο Πάνος Γκαργκάνας εξηγεί στο

δικό του κείμενο με τίτλο «Τα όρια

μιας στρατηγικής» ότι η πολιτική

του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι κάτι καινούρ-

γιο, αλλά επαναλαμβάνει ότι η έξο-

δος από την κρίση θα έρθει με την

κατάκτηση της κυβέρνησης από την

αριστερά. Ήδη, όμως, τα κείμενα

των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ εξηγούν

ότι δεν μπορούν να υπάρχουν «μο-

νομερείς ενέργειες», αλλά σταδιακή

«ανακούφιση» όταν θα έρθει η

«ανάπτυξη». Αυτή η στρατηγική δο-

κιμάστηκε στο παρελθόν και έφερε

συντριπτικές ήττες για την εργατική

τάξη, με κορυφαίο ίσως το παρά-

δειγμα της Γαλλίας του Λαϊκού Με-

τώπου το 1936. Για αυτό η αριστε-

ρά χρειάζεται να μην ξαναπέσει στα

ίδια λάθη του κοινοβουλευτικού

δρόμου για την αλλαγή της κοινω-

νίας. 

Μία από τις βασικές μάχες του

εργατικού κινήματος πριν, αλλά και

μετά τις εκλογές είναι η σύγκρουση

με τις δεκάδες χιλιάδες απολύσεις.

Ο Τάσος Αναστασιάδης στο κείμενό

του με τίτλο «Να γυρίσουν πίσω οι

απολυμένοι» εξηγεί γιατί αυτό είναι

το πιο κρίσιμο αίτημα του εργατικού

κινήματος. Αρχικά, επιχειρηματολο-

γεί απέναντι στην κυβερνητική προ-

παγάνδα ότι αυτές οι απολύσεις ού-

τε δίκαιες είναι, ούτε θα εξοικονο-

μήσουν χρήματα, ούτε θα καλυτε-

ρεύσουν τις δημόσιες υπηρεσίες.

Στη συνέχεια απαντάει στο ερώτη-

μα αν το εργατικό κίνημα μπορεί να

επιβάλλει αυτό το αίτημα θυμίζον-

τας τις μεγάλες μάχες που έχουν

δοθεί το τελευταίο διάστημα. Οι

οποίες πρέπει να συνεχιστούν χω-

ρίς να υπάρχει αναμονή για μια κοι-

νοβουλευτική αλλαγή. 

«Να τσακίσουμε τους ναζί στο

δρόμο και στις κάλπες» είναι ο τίτ-

λος του άρθρου του Γιώργου Πίττα.

Ξεκινάει από τον σπουδαίο ρόλο

που έπαιξαν οι πετυχημένες αντιφα-

σιστικές κινητοποιήσεις στις 22

Μάρτη στην Ελλάδα και διεθνώς,

ενώ γυρνάει σε όλες τις πολιτικές

και οργανωτικές μάχες που έδωσε

το αντιφασιστικό κίνημα για να μην

επιτρέψει στους νεοναζί να αξιοποι-

ήσουν τα εκλογικά τους ποσοστά.

Στις φοβερές διαδηλώσεις μετά την

δολοφονία του Φύσσα, στην παρου-

σία του αντιφασιστικού κινήματος

ως πολιτική αγωγή στις δίκες των

ταγμάτων εφόδου, στην σύγκρουση

με το ρατσισμό και τέλος τονίζει ότι

η καμπάνια «Κάθε ψήφος στη Χρυ-

σή Αυγή είναι ένα μαχαίρι στα χέρια

των ναζί» είναι η απαραίτητη συνέ-

χεια. 

Πορτογαλία

Φέτος, συμπληρώνονται «40 χρό-

νια από την Επανάσταση των Γαρυ-

φάλλων». Ο Νίκος Λούντος γράφει

για την επανάσταση που συγκλόνι-

σε την Πορτογαλία, ανέτρεψε μια

αιματοβαμμένη χούντα και αποτελεί

σχολείο για τις επιλογές της αρι-

στεράς και σήμερα. Το πραξικόπη-

μα της 25ης Απρίλη του ‘74 από το

Κίνημα Ενόπλων Δυνάμεων (MFA)

μετατράπηκε σε πραγματική επανά-

σταση όταν εισέβαλλε στο προσκή-

νιο η εργατική τάξη. Όμως, τα κόμ-

ματα της αριστεράς (το Σοσιαλιστι-

κό και το Κομμουνιστικό) θεωρού-

σαν ότι μπορούν να κατακτήσουν το

κράτος από τα μέσα με αποτέλεσμα

να γίνουν το καλύτερο εργαλείο της

άρχουσας τάξης να σταματήσει την

εργατική τάξη να φτάσει στο τέλος

του δρόμου: την εργατική εξουσία. 

Ακολουθούν δύο κείμενα σε σχέ-

ση με τις εξελίξεις στην Ουκρανία.

Ο Λέανδρος Μπόλαρης στο ομώνυ-

μο άρθρο εξηγεί ότι η ανατροπή

του Γιανουκόβιτς δεν ήταν ένα φα-

σιστικό πραξικόπημα, ενώ επιχειρη-

ματολογεί γιατί χρειάζεται η αριστε-

ρά να συγκρουστεί τόσο με την ΕΕ

και τις ΗΠΑ, όσο και με την Ρωσία

χωρίς αυταπάτες για κανένα από τα

δύο ιμπεριαλιστικά στρατόπεδα. 

Στη συνέχεια ο Θανάσης Καμπα-

γιάννης με το κείμενο του «Ιμπερια-

λισμός και αντικαπιταλιστική αρι-

στερά» τονίζει ότι έχουν καταρρεύ-

σει οι θεωρίες που μιλούσαν για το

τέλος του ιμπεριαλισμού τόσο από

δεξιά όσο και από αριστερά. Θυμί-

ζει τις πολιτικές επιλογές που έκα-

ναν οι επαναστάτες μαρξιστές τόσο

στα κείμενα τους όσο και στην πρά-

ξη τα τελευταία τριάντα χρόνια για

να συγκρουστούν με τις ιμπεριαλι-

στικές επεμβάσεις, ενώ επιχειρημα-

τολογεί γιατί χρειάζεται να αντιμε-

τωπίζουμε τον ιμπεριαλισμό «όχι

απλά ως μια «υπερδύναμη», αλλά

ως ένα σύστημα ανταγωνιζόμενων

εθνικών κρατών και κεφαλαίων».

Η μεγάλη φετινή ιστορική επέτει-

ος είναι τα 100 χρόνια από τον Ά

Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Σωτήρης

Κοντογιάννης απαντάει στο φαινο-

μενικά δυσεπίλυτο πρόβλημα ποιες

ήταν οι αιτίες του «Μεγάλου Πολέ-

μου». Αναφέρεται στις περιφερει-

ακές συγκρούσεις που αποτέλεσαν

το πρελούδιο του Ά Π.Π., καταρρί-

πτει τις θεωρίες που υποστήριζαν

ότι ο πόλεμος ήταν «ατύχημα» ή

«εφιάλτης από το παρελθόν» και δί-

νει την εικόνα από το πώς κινήθη-

καν οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις και

των δύο στρατοπέδων. 

Ακόμα, στις σελίδες της Βιβλιο-

κριτικής παρουσιάζονται τα βιβλία

«Η επιστροφή της Κοκκινοσκουφί-

τσας» του Αντώνη Λιάκου, «Η υγεία

πάνω από τα κέρδη» των Ντέιβιντ

Στάκλερ και Σέντζεϊ Μπάσου και

«Τα κοινωνικοπολιτικά μέτωπα στην

Τρίτη Κομμουνιστική Διεθνή» του

Βασίλη Λιόση». Τέλος, υπάρχει η

καθιερωμένη επισκόπηση του πε-

ριοδικού Τύπου της αριστεράς των

τελευταίων μηνών.

Νεκτάριος Δαργάκης

ΝΕΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ “ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩ”

Εκλογές και ανατροπή

Οι κλασικοί στο

Φειδίου 14 πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ

τηλ. 2105247584

www.marxistiko.gr
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ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

- ΤΕΤΑΡΤΗ 7/5 δημαρχείο Χολαργού 8μμ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωεκλογές
και Αντκαπιταλιστική Αριστερά
Ομιλητής: Οδυσσέας Κατσούλης
- ΤΕΤΑΡΤΗ 14/5 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7μμ
Η κρίση το ’30 και η εργατική αντίσταση
Ομιλήτρια: Εμμανουέλα Γεωργοπούλου

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/5 γραφεία ΕΛΜΕ (Γκράβα)
7.30μμ
Η εργατική εναλλακτική
Ομιλήτρια: Σοφία Στυλιανού

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/5 αίθ. «Εκτός των Τειχών» 7μμ
Η εργατική εναλλακτική
Ομιλητής: Γιώργος Τσιρώνης

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

- ΤΕΤΑΡΤΗ 7/5 καφέ Ionia 7μμ
Οι εξελίξεις στην Ουκρανία 
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
- ΤΕΤΑΡΤΗ 14/5 καφέ Ionia 7μμ
Στην τελική ευθεία για τις εκλογές
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/5 στης Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
Καμιά ψήφος στους νεοναζί
Ομιλητής: Γιάννης Σταθόπουλος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

- ΤΕΤΑΡΤΗ 7/5 καφέ Τριώτα (Μετρό Αγ.
Αντώνης) 7.30μμ
Ισπανία του ‘36
Ομιλήτρια: Μαρία Ωρολόγα
- ΤΕΤΑΡΤΗ 14/5 καφέ Τριώτα (Μετρό
Αγ. Αντώνης) 7.30μμ
Ο Μάης του ‘68
Ομιλητής: Κώστας Πολύδωρος

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/5 Στέκι 7.30μμ
Το χρέος (και ο Σαμαράς) δεν είναι
βιώσιμα
Ομιλητής: Βαγγέλης Παπαδόγιαννης

ΑΙΓΑΛΕΩ

- ΤΕΤΑΡΤΗ 7/5 καφέ Στέκι 7.30μμ
Η αντικαπιταλιστική αριστερά μπροστά
στις πιο κρίσιμες εκλογές
Ομιλητής: Μιχάλης Θεοδωράκης
- ΤΕΤΑΡΤΗ 14/5 καφέ Στέκι 7.30μμ
Το ενιαίο μέτωπο
Ομιλητής: Ηλίας Ασημακόπουλος

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/5 καφέ Μαγαζί 7.30μμ
Η αντικαπιταλιστική αριστερά μπροστά
στις πιο κρίσιμες εκλογές
Ομιλητής: Ιάσονας Κατριμουστάκης

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/5 καφέ Σπιρτόκουτο 7μμ
Το χρέος (και ο Σαμαράς) δεν είναι
βιώσιμα
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/5 Στέκι ΚΕΕΡΦΑ (Καβαλλότι
17) 7.30μμ
Δεξιά, παρακράτος και φασίστες
Ομιλητής: Νεκτάριος Δαργάκης

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/5 καφέ Σέλτερ 8μμ
Η εργατική εναλλακτική
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/5 δημαρχείο Πειραιά (5ος
ορ.) 7μμ
Η εργατική εναλλακτική 
Ομιλήτρια: Ματίνα Σγουρομύτη

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/5 θέατρο Άλεξτον 7μμ
Η εργατική εναλλακτική
Ομιλήτρια: Στέλλα Μυρισιώτη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/5 καφέ Art Gallery 8μμ
Η εργατική εναλλακτική 
Ομιλητής: Βαγγέλης Καραθάνος

ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/5 καφέ Άνεμος 6μμ

Η πιο κρίσιμη εκλογική μάχη
Ομιλητής: Μπάμπης Κουρουνδής

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/5 Στέκι Νεολαίας Αμπελο-
κήπων 7μμ
Σερβία 1999 – Η ΕΕ του ιμπεριαλισμού
και του πολέμου
Ομιλήτρια: Εύα Ευσταθοπούλου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/5 στο στέκι της πλατείας
(Αγ. Μηνάς) 7.30μμ
Η εργατική εναλλακτική
Ομιλητής: Αλέξανδρος Παπαϊωάννου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)

- ΤΕΤΑΡΤΗ 7/5 καφέ Έχουμε και Λέμε
7.30μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ: μαζική απεργία,
κόμμα, συνδικάτα
Ομιλήτρια: Μαρία Παπαδοδημητράκη
- ΤΕΤΑΡΤΗ 14/5 καφέ Έχουμε και Λέμε
7.30μμ
Η εργατική εναλλακτική

ΧΑΝΙΑ

- ΤΕΤΑΡΤΗ 7/5 Σύλλογος Δασκάλων
5.30μμ
Πώς οργανώνουμε την παρέμβασή μας
στις δημοτικές εκλογές
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης
- ΤΕΤΑΡΤΗ 14/5 Σύλλογος Δασκάλων
7.30μμ
Η εργατική εναλλακτική
Ομιλήτρια: Μαργαρίτα Παπαμηνά

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 8/5 καφέ Quiz 6.30μμ
Πορτογαλία: Η επανάσταση 
των Γαρυφάλλων
Ομιλήτρια: Μυρτώ Μαγγιώρου

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 

ΠΕΜΠΤΗ 8/5 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Γυναίκες και πόλεμος
Ομιλήτρια: Ειρήνη Δρακούλη

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΠΕΜΠΤΗ 8/5 καφέ 1968 (Θησέως και
Αγ.Πάντων) 7.30μμ
Η εργατική εναλλακτική
Ομιλήτρια: Λένα Βερδέ

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 8/5 καφέ Λα Ροζέ 7.30μμ
Πώς συνεχίζουμε στις εκλογές με ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ
Ομιλήτρια: Έλενα Τζίκα

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
- ΠΕΜΠΤΗ 8/5 καφέ Ionia 7μμ
Οι εξελίξεις στην Ουκρανία 
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
- ΠΕΜΠΤΗ 15/5 καφέ Ionia 7μμ
Στην τελική ευθεία για τις εκλογές
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 8/5 καφέ El Viaje  6.30μμ
Μετά τις εκλογές: τα σενάρια και η
πραγματικότητα
Ομιλητής: Κυριάκος Αλισσαβάκης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΠΕΜΠΤΗ 8/5 Στοά Σάρκα, Α’ κτίριο, Β’
ορ., 7μμ
Τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλο-
γών
Ομιλήτρια: Παναγιώτα Ερωτοκρίτου

ΦΛΩΡΙΝΑ

ΠΕΜΠΤΗ 8/5 καφέ Εν Φλωροίνοις 8μμ
Η εργατική εναλλακτική - Το αντικαπι-
ταλιστικό σχέδιο για την έξοδο από την
κρίση
Ομιλητής: Τζεμαλή Μηλιαζήμ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

- ΠΕΜΠΤΗ 8/5 παλιά Νομική 8μμ
Ο κρατικός καπιταλισμός
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κατράνα
- ΠΕΜΠΤΗ 15/5 παλιά Νομική 8μμ
Η αντικαπιταλιστική αριστερά μπροστά
στις πιο κρίσιμες εκλογές
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγγόπουλος

ΡΕΘΥΜΝΟ

- ΠΕΜΠΤΗ 8/5 στέκι πολιτιστικών ομά-
δων Πανεπιστημίου Κρήτης 8μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ: μαζική απεργία,
κόμμα, συνδικάτα
Ομιλήτρια: Εύα Καραναστάση
- ΠΕΜΠΤΗ 15/5 στέκι πολιτιστικών
ομάδων Πανεπιστημίου Κρήτης 8μμ
Η εργατική εναλλακτική
Ομιλήτρια: Μαριλύδα Ανδρουλάκη

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ – ΠΕΡΑΜΑ

ΠΕΜΠΤΗ 8/5 δημαρχείο Κερατσινίου
7μμ
Η τελική ευθεία στη μάχη των εκλογών 
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΝΙΚΑΙΑ - ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 8/5 εκλογικό περίπτερο (Πε-
ριβολάκι) 7μμ
Η τελική ευθεία στη μάχη των εκλογών 
Ομιλητής: Στέφανος Γαλίτης

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 8/5 Στέκι 6μμ
Στην τελική ευθεία για τις εκλογές
Ομιλητής: Αντώνης Φώσκολος

ΚΑΜΑΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 8/5 ΕΔΟΘ (5ο ορ.) 6.30μμ
Η πιο κρίσιμη εκλογική μάχη
Ομιλητής: Νίκος Παπαθανασίου

ΠΑΤΡΑ

- ΤΕΤΑΡΤΗ 14/5 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Στην τελική ευθεία για τις εκλογές
Ομιλήτρια: Τόνια Λαχανιώτη
- ΤΕΤΑΡΤΗ 21/5 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Έξω από Ευρώ, ΕΕ της λιτότητας, του
πολέμου και του ρατσισμού
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 15/5 δημαρχείο 8μμ
Στην τελική ευθεία για τις εκλογές
Ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη

Στις σχολές

ΠΑΝΤΕΙΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/5 αίθουσα Α1, 5μμ
Βιβλιοπαρουσίαση: «Η εργατική εναλ-
λακτική»
Ομιλητές: Λέανδρος Μπόλαρης, ιστορι-
κός, Προκόπης Παπαστράτης, ιστορι-
κός, καθαρίστρια από το Υπουργείο
Οικονομικών

ΠΕΜΠΤΗ 8/5 
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ
ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ  Σκλαβενίτης 7μμ  
ΚΑΜΙΝΙΑ Σκλαβενίτης 7μμ
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 5.30μμ
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/5 
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ πλ. Ηρώων 5.30μμ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 6.30μμ 
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 6μμ    
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 7μμ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ Σωτήρος 7μμ
ΚΥΨΕΛΗ πλατεία 6μμ
ΡΕΘΥΜΝΟ παλιά πόλη 6μμ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ΠΑΤΡΑ Ρήγα Φεραίου 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/5
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Ανω Πατήσια 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ μετρό Πανόρμου 12μ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βείκου 12μ
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Μετρό 12μ 
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ 11πμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ πικετοφορία 10.30πμ πεζοδρ.
Μεταξά Γλυφάδα
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ 12πμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 11πμ   
ΝΙΚΑΙΑ Λαϊκή 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
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Market In πικετοφορία 12μ 
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Συντριβάνι 11.30πμ 
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Everest πλατεία 12μ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 12μ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 12μ     
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ πλατεία 11πμ
ΧΑΝΙΑ Δημοτική Αγορά 11πμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία 1866 11πμ
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 λαϊκή Ξηροκρήνης 11.30πμ
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ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ
Πα λεύ ου με για

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

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

EΠA NA ΣTAΣH 
και όχι ρεφορ μι σμό 

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

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

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

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

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

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

H εργα τι κή τά ξη μπο ρεί να απε λευ θε -
ρώ σει τον εαυ τό της και όλους τους κα-
τα πιε σμέ νους μέ σα από τη δι κή της
δρά ση. Για να κερ δη θούν όλα τα κομ -
μά τια της τά ξης σε αυ τή την πά λη εί ναι
απα ραί τη το να οργα νω θούν τα πιο
ξεκά θα ρα και μαχη τι κά τμή μα τα σε ένα
επα να στα τι κό σοσι α  λι στι κό εργα τι κό
κόμ μα. Eνα τέτοιο κόμ μα μπο ρεί να πεί -

θει τους εργά τες για την επα να στα τι κή
προ ο πτι κή παρεμ βαί νο ντας στους μαζι -
κούς αγώ νες. Eί μα στε αντί θε τοι σε κά -
θε αντί λη ψη υπο κα τά στα σης της τά ξης,
απ' όπου και αν προέρ χε ται. 

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

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

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

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

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

Γράψ τε μας στη διεύ θυν ση: 

T.Θ.8161, Oμό νοια, 100 10 Aθή να

Θέ λω να γί νω 
μέ λος του ΣEK
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Π
άνω από 10,000 ανταπο-

κρίθηκαν στο κάλεσμα

ελληνοκυπριακών και
τουρκοκυπριακών συνδικάτων

για κοινό εορτασμό της Πρωτο-

μαγιάς. Το γήπεδο της Τσετίν

Καγιά στη νεκρή ζώνη πλημμύ-

ρισε από κόσμο, πανό, σημαίες
συνθήματα και τραγούδια.

Ήταν η μαζικότερη πρωτομαγιά

που θυμάμαι τα τελευταία 40

χρόνια.

Ήταν η πρώτη φορά από το

1958 που ελληνοκύπριοι και

τουρκοκύπριοι τίμησαν την

πρωτομαγιά σε κοινή εκδήλω-

ση. Το κάλεσμα για την εκδήλω-

ση έκαναν από την πλευρά των

ελληνοκυπριακών συνδικάτων η

ΠΕΟ και από τη πλευρά των

τουρκοκυπριακών ή  DEV -

�(ομοσπονδία όπως η ΠΕΟ),
KTS (δασκάλοι), KTAMS (δημό-

σιοι), KTOES (καθηγητές) και

BES (εργαζόμενοι στους δή-

μους). Την κοινή διακήρυξη και

το κάλεσμα των συνδικάτων

προσυπέγραψαν και στήριξαν

54 άλλες οργανώσεις, κόμματα

και φορείς, ανάμεσα τους και η
Εργατική Δημοκρατία η οποία

συμμετείχε με δικό της μπλοκ

και πανό.

Η εκδήλωση άρχισε στις 6 το

απόγευμα με συγκέντρωση για

τους ελληνοκύπριους έξω από

το υπουργείο οικονομικών και

για τους τουρκοκύπριους στο

πάρκο δίπλα από την πύλη της

Κερύνειας. Ακολούθησαν πορεί-

ες που συναντήθηκαν στο γήπε-

δο της Τσετίν Καγιά. Η ατμό-

σφαιρα ήταν εκπληκτική. Κανείς

δεν περίμενε ότι θα μαζεύονταν

τόσος κόσμος. Για άλλη μια φο-

ρά φαινόταν ότι η διάθεση από

τα κάτω ξεπερνά τους από πά-

νω. Η αγανάκτηση με το θυμό

έσμιγαν με την αποφασιστικότη-

τα και τη διάθεση για κοινό

αγώνα ενάντια στα μνημόνια και

τις πολιτικές λιτότητας που επι-

βάλλει στη μια πλευρά η τρόικα

και οι ντόπιοι συνεργάτες της

και στην άλλη πλευρά η Τουρκι-

κή κυβέρνηση και οι συνεργά-

τες της. Όλα αυτά κατέληγαν

σε μια ελπιδοφόρα και αισιόδο-

ξη ευχή, αυτό να είναι η αρχή

για ένα κοινό αγώνα για μια δη-

μοκρατική και βιώσιμη διευθέ-

τηση στο Κυπριακό.

Ηταν μια πρωτομαγιά που θύ-
μιζε έστω και λίγο τους ηρωι-
κούς αγώνες της εργατικής τά-
ξης στη Κύπρο τη δεκαετία του
’40. Σαφώς θα μπορούσε να
προετοιμαστεί και να οργανω-
θεί καλύτερα με κοινή πορεία
από τη μια πλευρά που να δια-
περάσει το οδόφραγμα και να
συνεχίσει στην άλλη πλευρά.
Σαφώς και μπορούσε να έχει
περισσότερο διεθνιστικό, αντι-
καπιταλιστικό και ιδιαίτερα αντι-
φασιστικό χαρακτήρα αλλά πα-
ρόλα αυτά καταγράφεται σαν
μια ιστορική πρωτομαγιά που
ξαναπιάνει έστω και λίγο το νή-
μα των κοινών ταξικών αγώνων
των εργαζομένων στην Κύπρο. 

Μεταστροφή
Η κοινή πρωτομαγιά έρχεται

να προστεθεί σε μια σειρά από
δικοινοτικές εκδηλώσεις που
την τελευταία περίοδο δείχνουν
μια τάση μεταστροφής της συ-
νείδησης του κόσμου και κυ-
ρίως των εργαζομένων προς
την  κατεύθυνση της επιθυμίας
για μια διευθέτηση του κυπρια-
κού έστω αν αυτή δεν θα δι-
καιώνει πλήρως τις ελληνοκυ-
πριακές θέσεις. Καταγράφει μια
διάθεση για συμφιλίωση, για
συνεργασία και κοινή δράση
ενάντια στους εθνικιστές απορ-
ριπτικούς και των δύο πλευρών
που επιθυμούν τη διαιώνιση του
σημερινού στάτους κβό και του
κλίματος αντιπαράθεσης.

Το ίδιο φάνηκε και στην λει-
τουργία του Επιτάφιου που έγι-
νε για πρώτη φορά από το 1957
στον άγιο Γεώργιο στην Αμμό-
χωστο με τη συμμετοχή 5,000
ανθρώπων, χριστιανών, μου-
σουλμάνων, άθεων. Παρόμοια
είναι η ανταπόκριση σε όλες τις
δικοινοτικές εκδηλώσεις αυτή
τη περίοδο.

Πάνω σε αυτή τη διάθεση εί-
ναι που θα πρέπει να κτίσουμε
την προοπτική των κοινών μας
αγώνων αλλά με μια ξεκάθαρη
στρατηγική. Οι αγώνες μας δεν
μπορούν να είναι απλά υποστη-
ρικτικοί προς τις συνομιλίες ή
τις κυβερνήσεις και τις άρχου-
σες τάξεις μας όσο και αν σήμε-
ρα παριστάνουν τα περιστέρια
της ειρήνης. Είναι οι ίδιοι που
για να εξασφαλίσουν τα συμφέ-
ροντα τους μας οδήγησαν

στους πολέμους, τις σφαγές, τη

προσφυγιά και την καταστροφή

εδώ και 60 χρόνια. Δεν έχουν

αλλάξει σε τίποτα. Είναι οι ίδιοι

που μας οδήγησαν μαζί με τους

κερδοσκόπους της αγοράς και

τους τραπεζίτες στην σημερινή

άθλια κατάσταση που βιώνου-

με. Είναι οι ίδιοι που παίζουν με

τα αέρια και τα πετρέλαια της

περιοχής, και φλερτάρουν με

τους διάφορους ιμπεριαλιστές

για να στήσουν «άξονες» και

«τρίγωνα» για να ελέγχουν την

περιοχή. Είναι αυτοί που θέλουν

να συνεχίσουν να χρησιμοποι-

ούν το νησί μας σαν το αβύθι-

στο τους αεροπλανοφόρο.

Ένα δικοινοτικό κίνημα μόνο

σε ρήξη με αυτές τις πολιτικές

μπορεί πραγματικά να υπερα-

σπιστεί τα ταξικά του συμφέ-

ροντα, τις εργατικές και δημο-

κρατικές κατακτήσεις του και

να φέρει την ειρήνη στο νησί

και να το μετατρέψει σε γέφυρα

φιλίας, συνεργασίας και αλλη-

λεγγύης στους λαούς της πε-

ριοχής. Προς αυτή τη κατεύ-

θυνση είναι που κινείται και η

Δικοινοτική Ριζοσπαστική Αρι-

στερή Συνεργασία (δρασυ – ey-

lem) που κατεβαίνει στις ευρωε-

κλογές με το πρώτο κοινό ψη-

φοδέλτιο στην ιστορία της Κυ-

πριακής Δημοκρατίας με 2

τουρκοκύπριους και 4 ελληνο-

κύπριους υποψηφίους. Η Εργα-

τική Δημοκρατία συμμετέχει και

στηρίζει αυτή τη προσπάθεια,

εμπλουτίζοντας την με τις ιδέες

του αντικαπιταλισμού, της μό-

νης πραγματικά εναλλακτικής

πολιτικής στη βαρβαρότητα του

συστήματος.

Ντίνος Αγιομαμίτης

Συγκλονιστική
Πρωτομαγιά

Κ
οινό ψηφοδέλτιο Ελληνοκυπρίων
και Τουρκοκυπρίων συμμετέχει
για πρώτη φορά στις φετινές Ευ-

ρωεκλογές στην Κύπρο, η Δικοινοτική
Ριζοσπαστική Αριστερή Συνεργασία
(Δ.Ρ.Α.Συ-eylem).

Βασικός στόχος της Συνεργασίας,
όπως τονίζεται και στο πρόγραμμα της,
είναι να δημιουργηθεί ένα «δικοινοτικό
κίνημα που κρίνει τα πράγματα με γνώ-
μονα το λαϊκό συμφέρον που δεν υπο-
τάσσεται στις "εθνικές ομοφωνίες" των
τοπικών πολιτικών κατεστημένων, των
"εθνικών κέντρων" ή τις επιδιώξεις των
ιμπεριαλιστικών μητροπόλεων», ενώ
πιο κάτω αναφέρει «Θέλουμε την Κύ-
προ γέφυρα ειρήνης στην περιοχή κι
όχι αβύθιστο αεροπλανοφόρο της επι-
θετικότητας των μεγάλων δυνάμεων.
Εξ άλλου στην γένεση και ανάπτυξη
του κυπριακού ζητήματος, έχουν τις δι-
κές τους καθοριστικές ευθύνες τόσο οι
ηγεμονικές δυνάμεις όσο και οι "μητέ-
ρες πατρίδες"».

Επίσης, σε άλλα σημεία του προ-
γράμματος υπάρχουν θέσεις ενάντια
στο ρατσισμό, τον εθνικισμό και τον σε-
ξισμό, ενάντια στο ΝΑΤΟ, ενάντια στους
νεοναζί του ΕΛΑΜ (την κυπριακή Χρυσή
Αυγή), για τον αντιδραστικό ρόλο της
Εκκλησίας που (και) στην Κύπρο κατέχει
αμύθητη περιουσία, για την ανάγκη
προστασίας του περιβάλλοντος. 

Από αυτή την άποψη η συγκεκριμένη
πρωτοβουλία και η παρέμβασή της
στις εκλογές είναι μια ελπιδοφόρα εξέ-
λιξη. Μπορεί να λειτουργήσει ως αφε-
τηρία για να φτιαχτεί μια αριστερά που
θα έχει ξεκάθαρες απαντήσεις για το
Κυπριακό, για την σύγκρουση με τη λι-
τότητα και τα Μνημόνια, για την προ-
οπτική του κινήματος. 

Ειδικά σε αυτή την περίοδο δεν μπο-
ρεί να υπάρχει καμιά αυταπάτη ότι την

λύση στο Κυπριακό θα την φέρουν ο
ΟΗΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλες δυ-
νάμεις που εμφανίζονται ως καλοθελη-
τές είτε με το πιο πρόσφατο «Σχέδιο
Ανάν» ή με την Συμφωνία της Ζυρίχης
παλιότερα, ενώ στην πραγματικότητα
παίζουν τα δικά τους παιχνίδια. 

Ρήξη με ΕΕ - ευρώ

Η σύγκρουση με τη λιτότητα και τα
Μνημόνια περνάει μέσα από τη ρήξη με
την ΕΕ και το ευρώ χωρίς αυταπάτες ή
στάδια. Περνάει μέσα από τη διαγραφή
του χρέους χωρίς να υπάρχουν υποχω-
ρήσεις και συμβιβασμοί σε σχέση με τη
δυνατότητα μονομερών ενεργειών.

Επίσης, χρειάζεται καθαρή αντιμετώ-
πιση πάνω στο ζήτημα του τραπεζικού
συστήματος. Με στόχο την εθνικοποί-
ηση των τραπεζών κάτω από εργατικό
έλεγχο κι όχι αφήνοντας στους κερδο-
σκόπους και τους τραπεζίτες περιθώ-
ρια να παίζουν παιχνίδια. 

Μοναδική δύναμη που μπορεί να επι-
βάλλει αυτές τις λύσεις είναι η ίδια η
εργατική τάξη με τους αγώνες της χω-
ρίς να περιμένει «σωτήρες» ή να ελπί-
ζει σε κυβερνητικές εναλλαγές. Αυτό
είναι το πρόγραμμα που στηρίζει η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ στην Ελλάδα και έτσι έχει κα-
ταφέρει να γίνει ένας διακριτός πόλος
μέσα στην αριστερά, κινούμενη ενιαιο-
μετωπικά στα κινήματα με ξεκάθαρη
όμως αντικαπιταλιστική κατεύθυνση. 

Το μεταβατικό αντικαπιταλιστικό
πρόγραμμα μπορεί να βοηθήσει στον
προσανατολισμό και της Συνεργασίας
στην Κύπρο. Θα δώσει έτσι τη δυνατό-
τητα στον κόσμο που μαζικοποίησε τον
φετινό δικοινοτικό εορτασμό της Πρω-
τομαγιάς να χτίσει μια μαζική διεθνιστι-
κή και αντικαπιταλιστική αριστερά.

Νεκτάριος Δαργάκης

Διεθνιστικό ψηφοδέλτιο
ΔΡΑΣΥ - EYLEM

Το γήπεδο της Τσετίν Καγιά πλημμύρισε από αγωνιστές των δύο κοινοτήτων
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Διεθνείς αντιφασιστικές δράσεις
ΒΕΡΟΛΙΝΟ
Ούτε εκατό μέτρα δεν κατάφεραν να προχω-

ρήσουν…εκατό νεοναζί στο Βερολίνο στις 26
Απρίλη αφού έξι χιλιάδες αντιφασίστες τους εί-
χαν μπλοκάρει κάθε πιθανό δρόμο. Παρά την
προκλητική παρουσία της Αστυνομίας, η οποία
τους επέτρεψε να βαδίσουν αυτά τα εκατό μέ-
τρα, οι νεοναζί δεν κατάφεραν να φτάσουν στο
Κρόιτσμπεργκ που ήταν ο αρχικός τους στόχος. 

Οι αντιφασίστες από νωρίς το μεσημέρι είχαν
συγκεντρωθεί σε διάφορα σημεία και κατάφεραν
να απομονώσουν τους φασίστες, ενώ σε πολλά
σημεία είχαν αναρτηθεί πανό που έλεγαν ότι οι
«ναζί είναι ανεπιθύμητοι στο Βερολίνο». Σε πε-
ρισσότερα από ένα σημεία η Αστυνομία επιτέθη-
κε στους αντιφασίστες με ξύλο και με δακρυγό-
να, ενώ συνεχώς υπήρχαν απειλές για συλλή-
ψεις. 

Αστυνομικοί είχαν φτάσει ακόμα και από την…
Φινλανδία για να βοηθήσουν στην καταστολή της
αντιφασιστικής διαδήλωσης. Τουλάχιστον 2000
αστυνομικοί, ΜΑΤ, αύρες με αντλίες νερού και
ελικόπτερα χρησιμοποιήθηκαν για να σταματή-
σουν την τεράστια αντιφασιστική διαδήλωση και
να προστατέψουν τους 100 φασίστες. 

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε
πλήρη περιγραφή της διαδήλωσης και φωτογρα-
φίες http://tinyurl.com/lxlkvzj

ΜΠΡΑΪΤΟΝ
Μπράιτον-Φασίστες 3-0! Για τρίτη συνεχόμενη

χρονιά μια μαζική αντιφασιστική κινητοποίηση
σταμάτησε τους φασίστες που οργάνωναν «Πο-
ρεία για την Αγγλία» στο Μπράιτον στις 28 Απρί-
λη επειδή η πόλη είναι πολυεθνική και έχει μια
πιο ελεύθερη προσέγγιση για την ζωή, όπως ενη-
μερώνουν οι σύντροφοι της κίνησης Unite
against Fascism (αντίστοιχη κίνηση με την ΚΕΕΡ-
ΦΑ). 

Η φασιστική σύναξη «Πορεία για την Αγγλία»
κατάφερε να μαζέψει 100 περίπου φασιστοειδή
από διάφορες περιοχές και φασιστικές οργανώ-
σεις, αλλά η αντισυγκέντρωση ήταν υπέρ-πολλα-
πλάσια. Πάνω από 1000 αντιφασίστες συγκεν-
τρώθηκαν για να υπερασπιστούν την πόλη και να
μην αφήσουν τους υμνητές του ναζισμού να την
βρωμίσουν με τα εμετικά τους σύμβολα και τους
εθνικιστικούς ύμνους.

Μόνο χάρη στην παρουσία της Αστυνομίας κα-
τάφεραν να συγκεντρωθούν, η οποία είχε κάνει
πανστρατιά για να τους προστατέψει και έβαλε
κιγκλιδώματα ανάμεσα στην φασιστοσύναξη και
την αντιφασιστική διαδήλωση. 

Οι αντιφασίστες προέρχονταν από όλους τους
χώρους και πολλοί ήταν κάτοικοι του Μπράιτον:
νέοι, γέροι, λευκοί, μαύροι, από την ΛΟΑΤ Κοινό-
τητα, από την UAF, από την Ένωση Φοιτητών του
Σάσεξ, μια τοπική βουλευτίνα, πολλοί δημοτικοί
σύμβουλοι. 

Όταν οι φασίστες προσπάθησαν να ξεκινήσουν
την «ομιλία» τους ένας αντιφασίστας με ένα
τρομπόνι τους σταμάτησε παίζοντας δυνατά. Τε-
λικά, έφυγαν γελοιοποιημένοι με τρένο. Για άλλη
μια φορά δεν κατάφεραν να τρομοκρατήσουν
την πόλη του Μπράιτον.

Οι χρυσαυγίτες έφυγαν με... ταξί

Α
πελπισμένη να κερδίσει την πολιτική
υποστήριξη της ελληνικής κοινότητας
στην Αυστραλία είναι η Χρυσή Αυγή

προκειμένου να ενισχύσει την εικόνα της
στην Ελλάδα αλλά και να επεκτείνει την πρό-
σβασή της σε διεθνές επίπεδο. Οι προσπά-
θειές της όμως, όπως και στην περίπτωση
της ελληνικής κοινότητας της Νέας Υόρκης,
έχουν αποτύχει οικτρά. Η αξιολύπητη από-
πειρά τους να πραγματοποιήσουν διαδήλω-
ση στις 2/5 στο Μπρίσμπεην, είναι ένα χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα.

Η συγκέντρωση καλέστηκε από το ακροδε-
ξιό κόμμα "Πρώτα η Αυστραλία" (ΑF) ως κινη-
τοποίηση αλληλεγγύης στους φυλακισμέ-
νους χρυσαυγίτες. Πρόκειται για μια καταδι-
κασμένη συμμαχία κάποιων τρελών περιθω-
ριακών. Η πολιτική της "Πρώτα η Αυστραλία"
ενάντια στην πολυπολιτισμικότητα, δεν έχει
κανένα νόημα στις διάφορες πολυπολιτισμι-
κές κοινότητες της Αυστραλίας.

Η φασιστική συγκέντρωση ήταν αναμενό-
μενα μικρή. Καμιά δεκαριά υποστηρικτές της
ΧΑ και του "Πρώτα η Αυστραλία", συγκεντρώ-
θηκαν έξω από τον ελληνικό σύλλογο του
Μπρίσμπεην οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι
από μια διαδήλωση 200 αντιφασιστών. Μέλη
των Αντίφα, της Σοσιαλιστικής Συμμαχίας
Μπρίσμπεην και των συνδικάτων ηλεκτρι-
σμού και υδραυλικών, πραγματοποίησαν αν-
τιδιαδήλωση με συνθήματα όπως "οι μετανά-
στες είναι ευπρόσδεκτοι, οι Ναζί δεν είναι!"
και " να φύγουν το ναζιστικά αποβράσματα
από τους δρόμους μας!".

Βλέποντας ότι είναι πολύ λιγότεροι οι φα-
σίστες δεν πραγματοποίησαν πορεία προς
το ελληνικό προξενείο, όπως προγραμμάτι-
ζαν. Αντ' αυτού επιβιβάστηκαν σε ταξί κατα-
διωγμένοι από τους αντιφασίστες. Στη συνέ-
χεια καταδιώχτηκαν και από το ελληνικό προ-
ξενείο.

Η διαδήλωση πήρε μεγάλη έκταση στον
αυστραλιανό Τύπο, παρουσιάζοντας τη ΧΑ

ως νεοναζιστική οργάνωση συνδεδεμένη με
το οργανωμένο έγκλημα, και τον ηγέτη της
ως αρνητή του Ολοκαυτώματος. Ο υπουρ-
γός πολυπολιτισμικών θεμάτων του Queens-
land, Γκλεν Ελμς, καταδίκασε τη φασιστική
συγκέντρωση δηλώνοντας ότι "ο ρατσισμός
πρέπει να απορρίπτεται σε κάθε ευκαιρία".

Ενώ πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει
ρατσισμός στην Αυστραλία, πρέπει να σημει-
ωθεί ότι η Αυστραλία είναι μια εξαιρετικά αρ-
μονική πολυπολιτισμική κοινωνία, όπου οι άν-
θρωποι από εκατοντάδες διαφορετικές φυ-
λετικές προελεύσεις ζουν μαζί ειρηνικά.

Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι ο

φασισμός δεν έχει ρίζες στην Αυστραλία και
ότι Αυστραλοί θυσίασαν τη ζωή τους για την
καταπολέμηση των Ναζί στην Ευρώπη και
στην Ελλάδα. Για όλους αυτούς τους λό-
γους, οι Αυστραλοί όλων των πολιτικών πε-
ποιθήσεων είναι σταθερά αντιφασίστες. Ένα
μήνυμα που έχει ενισχυθεί από την ιστορία
του Β' Παγκοσμίου Πολέμου που διδάσκεται
στα αυστραλιανά λύκεια, και τους απογό-
νους των επιζώντων του Ολοκαυτώματος και
άλλων ευρωπαίων προσφύγων που μετανά-
στευσαν στην Αυστραλία κατά τη μεταπολε-
μική περίοδο.

Κία Μιστίλις

ΜΠΡΙΣΜΠΕΗΝ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Μαρξισμός 2014 - το τετραήμερο
της εργατικής εναλλακτικής



ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ εργατικη αλληλεγγυη

“Όλο το προηγούμενο διάστημα, αλλά και μπροστά στις φοιτητικές εκλογές, οργα-
νώνουμε καθημερινά αφισοκολλήσεις και εξορμήσεις στο κτίριο της Φιλοσοφικής. Η
προκήρυξη των φοιτητών του ΣΕΚ στις σχολές που διεκδικεί αντικαπιταλιστική ψήφο
στα ΕΑΑΚ, μας έχει βοηθήσει να ανοίξουμε πολλές κουβέντες με συμφοιτητές μας από
όλα τα τμήματα. 

Ειδικά την προηγούμενη βδομάδα που πλάι στο αντιφασιστικό μοιράζαμε την προκή-
ρυξη που καλούσε στη διαδήλωση της εργατικής πρωτομαγιάς, εκπλαγήκαμε από το
πόσος κόσμος ήθελε να συζητήσει μαζί μας. Ανοίγαμε ταυτόχρονα τη συζήτηση για το
φεστιβάλ Μαρξισμός 2014 που οργανώνουμε τον Ιούνη και η ανταπόκριση γύρω από
τις επαναστατικές ιδέες ήταν ελπιδοφόρα”, μας μεταφέρει η Μαριάννα Τζίτζη από το
ΦΠΨ. “Υπάρχει πολύς κόσμος που θα στηρίξει την αντικαπιταλιστική αριστερά στα πα-
νεπιστήμια στις 7 Μάη.  

Την τελευταία βδομάδα, ενώ η κουβέντα γύρω από τις εκλογές έχει φουντώσει, συ-
ναντάμε στη σχολή ένα κομμάτι φοιτητών που ταλαντεύεται στο αν θα ανέβει να ψηφί-
σει ή όχι. Σε αυτά τα διλήμματα προσπαθούμε να κερδίσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύ-
τερη συμμετοχή, συνδέοντας τη μάχη των φοιτητικών εκλογών με αυτή των δημοτικών-
περιφερειακών- ευρωεκλογών. 

Δεν πρέπει να υποτιμάται μια τέτοια μάχη. Διεκδικούμε συγκεκριμένα να δυναμώ-
σουν τα ΕΑΑΚ και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ παντού, ζητώντας από τους φοιτητές που στήριξαν την
απεργία των διοικητικών να στηρίξουν τους αντικαπιταλιστές που ήταν στην πρώτη
γραμμή μαζί με τους απεργούς”.

“Η φετινή χρονιά στο ΤΕΙ Πειραιά είναι όπως και οι προηγούμενες, ανήσυχη. Από τη
μία πλευρά είχαμε τις απειλές του υπουργού για διαγραφές φοιτητών και απολύσεις
εργαζομένων, είχαμε την επεκτεινόμενη παρέμβαση ιδιωτικών εταιρειών με χυδαία μέ-
σα, είχαμε τον εξαναγκασμό της φωτοτυπίας και του ξαναζεσταμένου φαγητού. 

Από την άλλη είχαμε πολλούς νέους συντρόφους στο σχήμα της ΕΑΑΚ, με ενθάρ-
ρυνση από την απεργία των εργαζομένων στο ΕΚΠΑ, με μαζικές γενικές συνελεύσεις,
με τους διοικητικούς του ΤΕΙ να μας καλούν να βοηθήσουμε στην οργάνωση των συνε-
λεύσεών τους”, λέει η Κατερίνα Σεβαστάκη από το σχήμα ΜΑΡΚΣ ΕΑΑΚ.�

Κοινή δράση

“Κάναμε αντιφασιστική εκδήλωση με τους γονείς του Σαχζάτ Λουκμάν εν μέσω εξε-
ταστικής και ήρθαν να ακούσουν από καθαρίστριες μέχρι παιδιά από την αυτονομία,
που στις 22 Μάρτη κράταγαν το πανώ της σχολής στη διαδήλωση. Με αυτή την κοινή
δράση τονίσαμε πως χρειάζεται ενιαίο μέτωπο της αριστεράς απέναντι στους φασί-
στες. Γνωρίσαμε κόσμο που ερχόταν σε πρώτη επαφή με το κίνημα και μας ρώταγε τα
πάντα, με άλλους ξαναγνωριστήκαμε. Κάθε εβδομάδα το τραπεζάκι του ΣΕΚ και της
ΚΕΕΡΦΑ βρισκόταν στον κεντρικό διάδρομο και αρκετοί σύντροφοι διακινούσαμε υλι-
κά και συζητούσαμε με τους φοιτητές. 

Για όλα τα ζητήματα που άνοιξαν. Για το αντιφασιστικό- αντιρατσιστικό κίνημα και πώς
μπορούμε να απομονώσουμε τους φασίστες στις γειτονιές και τις σχολές μας. Για τις
απεργίες και τη σύνδεση των φοιτητών με αυτές, το πώς χρειάζεται δηλαδή ένα μέτωπο
νεολαίας και εργαζομένων ενάντια στις απολύσεις και το χρέος. Για τις ιδεολογικές ανα-
ζητήσεις του κόσμου που μπαίνει στο κίνημα και τη στρατηγική της επαναστατικής ανα-
τροπής του συστήματος. Στις 7 Μάη παλεύουμε αυτό να αποτυπωθεί και σε ψήφους για
να είναι άλλη μια από τις πολλές εικόνες ενδυνάμωσης του φοιτητικού κινήματος”.�

“Οι φετινές φοιτητικές εκλογές (7 Μάη), πρόκειται να
κρίνουν πολλά για το μέλλον της αντικαπιταλιστικής- επα-
ναστατικής αριστεράς μέσα στα πανεπιστήμια. Τα ΕΑΑΚ
μέσα στη χρονιά που πέρασε έδειξαν ότι αποτελούν το
πρωτοπόρο κομμάτι που στάθηκε δίπλα σε κάθε μορφή
αγώνα που ξέσπασε και δεν σταμάτησαν να αγωνίζονται
ενάντια στην κυβέρνηση, στο φασισμό και στην ΕΕ.

Ήταν αυτά που σήκωσαν στις πλάτες τους τον αγώ-
να των διοικητικών, που στάθηκαν αλληλέγγυοι στον
αγώνα των εκπαιδευτικών, που διαδήλωναν μαζικά
ενάντια στην ανάληψη της ελληνικής προεδρίας, που
βρίσκονταν πλάι-πλάι με τους μετανάστες και την
LGBTQ κοινότητα στην παγκόσμια μέρα κατά του ρα-
τσισμού και του φασισμού στις 22 Μάρτη” λέει ο Φοί-
βος Πηγαδάς από το σχήμα ΑΝΤΙΔΟΜΗ των Πολιτικών
Μηχανικών Θεσσαλονίκης. 

Οργανωμένα

“Για όλους αυτούς τους λόγους αυτές οι εκλογές
αποτέλουν μια μάχη από τις πολλές που έχουν ξεσπάσει
μπροστά μας. Τα ΕΑΑΚ στη Θεσσαλονίκη κατάφεραν
μέσα από την κοινή δράση των σχημάτων να σπάσουν
τον έλεγχο που πραγματοποιείται στη φοιτητική λέσχη
και να σταματήσουν τον έλεγχο για την επίδειξη του πά-
σο που απαιτείται με αποτέλεσμα να μπορούν να τρώνε
όσοι έχουν ανάγκη, είτε φοιτητές είτε όχι. 

Θα συνεχίσουμε λοιπόν να δίνουμε τις
μάχες οργανωμένα, μέσα από τα σχήμα-
τά μας προσπαθώντας να τα δυναμώσου-
με πολιτικά και αριθμητικά. Ξέρουμε πο-
λύ καλά ότι για να νικήσει το φοιτητικό κί-
νημα, χρειάζεται να έχει στο κέντρο του
μια δυνατή αντικαπιταλιστική αριστερά
που θα συνδέει τις μάχες ενάντια στις πε-
ρικοπές με την προοπτική της ανατρο-
πής. Γι’ αυτό, στις 7 Μάη, στηρίζουμε-
ψηφίζουμε ΕΑΑΚ παντού!”.

“Η ΕΑΑΚ στο Μ.Ι.Θ.Ε. πήρε για πρώτη
φορά μέρος στις εκλογές με το όνομα
Κ.ΑΡ.ΜΑ. (Κίνηση ΑΡιστερών ΜΑχόμε-
νων) πρίν απο τρία χρόνια. Φέτος παίρνει
μέρος στις εκλογές με μεγαλύτερο ψηφοδέλτιο. 

Μέσα από τη δράση των συντρόφων του σχήματος
φέτος, είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι θα καταφέρουμε ένα
δυνατό κατέβασμα, διεκδικώντας και έδρα μέσα στο Δ.Σ.
της σχολής, δυναμώνοντας συνολικά την παρέμβαση
της αριστεράς.” δηλώνει η Μαρία Γεωργάκα. “Βάζουμε
ως στόχο τη δημιουργία ενός δυνατού φοιτητικού συλ-
λόγου ικανού να στηρίξει τους εργατικούς αγώνες που
ανοίγονται αλλά και να κοντράρει τα μέτρα που προσπα-
θεί να περάσει η κυβέρνηση μέσα στα πανεπιστήμια.
Απέναντι στις διαγραφές φοιτητών το Κ.ΑΡ.ΜΑ. ΕΑΑΚ
απαντάει διαγραφή του χρέους. Απέναντι στην ιδιωτικο-
ποίηση των σχολών απαιτεί δωρεάν συγγράμματα, δω-
ρεάν σίτιση και στέγαση για όλους τους φοιτητές. 

Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος είναι αναγκαίο να
υπάρχει παρέμβαση της ΕΑΑΚ μέσα στο Μ.Ι.Θ.Ε. την
επόμενη περίοδο για ένα ζωντανό σύλλογο όπου οι απο-
φάσεις θα παίρνονται μέσα απο γενικές συνελεύσεις,
πράγμα που δεν συνέβαινε μέχρι τώρα καθώς η ΔΑΠ εί-
χε αυτοδυναμία. Επιπλέον κεντρική μάχη που έχει να δώ-
σει η αντικαπιταλιστική αριστερά μέσα στη σχολή είναι η
πάλη ενάντια στο φασισμό και τις ρατσιστικές αντιλή-
ψεις που καλλιεργεί το σύστημα”. 

Δύναμη στην ΕΑΑΚ 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
Μ.Ι.Θ.Ε.: ΚΑΡΜΑ ΕΑΑΚ
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 
Πολιτικών Μηχανικών: ΑΝΤΙΔΟΜΗ
Γερμανικό: LUST ΕΑΑΚ
Κινηματογράφου: ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Ιατρική: RESISTANCE
Μαθηματικό: APPITO
Οικονομικό: ANTICAPITALISTA
Πληροφορική: RAM
Β.Ε.Τ.: ΜΙΚΡΟΒΙΟ
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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΜΙΘΕ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

Η κοινή διαδήλωση φοιτητών και απεργών διοικητικών, 13/10/13


