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εργατικη αλληλεγγυη

Η
εφημερίδα Φαϊνάνσιαλ
Τάιμς αποφάσισε την περα-
σμένη βδομάδα να προσφέ-

ρει μια κλειδαρότρυπα για να δει
κανείς τι πραγματικά γινόταν στις
συναντήσεις του 2011 και του 2012
για την αντιμετώπιση της κρίσης
της ευρωζώνης. Την ουσία των γε-
γονότων ο περισσότερος κόσμος
που έζησε εκείνες τις μέρες την ξέ-
ρει. Αυτό όμως που καταγράφεται
με τον πιο απόλυτο τρόπο είναι το
επίπεδο των μηχανορραφιών, των
εκβιασμών και κυρίως του πανικού
που επικρατούσε πίσω από τα χα-
μόγελα στα δείπνα των ηγετών της
ΕΕ.

Το δεύτερο μέρος του ρεπορτάζ
για παράδειγμα είναι αφιερωμένο
στο μυστικό σχέδιο “Ζ”, το οποίο
προετοίμαζε τα πρακτικά βήματα
σε περίπτωση εξόδου της Ελλάδας
από το ευρώ. Κανείς δεν μπορούσε
να μάθει τίποτα, πέρα από μια στε-
νή ομάδα τεχνοκρατών που είχε
αναλάβει να αποφασίσει από το
ποια θα ήταν η ισοτιμία ενός μετα-
βατικού νομίσματος ως τον τρόπο
που θα αποσυνδεθούν τα κομπιού-
τερ της τράπεζας της Ελλάδας από
την Φρανκφούρτη. Όλα αυτά την
ώρα που επισήμως η “έξοδος από
το ευρώ” ήταν υποτίθεται εκτός
πραγματικότητας.

Την προσοχή ωστόσο έχουν τρα-
βήξει οι λεπτομέρειες για τη συνάν-
τηση των G20 στις Κάννες το Νοέμ-
βρη του 2011. Ήταν εκεί που επικυ-
ρώθηκε το τέλος της κυβέρνησης
Παπανδρέου και οργανώθηκε το
στήσιμο της κυβέρνησης Παπαδή-
μου. Το πρώτο που χρειάζεται να
κρατήσουμε είναι ότι επιβεβαιώνε-
ται πως όλα ξεκίνησαν από την επι-
τυχία που είχαν οι απεργίες εκείνου
του φθινόπωρου, ιδιαίτερα η
48ωρη πανεργατική στις 19-20
Οκτώβρη και οι παρελάσεις της ορ-
γής στις 27-28 Οκτώβρη. Ο Παπού-
λιας αναγκάστηκε να εγκαταλείψει
την εξέδρα της παρέλασης. Ο Πα-
πανδρέου ένιωσε αδύναμος να πε-
ράσει το νέο πακέτο λιτότητας που
συνόδευε το κούρεμα του ελληνι-
κού χρέους. Η λύση που σκέφτηκε
-και ανακοίνωσε- μέσα στον πανικό
του ήταν να βάλει το νέο πακέτο σε
δημοψήφισμα.

Για τους Ευρωπαίους ηγέτες
όμως και ιδιαίτερα για το Σαρκοζί
που ήταν τότε πρόεδρος της Γαλ-
λίας, αυτό ήταν κίνδυνος-θάνατος
για την ευρωζώνη. Μίλησε με τη
Μέρκελ και συναποφάσισαν ότι θα
πρέπει να καλέσουν τον Παπανδρέ-
ου στις Κάννες όπου θα συνεδρία-
ζαν οι G20. Δεσμεύτηκαν ότι θα
του άλλαζαν τα φώτα μέχρι να πά-
ρει πίσω την απερισκεψία του.

Δεύτερο κρατούμενο. Γιατί πανι-

κοβλήθηκαν τόσο οι Σαρκοζί και
Μέρκελ; Δύο λόγοι προκύπτουν μέ-
σα από την αφήγηση των FT. Πρώ-
τον φοβήθηκαν το όχι στο δημοψή-
φισμα. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν
είχαν την παραμικρή εναλλακτική
λύση. Κατ'επέκταση φοβήθηκαν το
προηγούμενο που θα άνοιγε ένα
δημοψήφισμα. Κάθε κυβέρνηση
που θα αισθανόταν αδύναμη να
επιβάλει λιτότητα θα μπορούσε να
πέσει στην “παγίδα” του δημοψηφί-
σματος. 

Σπρεντ

Η δεύτερη αιτία ήταν ότι η κρίση
στην ευρωζώνη δεν ήταν “ελληνική”
όπως προσπαθούσαν τότε να μας
πείσουν. Οι FT γράφουν πως το
μυαλό τους ήταν στην Ιταλία, όπου
τα σπρεντ είχαν εκτοξευθεί, εμπι-
στοσύνη στον Μπερλουσκόνι δεν εί-
χαν, και με το ιταλικό χρέος στα 2
τρις, γνώριζαν πως χρήματα για να
διασωθεί η Ιταλία δεν υπήρχαν.

Ο Βενιζέλος μπήκε στο νοσοκο-
μείο με πόνους στην κοιλιά, αλλά
αναγκάστηκε να ταξιδέψει στις
Κάννες όχι μόνο με τον Παπανδρέ-
ου και τη συνοδεία του αλλά και με
το χειρουργό του. Το τι έγινε στις
Κάννες το έχουν περιγράψει άλλοι
με πιο γλαφυρά λόγια. Ο Ισπανός
πρώην πρωθυπουργός έγραψε ότι
ο Σαρκοζί ανέβηκε στην καρέκλα
και φώναζε στον Παπανδρέου “εί-
σαι γαμω – ψυχοπαθής”. Σύμφωνα
με το Βήμα, ο αναπληρωτής υφυ-
πουργός Σαχινίδης που παρακο-
λουθούσε αμίλητος, οι μόνες λέ-
ξεις που είπε στο τέλος ήταν επί-
σης στα “γαλλικά”: “φάγαμε βοϊ-
δόπ...α”.

Επί της ουσίας, ο Σαρκοζί (εκ-
προσωπώντας και τη Μέρκελ) εκ-
βίασε τον Παπανδρέου ότι αν θέλει

να κάνει δημοψήφισμα θα πρέπει
να είναι “εντός ή εκτός ευρωζώ-
νης;” και όχι για το πακέτο διάσω-
σης. Οι FT περιγράφουν τον Πα-
πανδρέου να γίνεται ράκος στη
διάρκεια της “μάχης” και “ο κ. Βενι-
ζέλος ανέλαβε, ένα σημάδι που
πολλοί είδανε ως ξαφνική συνειδη-
τοποίηση από τον πρωθυπουργό
ότι πλέον είναι ξοφλημένη πολιτική
δύναμη – και ο κ. Βενιζέλος... κινή-
θηκε για να εκμεταλλευτεί την αλ-
λαγή στις περιστάσεις”. Στο μεταξύ
ο Μπαρόζο έκανε μια παράλληλη
δουλειά. Ενημέρωνε τον Σαμαρά
ότι ο Παπανδρέου θα βρεθεί υπό
ασφυκτικό εκβιασμό και του ζητού-
σε να δώσει το ΟΚ για κυβέρνηση
“εθνικής ενότητας”. Τρίτο, λοιπόν,
κρατούμενο, οι Κάννες αποδει-
κνύουν ότι η δημοκρατική ευαισθη-
σία της ΕΕ είναι ένα κακόγουστο
αστείο.

Οι κωλοτούμπες που ακολούθη-
σαν είναι γνωστές. Ο Σαμαράς από
τον... αντιμνημονιακό αγώνα έβαλε
τη ΝΔ στην κυβέρνηση Παπαδή-
μου. Ο Βενιζέλος πριν τις Κάννες
έλεγε: “Τώρα ο ίδιος ο πολίτης με-
τά την στήριξη που θα προσφέρει η
κοινοβουλευτική πλειοψηφία στη
κυβέρνηση, θα κληθεί να απαντήσει
με μια λογική συνοχή και συνέπεια,
με αρχή, μέση και τέλος: Είμαστε
υπέρ της Ευρώπης; Είμαστε υπέρ
της Ευρωζώνης; Είμαστε υπέρ του
ευρώ;”. Μετά τις Κάννες: “Η θέση
της Ελλάδας μέσα στο ευρώ είναι
μια ιστορική κατάκτηση της χώρας
που δεν μπορεί να τεθεί υπό αμφι-
σβήτηση. Το κεκτημένο αυτό του
ελληνικού λαού δεν μπορεί να
εξαρτηθεί από τη διεξαγωγή δημο-
ψηφίσματος”. Όσο για τον Παπαν-
δρέου, δεν τόλμησε να κάνει ούτε
δημοψήφισμα για το πακέτο διάσω-

σης, ούτε για την Ευρωζώνη. Ο
ίδιος και οι φίλοι του τώρα θέλουν
να παρουσιάσουν την πρότασή του
ως τελευταία... αντίσταση ενάντια
στην Τρόικα. Στην πραγματικότητα
ο ίδιος στις Κάννες είχε δηλώσει
πως ο λόγος που ήθελε το δημοψή-
φισμα ήταν για να αναγκάσει τον
Σαμαρά να συστρατευτεί με το
πρόγραμμα λιτότητας και έτσι να
μπορέσει να καθυποτάξει το κίνημα
που δεν άφηνε την κυβέρνηση να
προχωρήσει.

Υπάρχει ένα ακόμη συμπέρασμα.
Οι ηγέτες της ΕΕ δεν είχαν -και
όπως φαίνεται και ενόψει των ευ-
ρωεκλογών της Κυριακής, δεν
έχουν- την παραμικρή ιδέα για την
πολιτική κρίση. Πίστευαν ότι ο Πα-
πανδρέου θα μπορούσε να περάσει
το πρόγραμμα λιτότητας μόνος
του. Έπειτα πίστεψαν ότι αρκεί να
βάλουν πρωθυπουργό έναν μη-
εκλεγμένο τραπεζίτη, τον Παπαδή-
μο, και όλα θα λύνονταν. Κάτι που
ξεχνάνε οι FT να αναφέρουν είναι
ότι στην κυβέρνηση Παπαδήμου
που έστησαν η παρέα της Μέρκελ,
του Σαρκοζί και του Μπαρόζο, μπή-
καν και οι φασίστες του Καρατζα-
φέρη, ανοίγοντας διάπλατα το δρό-
μο στη Χρυσή Αυγή. Στην Ιταλία
άλλαξαν τρεις μη-εκλεγμένους
πρωθυπουργούς μέχρι στιγμής, αλ-
λά αυτό δεν έκανε το χρέος της
χώρας μικρότερο. Ο πολυμήχανος
Σαρκοζί έχασε τις εκλογές μετά
από λίγους μήνες. Και ο έτερος να-
πολεοντίσκος, Βενιζέλος, πίστευε
ότι αν κάνει το καλό παιδί στα με-
γάλα αφεντικά θα άνοιγε ο δρόμος
για την εξουσία. Το μαύρισμα που
θα εισπράξουν όλοι τους την ερχό-
μενη Κυριακή είναι το επιστέγασμα
όλης αυτής της αποτυχίας.

Σωτήρης Κοντογιάννης

“Μεσοπρόθεσμο”
Το Μνημόνιο
2015-2018

Τ
ην περασμένη βδομάδα η κυ-
βέρνηση πέρασε, με 150 ψή-
φους στη Βουλή, το "Μεσο-

πρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2015-2018". Η κυβέρνη-
ση ισχυρίζεται ότι το νέο αυτό "με-
σοπρόθεσμο" δεν περιλαμβάνει πρό-
σθετα μέτρα. 

Τυπικά έχει δίκιο: το μεσοπρόθε-
σμο δεν είναι παρά ένας χάρτης, μια
προσπάθεια αποτύπωσης των "προ-
βλέψεων" των οικονομικών επιτελεί-
ων της κυβέρνησης και της Τρόικας
για την πορεία των οικονομικών με-
γεθών την επόμενη τετραετία. Όπως
έγραφε στο κείμενο που παρουσία-
σε ο ίδιος ο Χρήστος Σταϊκούρας, ο
αναπληρωτής υπουργός Οικονομι-
κών, "στοχεύει στην απεικόνιση της
δημοσιονομικής στρατηγικής της
κυβέρνησης, σε τετραετή ορίζοντα".

Τι σημαίνει αυτό; Το μεσοπρόθε-
σμο προβλέπει, για παράδειγμα,
έσοδα 3,2 δις από αποκρατικοποι-
ήσεις το 2016 -κύρια από την πώλη-
ση μετοχών της ΔΕΗ. Αλλά δεν περι-
λαμβάνει κάποια απόφαση ή κάποιο
νόμο για την ίδια την πώληση της
ΔΕΗ. Απλά καταγράφει τις προβλέ-
ψεις από τις συνέπειες της αποκρα-
τικοποίησής της. 

Aιματηρές "θυσίες"

Πίσω απ' αυτό το φτηνό παιχνίδι
με τις λέξεις κρύβεται στην πραγμα-
τικότητα μια νέα επίθεση σε βάρος
των εργατών, των συνταξιούχων και
των φτωχών, κρύβεται μια ολόκληρη
σειρά από αιματηρές "θυσίες" στο
βωμό της "βιωσιμότητας του χρέ-
ους".

Το πρώτο πράγμα που προβλέπει
το νέο μεσοπρόθεσμο είναι η επίτευ-
ξη ολοένα και μεγαλύτερων "πρωτο-
γενών πλεονασμάτων" μέσα στην τε-
τραετία που μας έρχεται: 4.2 δις το
2014 που θα γίνουν 4.7 δις το 2015,
6.9 δις το 2016, 9.4 δις το 2017 και
11.6 δις το 2018. Αυτά τα δισεκα-
τομμύρια θα "εξοικονομηθούν" από
τρεις πηγές: τη μείωση των δημο-
σίων εξόδων, με πρώτα και κύρια
θύματα τις δαπάνες των υπουργείων
Εργασίας και Παιδείας, την αύξηση
των εσόδων μέσα από την εκτόξευ-
ση σε νέα ύψη της φορολογίας και
τις αποκρατικοποιήσεις. 

"Οι πρωτογενείς δαπάνες", γράφει
Το Βήμα, "προβλέπεται να διαμορ-
φωθούν σε 42,6 δις ευρώ το 2014
και να περιορίζονται στη συνέχεια,
σε 41,4 δις ευρώ το 2015, σε 41,2
δις ευρώ το 2016, σε 41,2 δις ευρώ
το 2017 και σε 40,9 δις ευρώ το
2018".
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ΚΑΝΝΕΣ 2011 Πανικός και εκβιασμοί
στο Διευθυντήριο της ΕΕ



Ό
σο κι αν προσπαθούν τα κυ-
βερνητικά επιτελεία και τα
παπαγαλάκια τους να θολώ-

σουν το μήνυμα που βγήκε από τις
κάλπες της Κυριακής, η αλήθεια δεν
κρύβεται: η Νέα Δημοκρατία του Σα-
μαρά καταρρέει εκλογικά όπως έπα-
θε και το ΠΑΣΟΚ του Παπανδρέου
και του Βενιζέλου, υπάρχει μαζική
στροφή προς τα αριστερά και το
ρεύμα αυτό ριζοσπαστικοποιείται με
την ενίσχυση των αντικαπιταλιστικών
δυνάμεων της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Η μάχη
για την ανατροπή της συγκυβέρνη-
σης είναι ανοιχτή και θα είναι σκλη-
ρή. Το πρώτο βήμα είναι η ενίσχυση
του αντικαπιταλιστικού ρεύματος με
την ψήφο στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις ευ-
ρωεκλογές αυτής της Κυριακής. Και
η συνέχεια είναι να μεταφέρουμε
οργανωμένα στο δρόμο της πάλης,
στους χώρους δουλειάς και στο μα-
ζικό κίνημα, την αριστερή στροφή
που καταγράφουν οι κάλπες.

Αφετηρία για τη σωστή εκτίμηση
των εκλογικών αποτελεσμάτων είναι
η μεγάλη κρίση του κυβερνητικού
στυλοβάτη, δηλαδή της Νέας Δημο-
κρατίας. Το πατατράκ που έπαθε
στην Αθήνα και στην Αττική ευρύτε-
ρα δεν έχει προηγούμενο. Ο ίδιος ο
Σαμαράς βγήκε την παραμονή του
πρώτου γύρου για να ζητήσει στήρι-
ξη του Σπηλιωτόπουλου. Το αποτέλε-
σμα; Για πρώτη φορά υποψήφιος της
ΝΔ δεν περνάει στο δεύτερο γύρο
στο Δήμο της Αθήνας. Στην Αττική το
ποσοστό της ΝΔ πέφτει στο 14%!

Δεν πρόκειται για κάποιο τυχαίο
εκλογικό ατύχημα. Είναι καρπός
τριών παραγόντων. Πρώτα απ’ όλα
της οικονομικής χρεοκοπίας της συγ-
κυβέρνησης που κανένα “success
story” δεν μπορεί να κρύψει. Η έξο-
δος στις αγορές με επιτόκιο 5% για
να αναχρηματοδοτηθεί ένα χρέος δι-
πλάσιο από το ΑΕΠ σημαίνει ότι η
«ανάπτυξη» πρέπει να φτάσει στο
10% μόνο και μόνο για να μένει στά-
σιμο το χρέος. Ούτε το πιο φαντασιό-
πληκτο σενάριο του Στουρνάρα δεν
μπορεί να κάνει τέτοιες προβλέψεις.

Η κατάρρευση της ΝΔ στην Αττική
είναι επίσης καρπός της εργατικής
αντίστασης. Στην Αττική βρίσκεται ο
κορμός της εργατικής τάξης, εδώ
γίνονται οι αμέτρητες καθημερινές
διαδηλώσεις για τις οποίες θλίβον-
ται οι υπουργοί και οι Καμίνηδες.

Αλλά αυτό συνδυάζεται με τον τρί-
το παράγοντα, την πολιτική και ηθι-
κή χρεοκοπία της κυβέρνησης όπως
εκφράστηκε με το σκάνδαλο Μπαλ-
τάκου. Από την εποχή της δολοφο-
νίας του Λαμπράκη το 1963 έχουν
να φανούν τόσο απροκάλυπτα οι δε-
σμοί ανάμεσα στο κόμμα της άρχου-
σας τάξης και τον φασιστικό υπόκο-
σμο. Είναι η ώρα για τον Σαμαρά να
ακολουθήσει το παράδειγμα του
«εθνάρχη» Καραμανλή που έφυγε
τότε για το Παρίσι με ψεύτικο όνομα
ως Τριανταφυλλίδης. Το Βερολίνο
τον περιμένει.

Είναι φανερό ότι η κρίση της ΝΔ
δίνει τροφή στις προσπάθειες των
νεοναζί της Χρυσής Αυγής να ξανα-
νομιμοποιηθούν. Ο Μπαλτάκος μπο-
ρεί να έφυγε, αλλά οι γέφυρες πα-
ραμένουν σε λειτουργία. Ένα 10%
των ψηφοφόρων της ΝΔ πήγε στους
Κασιδιάρηδες και τους Παναγιώτα-
ρους. Το γεγονός ότι δεν προφυλα-
κίστηκαν για την εγκληματική δράση
τους προφανώς τους διευκόλυνε.

Και το ίδιο έκανε η ρατσιστική προ-
εκλογική εκστρατεία του Σπηλιωτό-
πουλου ενάντια στο Τζαμί και τους
μετανάστες. Το μέτωπο του αντιφα-
σιστικού κινήματος ενάντια στις
απόπειρες των νεοναζί να ανασυν-
ταχθούν είναι από τα πιο καυτά κρα-
τούμενα της περιόδου.

Στροφή Αριστερά

Ωστόσο, η προσπάθεια των φιλο-
κυβερνητικών ΜΜΕ να προβάλουν
τη Χρυσή Αυγή για να κρύψουν τη
στροφή προς τα αριστερά είναι γε-
λοία. Η «θεωρία» ότι η ψήφος προς
την Αριστερά ήταν μια στιγμιαία έκ-
φραση αγανάκτησης το 2012, η
οποία τώρα πέφτει, δεν πατάει στην
πραγματικότητα.

Το άθροισμα των κομμάτων της
Αριστεράς στην Αττική το 2012 ήταν
37%. Ακριβώς το ίδιο ποσοστό κατα-
γράφεται και στις κάλπες της Κυρια-
κής που πέρασε. Η διαφορά είναι ότι
τότε τη μερίδα του λέοντα την είχε ο
ΣΥΡΙΖΑ συμπιέζοντας τα ποσοστά
του ΚΚΕ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ενώ τώ-
ρα αυτή η κατανομή αλλάζει. Το
ΚΚΕ φτάνει στο 10,7% και η ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ στο 2,1% στην Αττική. Ο κό-
σμος επιμένει αριστερά και μια μερί-
δα μετακινείται αριστερότερα από

τον ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτή η μετατόπιση είναι εντυπω-

σιακή στην περίπτωση της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ. Το άθροισμα των ψήφων που
πήραν τα ψηφοδέλτια που στήριξε
στις 12 από τις 13 Περιφέρειες φτά-
νει τις 125.000 και σαν ποσοστό το
2,3% πανελλαδικά. Και δεν πρόκει-
ται για τυχαία καταγραφή χωρίς ρί-
ζες. Αυτό το δείχνουν τα αποτελέ-
σματα στους Δήμους, όπου τα ψη-
φοδέλτια που στήριξε η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
καταγράφουν ακόμη μεγαλύτερα
ποσοστά σε πάνω από 20 από τους
μεγαλύτερους δήμους της χώρας.
Το μέσο ποσοστό αυτών των δημοτι-
κών σχημάτων φτάνει στο 2,63%.

Πρόκειται για ένα ρεύμα ανοιχτά
αντικαπιταλιστικό, αφού η ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ παντού στήριξε το μεταβατικό
πρόγραμμά της που μιλάει για δια-
γραφή του χρέους, κρατικοποίηση
των τραπεζών, ρήξη με το ευρώ και
αποδέσμευση από την ΕΕ με την
επιβολή εργατικού ελέγχου στα
κλειδιά της οικονομίας.

Γίνεται φανερό ότι οι μάχες για
την ανατροπή της κυβέρνησης και
των μνημόνιων δεν θα κερδιθούν με
επιδείξεις μετριοπάθειας, όπως κά-
νει συστηματικά η ηγεσία του ΣΥΡΙ-
ΖΑ όλο αυτό το διάστημα. Ο κόσμος
της Αριστεράς δεν θέλει να ακούει

τον Τσίπρα να υπόσχεται, παραδείγ-
ματος χάρη, ότι η επιστροφή του
13ου και 14ου μισθού αναβάλλεται
επ’ αόριστο. Αυτός ο κόσμος βρί-
σκεται στα αριστερά αυτής της ηγε-
σίας και ένα αυξανόμενο τμήμα του
δηλώνει ανοιχτά την προτίμησή του
για ρήξεις και ανατροπές αντικαπι-
ταλιστικές.

Aντιδραστικός χαρακτήρας

Αυτό το ρεύμα προσπαθεί να συγ-
κροτήσει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Άμεσα, διεκ-
δικώντας την ψήφο στην κάλπη των
ευρωεκλογών. Μια είσοδος της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ στην Ευρωβουλή δεν πρό-
κειται να αλλάξει τον αντιδραστικό
χαρακτήρα αυτού του θεσμού που
έχει μεγαλύτερο δημοκρατικό έλ-
λειμμα και από τα επιμέρους εθνικά
κοινοβούλια. Στην εποχή των κοινο-
βουλευτικών πραξικοπημάτων, όπου
οι κυβερνήσεις κατασκευάζονται
στις …Κάννες και τα μνημόνια ψηφί-
ζονται fast track, οι θεσμοί της ΕΕ
παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Δεν
έχουμε αυταπάτες γι’ αυτό. 

Δυνατή ΑΝΤΑΡΣΥΑ και στις ευ-
ρωεκλογές σημαίνει καλύτερες δυ-
νατότητες να παλέψουμε για ένα
ανατρεπτικό εργατικό κίνημα και
στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Για
τους υποψήφιους της Εργατικής Αλ-
ληλεγγύης που συμμετέχουν στο ευ-
ρωψηφοδέλτιο της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η
ψήφος αυτή είναι και μια συμπαρά-
σταση ενάντια στη χρυσαυγίτικη
δίωξη που φτάνει ξανά στο δικαστή-
ριο στις 12 Ιούνη. Και βέβαια θα εί-
ναι ένα μήνυμα για τους αντικαπιτα-
λιστές σε όλη την Ευρώπη που αγω-
νίζονται ώστε η οργή των εργατών
να μην καπελωθεί από τη ρατσιστική
δημαγωγία των λεγόμενων «ευρω-
σκεπτικιστών».

Εμπρός να συγκροτήσουμε την
ανατρεπτική αντικαπιταλιστική Αρι-
στερά, εμπρός να μετατρέψουμε κά-
θε ψήφο στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε οργα-
νωμένη δύναμη εκεί που μετράει πε-
ρισσότερο, στο κίνημα στους χώ-
ρους δουλειάς και στους δρόμους!

H άποψή μας Νο 1123, σελ. 3
εργατικη αλληλεγγυη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ Στόχος 120.000€

Στα 47.155 ευρώ ανέβηκε ο δεί-
κτης της οικονομικής εξόρμησης
της Εργατικής Αλληλεγγύης με
τα 5.325 ευρώ που συγκεντρώθη-
καν την βδομάδα που πέρασε. 

Ευχαριστούμε γις τις προσωπι-
κές σας ενισχύσεις που συνεχί-
ζονται και είναι πολύτιμες για να
ανταποκριθούμε στα αυξημένα

έξοδα και των εκλογικών μαχών:
από 50 ευρώ Γιάννης Σ., Αμαλία
Γ., Μαίρη Π., Γιώργος Μ., Νίκος
Μ., Ελένη Τ. και Μαρία Τ., Χρή-
στος Θ. 40, από 30 ευρώ Ειρήνη
Δ. και Βασίλης Ζ., από 25 Γιώτα
Μ. και Κώστας Τ., από 20 ευρώ
Χριστίνα Κ., Γιώργος Π., Παναγιώ-
της Π., Κατερίνα Τ., από 10 ευρώ

Κάτια Γ., Φώτης Τ., Κώστας Μ. και
Μαρία Μ. 

Ευχαριστούμε τις συντρόφισ-
σες και τους συντρόφους που
συγκέντρωσαν από εξορμήσεις
40 ευρώ στο Θριάσειο νοσοκο-
μείο και σε εργατικούς χώρους
στα Γιάννενα, 33 ευρώ στο Ρέθυ-
μνο, 25 στο Δήμο Περιστερίου.

Μαζικό ρεύμα αντικαπιταλιστικό

Απεργιακή διαδήλωση, Αθήνα 14 Μάη



Τα αποτελέσματα των εκλογώνσελ. 4, Νο 1123
εργατικη αλληλεγγυη

Δημοτικές Βουλευτικές 2012 Δημοτικές
2014 Ιούνης Μάης 2010

Δήμος Ονομασία σχήματος Ψήφοι % Εδρες Ψήφοι % Ψήφοι % Ψήφοι % Εδρες

Αθήνα Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας 4398 1,97 1 1282 0,45 4398 1,51 6548 2,88 1

Πειραιάς Ανταρσία στο λιμάνι 1166 1,44 - 326 0,34 1113 1,13 1850 2,71 1

Θεσσαλονίκη Ανταρσία στη Θεσσαλονίκη 2804 2,12 - 461 0,29 1921 1,18 1595 1,28 -

Νίκαια Ανταρσία στη Κοκκινιά 1086 2,26 1 186 0,33 718 1,21 - - -

Χανιά Ανταρσία στα Χανιά 974 2,07 - 262 0,54 933 1,85 - - -

Πάτρα Ανταρσία στην Πάτρα 968 0,98 - 412 0,38 1493 1,33 - - -

Γιάννενα Αριστερή Παρέμβαση στα Γιάννενα 820 1,74 - 277 0,58 917 1,87 1850 4,12 1

Περιστέρι Aριστερή Κίνηση Περιστερίου 2754 4,22 2 445 0,61 1487 1,95 1696 2,96 1

Νέο Ηράκλειο Ρήξη και ανατροπή στο Ηράκλειο 709 3,22 1 119 0,48 452 1,77 - - -

Πετρούπολη Ανυπότακτη Πετρούπολη 984 4,12 1 149 0,57 472 1,73 561 2,76 1

Βριλήσσια Δράση για μια άλλη πόλη 2051 15,48 3 69 0,46 232 1,54 1578 13,91 2

Μαρούσι Εκτός των τειχών 1025 3,36 1 171 0,49 543 1,52 952 3,43 1

Ζωγράφου Κίνημα στη πόλη του Ζωγράφου 1091 3,86 1 192 0,57 677 1,97 1314 5,01 1

Αγ. Παρασκευή Φυσάει κόντρα 1039 4,47 1 108 0,39 379 1,34 - - -

Νέα Ιωνία Εκτός σχεδίου 822 2,89 1 186 0,56 593 1,74 560 2,22 -

Βύρωνας Αριστερή Παρέμβαση Πολιτών 929 3,72 1 166 0,57 608 2,04 1382 6,09 1

Νέα Σμύρνη Μια Πόλη Ανάποδα 1639 5,34 1 224 0,62 681 1,83 1685 6,56 1

Γλυφάδα Αριστερή Πρωτοβουλία 628 1,66 111 0,26 466 1,09 - - -

Αιγάλεω Ρήγμα στα Δυτικά 1645 5,00 1 144 0,36 614 1,48 - - -

Καισαριανή Ανυπότακτη Καισαριανή 442 3,57 - 51 0,31 218 1,27 - - -

Αμπελόκηποι–Μενε-
μένη Θεσσαλονίκης

Ανυπακοή στις γειτονιές 
των Αμπελοκήπων-Μενεμένης 643 2,92 1 68 0,28 319 1,27 - - -

Πύργος Ανταρσία στο Δήμο Πύργου 525 1,73 - 162 0,56 574 1,89 1192 3,97 1

Θέρμη Μέτωπο ρήξης και ανατροπής 608 2,42 1 59 0,22 310 1,16 - - -

Αγ. Ανάργυροι - 
Καματερό

Ανυπόταχτη Πόλη 729 2,78 1 145 0,49 464 1,52 - - -

Η
«Ανταρσία στην Κοκκινιά της προ-
σφυγιάς και της αντίστασης» κα-
τάφερε στο πρώτο κατέβασμά

της στις Δημοτικές Εκλογές σε Νίκαια
Ρέντη να καταγράψει ποσοστό 2,26% και
να εκλέξει μία Δημοτική Σύμβουλο. 

Η επιτυχία αυτή δεν έπεσε από τον ου-
ρανό. Είναι αποτέλεσμα της συνεπούς
παρουσίας και της δράσης της Αντικαπι-
ταλιστικής Αριστεράς μέσα στην πόλη
της Νίκαιας όλα τα προηγούμενα χρόνια.
Δε διστάσαμε, πάρα τις μικρές μας δυνά-
μεις, να μπούμε μπροστά στη μάχη για
να μην αφήσουμε το τάγμα εφόδου της
Χρυσής Αυγής να μετατρέψει τη γειτονιά
μας σε ναζιστικό γκέτο. Ήμασταν δίπλα
σε όλες τις μάχες του εργατικού κινήμα-
τος, στις απεργιακές φρουρές των εκπαι-
δευτικών στη διάρκεια της απεργίας
διαρκείας, στους αγώνες των δημοτικών
υπαλλήλων ενάντια στις διαθεσιμότητες
απολύσεις, στις απεργιακές φρουρές
των εργαζόμενων στις ιδιωτικές κλινικές,
στις μάχες για δημόσια και δωρεάν
υγεία. 

Σημαία
Δώσαμε έναν προεκλογικό αγώνα με

τη σημαία του αντιφασισμού, του αντιρα-
τσισμού και του αντικαπιταλισμού. Οργα-
νώσαμε περιοδείες σε όλους τους εργα-

τικούς χώρους της Νίκαιας και του Ρέν-
τη, πόρτα πόρτα στις εργατικές πολυκα-
τοικίες, σε όλες τις λαϊκές αγορές, οργα-
νώσαμε εκδηλώσεις ακόμα και σε ΚΑΠΗ
της Νίκαιας. 

Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι γιατί σε
όλες αυτές τις μάχες είχαμε στο πλευρό
μας τα αδέρφια μας, τους μετανάστες της
Πακιστανικής Κοινότητας που παρά το γε-
γονός ότι η κυβέρνηση Σαμαρά τους απα-
γόρευσε να συμμετέχουν στις δημοτικές
εκλογές, υποκλινόμενη στην ατζέντα της
Χρυσής Αυγής, είδαν την προεκλογική καμ-
πάνια της «Ανταρσία στην Κοκκινιά» σαν δι-
κιά τους μάχη. 

Την επόμενη περίοδο είμαστε αποφα-
σισμένοι μαζί με όλο τον κόσμο που θέλει
να αντισταθεί στην κρίση και την ανεργία,
να πρωτοστατήσουμε για νέους, ενωτι-
κούς, νικηφόρους αγώνες κόντρα στην
αξιολόγηση στα νοσοκομεία και στους
δήμους που στοχεύει στην απόλυση του
15% του προσωπικού, τις συγχωνεύσεις
σχολείων, τους πλειστηριασμούς, τους
φασίστες της Χρυσής Αυγής που έκαναν
ξανά προεκλογική εμφάνισή τρόμου. Και
μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες να
κερδίσουμε ακόμα περισσότερο κόσμο
της γειτονιάς στην προοπτική της αντικα-
πιταλιστικής ανατροπής των οικονομικών
δολοφόνων της κυβέρνησης, της τρόικας
και των νεοναζί.

Κατερίνα Θωίδου

Πολύ κοντά στο να εκλέξει δημοτικό σύμβουλο βρέθηκε
και η «Ανταρσία στη Θεσσαλονίκη για την Ανατροπή». Στο
δεύτερο εκλογικό της κατέβασμα, τα ποσοστά και οι ψήφοι
της αντικαπιταλιστικής αριστεράς στο δήμο Θεσσαλονίκης
σχεδόν διπλασιάστηκαν.

“Οι 2.804 ψήφοι και το 2,12% είναι ένα επιτυχημένο αποτέ-
λεσμα σε έναν από τους μεγαλύτερους δήμους της χώρας”,
μας είπε ο Γιάννης Κούτρας, επικεφαλής του σχήματος, “Δώ-
σαμε ένα σκληρό αλλά σπουδαίο αγώνα που μας έφερε σε
επαφή με πολύ κόσμο με τον οποίο θα βρεθούμε μαζί σε
όλες τις μάχες της επόμενης μέρας, ενάντια στην ιδιωτικο-
ποίηση του λιμανιού και της ΕΥΑΘ, ενάντια στους φασίστες”.

Το εκλογικό αποτέλεσμα στο δήμο του Πειραιά, με τον
υποψήφιο των εφοπλιστών Μώραλη και τον νυν δήμαρχο της
ΝΔ Μιχαλολιάκο να περνούν στο δεύτερο γύρο με 33,2 και
31,3 αντίστοιχα, άνοιξε τη συζήτηση περί “δεξιάς στροφής”
στο λιμάνι. Στην πραγματικότητα, ανέδειξε την αδυναμία της
αριστεράς να κοντράρει αποτελεσματικά τους δύο μνημονια-
κούς υποψήφιους.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για το “Λιμάνι της αγωνίας” του Θ.
Δρίτσα που από την αρχή παρουσιαζόταν σαν παράταξη
“όλων των Πειραιωτών” αφήνοντας στην άκρη τις ταξικές
διαφορές, ενώ μόλις ανακοινώθηκε η κάθοδος Μώραλη επι-
κεντρώθηκε εκεί, “ξεχνώντας” τη διοίκηση Μιχαλολιάκου και
τη μάχη εναντίον του. Η “Ανταρσία στο Λιμάνι” προσπάθησε,
με τις πολύ μικρότερες δυνάμεις της, να δώσει αυτή τη μάχη
και δε θα σταματήσει, παρά τη μη επανεκλογή της στο δημο-
τικό συμβούλιο.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

NIKAIA

Στο δεύτερο
γύρο
Τα αποτελέσματα του πρώτου

γύρου και η μαζική στροφή προς
τα αριστερά, έχουν ανοίξει τη συ-
ζήτηση για τη στάση στο δεύτερο
γύρο των εκλογών στους Δήμους
και τις Περιφέρειες. 

Αυτή είναι μια συζήτηση που
πρέπει να γίνει ανοιχτά και δημο-
κρατικά μέσα στον κόσμο της Αρι-
στεράς και κανονικά θα έπρεπε οι
αριστερές κινήσεις που κατάφε-
ραν να έχουν υποψήφιους στο
δεύτερο γύρο να πάρουν την
πρωτοβουλία για έναν τέτοιο διά-
λογο, ανοιχτό στις προτάσεις
όλων των ρευμάτων. 

Επειδή, όμως, οι ηγεσίες της
κοινοβουλευτικής αριστεράς, του
ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ, αποφεύγουν
τέτοιες διαδικασίες, το βάρος πέ-
φτει στα δημοτικά και περιφερει-
ακά σχήματα που στήριξε η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ να κάνουν αυτή τη συζή-
τηση μαζί με όλο τον κόσμο που
προβληματίζεται για τη συνέχεια.

Αφετηρία για τη συζήτηση είναι
η ξεκάθαρη τοποθέτηση ότι δεν
διαλέγουμε ανάμεσα σε διαχειρι-
στές που στήριξαν τα μνημόνια,
είτε ήταν του Παπανδρέου, είτε
του Παπαδήμου ή του Σαμαρά και
του Βενιζέλου. Τους μαυρίζουμε
όλους. Και οργανωνόμαστε για να
αντιμετωπίσουμε τις επιθέσεις
που μας ετοιμάζουν.

Διαφορετική

Η αντιμετώπιση πρέπει να είναι
διαφορετική στις περιπτώσεις
όπου κινήσεις της αριστεράς περ-
νάνε στο δεύτερο γύρο. Εκεί
ανοίγει ζήτημα κριτικής υποστήρι-
ξης των υποψηφίων του ΚΚΕ και
του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μας είναι αδιά-
φορο αν η Αριστερά θα καταφέ-
ρει πχ. να πάρει το Δήμο στην Πά-
τρα. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ έχει με συνέ-
πεια ταχθεί ενάντια στον ενδοαρι-
στερό εμφύλιο.

Όμως, πουθενά η στήριξη δεν
μπορεί να είναι άκριτη γιατί υπάρ-
χει όλη η αρνητική εμπειρία από
δημάρχους της ρεφορμιστικής
αριστεράς που υπέκυψαν στη δια-
χειριστική λογική φέρνοντας περι-
κοπές και απολύσεις. Δίνουμε μά-
χη ενάντια στις αυταπάτες ότι αρ-
κεί «να πάρουμε το Δήμο» και επι-
μένουμε στην ανάγκη της ανεξαρ-
τησίας της αντικαπιταλιστικής
αριστεράς, της μόνης δύναμης
που θα επιμείνει στους αγώνες
ενάντια και σε «αριστερούς δια-
χειριστές».

Με αυτή την αντιμετώπιση, η
συζήτηση για τον δεύτερο γύρο
μπορεί να είναι γόνιμη και να κερ-
δίζει τον κόσμο της αριστεράς
στην προοπτική του αγώνα για
την ανατροπή.

Σχήματα που στήριξε η ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Επιμέλεια: Λένα Βερδέ



Τα αποτελέσματα των εκλογών Νο 1123, σελ. 5
εργατικη αλληλεγγυη

Δ
ίπλα στη Νίκαια και την “Ανταρσία στην Κοκ-
κινιά της Προσφυγιάς και της Αντίστασης”
(βλέπε διπλανή σελίδα), πολλές νέες δημο-

τικές αντικαπιταλιστικές κινήσεις, που στήριξε η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, κατάφεραν, στην πρώτη τους εκλογική
κάθοδο, να εκλέξουν δημοτικούς συμβούλους.

Στο Νέο Ηράκλειο, “709 ψήφοι, ποσοστό 3,22%
και μία έδρα στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι το απο-
τέλεσμα για το σχήμα «Ρήξη και η Ανατροπή στο
Ηράκλειο - Αριστερή Αντικαπιταλιστική Δημοτική
Κίνηση»”, μας είπε η Δήμητρα Λιναρδάκη, υποψή-
φια της κίνησης, “Μια σημαντική καταγραφή και
επιτυχία της αντικαπιταλιστικής αριστεράς στη γει-
τονιά μας, η οποία δεν ήταν ουρανοκατέβατη παρά
το γεγονός ότι το σχήμα μας έχει τρεισήμιση μή-
νες ζωής. Το αποτέλεσμα δικαιώνει την πρωτοβου-
λία μας να συγκρoτηθεί η δημοτική κίνηση και ανα-
δεικνύει τις μάχες που έχει δώσει με συνέπεια η
αντικαπιταλιστική αριστερά στην περιοχή μας όλα
τα προηγούμενα χρόνια στο πλάι των εργαζόμενων
ενάντια στις επιθέσεις κυβέρνησης –τρόικας και
στη μάχη να μην αφήσουμε τους ναζί της Χ.Α. να
ελέγξουν τους δρόμους με τα γραφεία τους-άντρο
φασιστικών επιθέσεων στη Λ.Ηρακλείου. Ευχαρι-
στούμε όλους τους συναγωνιστές και τις συναγω-
νίστριες που μας στήριξαν. Ρήξη και ανατροπή
παντού μέχρι να νικήσουμε!”.

Παρουσία

Στην Αγία Παρασκευή, “η αντικαπιταλιστική κίνη-
ση «Φυσάει Κόντρα» που μόλις συγκροτήθηκε
εκλέγει δημοτικό σύμβουλο με σχεδόν 4,5%”, μας
είπε ο Σταμάτης Χατζηδήμου, υποψήφιος της κίνη-
σης, “Συνολικά η αριστερά ανέβηκε στο δήμο και η
δική μας παρουσία σε όλους τους αγώνες (ΕΡΤ,
δήμοι, εκπαιδευτικοί, μαθητικές καταλήψεις, ΕΟ-
ΠΥΥ, αντιφασιστικές-αντιρατσιστικές κινητοποι-
ήσεις, τοπικά ζητήματα) έπαιξε ρόλο. Με αυτό τον
αέρα, το Φυσάει Κόντρα και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ θα δώ-
σουμε τη μάχη των Ευρωεκλογών και θα συνεχί-
σουμε, μέσα και από το δημοτικό συμβούλιο, να
πρωτοστατούμε σε όλες τις μάχες”.

“Με επιτυχία στέφθηκε το πρώτο κατέβασμα της
κίνησης «Ρηγμα Στα Δυτικά» στον δήμο του Αιγά-
λεω”, μας είπε ο Μιχάλης Θεοδωράκης, υποψή-
φιος της κίνησης, “Πήραμε 1640 ψήφους και 5%
με αποτέλεσμα να εκλέξουμε έναν δημοτικό σύμ-
βουλο. Τρία πράγματα έπαιξαν σημαντικό ρόλο
στην επιτυχία. Το πρώτο είναι η παρουσία των
αγωνιστών και αγωνιστριών που συγκρότησαν το
Ρήγμα, σε όλες τις μάχες που έγιναν κεντρικά ή
τοπικά. Την μάχη εναντια στις συγχωνεύσεις σχο-
λείων, την απεργία των καθηγητών, ενάντια στο
κλείσιμο του Λοιμωδών, ενάντια στην τσιμεντοποί-
ηση του Μπαρουτάδικου, την απεργία διαρκείας
στην ιδιωτική κλινική Βουγιουλάκειο, κ.ά. Το δεύτε-
ρο είναι η δουλειά που έγινε τον τελευταίο μήνα.
Περιοδείες σε εργατικούς χώρους, πόρτα-πόρτα
σε γειτονιές, γύρες σε καφενεία και καφετέριες,
μαζέματα σε σπίτια κτλ. Το τρίτο αλλά όχι λιγότερο
σημαντικό ήταν ο καθαρός πολιτικός λογος. Η
σύγκρουση με τις πολιτικές της ΕΕ, η έξοδος από
το ευρώ, η διαγραφή του χρέους, η κρατικοποίηση
των τραπεζών”.

Την εκλογή δημοτικού συμβούλου κατάφεραν επί-
σης η “Ανυπακοή στις γειτονιές των Αμπελοκήπων-
Μενεμένης”, το “Μέτωπο Ρήξης και Ανατροπής” στο
δήμο Θέρμης στη Θεσσαλονίκη και η “Ανυπόταχτη
Πόλη” στους Αγίους Αναργύρους - Καματερό.

Μήνυμα ανταρσίας στους Δήμους

Ε
ντυπωσιακά είναι τα αποτελέσματα
των νέων αντικαπιταλιστικών δημοτι-
κών σχημάτων που συγκρότησαν οι

δυνάμεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε όλη τη χώρα,
ακόμα κι αν δεν κατάφεραν να εκλέξουν
δημοτικούς συμβούλους. Τα ποσοστά των
περισσότερων ξεπέρασαν, στο πρώτο τους
αυτό κατέβασμα, το 2%, ενώ πολλά, για λί-
γες μόνο ψήφους χάνουν την έδρα.

Μια τέτοια δυναμική εμφάνιση έκανε η
“Ανταρσία στα Χανιά”. “Το αποτέλεσμα των
δημοτικών εκλογών για το δήμο Χανίων
ανέδειξε την ΑΝΤΑΡΣΥΑ ως υπαρκτή και
υπολογίσιμη δύναμη στην πόλη”, μας είπε
ο Σεραφείμ Ρίζος, επικεφαλής της κίνησης,
“Σε μεγάλο βαθμό, κατά τη διάρκεια της
προεκλογικής καμπάνιας, καθορίσαμε την
πολιτική ατζέντα όχι μόνο της αριστεράς
αλλά και των υπόλοιπων δυνάμεων. Κερδί-
σαμε συμπάθεια και επιρροή πολύ μεγαλύ-
τερη από το ποσοστό που πήραμε στην
κάλπη με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα
στους εργατικούς χώρους. Είναι ενδεικτικό
ότι τα υψηλότερα ποσοστά μας τα κερδίσα-
με στο κέντρο της πόλης, στα πιο χτυπημέ-
να δηλαδή από την κρίση κομμάτια των ερ-

γαζόμενων, αλλά και στα λιγότερο προνομι-
ούχα προάστια. Χάσαμε την έδρα για ελά-
χιστες ψήφους. Στο επόμενο διάστημα, μα-
ζί με όλο τον κόσμο της αριστεράς και των
κινημάτων, θα παλέψουμε για την ανατρο-
πή από ακόμα καλύτερες θέσεις”.

Με αγώνες από τα κάτω

Στην Πάτρα, “η κάθοδος για πρώτη φορά
στις δημοτικές εκλογές της κίνησης «Αν-
ταρσία στην Πάτρα για την Αντικαπιταλιστι-
κή Ανατροπή» συγκεντρώνοντας το 1% και
χίλιους ψήφους, μας δίνει τη δύναμη να συ-
νεχίσουμε την παρέμβασή μας στα τοπικά
ζητήματα ανατρέποντας με αγώνες από τα
κάτω τις αποφάσεις κυβέρνησης, Ε.Ε,
Δ.Ν.Τ και κεφαλαίου”, αναφέρει η ανακοί-
νωσης της κίνησης, “Σε αυτή την κατεύθυν-
ση είναι σαφές και αδιαπραγμάτευτο ότι
συνεχίζουμε τη μάχη των εκλογών στηρί-
ζοντας το ευρωψηφοδέλτιο της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
παντού. Ο δεύτερος γύρος των δημοτικών
εκλογών είναι κρίσιμος και χρειάζεται να
αναδείξει την Αριστερά ως πρώτη δύναμη
όπου συμμετέχει”.

Πολύ κοντά στο να εκλέξει δημοτικό σύμ-

βουλο ήταν και η “Αριστερή Παρέμβαση
στα Γιάννενα”. “Στροφή στα αριστερά
(+5443) και πτώση των παρατάξεων της
συγκυβέρνησης (-3.273) ήταν τα αποτελέ-
σματα και στο δήμο Ιωαννίνων, αποδει-
κνύοντας πως η άνοδος της αριστεράς δεν
είναι ευκαιριακή ψήφος διαμαρτυρίας”, μας
είπε η Λουίζα Γκίκα, υποψήφια της δημοτι-
κής κίνησης, “Το καινούριο μας σχήμα
«Αριστερή Παρέμβαση στα Γιάννενα για
την αντικαπιταλιστική ανατροπή» συγκέν-
τρωσε 820 ψήφους και παρόλο που για με-
ρικές δεκάδες ψήφους δεν εκλέχθηκε, είναι
μια καλή αρχή για τη συνέχεια. Μπροστά
μας έχουμε μεγάλες μάχες απέναντι στην
ανεργία και τη φτώχεια, αλλά και στο τσά-
κισμα της ΧΑ που για να στηρίξει την εκλο-
γή της στο περιφερειακό συμβούλιο Ηπεί-
ρου θα επιχειρήσει να απλώσει την εγκλη-
ματική της δράση και στις γειτονιές των
Ιωαννίνων”.

Στις επιτυχίες συγκαταλέγονται το 3,57%
που κέρδισε η “Ανυπότακτη Καισαριανή”
αλλά και το 1,66% που πήρε η “Αριστερή
Πρωτοβουλία Γλυφάδας” έστω κι αν δεν
κέρδιασν έδρα

Επιτυχημένα κατεβάσματα παντού

Σ
ε όλους τους δήμους της
χώρας, τα αντικαπιταλι-
στικά δημοτικά σχήματα

σημείωσαν μεγάλες επιτυχίες.

“Η «Αριστερή Κίνηση Περι-
στερίου» κατάφερε να βγάλει 2
έδρες στο δημοτικό συμβούλιο,
από 1 που είχε το 2010, να ανε-
βάσει το ποσοστό της (4,22%
από 2,96%) και να πάρει 2.700
ψήφους, 1000 περισσότερες
από το 2010”, μας είπε η Λίλιαν
Μπουρίτη, υποψήφια της κίνη-
σης, “Τα αποτελέσματα αυτά
δείχνουν τη δυναμική της αντι-
καπιταλιστικής αριστεράς σε
έναν από τους μεγαλύτερους
δήμους της χώρας. Απέναντι σε
έναν δήμαρχο που εκπροσωπεί
όλο το μνημονιακό μπλοκ και το
παίζει ανεξάρτητος, η Αριστερή
Κίνηση δίδαξε σε όλη την αρι-
στερά ότι ο τρόπος να κερδί-
ζεις την εμπιστοσύνη του κό-
σμου είναι να προβάλλεις τα
κεντρικά πολιτικά ζητήματα και
να κάνεις σκληρή αντιπολίτευ-
ση στη διοίκηση Παχατουρίδη.
Το ίδιο θα συνεχίσουμε να κά-
νουμε μέσα και έξω από το δη-
μοτικό συμβούλιο προσπαθών-
τας να μετατρέψουμε την εκλο-
γική μας επιτυχία σε «ντουντού-
κα» για όλους τους καταπιεσμέ-
νους που δίνουν τη μάχη”.

“Τεράστια επιτυχία το 15,5%
(2.051 ψήφοι), η 3η δύναμη στο
δημοτικό συμβούλιο και η εκλο-
γή 3 δημοτικών συμβούλων της

κίνησης «Δράση για μια άλλη
πόλη» στα Βριλήσσια”, μας είπε
ο Ορέστης Ηλίας, υποψήφιος
της κίνησης, “Το αποτέλεσμα
δικαιώνει την πλειοψηφία των
αγωνιστών που επέμειναν στην
κινηματική και ριζοσπαστική
φυσιογνωμία του σχήματος,
παρά τις σκληρές πιέσεις που
δέχονταν η Δράση από τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ. 

Παλέψαμε μαζί

Επιβεβαιώνει τους αγωνι-
στές/ιες της ΑΝΤΑΡΣΥΑ που
επιμείναμε στο αντικαπιταλιστι-
κό πρόγραμμα το οποίο ενώνει
τον κόσμο που παλέψαμε μαζί.
Αυτός ο κόσμος ήταν στο κέν-
τρο και την οργάνωση της
εκλογικής μάχης, και έτσι ήρθε

η επιτυχία. Συνεχίζουμε, με με-
γαλύτερες δυνάμεις για να στη-
ρίξουμε τις εργατικές κινητο-
ποιήσεις και τους συντονι-
σμούς, για να τσακίσουμε τους
φασίστες στη γειτονιά”.

“Έναν όμορφο και παραγωγι-
κό αγώνα δώσαμε τον τελευ-
ταίο μήνα με την «Ανυπότακτη
Πετρούπολη» διπλασιάζοντας
σχεδόν ψήφους και ποσοστό,
και εκλέγοντας για δεύτερη συ-
νεχόμενη φορά αντιπρόσωπο
στο Δημοτικό Συμβούλιο”, μας
είπε η Κατερίνα Πατρικίου,
υποψήφια της κίνησης και
πρώην δημοτική σύμβουλος
Πετρούπολης, “Αγωνιστές των
εργατικών αγώνων, κόσμος της
γειτονιάς που παλεύει στη δου-
λειά του αλλά και στην γειτονιά

του, ανταλλάξαμε ιδέες και
απόψεις, συντονιστήκαμε και
παλέψαμε μαζί! Και συνεχίζου-
με από σήμερα, με ακόμα πιο
δυνατή φωνή και με μεγαλύτε-
ρη αυτοπεποίθηση να οργανώ-
νουμε ήδη την επόμενη μέρα
με τον κόσμο και τους φίλους
της αντικαπιταλιστικής αριστε-
ράς στην γειτονιά”.

Την επανεκλογή τους στα δη-
μοτικά συμβούλια πέτυχαν επί-
σης οι αντικαπιταλιστικές κινή-
σεις «Μια Πόλη Ανάποδα» στη
Νέα Σμύρνη, «Κίνημα στην Πό-
λη» στο Ζωγράφου, «Εκτός των
Τειχών» στο Μαρούσι, «Αριστε-
ρή Παρέμβαση Πολιτών» στο
Βύρωνα, ενώ για πρώτη φορά
εκλέγει δημοτική σύμβουλο το
«Εκτός Σχεδίου» στη Νέα Ιωνία.

Προεκλογική εκδήλωση της Αριστερής Κίνησης Περιστερίου

Επιμέλεια: Λένα Βερδέ



Τα αποτελέσματα των εκλογώνσελ. 6, Νο 1123
εργατικη αλληλεγγυη

Μ
ε επιτυχία στέφθηκε στις 18 Μάη το
κατέβασμα των περιφερειακών σχη-
μάτων της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις 12 από

τις 13 συνολικά περιφέρειες (δεν υπήρχε
ψηφοδέλτιο στο Νότιο Αιγαίο)

Συνολικά 128.154 αγωνιστές και αγωνί-
στριες στήριξαν στις περιφέρειες τα σχήμα-
τα της  ΑΝΤΑΡΣΥΑ, πετυχαίνοντας το καλύ-
τερο -σε απόλυτο αριθμό ψήφων και σε πο-
σοστό (2,3% πανελλαδικά)- εκλογικό κατέβα-
σμα που έχει καταγράψει ποτέ.

Συγκριτικά με τις περιφερειακές εκλογές
του 2010, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ πήρε 30.655 παρα-
πάνω ψήφους και ανέβασε το ποσοστό της
κατά 0,5%, ενώ συγκριτικά με τις βουλευτι-
κές εκλογές του Μαϊου 2012 αύξησε κατά
52.738 τις ψήφους που πήρε και σχεδόν δι-
πλασίασε το ποσοστό της. 

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ κατάφερε να εκλέξει 7 περι-
φερειακούς συμβούλους στην Αττική, την
Κεντρική Μακεδονία, την Θεσσαλία, την
Ηπειρο, την Πελοπόννησο (δεν είχε έδρα),
τη Δυτική Ελλάδα και την Στερεά Ελλάδα
(δεν είχε έδρα), ενώ έχασε τις δύο έδρες
που είχε σε Ιόνια και Κρήτη.

Αττική

Στην Αττική, παρά την μεγάλη πόλωση που
επικράτησε στην Αθήνα και τα μεγάλα αστι-
κά κέντρα, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ πέρασε το 2% πλη-
σιάζοντας τον πανελλαδικό της μέσο όρο.
«Το μήνυμα που έστειλε ο κόσμος στην Πε-
ριφέρεια της Αττικής ήταν μαύρο στα κόμ-
ματα του μνημονίου» είπε στην Εργατική Αλ-
ληλεγγύη η Αλεξάνδρα Μαρτίνη, υποψήφια

με την Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στον Βό-
ρειο Τομέα.  

«Το κίνημα έδωσε αέρα στα πανιά της αρι-
στεράς στις εκλογές και ένα σημαντικό πο-
σοστό στήριξε την ΑΝΤΑΡΣΥΑ δείχνοντας
εμπιστοσύνη στο αντικαπιταλιστικό πρό-
γραμμα πάλης και εκτιμώντας τον ρόλο μας
μέσα στους αγώνες. Ήταν αποτέλεσμα του
ρόλου που παίξαμε όλο το προηγούμενο
διάστημα στις μεγάλες μάχες από την κατά-

ληψη στην ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή μέχρι
τον αγώναενάντια στους νεοναζί στο Νέο
Ηράκλειο. Είχαμε άνοδο και φαινόταν αυτό
στις προεκλογικές περιοδείες και τις εξορ-
μήσεις σε γειτονιές και εργασιακούς χώ-
ρους».

Στις γειτονιές της Αττικής το περιφερειακό
ψηφοδέλτιο που στήριξε η ΑΝΤΑΡΣΥΑ κατέ-
γραψε τα καλύτερα αποτελέσματα στο Ηρά-
κλειο (3,18%), στην Νέα Σμύρνη (2,92%),

στο Χολαργό (2,89%), στην Πεύκη (2,83%),
στου Ζωγράφου (2,74%), στη Νέα Φιλαδέλ-
φεια-Χαλκηδόνα (2,65%), στα Βριλήσσια
(2,60%), στο Περιστέρι (2,56%), στη Νέα Ιω-
νία (2,54%), στην Πετρούπολη (2,5%).

Στην επαρχία, τα καλύτερα ποσοστά της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ σημειώθηκαν σε Ιθάκη (5,76% ),
Μεσσηνία (3,97%), Χανιά (3,96%), Βοιωτία
(3,75%), Πρέβεζα (3,43%), Φθιώτιδα (3,42%),
Εύβοια (3,34%), Λευκάδα (3,31% ), Σάμο
(3,21%), Φωκίδα (3,20%) Ιωάννινα (3,07%),
Θεσσαλονίκη (3,07%), Αργολίδα (3,05%).

Πανελλαδική άνοδος

Στην Θεσσαλία, η Αριστερή Παρέμβαση
αύξησε κατά 2.400 τις ψήφους που πήρε σε
σχέση με τις περιφερειακές εκλογές του
2010, με μεγαλύτερο ποσοστό το 2,7% στην
Μαγνησία. 

«Οι περιφερειακές εκλογές στη Θεσσαλία
επιβεβαιώνουν την εικόνα της ανόδου της
αντικαπιταλιστικής αριστεράς σε πανελλαδι-
κό επίπεδο. Συγκεκριμένα, το περιφερειακό
σχήμα κατάφερε να κρατήσει την έδρα από
τις προηγούμενες εκλογές και να ανεβάσει
τα ποσοστά του σε 2,23%. Θετικά πρέπει να
αποτιμηθούν οι εξορμήσεις του προηγούμε-
νου διαστήματος, οι οποίες εκτός ότι έφτα-
σαν σε μεγάλο εύρος, είχαν πολύ καλή αντα-
πόκριση από το κόσμο.

Η αριστερά σε τοπικό αλλά κυρίως σε πα-
νελλαδικό επίπεδο είναι ανάγκη να δει την ει-
κόνα ότι δεν μεγαλώνει και δεν παίρνει προ-
βάδισμα όταν κάνει δεξιά μετατόπιση» μας
είπε ο Δημήτρης Στεφανάκης, υποψήφιος
περιφερειακός σύμβουλος στην Μαγνησία. 

Από τα καλύτερα αποτελέσματα πανελλα-
δικά ήταν της Αριστερής Παρέμβασης στο
57ο εκλογικό τμήμα στη Μέλισσα της Περι-
φερειακής Ενότητας Καρδίτσας, με 146 ψή-
φους και ποσοστό 54,68 %!

Ανταπόκριση

Στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, 5.400
αγωνιστές και αγωνίστριες στήριξαν την ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ στις κάλπες με την ανταπόκριση
του κόσμου να είναι εμφανής σε όλη την
προεκλογική περίοδο. 

«Φοιτητές, εκπαιδευτικοί, νοσοκομειακοί,
συνταξιούχοι και κόσμος από την υπόλοιπη
αριστερά συμμετείχαν στην παρουσίαση του
αντικαπιταλιστικού προγράμματος, ήρθαν
στις εκδηλώσεις που οργανώσαμε σε Ξάνθη
και Αλεξανδρούπολη, αναγνωρίζοντας το
ρόλο που έχει παίξει αυτά τα χρόνια η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ στο δυνάμωμα του εργατικού κι αν-
τιφασιστικού κινήματος» μας είπε η Ζανέττα
Λυσικάτου, υποψήφια περιφερειακή σύμβου-
λος, τονίζοντας ότι μπροστά είναι η μάχη
των ευρωεκλογών.  

Να σημειώσουμε εδώ ότι ένα από τα καλύ-
τερα ποσοστά στην περιφέρεια ήταν στην
Ξάνθη, στην δημοτική κοινότητα Κοτύλης
του Δήμου Μύκης, όπου η ΑΝΤΑΡΣΥΑ πήρε
87 ψήφους και πλησίασε το 7%.

Γ.Π.

Περιφερειακές Περιφερειακές Εθνικές 2012
2014 2010 Μάιος Ιούνιος

Περιφέρειες Ψήφοι % Εδρες Ψήφοι % Εδρες Ψήφοι % Ψήφοι %

Αν. Μακεδονία 5387 1,53 - 6523 1,81 - 2671 862

Αττική 33895 2,09 1 32678 2,29 1 26471 7365

Β. Αιγαίο 2525 2,38 - 2394 2,23 - 1543 408

Δ. Ελλάδα 8187 2,04 1 8892 2,28 1 5483 1508

Δ. Μακεδονία 3443 1,81 - 2755 1,43 - 2340 644

Ήπειρος 6400 2,94 1 5915 2,63 1 3794 1113

Θεσσαλία 9870 2,23 1 7444 1,69 1 5469 1531

Ιόνια 2661 2,21 - 2509 2,22 1 2147 536

Κ. Μακεδονία 25842 2,63 1 16644 1,70 1 10211 2626

Κρήτη 8198 2,35 - 5302 1,61 1 4592 1012

Ν. Αιγαίο - - - - - - 1337 335

Πελοπόννησος 10653 2,92 1 6443 1,71 - 5624 1395

Στερεά Ελλάδα 11093 3,36 1 - - - 3780 1054

ΣΥΝΟΛΟ 128154 2,3 7 97499 1,7 7 75416 1,2 20416 0,33

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις περιφέρειες:

Προεκλογική εκδήλωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στην Αλεξανδρούπολη



Τα αποτελέσματα των εκλογών Νο 1123, σελ. 7
εργατικη αλληλεγγυη

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Τα αποτελέσματα των περιφερειακών εκλογών

στην Κ. Μακεδονία δείχνουν καταρχήν μια κατα-
δίκη της μνημονιακής πολιτικής και της συγκυ-
βέρνησης. 

Το ΠΑΣΟΚ για πρώτη φορά δεν κατέβασε καν
υποψήφιο, ενώ η παράταξη της ΝΔ, μόνιμα πρώ-
τη δύναμη εδώ και αρκετές 4ετίες, κατέβηκε δια-
σπασμένη με τον επίσημο υποψήφιό της, Ιωαννί-
δη, να μην μπορεί να συγκεντρώσει πάνω από
20%. Ο νικητής Τζιτζικώστας, επίσημος εκλεκτός
του Σαμαρά μέχρι και πριν τις εκλογές, συγκρά-
τησε μεν το μεγαλύτερο μέρος των δυνάμεών
του, προβάλλοντας όμως αναγκαστικά το προφίλ
του αντιμνημονιακού και ανεξάρτητου στην προ-
εκλογική περίοδο.

Ταυτόχρονα η αριστερά είχε άνοδο, παρά τη

μη είσοδο του ΣΥΡΙΖΑ στο δεύτερο γύρο, με την
ΑΝΤΑΡΣΥΑ όχι μόνο να διατηρεί την έδρα της αλ-
λά να αυξάνει τις ψήφους της σε σχέση με το
2010 από 16.644 σε 25.842 και το ποσοστό της
από 1,7 σε 2,63.

Θεσσαλονίκη

Βάση αυτής της επιτυχίας ήταν τα ποσοστά
στον κεντρικό νομό, (3,07 στην Θεσσαλονίκη, πε-
ρίπου διπλασιασμός ψήφων στο δημοτικό κατέ-
βασμα στο Δήμο Θεσσαλονίκης) αντανακλώντας
το ρόλο της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στους μεγάλους εργατι-
κούς, πολιτικούς και τοπικούς αγώνες που εξακο-
λουθούν να συγκλονίζουν την πόλη, αλλά και δυο
ακόμα παράγοντες που συνέβαλλαν τα μέγιστα
στο αποτέλεσμα:

Τοπικές επιτροπές της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και της πε-
ριφερειακής κίνησης είχαν σφυρηλατήσει δε-
σμούς εμπιστοσύνης με την τοπική κοινωνία όλα

τα προηγούμενη χρόνια σε μια σειρά από περιο-
χές (Πέλλα-Γιαννιτσά, Ημαθία-Αλεξάνδρεια, Σέρ-
ρες τα πιο εμφανή παραδείγματα), που σημεί-
ωσαν εντυπωσιακή άνοδο. Δεύτερο, περιοχές
που, ενώ (κακώς)  θεωρούνταν «κάστρα» της Δε-
ξιάς, ανέδειξαν πρωτοφανή ριζοσπαστικοποίηση
και μαχητικότητα σε αγώνες του προηγούμενου
διαστήματος, επίσης στήριξαν τους τοπικούς
αγωνιστές της ΑΝΤΑΡΣΥΑ (πχ Χαλκιδική).

Οι εκλογές ήταν μόνο η αρχή. Αν το αποτέλε-
σμα του 2010 συνέβαλλε στην οργάνωση της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ σε Πέλλα, Ημαθία, το αντίστοιχο του
2014 ανοίγει δυνατότητες για οργανωμένη ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ σε κάθε νομό της περιφέρειας το επόμε-
νο διάστημα.

Νίκος Τουρνάς
υποψήφιος περ.σύμβουλος με την Ανταρσία 

στην Κ.Μακεδονία

Εξαιρετικά πετυχημένο ήταν το πρώτο (στις προηγούμενες περιφερειακές
δεν είχε γίνει δυνατό να συγκροτηθεί ψηφοδέλτιο) κατέβασμα του περιφε-
ρειακού σχήματος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στην Στερεά Ελλάδα, παίρνοντας 3,36%
στο σύνολο τη περιφέρειας, 3,34% στην Εύβοια, 3,75% στην Βοιωτία, 4,5%
μέσα στην πόλη της Λαμίας και εκλέγοντας στην περιφέρεια τον Βασίλη
Ζούμπο.

«Kάναμε μια τιτάνια προσπάθεια και καταφέραμε αυτό το αποτέλεσμα
στην Στερεά, όλοι οι σύντροφοι-ισσες δουλέψανε πάνω από τις δυνατότητες
στην Φθιώτιδα, την Εύβοια, την Βοιωτία, σε όλη την περιφέρεια, περάσανε
δια πυρός και σιδήρου»  μας είπε ο Βασίλης Ζούμπος περιφερειακός σύμ-
βουλος με την Αριστερή Παρέμβαση στην Στερεά Ελλάδα.  

«Πανηγυρίζουμε για μια στιγμή, παίρνουμε μια ανάσα και συνεχίζουμε για
να έχουμε ένα επιτυχημένο κατέβασμα της αντικαπιταλιστικής αριστεράς και
στις Ευρωεκλογές, να σπάσουμε το μονόδρομο της ΕΕ, να αντισταθούμε
ενάντια στα ανησυχητικά φαινόμενα, όπως τα εκλογικά αποτελέσματα των
φασιστών». 

Στην Πελοπόννησο, τα ποσοστά του περιφερειακού σχήματος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
ανέβηκαν από 1,7% στις περιφερειακές του 2010 στο 2,91% σήμερα. Στην Μεσ-
σηνία αντίστοιχα από 1,9% το 2010 στο 3,97% στις εκλογές της προηγούμενης
Κυριακής.

Το πετύχαμε αυτό γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα βρεθήκαμε στην πρώ-
τη γραμμή όλων των μαχών στο πλευρό των εργαζομένων ενάντια στο κλείσιμο
της ΕΡΑ, την διάλυση του ΕΟΠΥΥ, την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, το 5ευρο στα
νοσοκομεία, τις απολύσεις των εκπαιδευτικών. 

Και  ταυτόχρονα πρωτοστατήσαμε στον αντιφασιστικό αγώνα με κορυφαία
στιγμή τις κινητοποιήσεις που ακύρωσαν το φεστιβάλ που ετοίμαζε η Χ.Α στην
Καλαμάτα, αλλά και συγκροτώντας αντιφασιστική κίνηση,  που μέσα στις εκλο-
γές κυκλοφόρησε αφίσα «ούτε στην περιφέρεια, ούτε στο δήμο, ούτε πουθενά».
Στο Δήμο της Καλαμάτας η Χ.Α πήρε μόνο 3%.

Ολες αυτές τις μέρες δεν αφήσαμε ούτε ένα εργασιακό χώρο στην Καλαμάτα,
ούτε ένα χωριό στην περιφέρεια που να μην επισκεφθούμε. Στην Πυλία, στην
«έδρα» του Σαμαρά το ποσοστό μας έφτασε κοντά στο 5%. Στην Γλυφάδα Πυ-
λίας, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ βγήκε 1η δύναμη με 23,5%. Ακόμα και στην Λακωνία, μια δύ-
σκολη περιοχή, όπου δεν έχουμε κόσμο καταφέραμε να φτάσουμε κοντά στο
2%. Στην Αργολίδα περάσαμε το 3%.

Οσοι προσπαθούν να εξηγήσουν την άνοδο της ΑΝΤΑΡΣΥΑ απλά με βάση την
επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξει τον Βουδούρη  στην περιφέρεια, ξεχνάνε ότι
στην Πελοπόννησο δεν είμαστε άγνωστοι, ο κόσμος μας εκτιμά γιατί είμαστε μα-
ζί του στους αγώνες, γιατί έχουμε ξεκάθαρο πρόγραμμα.

Χριστίνα Λαδά, 
υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος Μεσσηνίας με την Ανταρσία στο Μωριά

Τα αποτελέσματα των περιφερειακών εκλογών έδειξαν μια μεγάλη
αύξηση του ψηφοδελτίου της Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς τόσο
στην Άρτα όσο και στην υπόλοιπη Ήπειρο. Δεν ήταν κάτι τυχαίο. 

Αντίθετα ήταν αποτέλεσμα της παρέμβασής μας όλο το προηγού-
μενο διάστημα στους αγώνες των εργαζομένων και της νεολαίας της
περιοχής μας και η σύνδεση τους με την πάλη ενάντια στον ρατσισμό
και τον φασισμό. 

Επίσης η σύνδεση μας με τους μεγάλους αγώνες της προηγούμε-
νης περιόδου όπως π.χ. η μάχη ενάντια στο ξεπούλημα της "ΔΩΔΩ-
ΝΗΣ" παρέα με τους κτηνοτρόφους της Ηπείρου ή κατά της ιδιωτικο-
ποίησης του Νερού, μέσω της πώλησης των φραγμάτων της ΔΕΗ,
που απειλεί να αφανίσει τους φτωχούς αγρότες του κάμπου της Άρ-
τας βοήθησε ώστε να έχουμε την εμπιστοσύνη τους και την στήριξή
τους όχι μόνο σαν ψηφοφόροι αλλά και σαν υποψήφιοι με την
ΑΡ.Π.Η. 

Μέσα και από την μάχη των περιφερειακών εκλογών προβάλαμε το
αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα δράσης και την προοπτική της ανατρο-
πής του συστήματος, χωρίς να φοβηθούμε την σύγκριση με την "ρεα-
λιστική" πολιτική της διαχείρισης που προωθούσε η υπόλοιπη Αριστε-
ρά, με τον κόσμο να ανταποκρίνεται θετικά και να ανοίγει την κουβέν-
τα στα πάντα. Μέσα σε αυτό το κλίμα η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και στην Άρτα,
συνεχίζει με την μάχη των ευρωεκλογών αυτή την Κυριακή ελπίζον-
τας σε ένα ακόμη καλύτερο αποτέλεσμα για την Αντικαπιταλιστική
Αριστερά και το κίνημα. 

Γιάννης Παπαθανάσης, Δημήτρης Λάμπρης,
υποψήφιοι  περιφερειακοί σύμβουλοι με την Αριστερή Παρέμβαση

ΚΡΗΤΗ

“Κέντρο το
αντικαπιταλιστικό
πρόγραμμα”

Τα αποτελέσματα στην περιφέρεια
Κρήτης έρχονται να αναδείξουν την
στροφή του κόσμου προς τα αριστε-
ρά, με τα ποσοστά του συνόλου της
Αριστεράς να διπλασιάζονται σε σχέ-
ση με τις εκλογές του 2010. 

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αύξη-
ση των ποσοστών της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
(Ανυπότακτη Κρήτη) που συγκέν-
τρωσε 8.200 ψήφους (2,35%) έναντι
5.300 ψήφων (1,61%) που είχε το
2010. 

Στο νομό Χανίων το ποσοστό άγγι-
ξε το 4%, γεγονός που οφείλεται στα
προχωρήματα του εργατικού κινήμα-
τος και τη συμβολή της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
στους αγώνες του προηγούμενου
διαστήματος. Αλλά και στον γεγονός
ότι τα Χανιά ήταν ο μοναδικός δήμος
στο νησί που δώσαμε μαζί με την μά-
χη της περιφέρειας και τη μάχη του
Δήμου, με την Ανταρσία στα Χανιά. 

Ενδεικτική είναι επίσης η αύξηση
στα ποσοστά της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο
Λασίθι που σχεδόν διπλασιάστηκαν.
Τεράστιο ρόλο σε αυτό έπαιξε η
στήριξη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις μάχες
που έδωσαν οι κάτοικοι ενάντια στο
κλείσιμο του νοσοκομείου ή στη Μο-
νή Τοπλού και η ανάδειξη αυτών των
θεμάτων μέσα στο περιφερειακό
συμβούλιο. 

Η άνοδος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ επιβε-
βαιώνει την επιλογή της να βγει με
κέντρο το αντικαπιταλιστικό πρό-
γραμμα. Με την ίδια αποφασιστικό-
τητα συνεχίζουμε για να δώσουμε
και τη μάχη των ευρωεκλογών, για
δυνατή ΑΝΤΑΡΣΥΑ παντού.       

Μαργαρίτα Παπαμηνά,
υποψήφια αντιπεριφερειάρχης 

Χανίων με την Ανυπότακτη Κρήτη

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΗΠΕΙΡΟΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Εκδήλωση της Αριστερής Παρέμβασης στη Στερεά

“Παίρνουμε μια ανάσα και συνεχίζουμε”

“Οργανώνοντας τις μάχες”

128.000 ψήφοι
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Δυνατή ΑΝΤΑΡΣΥΑ καιΤ
ις τελευταίες μέρες ορ-
γανώσαμε δεκάδες πε-
ριοδείες σε εργατικούς

χώρους και του δημόσιου και
του ιδιωτικού τομέα. Από παν-
τού αυτό που πήγαζε ήταν δύο
πράγματα ταυτόχρονα. Από τη
μία μεριά υπήρχε η ανάγκη για
τη μεγάλη συζήτηση, με ποιον
τρόπο μπορούμε να ξεμπερδέ-
ψουμε με τα Μνημόνια, με ποι-
ον τρόπο μπορούμε να έχουμε
ριζοσπαστικές λύσεις, για το
πώς απαντάει το αντικαπιταλι-
στικό πρόγραμμα της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ. Υπήρχε συνέχεια η ανάγ-
κη να συζητήσουμε για τη δύ-
ναμη του εργατικού κινήματος.
Για το ποιος μπορεί να επιβάλ-
λει αυτό το πρόγραμμα. Αν
μπορεί να το επιβάλλει μια αρι-
στερή κυβέρνηση και κάποιοι
Υπουργοί ή αν μπορεί να το
επιβάλλει η δύναμη του κόσμου
και οι αγώνες του από τα κάτω. 

Έχουμε να πατήσουμε από
τη δική μας τη μεριά στην εμ-
πειρία όλων των μαχών των τε-
λευταίων χρόνων που έχει δώ-
σει η εργατική τάξη. Των συνδι-
καλιστικών μαχών, των πολιτι-
κών αγώνων, της σύγκρουσης
με το φασισμό και με τους ναζί.
Είναι μια πλούσια εμπειρία που
έβγαλε σε κίνηση εκατομμύρια
εργαζόμενους όλη αυτή την
πενταετία. Αυτοί οι αγώνες εί-
ναι που δημιούργησαν το ρεύ-
μα προς την αριστερά, αυτοί οι
αγώνες ήταν που διέλυσαν το
πολιτικό προσωπικό της άρχου-
σας τάξης, που έχουν στείλει
το ΠΑΣΟΚ να προσπαθεί με εκ-
βιαστικά διλήμματα να κερδίσει
κάποια ψήφο, που έχουν ξεκι-
νήσει την αποσάθρωση και της
δεξιάς πολυκατοικίας. 

Αυτοί οι αγώνες είναι η εγ-
γύηση ότι μετά τις εκλογές θα
υλοποιηθεί το πρόγραμμα που
έχουν οι εργάτες στο μυαλό
τους, να ξαναβρεί ο κόσμος τις
δουλειές του, να ξανανοίξουν
οι υπηρεσίες, τα νοσοκομεία
που κλείσανε, οι επαγγελματι-
κές σχολές, ο ΕΟΠΥΥ, να ανοί-
ξουν τα κλειστά εργοστάσια
για να ξαναβρεί δουλειά το
ενάμισι εκατομμύριο άνεργοι,
να ξανάρθουν οι συλλογικές
συμβάσεις. Αυτά μόνο η δύνα-
μη της εργατικής τάξης μπορεί
να τα επιβάλλει. Δυνατή ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ σημαίνει να δώσουμε
όχι μόνο το μήνυμα της αντικα-
πιταλιστικής ανατροπής, αλλά
σημαίνει ότι θα είμαστε η δύνα-
μη που θα στηρίξουμε όλους
τους αγώνες και μετά τις εκλο-
γές πολύ καλύτερα.

Τάσος Αναστασιάδης

Ο
ι αγωνιζόμενοι εργαζόμενοι της
ΕΡΤ έχουμε ένα σύνθημα που
φωνάζουμε στις πορείες και τις

συγκεντρώσεις μας: «η ΕΡΤ είναι ανοι-
χτή, είναι η φωνή του κάθε αγωνιστή».
Κάτι παρόμοιο είναι και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
Την είδαμε να βρίσκεται πάντα δίπλα
μας όλο αυτόν τον καιρό. Το ίδιο έκανε
και με τους εργαζόμενους του ΕΚΠΑ, με
τους εργαζόμενους των Τσιμέντων Χαλ-
κίδας, ήταν δίπλα σε κάθε αγωνιζόμενο
κλάδο. 

Στα δημοτικά και περιφερειακά συμ-
βούλια που είχε εκλέ-
ξει από τις προηγού-
μενες εκλογές έφερε
την φωνή των κινημά-
των και των αγώνων.
Το ίδιο θέλουμε να
συμβεί και με την Ευ-
ρωβουλή. Για αυτό
χρειαζόμαστε δυνατή
ΑΝΤΑΡΣΥΑ με στήρι-
ξη από όλους τους
εργαζόμενους.

Ειρήνη Φωτέλλη

Ό
σο κι αν προσπαθούν ο Σαμαράς κι
ο Βενιζέλος να εξαφανίσουν τα
αποτελέσματα των εκλογών πίσω

από τις τάχα ανεξάρτητες υποψηφιότητες
που στήριξαν, το αποτέλεσμα είναι σαφές.
Στις Περιφερειακές και Δημοτικές εκλογές
ο κόσμος μαύρισε μαζικά τα κόμματα του
Μνημονίου, τα κόμματα που θρέφουν το ρα-
τσισμό και τους φασίστες. Έστειλε ένα μή-
νυμα μαζικά. Όσο κι αν προσπαθούν να εξα-
φανίσουν τα ποσοστά της αριστεράς, το
αποτέλεσμα είναι πολύ σαφές. 

Η αριστερά όχι μονάχα ανεβαίνει, αλλά
ενισχύεται και το κομμάτι της, η επαναστα-
τική-αντικαπιταλιστική αριστερά, που λέει
ότι για να απαλλαγούμε από την κυβέρνη-
ση, τα Μνημόνια και τους νεοναζί θα χρει-
αστεί να κλιμακώσουμε τη σύγκρουση μαζί
τους μέχρι τέλους. Αυτό είναι το αποτέλε-
σμα των εκλογών για την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Οι πε-
ρίπου 130 χιλιάδες ψήφοι που κατόρθωσε
να συγκεντρώσει στις Περιφέρειες και τα
επιτυχημένα κατεβάσματα σε μια σειρά δή-
μους, αυτό το μήνυμα στέλνουν. Την Κυρια-
κή θέλουμε να μαυρίσουμε μαζικά τα κόμ-
ματα του Μνημονίου και τους φασίστες. Να
ενισχύσουμε την ΑΝΤΑΡΣΥΑ γιατί είναι η
δύναμη που στηρίζει τους αγώνες, το εργα-
τικό κίνημα, τα αντιφασιστικά συλλαλητή-
ρια. Να ενισχύσουμε την ΑΝΤΑΡΣΥΑ γιατί
διευρύνει τους ορίζοντες του κινήματος της
ανατροπής με αντικαπιταλιστικό περιεχόμε-
νο: με τη διαγραφή του χρέους, με την κρα-
τικοποίηση των τραπεζών με εργατικό έλεγ-
χο, για να μπορέσει ο ίδιος ο κόσμος με
τους αγώνες του να πάρει τον πλούτο που
παράγει και την εξουσία στα χέρια του.

Γιάννης Σηφακάκης

Χ
ρειάζεται να στηρίξουμε την
ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις Ευρωεκλο-
γές καθώς είναι το βασικό

στήριγμα των εργατικών αγώνων,
το πιο βασικό κομμάτι του αντιρα-
τσιστικού και του αντιφασιστικού
κινήματος και επειδή έχει το μετα-
βατικό αντικαπιταλιστικό πρό-
γραμμα που μπορεί να μας βγάλει
από την κρίση. 

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ ακόμα στηρίζει
αταλάντευτα τον κόσμο της μει-
ονότητας. Στηρίζει το δικαίωμα
του αυτοπροσδιορισμού της, το
δικαίωμα να μιλάει τη γλώσσα
της, να εκτελεί ελεύθερα τα θρη-
σκευτικά της καθήκοντα, να έχει
όλα τα υπόλοιπα δικαιώματα σε
σύγκρουση με τον εθνικισμό της
κυβέρνησης και τις απειλές των
φασιστών. Για όλους αυτούς τους
λόγους, καλούμε σε στήριξη του
ψηφοδελτίου της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Τζεμαλή Μιλιαζήμ

Σ
την κρίσιμη μάχη των ευ-
ρωεκλογών είναι απαραίτη-
το να ενισχυθεί η αντικαπι-

ταλιστική αριστερά- τα ψηφοδέλ-
τια της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Στήριξη στην
ΑΝΤΑΡΣΥΑ σημαίνει στήριξη
στους απεργιακούς αγώνες διαρ-
κείας απέναντι στις επιθέσεις των
αφεντικών και της κυβέρνησης. 

Απέναντι στις διαθεσιμότητες-
απολύσεις, απεργία διαρκείας και
συντονισμός από τα κάτω όπως
είδαμε να γίνεται με τους διοικη-
τικούς υπαλλήλους των ΑΕΙ. Απέ-
ναντι στα λουκέτα, όπως στην
ΕΡΤ, αγώνας με κατάληψη και
λειτουργία κάτω από τον έλεγχο
των εργαζομένων. Στήριξη στην
ΑΝΤΑΡΣΥΑ σημαίνει επίσης στή-
ριξη στο αντιρατσιστικό και αντι-
φασιστικό κίνημα που απαιτεί ότι
κανένας εργάτης δε θα είναι πα-
ράνομος και συσπειρώνει την
πλειοψηφία απέναντι στη φασι-
στική απειλή. 

Ταυτόχρονα στέλνουμε ένα μή-
νυμα στους εργάτες της Ευρώ-
πης: ΑΝΤΑΡΣΥΑ στην Ευρωβουλή
σημαίνει αγώνας για τη διεθνιστι-
κή ρήξη με την ΕΕ των Μνημο-
νίων, των δολοφονημένων προ-
σφύγων στα σύνορα και τη στήρι-
ξη των φασιστών στην Ουκρανία.
Η ψήφος στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ σημαί-
νει το άνοιγμα της προοπτικής
για μια κοινωνία στην οποία θα
κάνουν κουμάντο οι εργαζόμενοι
και η νεολαία όχι μόνο στην Ελλά-
δα αλλά σ' ολόκληρη την Ευρώ-
πη.

Αργυρή Ερωτοκρίτου

Κ
αι μόνο που οι δυνάμεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και του «Νυστερι-
ού» ειδικότερα μέσα στα Νοσοκομεία οργάνωσαν και πί-
στεψαν την επιτυχία της απεργίας στην Υγεία στις 14 Μάη

είναι λόγος για να ψηφίσει κανείς ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις Ευρωεκλογές. 

Αυτή η απεργία κατέβασε χιλιάδες υγειονομικούς στους δρό-
μους που ενώθηκαν σε κοινό συλλαλητήριο με τους εργαζόμε-
νους στα ασφαλιστικά ταμεία, με τους διοικητικούς των πανεπι-
στημίων, με τους εργαζόμενους στην ιδιωτική παιδεία. 

Αυτή η απεργία ήταν πρόταση των υγειονομικών της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ στο Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔΗΝ. Είμαστε οι μόνοι που
πιστεύουν στην αριστερή στροφή που υπάρχει μέσα στην κοι-
νωνία και σε μια πολύ έμπειρη εργατική τάξη που ακόμα και
τέσσερις μέρες πριν τις Εκλογές είναι σε θέση να απεργεί και
να διαδηλώνει. Ψήφος στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις Ευρωεκλογές για
να δυναμώσουμε τη φωνή των αντικαπιταλιστών. Για να συνεχί-
σουμε πιο δυνατοί τη δουλειά από τα κάτω μέσα στα Νοσοκο-
μεία, οργανώνοντας και το Συντονιστικό των Πρωτοβάθμιων
Σωματείων, και των Επιτροπών Αγώνα, τις πολιτικές μάχες μαζί
με τον αντιρατσιστικό-αντιφασιστικό αγώνα. Mέχρι τώρα έχου-
με παίξει καθοριστικό
ρόλο με τις πρωτοβου-
λίες μας για να κρατή-
σουμε ανοιχτά τα νοσο-
κομεία και να συγκρου-
στούμε με τις επιλογές
της Τρόικας και της κυ-
βέρνησης. Δυνατή ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ σημαίνει πιο δυ-
νατό εργατικό κίνημα και
πιο δυνατή η αντικαπιτα-
λιστική προοπτική μέσα
σε αυτό.

Χρίστος Αργύρης
H Ειρήνη Φωτέλλη και οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ στο πλευρό των καθαριστριών του Υπ. Οικονομικών
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Τ
ην κεντρική της προ-
εκλογική συγκέντρωση
πραγματοποιούσε η ΑΝ-

ΤΑΡΣΥΑ το απόγευμα της Τρί-
της 20 Μάη στην Βιβλιοθήκη
του Πανεπιστημίου Αθήνας,
την ώρα που η ΕΑ έφευγε για
το τυπογραφείο. 

Την Δευτέρα 19/5 το μεση-
μέρι δόθηκε η διακαναλική Συ-
νέντευξη Τύπου για τις Ευρωε-
κλογές. Ο Άγγελος Χάγιος
έδωσε την εικόνα από τα πετυ-
χημένα κατεβάσματα της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ σε Περιφέρειες και
Δήμους και κάλεσε σε ενίσχυ-
ση της αντικαπιταλιστικής αρι-
στεράς και στις Ευρωεκλογές. 

Κατήγγειλε την «εξαφάνιση»
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ από τα μεγάλα
μέσα ενημέρωσης, αλλά και το
Υπουργείο Εσωτερικών που
παρά τις επίμονες προσπάθει-
ες συντρόφων δεν θέλησαν να
χρωματίσουν τα ψηφοδέλτια
που στηρίξαμε στις αυτοδιοι-
κητικές εκλογές.

O Παναγιώτης Σωτήρης τό-
νισε ότι πρέπει να «μαυριστεί η
κυβέρνηση της καταστροφής»
και εξήγησε ότι η ανατροπή
πρέπει να έχει συγκεκριμένο
περιεχόμενο σύμφωνα με το
πρόγραμμα που βάζει η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ. Επίσης, απάντησε
στο ΣΥΡΙΖΑ και σε όποια άλλη
δύναμη της αριστεράς μιλάει
για «χαμένες ψήφους προς
την ΑΝΤΑΡΣΥΑ». 

Ο Πάνος Γκαργκάνας από
τη μεριά του σχολίασε ότι «τα
πολιτικά μηνύματα που έστειλε
ο κόσμος με την ψήφο του αυ-
τή την Κυριακή, γίνονται αντι-
κείμενο συστηματικής δια-
στρέβλωσης από την κυβερνη-
τική προπαγάνδα». 

Πρόσθεσε ακόμα ότι «ένα
πρώτο στοιχείο είναι η μαζική
αποδοκιμασία της Νέας Δημο-
κρατίας. Βρίσκεται σε μια κα-
τάσταση όπως βρισκόταν το
ΠΑΣΟΚ τα προηγούμενα χρό-
νια, δηλαδή να δέχεται σκληρά
πλήγματα κι η επιρροή της να
καταρρέει. 

Αυτό προσπαθούν να το
κρύψουν με πολλούς και διά-
φορους τρόπους αποφεύγον-
τας τον πολιτικό σχολιασμό
και την πολιτική εκτίμηση, μι-
λώντας για «αυτοδιοικητικές»
ή «ανεξάρτητες» παρουσίες,
αλλά με όποιους τρόπους κι
αν προσπαθούν, το μήνυμα εί-
ναι πάρα πολύ ισχυρό και αγω-
νιζόμαστε ώστε να επαναλη-

φθεί την επόμενη Κυριακή
ακόμα ισχυρότερο. 

Κομμάτι αυτής της προπα-
γάνδας είναι η προσπάθεια να
ισχυριστούν ότι υπήρχε μια
άνοδος της αριστεράς το
2012, αλλά αυτή ήταν στιγμι-
αία. Ήταν ένα φούσκωμα που
προήλθε από την οργή και τώ-
ρα πλέον παρέρχεται. 

Αυτή η εικόνα δεν είναι
πραγματική. Η ριζοσπαστικο-
ποίηση του κόσμου που αγωνί-
στηκε και αγωνίζεται ενάντια
στις επιθέσεις των Μνημονίων
όχι μόνο δεν παρέρχεται, αλλά
σκληραίνει. Το μήνυμα που
στέλνει η παρουσία της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ και τα αποτελέσματά
της, το γεγονός ότι καταγρά-
φεται ένα ρεύμα στήριξης σε
θέσεις αντικαπιταλιστικές είναι
ένα μήνυμα των διαθέσεων
που υπάρχουν μέσα στους ερ-
γαζόμενους, μέσα στον κόσμο.
Όχι μόνο δεν έχει σταματήσει,
αλλά προχωράει σε μια πιο
σκληρή τοποθέτηση. 

Πρόγραμμα

Γιατί η παρουσία της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ και στις Περιφέρειες
και στους Δήμους και στις Ευ-
ρωεκλογές της επόμενης Κυ-
ριακής, γίνεται με ένα πρό-
γραμμα το οποίο μιλάει για
διαγραφή του χρέους, για
κρατικοποίηση του τραπεζικού
συστήματος, για επιβολή ελέγ-
χου στη διακίνηση κεφαλαίου,
για ρήξη με το ευρώ και την
ΕΕ και για την υλοποίηση όλων
αυτών των βημάτων από ένα
ισχυρό εργατικό κίνημα που
θα μπορεί να ελέγχει την υλο-
ποίηση όλων αυτών των αλλα-
γών. 

Η στήριξη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
δίνει τη δυνατότητα για να
στείλουμε αυτό το μήνυμα: ότι
προχωράμε για να ανοίξουμε
το δρόμο για την ανατροπή
της κυβέρνησης και αυτή η
ανατροπή να μην περιοριστεί
στα μισά του δρόμου, να είναι
μια ανατροπή που θα σημάνει
ότι θα φύγουν Τρόικες και
Μνημόνια, θα ανοίξει ο δρό-
μος για τους εργαζόμενους να
πάρουν το έλεγχο όχι μόνο
στον πλούτο που παράγουν,
αλλά συνολικά στην κοινωνική
διαδικασία».

Η “διακαναλική” 
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Συνέχεια από τη σελίδα 2

Πως θα επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι; με το πάγωμα των
μισθών για μια πενταετία από τη μια και με την μείωση του
αριθμού των εργαζομένων στο δημόσιο -μέσα από τις δια-
θεσιμότητες, τις απολύσεις και τις μη αναπληρούμενες
αποχωρήσεις (λόγω συνταξιοδότησης κλπ) από την άλλη.
"Το Μεσοπρόθεσμο", συνεχίζει Το Βήμα, "προβλέπει για την
περίοδο 2015- 2018 να γίνουν 51.500 νέες προσλήψεις και
73.500 αποχωρήσεις στον δημόσιο τομέα".

Το μεσοπρόθεσμο προβλέπει ένα ακόμα νέο "κούρεμα"
στις συντάξεις. Και πάλι δεν επιβάλλει, ούτε προδιαγράφει
κάποια νέα μέτρα: απλά σκιαγραφεί τους στόχους που θα
κάνουν αυτά τα νέα μέτρα απαραίτητα. "Στο Μεσοπρόθε-
σμο", γράφει και πάλι το "έγκυρο" Βήμα του Γιάννη Πρετεν-
τέρη, "ποσοτικοποιείται για πρώτη φορά η επίδραση του
μέτρου της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος και του συντε-
λεστή βιωσιμότητας στα ταμεία επικουρικής".  Φανταστικές
λέξεις, "ποσοτικοποίηση της επίδρασης του μέτρου ρήτρα",
που μεταφράζονται στην πράξη σε ένα απλό νούμερο: μισό
δισεκατομμύριο. Περικοπή της δαπάνης για επικουρικές
συντάξεις (που θα επιτευχθεί μέσα από την μείωση και των
συντάξεων και των δικαιούχων σύνταξης) κατά 500 εκατομ-
μύρια ευρώ.  

Η εισηγητική έκθεση του Σταϊκούρα κάνει λόγο για "μι-
κρές αλλά σημαντικές μειώσεις φορολογικών επιβαρύνσε-
ων" -που θα πολλαπλασιαστούν, υποτίθεται, μέσα στα επό-
μενα χρόνια. Αλλά τα νούμερα των δημοσίων εσόδων άλλα
λένε: το μεσοπρόθεσμο προβλέπει έσοδα 53 δις το 2015
που θα φτάσουν στα 57.5 το 2018. Οι φορολογικές επιβα-
ρύνσεις, με άλλα λόγια, θα αυξηθούν κατά 4.5 δις μέσα στα
τέσσερα αυτά χρόνια. Το μεγαλύτερο μέρος από αυτό το
"όφελος" θα προέλθει από την αύξηση των έμμεσων φόρων

-των φόρων πάνω στα είδη κατανάλωσης που πλήττουν άνι-
σα τους φτωχούς.

Το νέο μεσοπρόθεσμο περιλαμβάνει ανάμεσα στα άλλα
και μια σειρά από προβλέψεις για την πορεία της ανεργίας,
της ανάπτυξης, των επιτοκίων δανεισμού και πάει λέγον-
τας. Οι προβλέψεις αυτές, όμως, δεν έχουν καμιά πραγμα-
τική αξία: όλες οι προηγούμενες προβλέψεις τους έχουν
πέσει έξω -οικτρά έξω. 

Προβλέψεις

Μόνο για ένα πράγμα έχουν σημασία: όλα τα υπόλοιπα
νούμερα του μεσοπρόθεσμου -και πρώτα και κύρια τα δισε-
κατομμύρια που θα πρέπει να "εξοικονομηθούν" για να γίνει
το χρέος "βιώσιμο"- εξαρτώνται από αυτές τις προβλέψεις.
Οι θυσίες που θα απαιτήσουν, στην περίπτωση που πέσουν
και αυτή τη φορά έξω, θα είναι ακόμα πιο αιματηρές. 

Το νέο μεσοπρόθεσμο προβλέπει από σήμερα μέχρι το
2018 ρυθμούς ανάπτυξης κατά μέσο όρο 3,3% το χρόνο.
Το 2010 οι ίδιοι "έγκριτοι" οργανισμοί που υπολόγισαν τώρα
αυτό το 3,3% έλεγαν ότι μέσα σε δυο χρόνια η Ελλάδα θα
είχε επιστρέψει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Αντί να
αναπτυχθεί κατά 1.1% η ελληνική οικονομία συρρικνώθηκε
το 2012 κατά 6.5%. Και συνέχισε να συρρικνώνεται με τους
ίδιους σχεδόν καταστροφικούς ρυθμούς και την επόμενη
χρονιά. Και συνεχίζει να συρρικνώνεται μέχρι σήμερα. 

Αλλά αυτά δεν έχουν σημασία. Αυτό που έχει σημασία εί-
ναι οι προβλέψεις. Και αυτές συνεχίζουν να πάνε περίφημα.
"Οι αρχικές εκτιμήσεις για την οικονομική δραστηριότητα",
γράφει ο Σταϊκούρας στην παρουσίαση του νέου μεσοπρό-
θεσμου, "αναθεωρήθηκαν επί τα βελτίω...". 

Όσο για τα πραγματικά δεδομένα, ε και αυτά θα "αναθε-
ωρηθούν επί τα βελτίω". Κάποτε...

Τα ατελείωτα μνημόνια

Σ
τη μάχη των ευρωεκλογών, η
στήριξη στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ έχει
μια ευρύτερη διάσταση. Είναι

ένα βήμα για να φέρουμε ξανά στο
προσκήνιο το αντικαπιταλιστικό κίνη-
μα σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο. 

Οι φωνές anticapitalista είχαν ακου-
στεί στο Σιάτλ των ΗΠΑ σχεδόν 15
χρόνια πριν από το τωρινό κίνημα των
Occupy. Εκείνο το νήμα είχαμε πιάσει

με τις συγκλονιστικές διαδηλώσεις
στην Πράγα, στη Γένοβα και στις Συ-
νόδους Κορυφής της ΕΕ παντού, και
στη Θεσσαλονίκη το 2003.

Η σύγχρονη αντικαπιταλιστική αρι-
στερά είχε κάνει βήματα μπροστά χά-
ρη στο ξέσπασμα αυτών των κινημά-
των. Τώρα είναι η ώρα να συνεχίσου-
με αυτά τα βήματα μαζί με τους συν-
τρόφους μας στην Ιρλανδία και τη

Βρετανία, στην Κύπρο και στη Γαλλία,
στη Δανία και στην Ισπανία.

Η εργατική αντίσταση έχει κάνει χι-
λιάδες σε όλη την Ευρώπη να έχουν
τα μάτια τους στραμένα στην Ελλάδα.
Ψηφίζοντας ΑΝΤΑΡΣΥΑ βάζουμε την
αντικαπιταλιστική προοπτική στην
ημερήσια διάταξη ξανά για όλο αυτόν
τον κόσμο.

Μαρία Στύλλου

στις Ευρωεκλογές

Η Μαρία Στύλλου στη συζήτηση μετά τη διαδήλωση στη Γένοβα, στο πλοίο της επιστροφής
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Aγαπητοί σύντροφοι,
Χαιρετισμούς και αλληλεγγύη από την Ιρλανδία.

Σας στέλνουμε τις καλύτερες ευχές για μια επιτυχη-
μένη παρουσία στις επερχόμενες ευρωεκλογές.

Παρακολουθούμε πάντα με έντονη προσοχή τους
μεγάλους αγώνες της εργατικής τάξης και της νεο-
λαίας της Ελλάδας ενάντια στην ασταμάτητη, μοχθη-
ρή ατζέντα λιτότητας που σας έχουν επιβάλει οι άρ-
χουσες τάξεις της Ελλάδας και της Ευρώπης. Όπως
σαφώς γνωρίζετε καλά, ο εργαζόμενος λαός στην
Ιρλανδία έχει επίσης υποφέρει πάρα πολύ από την
ίδια ατζέντα. 

Είμαστε χαρούμενοι που παλεύουμε μαζί στον κοι-
νό αγώνα ενάντια στους τραπεζίτες, τις πολυεθνικές,
τους ζάπλουτους και τους υπάκουους γραφειοκρά-
τες τους, που σήμερα ελέγχουν την Ευρώπη.

Όπως και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το People Before Profit (Oι
άνθρωποι πάνω από τα κέρδη) απαιτεί την διαγραφή
του χρέους - το οποίο δεν προκλήθηκε από τον ελ-
ληνικό και τον ιρλανδικό λαό, αλλά η ευθύνη του βα-
ραίνει απόλυτα τους τραπεζίτες και τους κερδοσκό-
πους. Αρνούμαστε να πάρουμε εμείς την ευθύνη για
τα τζογαρίσματα και τα χρέη τους.

Έχουμε επίσης σημάνει συναγερμό ενάντια στην
εμφάνιση της Χρυσής Αυγής στην ελληνική πολιτική
σκηνή και συγχαίρουμε θερμά την ΑΝΤΑΡΣΥΑ για
την μεγάλη της συμβολή στην ανάπτυξη μιας δυνα-
μικής αντιφασιστικής καμπάνιας στην Ελλάδα και σε
όλη την Ευρώπη. Στην Ιρλανδία είμαστε τυχεροί που
δεν έχουμε ένα υπολογίσιμο φασιστικό κίνημα, αλλά
δεν εφησυχάζουμε καθώς γνωρίζουμε ότι η άνοδος
του φασισμού και της ρατσιστικής δεξιάς σε αρκε-
τές ευρωπαϊκές χώρες, κάνει το χτίσιμο μιας αντικα-
πιταλιστικής εναλλακτικής λύσης άμεσο στόχο, παν-
τού.  

Αυτή η αντικαπιταλιστική εναλλακτική οφείλει από
θέση αρχής να σταθεί ενάντια σε όλες τις μορφές
ρατσισμού, που παντού χρησιμοποιούνται σαν μέσο
για να διαιρούν και να βασιλεύουν. Στεκόμαστε πλάι-
πλάι σε αυτόν τον αγώνα με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Ο κόσμος σήμερα στέκεται στο χείλος μιας οικο-
λογικής καταστροφής. Δεν πιστεύουμε ότι μια κοινω-
νία βασισμένη στην παραγωγή για το κέρδος μπορεί
να λύσει το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής ή την
ευρύτερη περιβαλλοντική κρίση.

Όπως και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, καταλαβαίνουμε την ανάγ-
κη να συμμετέχουμε στις εκλογές σαν μέσο για να
προβάλλουμε ένα αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα για
τον λαό (“before the people”) και στο People Before
Profit ελπίζουμε στις 23 Μάη να τα πάμε καλά (Στις
23 Μάη στην Ιρλανδία θα διεξαχθούν ταυτόχρονα
ευρωεκλογές και τοπικές εκλογές). 

Μοιραζόμαστε επίσης με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ την κοινή
πεποίθηση ότι η ταξική πάλη δεν θα κριθεί τελικά μέ-
σα στην κάλπη, αλλά απαιτεί την μαζική κινητοποί-
ηση του λαού στους δρόμους και στους χώρους
δουλειάς ώστε να αμφισβητήσουμε και να ανατρέ-
ψουμε το σύστημα. Η μόνη εναλλακτική που έχουμε
απέναντι σε αυτό είναι η βαρβαρότητα.

Με αλληλεγγύη.

Brid Smith, υποψήφια ευρωβουλευτής 
με το People Before Profit στο Δουβλίνο 

Memet Uludag, υποψήφιος στις τοπικές εκλογές
με το People Before Profit στο Δουβλίνο15

Η
ενίσχυση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις ευρωε-
κλογές της Κυριακής θα είναι μια ση-
μαντική εξέλιξη που θα επηρεάσει την

πορεία των αγώνων που κάνει σήμερα η εργα-
τική τάξη στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη
την Ευρώπη.

Θα ενισχύσει την αυτοπεποίθηση όσων σή-
μερα αγωνίζονται ενάντια στα μνημόνια, την
τρόικα και τις πολιτικές λιτότητας που εφαρ-
μόζουν σε κάθε χώρα οι κυβερνήσεις που προ-
σαρμόζονται στις επιλογές του κεφαλαίου. Θα
είναι μια πηγή έμπνευσης για όλους μας, που
δίνουμε τις μάχες ενάντια στο ρατσισμό και τη
φασιστική απειλή, για υπεράσπιση των εργατι-
κών κατακτήσεων και των δημοκρατικών μας
δικαιωμάτων.

Για μας εδώ στη Κύπρο η ενίσχυση της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ, μιας ξεκάθαρης αντικαπιταλιστικής
δύναμης που παλεύει για την ανατροπή, έχει
ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο γιατί οι οικονομίες
και οι άρχουσες τάξεις μας συνδέονται και
συντονίζονται αλλά και γιατί τα αιτήματα και
οι στόχοι μας είναι κοινά. 

Η κυβέρνηση Αναστασιάδη μετά το κούρεμα
καταθέσεων και τα μνημόνια που επέβαλε πέρυ-
σι, που οδήγησαν στη φτωχοποίηση τεράστια
κομμάτια της κοινωνίας, που ανέβασαν την
ανεργία στο 20%, που μείωσαν τους μισθούς
και τις συντάξεις πάνω από 30%, τώρα λανσά-
ρει το σύνθημα «να μετατρέψουμε τη κρίση σε
ευκαιρία». Φυσικά γι’ αυτούς η κρίση είναι μο-
ναδική ευκαιρία να πάρουν πίσω όλες τις κατα-
κτήσεις που κέρδισε η εργατική τάξη με αγώνες
και θυσίες τα τελευταία 60 χρόνια. Πρέπει να
μας βρίσκουν συνέχεια μπροστά τους, για να
μετατρέψουμε τη κρίση τους σε ανατροπή που
θα φέρει πραγματικά καλύτερες μέρες.

Γι αυτό παλεύουμε, για να πληρώσουν την
κρίση αυτοί που τη δημιούργησαν, οι καπιτα-
λιστές και οι συνεργάτες τους, για διαγραφή
του χρέους, κρατικοποίηση των τραπεζών με
εργατικό έλεγχο, αντίσταση στις ιδιωτικοποι-
ήσεις, για να ξεφύγουμε από τα δεσμά του
Ευρώ και της ΕΕ. Πάνω σε αυτή τη βάση,
έστω και με κάποιες αποκλίσεις, έχουμε συγ-
κροτήσει στην Κύπρο την Δικοινοτική Ριζο-
σπαστική Αριστερή Συνεργασία (Δ.Ρ.Α.Συ –
EYLEM) και κατεβαίνουμε στις ευρωεκλογές
με στόχο να καταγράψουμε μια άλλη αριστε-
ρά, μια ριζοσπαστική αριστερά που να μπορεί
την επόμενη περίοδο να παίξει σημαντικό ρό-
λο στις πολιτικές εξελίξεις και τους αγώνες
που έρχονται.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της Κύπρου
έχουμε ένα δικοινοτικό ψηφοδέλτιο με 4 ελλη-
νοκυπρίους και 2 τουρκοκυπρίους υποψηφί-
ους (έχει 6 συνολικά η Κύπρος). Για πρώτη
φορά στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας κατεβαίνει στις εκλογές ένα ψηφοδέλτιο
που βρίσκεται στα αριστερά του ΑΚΕΛ. Για
πρώτη φορά έχουμε ίση συμμετοχή ανδρών
και γυναικών σε εκλογικό συνδυασμό. Για
πρώτη φορά διεξάγουμε εκλογική εκστρατεία
σε ολόκληρη την Κύπρο, επανενώνοντας έστω
και με αυτό το συμβολικό τρόπο το νησί μας.

Δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι την ερχόμενη Κυ-
ριακή οι δυνάμεις του αντικαπιταλισμού και της
ανατροπής θα βγούν ενισχυμένες, στην Ελλάδα,
την Κύπρο αλλά και την υπόλοιπη Ευρώπη.

Ντίνος Αγιομαμίτης,
Εργατική Δημορκατία, υποψήφιος με τη

Δ.Ρ.Α.Συ – EYLEM

Ευρώπη Anticapitalista

Γ
ια ακόμα μια φορά τα
βλέμματα του κόσμου
θα στραφούν στην Ελ-

λάδα, όπως συνέβη στην
διάρκεια των βουλευτικών
εκλογών τον Μάη-Ιούνη του
2012. 

Τώρα μας λένε ότι το ευρώ
έχει σωθεί και ότι χώρες όπως
η Ελλάδα μπορούν να ατενί-
ζουν μπροστά σε ένα καλύτε-
ρο οικονομικά μέλλον.

Ξέρετε τι είδους ψέματα εί-
ναι αυτά. Ξέρετε την απόλυτη
οικονομική καταστροφή, την
έντονη δυστυχία που έχει δη-
μιουργήσει η λιτότητα στην
Ελλάδα και σε άλλα σημεία,
αυτού που ονομάζουν «περι-
φέρεια» της ευρωζώνης. Και
το ξέρει και η πλειοψηφία των
απλών ανθρώπων σε όλη την
Ευρώπη. Γι’ αυτό η Ευρωπαϊ-
κή Ενωση έχει γίνει πλέον τό-
σο μη δημοφιλής.

Είναι, λοιπόν, πολύ σημαντι-
κό να υπάρξει μια καθαρή αν-
τικαπιταλιστική εναλλακτική
λύση απέναντι σε αυτά τα ψέ-
ματα. Η ακροδεξιά μεγαλώνει
παντού επιζητώντας να κανα-
λιζάρει την οργή του κόσμου
από τη λιτότητα σε ένα ρατσι-
στικό κυνήγι αποδιοπομπαίων
τράγων, ενάντια στους μετα-
νάστες.

Στην Γαλλία, το ναζιστικό

Εθνικό Μέτωπο προβάλλεται
ότι θα πάει ψηλά στις ευρωε-
κλογές. Αντιμετωπίζουμε την
ίδια πιθανότητα και στην Βρε-
τανία με το UKip, που δεν εί-
ναι φασίστες, αλλά αντιδρα-
στικοί ρατσιστές λαϊκιστές. 

Είναι απαραίτητο οι πολιτι-
κές της απόγνωσης που χρη-
σιμοποιούν οι ακροδεξιοί να
έρθουν αντιμέτωπες με ένα
μήνυμα ελπίδας από την αρι-
στερά. Θα ήταν πολύ καλό εάν
ο ΣΥΡΙΖΑ και οι εταίροι του αλ-
λού στην Ευρώπη πάρουν ένα
καλό αποτέλεσμα στις εκλο-
γές αυτή τη βδομάδα.

Αλλά χρειαζόμαστε να ακού-
σουμε μια πολύ πιο καθαρή
φωνή από την αριστερά. Χρει-
αζόμαστε μια φωνή που να εν-
τοπίζει σε στέρεη βάση τις αι-
τίες της κρίσης της ευρωζώ-
νης στα καπιταλιστικά οικοδο-
μήματα της ΕΕ και της οικονο-
μικής και νομισματικής ένω-
σης. 

Χρειαζόμαστε μια δύναμη
που να βάζει μπροστά τις
ανάγκες και τα συμφέροντα
των εργαζομένων. Χρειαζόμα-
στε μια φωνή που να καταγ-
γέλλει τις ρατσιστικές προ-
σπάθειες να μας διασπάσουν.
Χρειαζόμαστε μια φωνή που
να ενθαρρύνει τους εκμεταλ-
λευόμενους και τους καταπιε-
ζόμενους να παλέψουν ενάν-
τια στην λιτότητα και τον ρα-
τσισμό και για την δική τους
απελευθέρωση.  

Αυτή η φωνή στην Ελλάδα
είναι η ΑΝΤΑΡΣΥΑ! Καλή τύχη
στις εκλογές.

Αλεξ Καλίνικος, 
Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα

(Βρετανία)

Ο
ι σκληροί αγώνες των τελευταίων χρόνων, οι πα-
νεργατικές απεργίες, οι απεργίες διαρκείας και τα
συντάγματα, αλλά και η πάλη ενάντια στους νεονα-

ζί και τον ρατσισμό έχουν καταστήσει την Ελλάδα σύμβολο
στην Ευρώπη.

Αυτό το κίνημα εκτίναξε και τα εκλογικά ποσοστά της
Αριστεράς στις εκλογές του 2012 και έφερε την ελληνική
αριστερά στο κέντρο της Ευρώπης και μαζί και την συζήτη-
ση τι είδους αριστερά χρειαζόμαστε.

Σε αυτές τις δύο σελίδες αγωνιστές της Αριστεράς από
μια σειρά χώρες της Ευρώπης δηλώνουν την υποστήριξή
τους στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ και τονίζουν ότι σε μια ΕΕ που η λιτό-
τητα και η φτώχεια πάει χέρι-χέρι με τον ρατσισμό και τον
φασισμό, η εκλογή των αντικαπιταλιστών στο ευρωκοινο-
βούλιο, μπορεί να κάνει την διαφορά όχι μόνο στην Ελλά-
δα, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Σ
ε ολόκληρη τη
Μεσόγειο πα-
λεύουμε μαζί

ενάντια στην Τρόικα.

Στέλνω όλη μου την
αλληλεγγύη στους συν-
τρόφους και τις συν-
τρόφισσες της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ στον αγώνα ενάν-
τια στις περικοπές των
κοινωνικών δαπανών της Τρόικας,
στον αγώνα ενάντια στο φασισμό και
στον αγώνα για την οικοδόμηση πολι-
τικών εναλλακτικών που θα βάλουν
τους ανθρώπους πάνω από τα κέρδη.

Στην Ανδαλουσία ξέρουμε πολύ
καλά τι σημαίνει να ζεις σε μια περιο-
χή της περιφέρειας του ευρωπαϊκού
καπιταλισμού, μια γη που εξάγει
πρώτες ύλες και φτηνά εργατικά χέ-
ρια για τη μειοψηφία του 1% στα ευ-
ρωπαϊκά καπιταλιστικά κέντρα. Ένας
λαός που υφίσταται περισσότερο
από 35% ανεργία (60% στη νεολαία)
και όπου χιλιάδες άνθρωποι πρέπει
να εγκαταλείψουν τον τόπο τους για
να αναζητήσουν δουλειά. Μια γη
υποβαθμισμένη από την εκβιομηχανι-
σμένη γεωργία των γαιοκτημόνων,
τον τουρισμό του “ήλιος και θάλασ-
σα”, τα ορυχεία των πολυεθνικών και
την κερδοσκοπική φούσκα στην οι-
κοδομή. 

Το κύμα των απεργιών στην Ελλά-
δα υπήρξε μεγάλη έμπνευση για
εμάς από τότε που ξεκίνησε η οικο-
νομική κρίση που υποφέρουμε τώρα,
και γνωρίζουμε ότι ο ρόλος της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ σε αυτές τις κινητοποιήσεις
υπήρξε πολύ σημαντικός. Αρκεί σαν

παράδειγμα η κατάλη-
ψη από τους εργαζόμε-
νους της δημόσιας τη-
λεόρασης στην περιφέ-
ρεια της Βαλένθια μετά
το κλείσιμό της, ακο-
λουθώντας το παρά-
δειγμα των εργαζόμε-
νων της ΕΡΤ.

Η ευρωπαϊκή γενική
απεργία στις 14 Νοέμβρη του 2012
μάς έδειξε το δρόμο του διεθνούς
αγώνα ενάντια στις κυβερνήσεις της
Τρόικας. Ισχυροποιώντας τους δε-
σμούς ανάμεσα στη διεθνή εργατική
τάξη χτίζουμε τις βάσεις για το σύ-
στημα που θα αντικαταστήσει τον
καπιταλισμό.

Τώρα που οι κυβερνήσεις των πε-
ρικοπών μάς λένε πως βγαίνουμε
από την κρίση, αλλά πως συνεχίζουν
να χρειάζονται κι άλλες περικοπές
στις κοινωνικές δαπάνες, να τους
δείξουμε όλοι μαζί πως μπορούμε να
αναγκάσουμε να πληρώσουν την κρί-
ση αυτοί που την προκάλεσαν. Γι'
αυτό είναι απαραίτητο ενωμένοι να
ξεπεράσουμε τις γραφειοκρατίες
των συνδικάτων με αγώνες στους
χώρους δουλειάς, να συνεχίσουμε
την οικοδόμηση πολιτικών εναλλακτι-
κών για τον κόσμο της δουλειάς, να
συνεχίσουμε το άπλωμα της διε-
θνούς αλληλεγγύης για να χτυπή-
σουμε το σύστημα όλοι μαζί.

Χεσούς Μ. Καστίγιο, ακτιβιστής
της Εν Λούτσα, υποψήφιος της λίστας
Ποδέμος στις Ευρωεκλογές και συνδι-
καλιστής του Ανδαλουσιανού Συνδικά-

του Εργατών (SAT) στη Σεβίλλη.

ΑΥΣΤΡΙΑ

H
αυστριακή κυβέρνηση πρόσφατα έσωσε από την
χρεοκοπία την Hypo Alpe Adria Bank με 5 δις ευ-
ρώ και χρησιμοποιεί αυτήν την κρίση για να επιτε-

θεί στο κράτος πρόνοιας. Πιέζουν τους μισθούς προς τα
κάτω για να κρατήσουν την ανταγωνιστικότητα της Αυ-
στρίας ψηλά απέναντι σε χώρες όπως η Ελλάδα. Οδη-
γούν το σύστημα υγείας σε κατάρρευση κόβοντας θέσεις
εργασίας σε νοσοκόμες και γιατρούς. 

Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση χρησιμοποιεί σαν αποδιο-
πομπαίους τράγους τους Ρομά. Επιτίθεται στους αντιφα-
σίστες που βγήκαν στους δρόμους ενάντια στο Κόμμα
Ελευθερίας της Αυστρίας και τους νεοναζί, φτάνοντας
στο σημείο να απαγορεύσει μια διαδήλωση επιζώντων
του Ολοκαυτώματος. 

Το φασιστικό Κόμμα Ελευθερίας της Αυστρίας επωφε-
λείται από όλα αυτά τα εγκλήματα της κυβέρνησης, οι
δημοσκοπήσεις εκτιμούν ότι θα πάρει το 20% στις ευ-
ρωεκλογές.

Η ριζοσπαστική αριστερά παίζει αποφασιστικό ρόλο
στη σύγκρουση με τους νεοναζί. Το Linkswende – η
αδελφή οργάνωση του ΣΕΚ βρισκόταν στην πρώτη γραμ-
μή όταν τον Ιανουάριο στην Βιέννη 8000 αντιφασίστες
βρέθηκαν αντιμέτωποι με τους φασίστες και την αστυνο-
μία που τους προστάτευε.

Καλούμε όλους τους εργάτες και τους φοιτητές με την
ψήφο τους να σταματήσουν την άνοδο της ακροδεξιάς.
Συνεχίζουμε να χτίζουμε συμμαχίες ενάντια στους φασί-
στες, από επαναστατικές οργανώσεις μέχρι θρησκευτι-
κές ενώσεις. Οι αντιφασίστες στην Αυστρία είναι εντυπω-
σιασμένοι από την φανταστική κινητοποίηση της ΚΕΕΡΦΑ
στην Ελλάδα.

Το συνέδριο Μαρξισμός που οργανώνουμε κάθε χρόνο
στέλνει μήνυμα αλληλεγγύης στους εργαζόμενους στην
Ελλάδα και στις καμπάνιες που οργανώνετε στις εκλογές
και στο κίνημα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μια επιτυχία
των εργατών στην Ελλάδα ενάντια στην λιτότητα και
τους φασίστες θα είναι πηγή έμπνευσης για τους εργαζό-
μενους στην Αυστρία.

ΔΑΝΙΑ
Kαθώς ο Τσίπρας παίρνει μεγάλο ρίσκο υπολογίζοντας στην επαναδιαπραγ-

μάτευση του ελληνικού χρέους, υπάρχει μια επείγουσα ανάγκη για μια μη ρε-
φορμιστική αντικαπιταλιστική φωνή στο Ευρωκοινοβούλιο, για την Ελλάδα και
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Αριστερά. Αυτή η φωνή είναι η ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Στην Δανία οι Διεθνιστές Σοσιαλιστές πιστεύουν ότι το ρεφορμιστικό
“Λαϊκό Κίνημα ενάντια στην ΕΕ” είναι η μοναδική ορατή επιλογή για την
αριστερά στην Δανία λόγω της αντίθεσής του στα προγράμματα και τις
πολιτικές λιτότητας. Αλλά ταυτόχρονα πιέζουμε για διεθνιστική αλληλεγ-
γύη ενάντια στην ΕΕ των ελίτ.

Υπάρχει μια πραγματική ανάγκη για ανεξάρτητη εμφάνιση της αντικαπι-
ταλιστικής αριστεράς στον Ευρωπαϊκό πολιτικό χάρτη. Γι' αυτό το λόγο
καλούμε όλους να υποστηρίξουν την ΑΝΤΑΡΣΥΑ για την εργατική τάξη
στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη.

Θέλουμε ένα κόμμα αγώνα και όχι διαχείρισης και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι ένα
τέτοιο κόμμα που απαιτεί διαγραφή του χρέους, κρατικοποίηση των τραπε-
ζών και στρατηγικών τομέων της οικονομίας χωρίς αποζημίωση και κάτω
από εργατικό έλεγχο, απαιτεί την νομιμοποίηση όλων των μεταναστών. Χαι-
ρετίζουμε την πάλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ ενάντια στον εθνικισμό, τον ρατσισμό
και τους ναζί της Χρυσής Αυγής. 

Στις 10 Μαΐου διαδηλώσαμε ενάντια στο δανέζικο ναζιστικό κόμμα που
προσπάθησε να οργανώσει διαδήλωση στην Κοπεγχάγη και οι ομιλητές
κάλεσαν τους διαδηλωτές να στείλουν την αλληλεγγύη τους στους Έλλη-
νες αντιφασίστες. Η Ευρώπη χρειάζεται μια αντικαπιταλιστική, αντιφασιστι-
κή εναλλακτική λύση.

Διεθνιστές Σοσιαλιστές

H ακροδεξιά προσπαθεί να νομιμο-
ποιήσει την παρουσία της συμμετέ-
χοντας στις Ευρωεκλογές με την
ατζέντα της Ισλαμοφοβίας, του ρατσι-
σμού και του μίσους ενάντια στους
μετανάστες. 

Δεν πρέπει να έχουμε καμιά αυτα-
πάτη για την Ευρωζώνη. Η ΚΕΕΡΦΑ
και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ δείχνουν ότι ο μό-
νος τόπος για να σταματήσουμε την
ακροδεξιά και τους φασίστες είναι οι
δρόμοι. Στην Ολλανδία μετά από
χρόνια απομόνωσης, πάνω από 8000
άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους
στις 22 Μάρτη ενάντια στον ρατσι-

σμό του Βίλντερς ενάντια στους μαύ-
ρους και τους μετανάστες.

Αν δεν ψηφίσουμε, θα δώσουμε
στους φασίστες ακόμα περισσότε-
ρο χώρο. Η παρουσία μιας αντιρα-
τσιστικής αριστεράς στο ευρωκοι-
νοβούλιο θα μπορέσει να αντιπαρα-
τεθεί με την βίαια ρητορική τους
και να χτίσει την διεθνή αλληλεγ-
γύη ανάμεσα στις δυνάμεις που
παλεύουν από τα κάτω, που πα-
λεύουν ενάντια στα προγράμματα
λιτότητας και τον ρατσισμό.

Ewout van den Berg
Internationale Socialisten / 

Comite 22 Maart

ΓΑΛΛΙΑ
Μετά τα μηνύματα στήριξης του Κριβίν και άλλων στελεχών του ΝPA στην

ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η τ.ο. της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο Παρίσι οργανώνει κεντρική εκδήλωση
την Τετάρτη 21/5 με θέμα: ''Ποιες μάχες και με ποιες μορφές ετοιμάζεται να
δώσει η αντικαπιταλιστική αριστερά απένανι στη φυλακή της Ε.Ε. '' Κεντρι-
κός ομιλητής θα είναι ο σ. Κώστας Μάρκου, μέλος της ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ ο
οποίος την επόμενη μέρα θα μιλήσει στην προεκλογική εκδήλωση του ΝΡΑ. 

Οι κάλπες για τις ευρωεκλογές στην Ελλάδα για όσους έχουν κάνει τα
χαρτιά τους στο εξωτερικό θα στηθούν στις πρεσβείες το Σάββατο. Τα μέ-
λη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ όλο το προηγούμενο διάστημα προσπαθήσαμε να ενημε-
ρώσουμε τους Έλληνες που ζουν στο Παρίσι για την δυνατότητα εγγραφής
στους ελληνικούς καταλόγους μέσω της πρεσβείας και παράλληλα για το
ξεχωριστό κατέβασμα της αντικαπιταλιστικής αριστεράς στις εκλογές. 

Ελπίζουμε τα αποτελέσματα να δικαιώσουν τις προσδοκίες μας για ένα
μεγάλο ποσοστό της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στη Γαλλία αλλά και για μια συνολικά με-
γάλη νίκη της αριστεράς σε αυτές τις εκλογές.

Μάνος Καρτέρης

ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΚΥΠΡΟΣ

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Στο κλείσιμο του Φεστιβάλ “Μαρξισμός” στην Αυστρία, οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες στέλνουν τη συμπαράστασή τους στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ 
και το εργατικό κίνημα στην Ελλάδα
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Οι Μπαλτάκοι τούς ανοίγουν το δρόμο

Ανεπιθύμητοι οι χρυσαυγίτες σε όλα τα εκλογικά κέντρα

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΝΑΖΙ
Τ

α στελέχη της κυβέρνησης μαζί με τα παπαγαλάκια τους,
στην προσπάθειά τους να υποβαθμίσουν την αριστερή
στροφή που ανέδειξαν οι εκλογές της περασμένης Κυ-

ριακής σε Δήμους και Περιφέρειες, εμφανίζονται τώρα ως δή-
θεν ανησυχούντες για τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής, ιδιαίτε-
ρα στο Δήμο Αθήνας και στην Περιφέρεια Αττικής.  

Η πραγματικότητα είναι ότι όσο «αντιφασίστες» και αν το παί-
ζουν διάφοροι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, δεν μπορούν να κρύ-
βονται πλέον πίσω από το δάχτυλό τους. Είναι οι ίδιοι που
έστρωσαν το δρόμο τόσο στον
Παναγιώταρο όσο και στον Κασι-
διάρη να παριστάνουν τους υπο-
ψήφιους της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης. 

Πρώτο και κυριότερο γιατί
τους άφησαν να κυκλοφορούν
ελεύθεροι και να προσπαθούν
να οργανώσουν την «προεκλογι-
κή τους καμπάνια» βασισμένη
στον τρόμο και τη βία, βγάζον-
τας στις γειτονιές την περιφερό-
μενη συμμορία τους. Ακόμα και
μετά την κατάθεση των στοιχεί-
ων στην εισαγγελία του Αρείου
Πάγου για το ρόλο των Κασιδιά-
ρη-Παναγιώταρου στην οργάνω-
ση του πογκρόμ στο κέντρο της
Αθήνας τον Μάη του 2011, δό-
θηκε το πράσινο φως από τον
ίδιο τον Αρειο Πάγο για τη συμ-
μετοχή της ναζιστικής εγκλημα-
τικής οργάνωσης στις εκλογές. 

Κατά δεύτερο γιατί επανέφε-
ραν τη γνωστή πολιτική τακτική
που είχε χρησιμοποιήσει η ΝΔ
και το ΠΑΣΟΚ και στις εκλογές

του 2012 δηλαδή το χαρτί του ρατσισμού και της μισαλλοδο-
ξίας προκειμένου να βγουν από το πολιτικό τους αδιέξοδο. Οι
υποψήφιοι της ΝΔ, ιδιαίτερα στο Δήμο της Αθήνας, έπαιξαν για
άλλη μία φορά το χαρτί του ρατσισμού γιατί φοβήθηκαν τη
συντριβή στις κάλπες, αφήνοντας έτσι ανοιχτή την προοπτική
της συνεργασίας με τους χρυσαυγίτες είτε στη βουλή είτε
στους δήμους και στις περιφέρειες. 

Η προεκλογική καμπάνια που έστησε ο Άρης Σπηλιωτόπου-
λος δεν ήταν τυχαία. «Εκείνο που προκαλεί αλγεινή εντύπωση

είναι το μίσος και η μισαλλοδοξία
που εκπέμπει αυτός ο υποψή-
φιος, είναι τα ασύστολα ψέματα
που εκστομίζει καθημερινά για το
τζαμί που, τάχα, αποφάσισαν
(πάντα οι άλλοι!) να χτίσουν στο
ιστορικό κέντρο της πόλης, δί-
πλα στην Ακρόπολη, για τα εκα-
τομμύρια των «λαθρομετανα-
στών» (αυτόν τον όρο χρησιμο-
ποιεί συνεχώς) που θα κατακλύ-
σουν την Αθήνα, για το παρεμπό-
ριο που είναι συνώνυμο -γι' αυ-
τόν τον φωστήρα της πολιτικής
και της οικονομίας- με τους μου-
σουλμάνους, και άλλα πολλά. 

Πρόκειται για έναν υποψήφιο
που έχει ξεπεράσει κάθε όριο
πολιτικαντισμού και ασύστολης
προπαγάνδας που θα ζήλευε και
ο Γκέμπελς. Χωρίς ίχνος ντρο-
πής, ένας υποψήφιος δήμαρχος
της Αθήνας δεν διστάζει να δη-
λώνει ότι ένα τζαμί στην πόλη θα
του υπονομεύσει την προσπά-
θεια να φέρει εκατομμύρια του-
ρίστες στην πρωτεύουσα» ανέ-

φερε καταγγελία που κυκλοφόρησε πριν τις εκλογές ο Πέτρος
Κωνσταντίνου συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ και δημοτικός Σύμβου-
λος της Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας.  

«Πλειοδότησε ο κ. Σπηλιωτόπουλος»

Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει σχόλιο της Άντας Ψαρρά
στην Εφημερίδα των Συντακτών τη Δευτέρα 19/5. «Πλειοδότη-
σε ο κ. Σπηλιωτόπουλος στη συνθηματολογία της Χ.Α. εκτιμών-
τας ότι η επιρροή της ναζιστικής οργάνωσης είχε αυξηθεί ανά-
μεσα στους αγανακτισμένους πρώην κυβερνητικούς ψηφοφό-
ρους, παραγνωρίζοντας το τέλος ενός τόσο επικίνδυνου δρό-
μου. Με τον ακροδεξιό και μισαλλόδοξο προεκλογικό του λόγο
έδωσε την ευκαιρία στους συντηρητικούς Αθηναίους πολίτες
να ελαχιστοποιήσουν τις διαφορές τους από τη ναζιστική οργά-
νωση και να ψηφίσουν τελικά τη δεύτερη, αυξάνοντας μάλιστα
τα ποσοστά της». Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις ένα 10% της
δύναμης της ΝΔ στην Αττική και στο δήμο Αθήνας ψήφισαν
Χρυσή Αυγή. 

Η αντιφασιστική δράση τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και
σε κάθε γειτονιά είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να τους στα-
ματήσει. Οι Χρυσαυγίτες παρά την πολιτική στήριξη που απο-
λαμβάνουν από την κυβέρνηση, δεν κατάφεραν να ξαναστή-
σουν τις ομάδες κρούσης που είχαν οργανώσει στις προηγού-
μενες εκλογές του 2012. Αυτό όμως δε σηκώνει κανέναν εφη-
συχασμό. Ο αντιφασιστικός αγώνας πρέπει να ενταθεί και να
κλιμακωθεί. Είναι ταυτόχρονα μεγάλη η ανάγκη να δοθεί από
όλη την αριστερά η μάχη ενάντια στο ρατσισμό που στρώνει το
δρόμο στους νεοναζί.

Το δυνάμωμα της αντικαπιταλιστικής αριστεράς και στις Ευ-
ρωεκλογές, ταυτόχρονα με την ενίσχυση της καμπάνιας «καμία
ψήφος στη Χρυσή Αυγή» που οργανώνει η ΚΕΕΡΦΑ, μπορεί να
παίξει καθοριστικό ρόλο και στα αποτελέσματα των Ευρωεκλο-
γών και για τις μάχες που έχει να δώσει το αντιφασιστικό και
αντιρατσιστικό κίνημα ενάντια στους φασίστες και στην κυβέρ-
νηση των Μπαλτάκων το επόμενο διάστημα.

Κατερίνα Θωίδου

Τ
ο γεγονός πως ο Άρειος Πάγος έκρινε
νόμιμους τους συνδυασμούς της Ελληνι-
κής Αυγής, έδωσε την άνεση στους φα-

σίστες να εμφανιστούν σε πολλά εκλογικά κέν-
τρα την Κυριακή. Για άλλη μια φορά αποδεί-
χτηκε ποιος είναι ο ρόλος τους, καθώς σε πολ-
λά σημεία είτε παρίσταναν τους τραμπούκους
μπράβους είτε έφτασαν στο να κάνουν ανοι-
χτά επιθέσεις απειλώντας τον κόσμο της αρι-
στεράς.

Στα Πετράλωνα, από νωρίς το πρωί, συνερ-
γείο εκλογικών εποπτών της Ανταρσία στις
γειτονιές της Αθήνας κατήγγειλε την παρου-
σία χρυσαυγιτών σε εκλογικό τμήμα. “Στη γει-
τονιά του δολοφονημένου Σαχζάτ Λουκμάν,
στη γειτονιά που έχει δώσει μεγάλες αντιφασι-
στικές μάχες τα 3 τελευταία χρόνια, οι φασί-
στες δεν έχουνε λόγο να υπάρχουν. Δεν θα
τους επιτρέψουμε να σουλατσάρουν ανενό-
χλητοι”, λέει στην ΕΑ ο Γιάννης Μαραβελάκης,
υποψήφιος σύμβουλος στο 3ο κοινοτικό δια-
μέρισμα. Η απάντηση που πήραν οι σύντροφοι
ήταν πως μετά από λίγο έφτασαν έξω από το

εκλογικό κέντρο μια διμοιρία ΜΑΤ και πέντε
περιπολικά. “Δε γίνεται να διεξάγεται μια εκλο-
γική διαδικασία, με την παρουσία των ΜΑΤ και
την τρομοκράτηση του κόσμου που πάει να
ψηφίσει”.

“Στο 1ο λύκειο Χολαργού, ομάδα φασιστών
άρχισε να φωνάζει για τις αφίσες που είχε το
τραπεζάκι της Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής,
λέγοντας πως είναι παράνομο. Την ίδια ώρα οι
συγκεκριμένοι κυκλοφορούσαν με διακριτικά
της Ελληνικής Αυγής! Στην αντίδραση των
συντρόφων, εμφανίστηκε μια κουστωδία από
δεκαπέντε άτομα- συνοδεία Παναγιώταρου-
προσπαθώντας να εντείνει την τρομοκρατία. Η
εκλογική διαδικασία σταμάτησε, ενώ πήραν
απάντηση από όλο τον κόσμο της αριστεράς
που βρισκόταν εκεί, αλλά και από κατοίκους
που κατέβηκαν από τα διπλανά σπίτια. Οι
τραμπούκοι αποχώρησαν σαν κλέφτες.”, μας
μεταφέρει ο Κώστας Παπαδάκης, υποψήφιος
ευρωβουλευτής με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Σε σχολείο του Νέου Κόσμου, καταγγελία
για την παρουσία της Ανταρσία στις γειτονιές
της Αθήνας έκαναν από κοινού εκλογικοί αν-

τιρπόσωποι του Καμίνη και του Κασιδιάρη, κα-
λώντας την αστυνομία να απομακρύνει το τρα-
πεζάκι της ΚΕΕΡΦΑ που βρισκόταν έξω από το
εκλογικό κέντρο και διεκδικούσε “καμία ψήφο
στους νεοναζί”. Ο αντιπρόσωπος της Ελληνι-
κής Αυγής μάλιστα είπε στους συντρόφους
πως ο Άρειος Πάγος θα αποφασίσει αν είναι
δολοφόνοι και κανένας άλλος. Από τη στιγμή
που εξακολουθούν να παίρνουν κάλυψη από
τη δικαιοσύνη, αποκτούν το θράσος να κοροϊ-
δεύουν τον κόσμο, υποκρινόμενοι τα θύματα. 

Κατακραυγή

Στη Νέα Ιωνία προσπάθησαν επανειλλημένα
να εγκατασταθούν στο 2ο δημοτικό σχολείο
και αφού δεν τα κατάφεραν, κάτω από την κα-
τακραυγή του κόσμου, απείλησαν τους συν-
τρόφους του αντικαπιταλιστικού σχήματος
Εκτός Σχεδίου. Προκάλεσαν ζημιές στο αυτο-
κίνητο αγωνιζόμενης εργαζόμενης της ΕΡΤ και
κατέστρεψαν το περίπτερο της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Στον Πειραιά, ομάδα 5-6 μηχανών έκανε πε-
ριπολίες έξω από πολλά προεκλογικά κέντρα
προσπαθώντας να τρομοκρατήσει τον κόσμο.

Πρόκειται για την ίδια ομάδα που στις εκλογές
του 2012 είχε επιτεθεί σε συντρόφους της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ, την ώρα που έκαναν εξόρμηση και
μοίραζαν υλικό. Αυτή τη φορά, η αστυνομία
προσήγαγε 15 άτομα από την Ελληνική Αυγή,
αφήνοντας παράλληλα ανενόχλητους τους
έταιρους τραμπούκους του Μώραλη που σε
πολλά σημεία στέκονταν στην πόρτα τσεκά-
ροντας όσο κόσμο έμπαινε να ψηφίσει.

Η κάλυψη που συνεχίζουν να προσφέρουν
κυβέρνηση και δικαστήρια στη Χρυσή Αυγή,
οδηγεί σε τέτοιου είδους περιστατικά. Χρει-
άζεται από τη μεριά του το κίνημα να κλιμακώ-
σει διεκδικώντας να μπούνε όλοι οι δολοφόνοι
φυλακή, να μην ξαναστηθούν τάγματα εφό-
δου. Είναι ο μόνος τρόπος να κρατήσουμε τις
γειτονιές μας καθαρές.

Στη Θεσσαλονίκη, η ομάδα της ΚΕΕΡΦΑ ορ-
γανώνει το Σάββατο 24 Μάη αντιφασιστική πι-
κετοφορία στις γειτονιές του κέντρου της πό-
λης. Το ραντεβού είναι στις 13.00 στο μνημείο
του Λαμπράκη, στην Ελ.Βενιζέλου.
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Η
ΚΕΕΡΦΑ μας καλεί όλους στην ανοιχτή
σύσκεψη στις 2 Ιούνη στις 7 το απόγευ-
μα, στο Πνευματικό Κέντρο του δήμου

Αθήνας. Να συζητήσουμε πώς πάμε παρακάτω
και να οργανώσουμε τη συμμετοχή μας στη
διεθνή συνάντηση στο Λονδίνo.

Στις 14 Ιούνη είμαστε όλοι καλεσμένοι των
συντρόφων μας από το αντιφασιστικό κίνημα
της Αγγλίας, στο Λονδίνο. Το αντιφασιστικό-
αντιρατσιστικό μέτωπο United Against Fa-
scism, οργανώνει διεθνή συνάντηση για να συ-
ζητήσουμε τις εμπειρίες μας από τη μέχρι τώ-
ρα δράση αλλά και να οργανώσουμε τα παρα-
κάτω βήματα, συντονισμένα. 

Τα αποτελέσματα των δημοτικών και περι-
φερειακών εκλογών δείχνουν την ανάγκη να
κλιμακώσουμε την καμπάνια της ΚΕΕΡΦΑ “κα-
μία ψήφος στους νεοναζί” μαυρίζοντάς τους
στις ευρωεκλογές, παλεύοντας σε όλη την Ευ-
ρώπη ενάντια στη μαύρη διεθνή της δεξιάς.
Ταυτόχρονα, τονίζουν την ανάγκη να ενταθεί ο
αντιφασιστικός αγώνας σε γειτονιές και χώ-
ρους δουλειάς για να μην αφήσουμε ούτε ένα
περιθώριο στους φασίστες να ανασυγκροτη-
θούν. Μέσα από τις πρωτοβουλίες του προ-
ηγούμενου διαστήματος καταφέραμε να μπλο-
κάρουμε την εξάπλωση των ταγμάτων εφόδου
στις περισσότερες γειτονιές, κι αυτός είναι ο
προσανατολισμός για το πώς πρέπει να κινη-
θούμε από εδώ και πέρα.

Τον περασμένο Οκτώβρη, στη διεθνή συνάν-
τηση που οργάνωσε η ΚΕΕΡΦΑ στο κλειστό
γήπεδο του Ρουφ, η ανταπόκριση των αντιφα-
σιστών από όλη την Ευρώπη αλλά και από την
Αυστραλία ήταν ενθουσιώδης στο κάλεσμα για
την οργάνωση συλλαλητηρίων παντού στις 22
Μάρτη. Μια πρωτοβουλία που κατάφερε να
έχει παγκόσμιο χαρακτήρα και να ενώσει τη
μάχη σε πάνω από τριάντα πόλεις. “Θα πρέπει
να πάει κανείς πίσω στη δεκαετία του ’30 για
να βρει διεθνείς αντιφασιστικούς συντονι-
σμούς με πλατιά χαρακτηριστικά, για παρά-
δειγμα στην στήριξη του αντιφασιστικού αγώ-
να στην διάρκεια του ισπανικού εμφυλίου πο-
λέμου”, αναφέρει ο Γιώργος Πίττας στο άρ-
θρο του στο καινούριο τέυχος του περιοδικού
Σοσιαλισμός από τα Κάτω. 

Σε όλη την Ευρώπη

Η επιτυχία της βασίστηκε στην εμπειρία και
τα προχωρήματα χιλιάδων αγωνιστών που
μπήκαν μπροστά σε όλη την Ευρώπη, σε οποι-

οδήποτε σημείο προσπάθησαν οι νεοναζί να
πατήσουν πόδι. Στην Αγγλία, ουκ ολίγες φο-
ρές οι αντιφασίστες έφραξαν το δρόμο στο
EDL, οργανώνοντας αντιδιαδηλώσεις όπου μα-
ζευόντουσαν πολλαπλάσιοι των φασιστών. Αν-
τίστοιχες εικόνες υπάρχουν από πολλές χώ-
ρες. Από το Κράιστ Τσερτς της Νέας Ζηλαν-
δίας και το Μάλμε της Σουηδίας, μέχρι την
ηρωική μάχη που δίνουν ολόκληρες τοπικές
κοινωνίες στην Ουκρανία ενάντια στο Δεξιό
Τομέα και τους φασίστες.

Στην Ελλάδα η οργάνωση της παγκόσμιας
μέρας αντιφασιστικής δράσης ξεπέρασε κατά
πολύ τα όρια μιας διαδήλωσης καθώς στα
“προεόρτια” έγιναν δεκάδες εκδηλώσεις σε
γειτονιές, σχολεία, πανεπιστήμια, μαζί με τους
γονείς του δολοφονημένου από χρυσαυγίτες
Σαχζάτ Λουκμάν. Ταυτόχρονα, για πρώτη φο-
ρά οργανώθηκε το δεκαήμερο αντιφασιστικό
φεστιβάλ παραστατικών τεχνών στο θέατρο
Εμπρός, όπου δεκάδες καλλιτέχνες ένωσαν
τις φωνές τους ενάντια στο φασισμό. Στην ίδια

τη διαδήλωση ενώθηκε το πολύχρωμο ποτάμι
των χιλιάδων διαδηλωτών, έχοντας στο πλευ-
ρό του τους Ουκρανούς μετανάστες που ζουν
στη χώρα μας και όλοι μαζί φωνάξαμε “ποτέ
ξανά φασισμός”. 

Η δύναμη για να στείλουμε τους φασίστες
πίσω στις τρύπες τους, βρίσκεται στη δράση
του οργανωμένου κινήματος. Των εκατομμυ-
ρίων εργατών και εργατριών σε όλη την Ευρώ-
πη που αντιστέκονται στις επιθέσεις της ΕΕ
και των κυβερνήσεών τους. Όσο και αν προ-
σπαθούν να μας πείσουν πως η Ευρώπη των
λαών μπορεί να υπάρξει, οι εκατόμβες των
πνιγμένων μεταναστών στη Λαμπεντούζα και
αλλού δείχνουν ακριβώς το αντίθετο. Πρόκει-
ται για Ευρώπη- φρούριο, για ένα θεσμό ρα-
τσιστικό από τα γεννοφάσκια του.

Έχουμε μπροστά μας συγκεκριμένες μάχες,
ξεκινημένες ήδη. Η πρώτη είναι κιόλας εδώ,
αφορά στις ευρωεκλογές και στην προσπά-
θεια να μαυριστούν και να μην επιτρέψουμε να
χύνουν το δηλητήριό τους έξω ή μέσα στα
εκλογικά κέντρα. Η επόμενη, είναι η δίκη της
Εργατικής Αλληλεγγύης στις 12 Ιούνη, που δι-
κάζεται μετά από τη μήνυση του Ανδριόπου-
λου και η ΚΕΕΡΦΑ καλεί σε συγκέντρωση συμ-
παράστασης έξω από τα δικαστήρια την ίδια
μέρα. (περισσότερα στη σελίδα 20).

Έλλη Πανταζοπούλου

Την Πέμπτη 15 Μάη, πραγματοποι-
ήθηκαν διαδηλώσεις συμπαράστα-
σης στους εργάτες της Τουρκίας,
στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. 

Στο κάλεσμα της “Πρωτοβουλίας
πολιτικών προσφύγων από την
Τουρκία και το Κουρδιστάν”, αντα-
ποκρίθηκε η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η Ροσινάν-
τε και το ΕΕΚ, ενώ συμμετείχε και το
πολιτιστικό κέντρο Τούρκων και
Κούρδων προσφύγων "Γέφυρα", μα-
ζί με Τούρκους αγωνιστές. 

Το έγκλημα στις στοές των ορυ-
χείων στην πόλη Σόμα δυο μέρες
πριν, καταδεικνύει τη βαρβαρότητα
του συστήματος που για άλλη μια
φορά δε δίστασε να θυσιάσει τρια-
κόσιους εργάτες στο βωμό του κέρ-
δους. Αυτό ήταν και το κυρίαρχο μή-

νυμα της κινητοποίησης που ξεκίνη-
σε από τα Προπύλαια με σκοπό να
φτάσει στην Τούρκικη πρεσβεία. Δι-
μοιρίες των ΜΑΤ ακολουθούσαν όλη
την ώρα την πορεία και στο Σύνταγ-
μα, κλούβες της αστυνομίας έφρα-
ζαν το δρόμο. 

Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθή-
ματα διεθνιστικής αλληλεγγύης
ενάντια στο σύστημα που δολοφονεί
εργάτες. “Τριακόσιοι εργάτες νεκροί
στα ορυχεία, αυτή είναι η ανάπτυξη
σε Ελλάδα και Τουρκία”, “Εσείς μι-
λάτε για κέρδη και ζημιές, εμείς μι-
λάμε για ανθρώπινες ζωές”, ενώ στο
τέλος τραγούδησαν τη Διεθνή στα
ελληνικά και τα τούρκικα.

Στη Θεσσαλονίκη η συγκέντρωση
ξεκίνησε από την Καμάρα και ακο-
λούθησε πορεία.

Σ
τους δρόμους βγήκαν ξανά
την περασμένη Παρασκευή
οι μετανάστες που δου-

λεύουν στο κέντρο της Αθήνας, αυ-
τή τη φορά οργανώνοντας ένα με-
γάλο φεστιβάλ αλληλεγγύης, με
μουσικές και φαγητό. 

Εκατοντάδες μαζεύτηκαν στην
οδό Μενάνδρου, όπου είχε στηθεί
εξέδρα, συνεχίζοντας τις δράσεις
ενάντια στην αστυνομοκρατία στην
περιοχή. Από νωρίς το μεσημέρι τα
μαγαζιά έκλειναν το ένα μετά το
άλλο και στις 4 το απόγευμα ξεκί-
νησε η συγκέντρωση με ομιλίες και
χαιρετισμούς. 

Ανάμεσα στους ομιλητές ήταν
και ο Νικήτας Κανάκης, από τους
Γιατρούς του Κόσμου, όπου ανέ-
φερε: “Είμαστε δίπλα, μαζί. Τα
γραφεία μας βρίσκονται λίγο πιο
κάτω, είμαστε μάρτυρες στις ρα-
τσιστικές επιθέσεις, προσπαθούμε
πάντα να βοηθήσουμε τους μετα-
νάστες με όλες μας τις δυνάμεις.
Είμαστε μαζί στους αγώνες ενάντια
στους νεοναζί. Κάθε φορά που
απλώνεται χέρι πάνω σας είμαστε
εδώ, για να το κόβουμε μαζί. Σας
ευχαριστούμε. Το ότι παλεύετε και
διαδηλώνετε είναι καλό για την
προάσπιση της δημοκρατίας στη
χώρα μας, μας βοηθάει. Έτσι θα
συνεχίσουμε, ενωμένοι.” Ο Πέτρος
Κωνσταντίνου, που εκλέχτηκε για
δεύτερη φορά δημοτικός σύμβου-
λος με την Ανταρσία στις γειτονιές
της Αθήνας, μίλησε για τη σημασία
αυτής της κινητοποίησης. “Δυο μέ-

ρες πριν τις εκλογές είμαστε εδώ
και γιορτάζουμε την πολυπολιτισμι-
κότητα. Οι δρόμοι και οι γειτονιές
της Αθήνας ανήκουν σε όσους
ζουν και δουλεύουν σε αυτές.
Στέλνουμε το μήνυμα πως ντόπιοι
και μετανάστες παλεύουμε για να
χτίσουμε γέφυρες και οι γειτονιές
μας να είναι γειτονιές αλληλεγ-
γύης. Το γεγονός πως η κυβέρνη-
ση στερεί το δικαίωμα ψήφου
στους μετανάστες δείχνει το βαθιά
ρατσιστικό της χαραχτήρα. Το κον-
τράρουμε και συνεχίζουμε να πα-
λεύουμε για τη νομιμοποίηση των
μεταναστών, για πλήρη κοινωνικά
και πολιτικά δικαιώματα.” 

Ο Τζαβέντ Ασλάμ, επικεφαλής
της Πακιστανικής κοινότητας, μίλη-
σε στην Εργατική Αλληλεγγύη για
τους καθημερινούς εκφοβισμούς
των αστυνομικών προς τους μετα-
νάστες της περιοχής, τονίζοντας
πως η πάλη ενάντια στο ρατσισμό
της κυβέρνησης χρειάζεται να είναι
μόνιμη και σε κάθε γειτονιά.

Αργότερα στη γιορτή παρευρέ-
θηκε ο Χαντίμ Χουσεΐν, ο πατέρας
του δολοφονημένου από χρυσαυγί-
τες Σαχζάτ Λουκμάν, στηρίζοντας
για άλλη μια φορά τον αγώνα ντό-
πιων και μεταναστών ενάντια στο
ρατσισμό και τους φασίστες.Πορεία για 

τους ανθρακωρύχους

Αντιρατσιστική γιορτή στη Μενάνδρου

Αντιφασιστική 
Συνάντηση 2 Ιούνη

Φωτογραφία από Δρομογράφος
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ΙΚΑΡΙΑ

Απεργιακός
συντονισμός

Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η κινητοποίηση
σωματείων εργαζομένων του δημοσίου από Ικα-
ρία και Σάμο και γονέων του 1ου νηπιαγωγείου
Ραχών Ικαρίας, στο γραφείο του Διευθυντή Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου. 

Η κινητοποίηση της 14/5, οργανώθηκε ως
απάντηση στην επικείμενη δίωξη της Στέλλας Σω-
τηριάδου, προϊσταμένης του νηπιαγωγείου Ρα-
χών, που εγκαλέστηκε για «άρνηση εκτέλεσης εν-
τολής» και «παράβαση υπαλληλικού καθήκον-
τος», επειδή παραιτήθηκε από τη θέση της προ-
ϊσταμένης προκειμένου να μην υποχρεωθεί να
δημιουργήσει ομάδες αυτοαξιολόγησης. Για το
συντονισμό της κινητοποίησης είχαν προκηρυχ-
θεί στάσεις εργασίας από τα εκπαιδευτικά σωμα-
τεία Σάμου, Ικαρίας και Φούρνων που μετατράπη-
καν σε απεργία με την κήρυξη συμπληρωματικών
στάσεων από τις ομοσπονδίες, ενώ το παρών
έδωσαν κι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Ικαρίας 

Επαγρύπνιση

Με κοινή τους ανακοίνωση οι σύλλογοι δασκά-
λων Ικαρίας, Φούρνων και Σάμου, οι ΕΛΜΕ Ικα-
ρίας και Σάμου, ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμό-
νων του συγκεκριμένου νηπιαγωγείου κι ο Σύλλο-
γος εργαζομένων του νοσοκομείου Ικαρίας ξεκα-
θαρίζουν “πως παραμένουμε σε επαγρύπνηση
και πως σε περίπτωση που ασκηθούν διώξεις, θα
μας βρουν απέναντί τους. Δε θα αφήσουμε κανέ-
ναν συνάδελφό μας μόνο του απέναντι στη διοί-
κηση, θα δώσουμε όλοι μαζί τη μάχη για την υπε-
ράσπιση των μελών των σωματείων μας, της δη-
μοκρατικής λειτουργίας του σχολείου, της υπε-
ράσπισης του δημόσιου χαρακτήρα του, τη μάχη
ενάντια στην καταστροφική 'αξιολόγηση' που
οδηγεί στη συρρίκνωσή του”.

ΝΕΩΡΙΟ ΣΥΡΟΥ
Συνεχιζόταν για 9η ημέρα η απεργία διαρκείας

στο Νεώριο της Σύρου, μέχρι την Τρίτη 20/5 που
η Εργατική Αλληλεγγύη πήγαινε στο τυπογρα-
φείο, οπότε και λάμβανε χώρα η γενική συνέλευ-
ση των εργαζομένων. 

Οι εργάτες των Ναυπηγείων απεργούν διεκδι-
κώντας δεδουλευμένα του 2013 και απλήρωτες
υπερωρίες από το 2012. Την περασμένη Τρίτη οι
δρόμοι της Ερμούπολης πλυμμήρισαν με εκατον-
τάδες απεργούς και συμπαραστάτες στην απερ-
γιακή διαδήλωση που διέσχισε όλη την πρωτεύου-
σα του νησιού. “Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον
κόσμο που είναι δίπλα μας. Έχει πολλά χρόνια να
γίνει αυτό. Ο αγώνας δεν είναι μόνο για το Νεώ-
ριο. Είναι για όλο το νησί” τόνιζαν εργαζόμενοι
του Ναυπηγείου στην απεργιακή συγκέντρωση. Οι
προκλήσεις ενάντια στην απεργία, όλες αυτές τις
ημέρες, ήταν μεγάλες αλλά όλες αποκρούστηκαν
από την οργανωμένη και μαζική περιφρούρησή
της. Στο πλευρό των εργαζομένων βρίσκεται όλο
αυτό το διάστημα και η τ.ε ΑΝΤΑΡΣΥΑ της Σύρου.

Η
εκδικητική μανία της κυβέρνησης
έκανε για μια ακόμη φορά την εμφά-
νισή της, διώκοντας τον πρόεδρο

των εργαζομένων του Μετρό, Αντώνη Στα-
ματόπουλο, υποψήφιο ευρωβουλευτή της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ με κατηγορίες που έχουν να κά-
νουν με την ηρωική απεργία στο Μετρό στις
αρχές του 2013. 

“Λίγο πριν τις εκλογές με το που ανακοι-
νώθηκε το ψηφοδέλτιο της ΑΝΤΑΡΣΥΑ κι
εγώ σαν υποψήφιος, ο εισαγγελέας με κα-
λεί κατεπειγόντως με τις κατηγορίες της
‘απείθιας', της ‘παρακώλυσης συγκοινω-
νιών' και ‘διαφυγόντων κερδών’” μας είπε. 

“Για μένα είναι στοχοποίηση της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ αυτή η δίωξη. Δεν εξηγείται αλλιώς το
ότι το θυμηθήκανε δέκα μέρες πριν τις
εκλογές. Δεν φοβόμαστε. Είμαι υπερήφα-
νος που συμμετείχα στην απεργία του Με-
τρό και θα το ξανακάνω. Γιατί αγωνίστηκα
για τον απολυμένο, για την συλλογική σύμ-
βαση, για το ενιαίο μισθολόγιο, όπως όφει-
λα. Αυτό έπρεπε να κάνει και η ΓΣΕΕ και η
ΑΔΕΔΥ κι όλες οι ομοσπονδίες και τα σωμα-
τεία. Ας πάω και φυλακή. Θα πάω γιατί αγω-
νίστηκα, όχι γιατί έκλεψα. Ούτως ή άλλως
δεν είναι η πρώτη φορά που μου ασκείται

τέτοια δίωξη. Είμαστε 18 μήνες επιστρατευ-
μένοι και μας διώκουν κι από πάνω γιατί αν-
τισταθήκαμε. Η τρομοκρατία τους δεν θα
περάσει. Θα συνεχίσουμε να αντιστεκόμα-
στε ό,τι και να κάνουν”. 

Διαμαρτυρία

Παράσταση διαμαρτυρίας στην διοίκηση
της ΣΤΑΣΥ πραγματοποίησαν την περασμέ-
νη Παρασκευή, μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και
συνδικαλιστές από τον χώρο των συγκοινω-
νιών.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ: “Κατά την διάρκεια συνάντησης με
την διοίκηση της ΣΤΑΣΥ, η διοίκηση αρνή-
θηκε ότι εμπλέκεται στην μήνυση ενάντια
στον πρόεδρο των εργαζομένων, παρά το

γεγονός ότι η κλήση του σε απολογία ανα-
φέρεται σε μήνυση του προέδρου της ΣΤΑ-
ΣΥ, πράγμα που δημιουργεί σοβαρό πολιτι-
κό θέμα για το πως και από ποιον προέρχε-
ται η δίωξη. Παρά την διαβεβαίωση αυτή,
υπήρξε κατηγορηματική άρνηση της διοίκη-
σης τόσο για δημόσια διάψευση όσο και για
τοποθέτηση ενάντια στις συνδικαλιστικές
διώξεις επικαλούμενη την προανακριτκή
διαδικασία. 

Η άθλια κυβερνητική πολιτική, η κατάλυ-
ση των εργατικών δικαιωμάτων, η τρομο-
κρατία στους χώρους δουλειάς και ειδικά η
απαράδεκτη συνέχιση για 1,5 χρόνο της επι-
στράτευσης των εργαζόμενων στο Μετρό,
δεν απαλάσσει την διοίκηση από τις ευθύ-
νες της! Αντίθετα η κάθε διοίκηση φέρει τις
δικές της βαριές ευθύνες για την υλοποίηση
μιας βάρβαρης πολιτικής, για την επιβολή
αντεργατικών και βαθιά αντιδημοκρατικών
μέτρων και λογικών.

Ό,τι και να κάνει η κυβέρνηση και το κα-
θεστώς τους, τα ψωμιά τους είναι μετρημέ-
να. Η στήριξη των εργαζόμενων στο σωμα-
τείο και η αμέριστη αλληλεγγύη από το ερ-
γατικό κίνημα θα σαρώσουν κάθε τρομο-
κρατία και κάθε μεθόδευση!”

Μ
αζική ήταν η απεργιακή
διαδήλωση των υγει-
ονομικών στις 14/5, η

οποία ξεκίνησε από το υπουρ-
γείο Υγείας, πορεύτηκε προς το
υπουργείο Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης και κατέληξε έξω από
το υπουργείο Οικονομικών στο
Σύνταγμα, όπου βρίσκονται οι
καθαρίστριες του υπουργείου
Οικονομικών. 

Με τα πανό τους έδωσαν το
παρών οι εργαζόμενοι του
Αγ.Σοφία, του Αγλ. Κυριακού,
του Αγ. Σάββα, του ΨΝΑ, του
ΚΑΤ, του Ευαγγελισμού, του
Ασκληπιείου της Βούλας, του
Γενικού Κρατικού Νίκαιας, του
Αττικού, του Γεννηματά, αλλά
και του νοσοκομείου της Πρέβε-
ζας, καθώς κι εκατοντάδες ερ-
γαζόμενοι από πολλά άλλα νο-
σοκομεία.

Η επιτυχία της απεργίας, η
οποία καλέστηκε μετά την πίεση
του Συντονιστικού των Νοσοκο-
μείων στην ΠΟΕΔΗΝ, βασίστηκε
σε έναν γύρο μαζικών γενικών
συνελεύσεων σχεδόν σε κάθε
νοσοκομείο τις προηγούμενες
ημέρες, με κύρια αιχμή την πα-
ρεμπόδιση του μέτρου της αξιο-
λόγησης που ουσιαστικά θα
απολύσει χιλιάδες εργαζόμε-
νους του δημοσίου.

“Έχουμε έρθει για ένα λόγο.
Η Υγεία δεν αντέχει άλλες μει-
ώσεις” μας είπε ο Ναπολέων
Τσόγκας, γιατρός στο Γενικό
της Νίκαιας. “Έχουμε φτάσει να
λειτουργούμε μόνο με την καρ-
διά μας. Έχουμε τεράστιες ελ-
λείψεις και σε εργαζόμενους και

σε υλικό με αποτέλεσμα να μην
μπορούμε να εξυπηρετήσουμε
τον κόσμο. Τώρα θέλουν να
διώξουν και τους εναπομείναν-
τες εργαζόμενους”. 

Πορεία

Οι υγειονομικοί δεν ήταν μόνοι
τους. Μαζί τους στη συγκέντρω-
ση βρέθηκαν οι αγωνιζόμενοι ερ-
γαζόμενοι της ΕΡΤ και οι φοιτη-
τές της Ιατρικής, ενώ στην πο-
ρεία που ακολούθησε ενώθηκαν
διαδοχικά με τους απεργούς των
ασφαλιστικών ταμείων, τους
ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς και
τους απεργούς των ΑΕΙ. 

“Δεν μπορούμε να κάνουμε τί-
ποτα άλλο πέρα από το να συ-
νεχίσουμε τον αγώνα μέχρι τέ-

λους. Μέχρι να παρθούν πίσω
όλες οι απολύσεις, μέχρι να έρ-
θει η ρήξη και η ανατροπή”, δή-
λωσε στην “Ε.Α” η Ντίνα Σπυρο-
πούλου, εργαζόμενη στο ΕΚΠΑ.  

Νωρίτερα από την εξέδρα της
συγκέντρωσης απήυθηνε χαιρε-
τισμό η Καλιρρόη Διονυσίου, εκ
μέρους των εργαζομένων της
ΕΡΤ. “Μεταφέρω θερμό αγωνι-
στικό χαιρετισμό από την ΕΡΤ
που είναι ανοιχτή 11 μήνες τώρα
και παλεύει στο πλευρό κάθε
εργαζόμενου που αγωνίζεται
ενάντια στο σύστημα που κα-
ταργεί τη δημοκρατία και κατα-
στρέφει τις ζωές μας” είπε, ενώ
από το ίδιο βήμα χαιρέτισαν με-
ταξύ άλλων ο Χρίστος Αργύρης,
μέλος του Γ.Σ της ΑΔΕΔΥ και

υποψήφιος ευρωβουλευτής της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ και η Δέσποινα Κου-
τσούμπα, εκλεγμένη πλέον περι-
φερειακή σύμβουλος Αττικής με
την Αντικαπιταλιστική Ανατροπή.  

Σε ανακοίνωσή τους, οι αντι-
καπιταλιστές υγειονομικοί που
συσπειρώνονται στο δίκτυο του
“Νυστεριού” αναφέρουν ότι μα-
ζί με το Συντονιστικό των Νοσο-
κομείων “που είχαν προτείνει
την απεργιακή κινητοποίηση της
14ης Μάη, στην σύσκεψη των
πρωτοβάθμιων σωματείων νο-
σοκομείων και συνδικαλιστών
που είχε καλέσει η ΠΟΕΔΗΝ, θα
παλέψουν για να δώσουν νέα
απεργιακή συνέχεια μετά την
επιτυχία της απεργίας”.

Σ.Μ.

Κάτω τα χέρια από τον σ. Αντώνη Σταματόπουλο

14/5 Η Υγεία στο δρόμο

13/5 απεργιακή διαδήλωση στην Ερμούπολη

Οι απεργοί έξω από το υπ. Υγείας, 14/5



Το εργατικό κίνημα Νο 1123, σελ. 15
εργατικη αλληλεγγυη

Μαζικό ΟΧΙ
στην

ιδιωτικοποίηση
του νερού

Σ
πάζοντας απαγορεύσεις
της τελευταίας στιγμής,
213.508  Θεσσαλονικείς,

ψήφισαν ΟΧΙ στην ιδιωτικοποί-
ηση του νερού, στο δημοψή-
φισμα που οργάνωσε το συν-
τονιστικό πολιτών και φορέων
“SOSτε το ΝΕΡΟ!”. Το ΟΧΙ αν-
τιστοιχεί στο συντριπτικό πο-
σοστό του 98,04%, ενώ σύμ-
φωνοι με την ιδιωτικοποίηση
βρέθηκαν μόλις 4.278 (1,96%)
Θεσσαλονικείς.

Κάλπες στήθηκαν σε 181
εκλογικά κέντρα (σε σύνολο
192), με το σύνολο των ψηφι-
σάντων να φτάνει τους
218.002. Για το δημοψήφισμα
εργάστηκαν 2.000 εθελοντές
και 30 παρατηρητές από άλ-
λες ευρωπαϊκές χώρες που πι-
στοποίησαν το αδιάβλητο της
διαδικασίας. 

Η μαζική συμμετοχή του κό-
σμου στο δημοψήφισμα και το
συντριπτικό αποτέλεσμά του
αποτελεί ξεκάθαρη ήττα για
την κυβέρνηση, η οποία βλέ-
ποντάς την να έρχεται, προ-
σπάθησε με κάθε τρόπο να το
σταματήσει. Αρχικά με εγκύ-
κλιο του υπουργού Εσωτερι-
κών Μιχελάκη μια μέρα πριν,
απαγόρευσε να στηθεί τρίτη
κάλπη μέσα στα εκλογικά τμή-
ματα, γεγονός που αντιμετω-
πίστηκε με ευκολία από τους
διοργανωτές στήνοντας τις
κάλπες απ'έξω. 

Συλλογική δράση

Η κυβέρνηση δεν σταμάτη-
σε εκεί καθώς, με εισαγγελική
παραγγελία διετάχθησαν συλ-
λήψεις με την αυτόφωρη δια-
δικασία όσων χρησιμοποι-
ήσουν εκλογικούς καταλό-
γους ή αντίγραφά τους. Και
πάλι η κυβερνητική προσπά-
θεια βρήκε τοίχο αφού χρησι-
μοποιήθηκαν λίστες δημοτο-
λογίων των δήμων, που δεν
μπορούσαν να χαρακτηρι-
σθούν εκλογικοί κατάλογοι,
αποδεικνύοντας ότι η συλλογι-
κή δράση των εργατών και
του κινήματος μπορεί να ξε-
περνάει κάθε μικρό και μεγά-
λο εμπόδιο. 

Σύμφωνα με τους διοργανω-
τές, “το πρώτο επιτυχημένο το-
πικό δημοψήφισμα στη χώρα”
ήταν ένα ακόμα βήμα σε έναν
αγώνα ο οποίος θα συνεχιστεί.

Τ
ην ίδια μέρα με την δικαστική
απόφαση που δικαίωνε τις κα-
θαρίστριες, το Πρωτοδικείο

Ηρακλείου Κρήτης, έκρινε άκυρες
τις απολύσεις 20 εργαζομένων της
ΕΡΑ Ηρακλείου, των πρώτων από
μια σειρά προσφυγών που έχουν κα-
ταθέσει οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ,
ενάντια στις απολύσεις της 11/6/13.
Μάλιστα, το δικαστήριο έκρινε ότι
πρέπει να καταβληθούν κανονικά οι
μισθοί από την ημέρα του “μαύρου”.

Η Εργατική Αλληλεγγύη μίλησε
με τη Φανή Καλαθάκη, εργαζόμενη
της ΕΡΑ Ηρακλείου, που συνεχίζει
να δίνει τη μάχη εδώ κι 11 μήνες:

“Αυτό που λένε όλοι οι εργαζό-
μενοι εδώ είναι ότι είναι μια τερά-
στια νίκη τόσο σε πολιτικό όσο και
σε ηθικό επίπεδο. Μας έδωσε μεγά-
λη ανάσα για να συνεχίσουμε τον
αγώνα μετά από 11 μήνες που συ-
νεχίζουμε να παράγουμε πρόγραμ-
μα στο ραδιόφωνο και την τηλεόρα-
ση. Η νίκη αυτή δεν αφορά μόνο
εμάς τους 20 εργαζόμενους του
Ηρακλείου. Ήμασταν το πρώτο δι-
καστήριο που έγινε σχετικά με τις
προσφυγές των εργαζομένων της
ΕΡΤ και το περίμεναν όλοι με αγω-
νία. Η απόφαση αυτή έδωσε τερά-
στια στήριξη στους εργαζόμενους
της ΕΡΤ σε όλη τη χώρα. Γίναμε δέ-

κτες κυμάτων ενθουσιασμού. 
Ξελάσπωσε λίγο το όνομα της δι-

καιοσύνης, γιατί είχαμε χάσει την
εμπιστοσύνη μας σε αυτή. Μην ξε-
χνάμε ότι είναι προεκλογική περίο-
δος και παρ'όλα αυτά ο δικαστής
έδειξε να μην φοβάται. Θα πάρουμε
μάλιστα και τους μισθούς μας κανο-
νικά από τη στιγμή που κατατέθηκε
η αγωγή. Ούτως ή άλλως εμείς συ-
νεχίζουμε όλο αυτό το διάστημα να
δουλεύουμε κανονικά. Εμείς απολυ-
θήκαμε και στο χαρτί απόλυσης
που μας ήρθε, μας έλεγε ότι οφεί-
λουμε να προσέχουμε τα μηχανή-
ματα και τα κτίρια. Ο δικαστής είδε
το παράλογο και δικαίωσε τους ερ-
γαζόμενους της ΕΡΤ αλλά όχι μόνο.
Ελπίζουμε ότι αυτή η απόφαση θα
δυσκολέψει όποιον θέλει να κάνει

τέτοιες ομαδικές απολύσεις. Αυτό
έχει σημασία. Σε ποιόν βαθμό είναι
εφαρμόσιμη η απόφαση δεν ξέρου-
με ακόμα. Παλεύουμε όμως για να
ξανανοίξει η ΕΡΤ και σε πολιτικό
επίπεδο είναι ξεκάθαρο το πράγμα.
Πρόκειται για ένα γερό χαστούκι
στην κυβέρνηση.  

Δυο χαστούκια

Την ίδια μέρα βγήκε και η απόφα-
ση για τις καθαρίστριες. Ήταν δι-
πλή η χαρά μας. Είχαμε επικοινωνία
μέσω ίντερνετ και το μάθαμε λίγες
ώρες μετά. Ήμασταν εξαιρετικά χα-
ρούμενοι. Το μήνυμα ήρθε από δυό
μεριές. Δυό χαστούκια την ίδια μέ-
ρα. Ο αγώνας είναι κοινός άλλωστε. 

Εμείς θα συνεχίζουμε να εκπέμ-
πουμε κανονικά στο Ηράκλειο από

τους 97.5 FM κι 105.6 FM. Επίσης
εκπέμπουμε από ertopen.com και
το eraheraklion.blogspot.gr και συμ-
μετέχουμε και στο τηλεοπτικό πρό-
γραμμα”. 

Σε ανακοίνωσή της η ΠΟΣΠΕΡΤ,
αναφέρει μεταξύ άλλων:”Πέρα από
τον αγώνα ψυχής και καρδιάς που
δίνουμε μαζί με τους αλληλέγγυους
και που αυτός θα φέρει την τελική
νίκη, προσφύγαμε και στη δικαιοσύ-
νη διεκδικώντας το αυτονόητο: την
νομιμότητα, την προάσπιση της
επαγγελματικής μας αξιοπρέπειας
και τη διασφάλιση των θέσεων εργα-
σίας [...] Αναμένουμε ότι και τα υπό-
λοιπα δικαστήρια της χώρας, όπου
κατά χιλιάδες έχουν προσφύγει οι
εργαζόμενοι της ΕΡΤ κατά της αυ-
θαίρετης και φασιστικής κυβερνητι-
κής απόφασης, να σταθούν επίσης
στο ύψος των περιστάσεων και να
μην φοβηθούν τον ψεύτη και ανεκ-
διήγητο Κεδίκογλου, «νεκροθάφτη »
της αλήθειας και «βαστάζο» της κυ-
βέρνησης των μνημονίων, που όταν
κάνει δηλώσεις, μάλλον κάτι ..πίνει
[...] Δεν υποχωρούμε, δεν λοξοδρο-
μούμε, συνεχίζουμε αταλάντευτα μέ-
χρι τη δικαίωσή μας που είναι ορατή.
Όπως ξεκινήσαμε, έτσι συνεχίζουμε,
έτσι θα νικήσουμε. ”

Στέλιος Μιχαηλίδης

...και τους εργαζόμενους της ΕΡΑ Ηρακλείου

Ά
κυρες κρίθηκαν οι διαθεσιμότητες - απο-
λύσεις 397 καθαριστριών του υπ.Οικονομι-
κών από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθη-

νών. 

Η απόφαση του δικαστηρίου είναι πολλαπλά
σημαντική καθώς ανοίγει το δρόμο της δικαίω-
σης, αφενώς για τις υπόλοιπες καθαρίστριες του
υπ.Οικονομικών, αφετέρου για τους χιλιάδες ερ-
γαζόμενους του δημοσίου που έχουν βρεθεί στη
διαθεσιμότητα και στην απόλυση. Πρόκειται για
μια εξέλιξη που επιβεβαιώνει ότι οι αγώνες που
έχουν διάρκεια, επιμονή και συμπαράσταση μπο-
ρούν να πετυχαίνουν νίκες και στέλνει ξεκάθαρο
μήνυμα μόλις λίγες μέρες πριν από τις εκλογές,
ότι οι πραγματικές αλλαγές, το αληθινό τσάκισμα
των μέτρων τους, έρχεται από το “δρόμο”. 

Την ώρα που η Εργατική Αλληλεγγύη πήγαινε
στο τυπογραφείο, σε αρκετές πόλεις της χώρας,
οι καθαρίστριες είχαν επιστρέψει στη δουλειά.

Όπως υποστηρίζουν, ο αγώνας θα συνεχιστεί
μέχρι να επιστρέψουν και οι 595 στην εργασία
τους και παραμένουν επί 24ώρου βάσεως έξω
από το υπουργείο Οικονομικών στο Σύνταγμα.
Εκεί συναντήσαμε και την Πελαγία Μουτζούρη,
αγωνιζόμενη καθαρίστρια του υπ.Οικονομικών η
οποία μας μίλησε για την πρώτη και ιδιαίτερα ση-
μαντική νίκη αυτού του ηρωικού αγώνα:

“Όταν μάθαμε την απόφαση του δικαστηρίου
εγώ ήμουν στην διαμαρτυρία μας στην Καρα-
γιώργη Σερβίας. Πήραν τη συναδέλφισσα τη Δέ-
σποινα από το γραφείο του δικηγόρου και της εί-

παν ότι η απόφαση είναι θετική για μας. Έγινε
χαμός. Κλάμματα, φωνές... δεν περιγράφεται αυ-
τό το πράγμα. Δεν περιγράφονται τα συναισθή-
ματα γιατί ακριβώς επρόκειτο για έναν αγώνα δί-
καιο που ανταμείφθηκε. H δικαστική απόφαση
ήταν υπέρ των εργαζομένων. 

«Η απόλυση είναι άκυρη»

Αυτό που λέει είναι ότι η απόλυσή μας είναι
άκυρη, πρέπει άμεσα να γυρίσουμε στις θέσεις
μας και να πληρωθούμε κι αναδρομικά για όλους
αυτούς τους μήνες. Φυσιολογικά μπορεί και μέ-
σα στη βδομάδα να επιστρέψουμε στη δουλειά.
Την επόμενη μέρα κάναμε συνέλευση παρουσία
του δικηγόρου μας, που μας ανέλυσε την δικα-
στική απόφαση και η απόφαση η δική μας, ήταν

ότι θα συνεχίσουμε μέχρι την τελική δι-
καίωση. Συνεχίζουμε μέχρι να πάει και
η τελευταία συναδέλφισσα πίσω στη
δουλειά.  Ο αγώνας δεν θα σταματή-
σει. Νιώθω δικαιωμένη για όλους αυ-
τούς τους 8 μήνες που αγωνιζόμαστε.
Η δικαίωση αυτή είναι ένα παράδειγμα
για όλους. Εμείς κάναμε αυτό που νιώ-
σαμε. Η αδικία ήταν μεγάλη. Ξυπνήσα-
με ένα πρωί, πήγαμε στις δουλειές μας
και μας είπαν ότι έχουμε απολυθεί.
Ήταν πολύ βίαιο για μας και γι’ αυτό,
πιστεύω, είναι τόσο έντονη η απάντησή
μας όλους αυτούς τους μήνες. Νιώθω
πολύ περήφανη που είμαι μέλος αυτής

της ομάδας. Δεν υπήρχε περίπτωση να το αντιμε-
τωπίσουμε διαφορετικά όλο αυτό. Ο αγώνας δεν
σταματάει αλλά σίγουρα η απόφαση αυτή είναι
σταθμός. Γυρνώντας πίσω είναι πολλές οι συγ-
κλονιστικές στιγμές που ζήσαμε. Θυμάμαι τότε
που πήγαν κάποιες κοπέλες από το συντονιστικό
μας να κλείσουν ραντεβού με τον Στουρνάρα και
τις έβγαλαν έξω με βία και ξύλο. Εκείνο το βράδυ
δεν κοιμήθηκε καμία μας. Συγκλονιστική είναι και
η μεγάλη συμπαράσταση του κόσμου. Η δικαστι-
κή απόφαση συνέπεσε μάλιστα και με την από-
φαση για την ΕΡΤ στο Ηράκλειο. Ήρθαν κι εδώ
για να συμπαρασταθούν. Είναι μεγάλη αδικία οι
απολύσεις στην ΕΡΤ. Και πολύ ξαφνικό όπως έγι-
νε. Φαίνεται όμως ότι κάτι έχει αρχίζει να αλλάζει
με τους αγώνες μας”.

Πρώτη νίκη για τις καθαρίστριες...ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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ΑΘΗΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/5 ΑΣΟΕΕ 7μμ

Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας

ΠΑΤΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/5 Εργατικό Κέντρο 7μμ

Ομιλήτρια: Τόνια Λαχανιώτη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/5 καφέ Έχουμε και Λέμε 7.30μμ

Ομιλητής: Μύρωνας Μαρκάκης

ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/5 Στέκι πολιτιστικών ομάδων Πα-

νεπιστημίου Κρήτης 7μμ

Ομιλήτρια: Άλε Κρήτη

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

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

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

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

εργά τες πάρουν συλ λο γι κά στα χέ ρια τους

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

τες ενω μέ νοι. 

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

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

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

Παλεύουμεγια
ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ

ΠΕΜΠΤΗ 15/5 
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/5 
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ πλ. Ηρώων 5.30μμ 
ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ  Σκλαβενίτης 7μμ  
ΚΑΜΙΝΙΑ Σκλαβενίτης 7μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 7μμ
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 5.30μμ
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 7μμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 7.30μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ κελάρι 7.30μμ
ΡΕΘΥΜΝΟ παλιά πόλη 6μμ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ΠΑΤΡΑ Ρήγα Φεραίου 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 17/5
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 11.30πμ
ΚΥΨΕΛΗ πλατεία 12μ
ΝΙΚΑΙΑ Λαϊκή Παναγίτσα 11πμ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ Σωτήρος 11μ
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Άνω Πατήσια 12μ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό Πανόρμου 12μ
ΓΑΛΑΤΣΙ  Γκράβα 12μ
ΚΟΥΚΑΚΙ πεζόδρομος Γ. Ολυμπίου 12μ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 11.30πμ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ 12μ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 11πμ   
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 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

Εξορμήσεις με

την εργατικη
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εργατικη αλληλεγγυη
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Τα αποτελέσματα των εκλογών
της 18 Μάη και η συνέχεια

Μαζικές εκδηλώσεις της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ γίνανε τις προηγούμενες ημέ-
ρες σε αρκετές περιοχές στα Βό-
ρεια Προάστια της Αθήνας.

Το ξεκίνημα έγινε την Πέμπτη 8/5
με μία μαζική εκδήλωση στο Χολαρ-
γό, με ομιλητές τη Δέσποινα Κου-
τσούμπα, τον Δημήτρη Κοσκινά και
τον Κώστα Παπαδάκη. 

Την επόμενη ημέρα ακολούθησε η
εκδήλωση στα Βριλήσσια (δείτε προ-
ηγούμενο τεύχος της εργατικής αλλη-
λεγγύης) και το Σάββατο 10/5 έγινε η
εκδήλωση στην Άνοιξη με ομιλητές
την Ειρήνη Φωτέλη και τον Κώστα
Τουλγαρίδη. 

Σαράντα άτομα παρακολούθησαν
την εκδήλωση της Τρίτης 13/5 στη Φι-
λαδέλφεια με ομιλητές τον Τάσο Ανα-
στιάδη, Μανώλη Καμπούρη και Νίκο
Αδαμόπουλο. 

Την Τετάρτη 14/5, πάνω από
70 άτομα παρακολούθησαν την εκδή-
λωση στο Ν. Ηράκλειο με ομιλητές τη
Δέσποινα Κουτσούμπα, τον Πάνο
Γκαργκάνα και τον Παναγιώτη Μαυ-
ροειδή και ακόμα περισσότεροι στο
Χαλάνδρι τη Δευτέρα 19/5, επομένη
του α' γύρου των αυτοδιοικητικών
εκλογών με ομιλητές τον Τάσο Ανα-
στασιάδη, Μαριάννα Τσίχλη και τον
Παναγιώτη Μαυροειδή.  

Την Πέμπτη 22/5, το Μαρούσι, η
Ν. Ιωνία και η Αγ. Παρασκευή προ-
ετοιμάζουν τις δικές τους εκδηλώ-
σεις.

Με τον αέρα της επιτυχίας των
δημοτικών σχημάτων που στήριξε
και συμμετείχε η ΑΝΑΤΡΣΥΑ στα Βό-
ρεια Προάστια (με την εκλογή δημο-
τικών συμβούλων σε Αγ. Παρα-
σκευή, Βριλήσια, Ν. Ιωνία, Μαρούσι
και Ηράκλειο) αλλά και των 5.868
ψήφων (2,3%) στο Βόρειο Τομέα
στις περιφερειακές εκλογές, δίνου-
με τη μάχη για δυνατή ΑΝΤΑΡΣΥΑ
και στις ευρωεκλογές.

Γιώργος Ράγκος

Εκδηλώσεις
στα Βόρεια
της Αθήνας

Τ.Ε. ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/5 πλατεία Γαρδένια
7μμ
Ομιλητές: Τάσος Β. Αναστασιάδης,
Μαριάννα Τσίχλη, Δημήτρης Μπλά-
νας, Αθηνά Μος

Τ.Ε. ΑΡΤΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/5 Κρόνος 7.30μμ
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου

Τ.Ε. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 22/5 κεντρική πλατεία
7.30μμ
Ομιλητές: Γιάννης Σηφακάκης, Δη-
μήτρης Γράψας, Ηλίας Λοϊζος

Τ.Ε. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 22/5 πλατεία Συμηριώτη 7
μμ
Ομιλητές: Πάνος Γκαργκάνας,  Πα-
ναγιώτης Μαυροειδής

Τ.Ε. ΜΑΡΟΥΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 22/5 πλατεία ΗΣΑΠ
7.30μμ
Ομιλητές: Τάσος Αναστασιάδης,
Σοφία Τσάδάρη

Τ.Ε. ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ 22/5 πλ. Βάρναλη, Αργυ-
ρούπολη 8μμ
Ομιλητές: Χρίστος Αργύρης, Αλέκα
Ζορμπαλά

Τ.Ε. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 22/5 «Πάνθεον» 7.30μμ

Ευρωεκλογές: τι διακυβεύεται; Η

διέξοδος και η πρόταση της ΑΝ-

ΤΑΡΣΥΑ για την ανατροπή

Ομιλητές: Αργυρή Ερωτοκρίτου,

Δημήτρης Παππάς

Τ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/5 κεντρική πλατεία

8.30μμ

Ομιλητές: Αργυρή Ερωτοκρίτου,

Δημήτρης Παππάς, Αλέκος Ανα-

γνωστάκης

Τ.Ε. ΒΥΡΩΝΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/5 πλ. Τσιρακοπού-
λου 7μμ
Ομιλητές: Χρίστος Αργύρης, Λεωνί-
δας Βατικιώτης, Παναγιώτης Σωτή-
ρης, Γιάννης Φελέκης

Στις σχολές

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ αμφιθέατρο ΣΑΕΤ 2μμ
Ομιλητές: Χρίστος Αργύρης, Κίμω-
νας Γασπεράτος, Σοφία Τσάδαρη

ΠΑΝΤΕΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 22/5 αιθ. Α1, 2μμ
Ομιλητές: Χρίστος Αργύρης, Ειρήνη
Δαφέρμου

Προεκλογικές εκδηλώσεις Τ.Ε. ΑΝΤΑΡΣΥΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/5
Δήμος Ν. Ηρακλείου και γκαράζ
6.15πμ
Νοσοκομείο Άγια Όλγα 10πμ
Υπουργείο Ανάπτυξης 10πμ
Νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ 9πμ
Άγιος Σάββας 11πμ
Εφορία Κυψέλης 9πμ
Γκαράζ δήμου Αιγάλεω 6.30πμ
ΚΕΠ και ΕΛΤΑ Αιγάλεω 10πμ
Δήμος Αγίων Αναργύρων 9πμ
ΕΘΕΛ Άνω Λιόσια 4.30πμ
ΔΕΗ Ρουφ 6.15πμ
Ασκληπιείο 9.30πμ
Αγλαϊα Κυριακού 9πμ
Νοσοκομείο Συγγρός 8πμ
Δήμος Βύρωνα 9.30πμ
Νομαρχία Περιστέρι 9πμ
Ξυλοτεχνία Περιστέρι 9πμ
ΟΑΕΔ Περιστέρι 10πμ
Δήμος Άγιας Παρασκευής 10πμ
Δήμος Χολαργού 10πμ

Γκαράζ Δήμου Πετρούπολης 7πμ
ΙΚΑ Πετρούπολης 8.30πμ
Δημαρχείο Πετρούπολης 9.30πμ
Κρατικό Νίκαιας 10πμ
Δήμος Βριλήσσια και γκαράζ 10πμ
Παίδων Πεντέλης 10πμ
Δημαρχείο Πειραιά 10πμ
Δικαστήρια Πειραιά 12μ
ΙΚΑ – ΕΛΤΑ Πειραιά 8πμ
Σισμανόγλειο 10πμ
Νοσοκομείο Γεννηματά 12μ
Δήμος Αμαρουσσίου 1μμ
Δήμος Καλλιθέας 9.30πμ
ΚΕΠΥΟ Καλλιθέας 8πμ
Βρεφοκομείο δήμου Αθήνας 9πμ
Εφορία Αναξαγόρα 8πμ
9.84 11.30πμ

ΠΕΜΠΤΗ 22/5
Δημαρχείο Νίκαιας 9πμ
Εφορία Νίκαιας 10.30πμ
ΕΟΠΥΥ Νίκαιας 11πμ
Δήμος Αιγάλεω 9πμ

Εφορία Βύρωνα 9πμ
Ιπποκράτειο 9.30πμ
Δήμος και ΔΟΥ Ν. Ιωνία 10πμ
Δήμος και ΔΟΥ Χαλανδρίου 9πμ
Ελευθεροτυπία 6μμ
ΥΠΕΧΩΔΕ 9πμ
Θριάσιο 8πμ
Αττικό 8πμ
Περιφέρεια 9πμ
Δήμος Καισαριανής 10.30πμ
Δήμος Νέας Σμύρνης 10πμ
Δήμος Γλυφάδας 10πμ
Δήμος Αγ. Δημητρίου 10πμ
Εφορία Αγ. Αναργύρων 8.30πμ
Δημαρχείο Άνω Λιοσίων 9πμ
Δήμος Γαλατσίου 11πμ
ΟΑΕΔ Γαλατσίου 9πμ
ΕΥΔΑΠ Γαλατσίου 10πμ
ΙΚΑ Κεφαλληνίας 10πμ
ΙΚΑ Δροσοπούλου 11πμ
Δήμος Αθηναίων (Λιοσίων) 10πμ
ΟΣΕ Καρόλου 6.45πμ
Άγια Σοφία 9πμ

Δημαρχείο Περιστέρι και γκαράζ
6πμ
ΟΛΠ 7πμ
Νοσοκομείο Μεταξά 10πμ
Τζάνειο 10πμ
ΚΑΤ 12.30μ
Ογκολογικό 10πμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/5
ΕΛΤΑ Περιστέρι 7.30πμ
ΔΕΗ Περιστέρι 9πμ
Εφορία Παγκρατίου 9.30πμ
Λαϊκό 9πμ
ΔΕΗ Παγκρατίου 8.30πμ
Λαϊκή Βύρωνα – Νέα Ελβετία 10πμ
ΔΕΗ Ν. Σμύρνης 8πμ 
Δήμος Κορυδαλλού 10πμ
ΕΘΕΛ Ελληνικού 4.30πμ
Δήμος Ελληνικού 10πμ
Δήμος Αλίμου 10πμ
Δήμος Φιλαδέλφειας 12μ

Προεκλογικές περιοδείες σε χώρους δουλειάς

ΧΑΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/5 Σύλλογος Δασκάλων 7.30μμ
Ομιλητής: Σεραφείμ Ρίζος

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/5 καφέ Art Gallery 7.30μμ
Ομιλήτρια: Ζαννέτα Λυσικάτου

ΒΟΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/5 Θόλος 7μμ
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης



O
Μορίς Γκριμό ήταν διοικητής της
Αστυνομίας στο Παρίσι το Μάη του
1968. Είκοσι χρόνια μετά, συνταξιού-

χος πλέον, είχε την άνεση να απαντήσει με ει-
λικρίνεια στην ερώτηση αν υπήρχε πιθανότητα
«κατάρρευσης του κράτους». Είπε ανάμεσα σε
άλλα ότι:

«Ο πραγματικός κίνδυνος εμφανίστηκε όταν
πήραν μέρος οι εργάτες. Καταρχήν στις 13
Μάη, με τη μεγάλη ενωτική διαδήλωση αλλη-
λεγγύης μετά τη νύχτα των οδοφραγμάτων,
κατόπιν τις επόμενες μέρες όταν οι νεότεροι
εργάτες, αυθορμήτως, χωρίς να συμβουλευ-
τούν τα συνδικάτα, αποφάσισαν να ακολουθή-
σουν τους φοιτητές. Ύστερα, από τις 16 και
17 Μάη όταν η CGT κι η CFDT (οι μεγάλες
συνδικαλιστικές συνομοσπονδίες) κάλεσαν σε
γενίκευση των απεργιών κατανοώντας ότι παι-
ζόταν η αξιοπιστία τους. 

Τότε φανερώθηκε καθαρά το εύθραυστο
του κράτους. Η αστυνομία μπορούσε να δια-
λύσει μια διαδήλωση, να διαλύσει δέκα και εί-
κοσι οδοφράγματα, αλλά δεν μπορούσε να
ανακαταλάβει εκατό ή πεντακόσια εργοστά-
σια, πολυκαταστήματα, τράπεζες ή σιδηρο-
δρομικούς σταθμούς. Και πολύ περισσότερο
να τα κάνει να δουλέψουν ξανά». 

Το 1968, όμως, η κυρίαρχη άποψη στα αρι-
στερά και τα δεξιά ήταν ότι κάτι τέτοιο δεν
μπορούσε να γίνει. Να μια τέτοια ανάλυση:

«Η εργατική τάξη ούτε θα ενωθεί πολιτικά
ούτε θα ανέβει στα οδοφράγματα για μια αύ-
ξηση 10% στο μισθό ή για 50.000 δημοτικά
διαμερίσματα. Στο προβλέψιμο μέλλον καμιά
κρίση του ευρωπαϊκού καπιταλισμού δεν πρό-
κειται να είναι τόσο δραματική ώστε να ωθήσει
την εργατική τάξη σε επαναστατικές γενικές
απεργίες ή σε ένοπλες εξεγέρσεις για την
υπεράσπιση των ζωτικών συμφερόντων της». 

Αυτά τα λόγια γράφτηκαν στο τέλος του
1967 από ένα Γάλλο διανοούμενο, τον Αντρέ
Γκορζ, που στις αρχές της δεκαετίας του ‘80 θα
γινόταν ακόμα γνωστότερος με το βιβλίο «Απο-
χαιρετισμός στην εργατική τάξη». Για τον Γκορζ
η στρατηγική της αριστεράς έπρεπε να είναι
ένα πρόγραμμα οικονομικών και πολιτικών με-
ταρρυθμίσεων που δεν θα μπορούσαν να απορ-
ροφηθούν από το σύστημα, ένα Λαϊκό Μέτωπο
«επαρκώς ομοιογενές και συνειδητό» ώστε να
αντιμετωπίσει την καπιταλιστική αντίδραση. Σι-
γά μην οι εργάτες έκαναν επαναστατικά κινήμα-
τα με αφορμή μερικές πενταροδεκάρες…

Σπάνια μια πρόβλεψη έχει διαψευστεί τόσο
άμεσα όσο εκείνη του (ξεχασμένου πια σήμε-
ρα) Γκορζ. Λίγους μήνες μετά τη δημοσίευση,
στη Γαλλία ξέσπασε η μεγαλύτερη Γενική
Απεργία στην ιστορία –μια επαναστατική Γενι-
κή Απεργία απ’ αυτές που ανέλυε η Ρόζα Λού-
ξεμπουργκ στο βιβλίο της Μαζική Απεργία
Κόμμα και Συνδικάτα και που απέδειξε το «εύ-
θραυστο του κράτους» σύμφωνα με τον αρχιμ-
πάτσο του Παρισιού. 

Η διαφορά με τις αρχές του 20ου αιώνα
ήταν ότι η σπίθα γι’ αυτή την πυρκαγιά προήλ-
θε από τα πανεπιστήμια. Το βράδυ της 10 Μάη
1968 περίπου πενήντα χιλιάδες φοιτητές, μα-
θητές έκαναν μια μεγάλη συγκέντρωση και
προσπάθησαν να βαδίσουν στο Καρτιέ Λατέν
στο Παρίσι. Η αστυνομία και τα CRS –τα γαλ-
λικά ΜΑΤ- τους έφραξαν το δρόμο. Άγριες
συγκρούσεις συνεχίστηκαν μέχρι το πρωί. 

Η Νύχτα των Οδοφραγμάτων, όπως έμεινε
γνωστή, ήταν η κορύφωση ενός φοιτητικού κι-
νήματος που σιγόβραζε όλους τους προηγού-
μενους μήνες. Το πανεπιστήμιο δεν ήταν πλέ-

ον αποκλειστικό προνόμιο των παιδιών των
αστών. Είχαν μαζικοποιηθεί και μπορούσαν να
γίνουν κέντρα ιδεολογικής αμφισβήτησης του
καπιταλισμού, των προτεραιοτήτων, των κανό-
νων. Και η αμφισβήτηση πλανιόταν στον αέρα
σε όλη τη δεκαετία του ’60. 

Αποδοκιμασία

Αυτές οι κινήσεις συναντούσαν την αποδοκι-
μασία του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμμα-
τος, του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολί-
τευσης στην κυβέρνηση του προέδρου Ντε
Γκολ. Για την ηγεσία του κόμματος οι «αριστε-
ριστές», οι αναρχικοί και τα κάθε λογής
«γκρουπούσκουλα» («ομαδούλες») ήταν από
τυχοδιώκτες, «παιδιά του μπαμπά» μέχρι «πρά-
κτορες των μονοπωλίων». Όμως, μετά την θε-
αματική επίδειξη αστυνομικής βαρβαρότητας
τη νύχτα της 10 Μάη, έπρεπε να προσαρμο-
στεί. Οι «αριστεριστές φοιτητές» είχαν γενι-
κευμένη συμπάθεια στις εργατογειτονιές. Σε
μια σύσκεψη στις 11 Μάη, η CGT και η UNEF
(η γαλλική ΕΦΕΕ) κάλεσαν σε Γενική Απεργία
και διαδηλώσεις στις 13 Μάη.

Εκείνη τη μέρα 10 εκατομμύρια εργάτες-
τριες κατέβηκαν σε απεργία. Αυτός ο αριθμός
ήταν τέσσερις φορές μεγαλύτερος από το σύ-
νολο των συνδικαλισμένων εργατών στη Γαλ-
λία. Η διαδήλωση στο Παρίσι, σχεδόν ένα εκα-
τομμύριο κατέβηκε στο δρόμο, ήταν η μεγαλύ-
τερη από την Απελευθέρωση του 1944.

Στις 14 Μάη οι εργάτες στη Σιντ-Αβιασιόν
στη Νάντη κατέβηκαν σε απεργία διαρκείας.
Κατέλαβαν το εργοστάσιο και κλείδωσαν τον

διευθυντή στο γραφείο. Την επόμενη μέρα κα-
ταλήφθηκε η Ρενό-Κλεόν και στις 16 του μη-
νός η απεργία και οι καταλήψεις απλώθηκαν
σε όλα τα εργοστάσια της Ρενό. Στις 20 Μάη
απεργούσαν εννιά εκατομμύρια. Και όχι μόνο
η βιομηχανική εργατική τάξη. Οι χορεύτριες
στα Φολί Μπερζέ, ποδοσφαιριστές, δημοσιο-
γράφοι, εμποροϋπάλληλοι.

Στις 24 Μάη ο Ντε Γκολ βγήκε στην τηλεό-
ραση να κάνει διάγγελμα, που κατέληξε σε
υστερικές αναφορές στον κίνδυνο εμφυλίου
πολέμου. Ο Ντε Γκολ είχε περάσει με επιτυχία
τις φουρτούνες ενός Παγκοσμίου Πολέμου,
της κρίσης της Αλγερίας –είχε γίνει πρόεδρος
το 1958 με απέραντες υπερεξουσίες. Κι όμως,
όπως είχε εξομολογηθεί στον Πομπιντού, τον
πρωθυπουργό του: «Για πρώτη φορά διστά-
ζω». Αντί να τρομοκρατήσει με το διάγγελμα,
κατάφερε να πυροδοτήσει νέο κύκλο διαδηλώ-
σεων που απλώθηκαν σε περίπου 500 πόλεις. 

Στις 29 του μηνός εξαφανίστηκε από το Πα-
ρίσι και σύντομα μαθεύτηκε ότι πήγε στην Γερ-
μανία, στην έδρα των γαλλικών τμημάτων του
ΝΑΤΟ. Ο στρατηγός Μασού («ήρωας» των
αποικιακών πολέμων σε Βιετνάμ και Αλγερία)
τον υποδέχτηκε και σύμφωνα με την περιγρα-
φή του ο άλλοτε αγέρωχος πρόεδρος του είπε:
«Όλα έχουν γαμηθεί. Οι κομμουνιστές έχουν
παραλύσει τη χώρα. Δεν ελέγχω τίποτα». 

Ο Ντε Γκολ (ή ο Μασού) υπερέβαλε και τέ-
λος πάντων σύντομα βρήκε την ψυχραιμία του.
Την επόμενη μέρα ανακοίνωσε ότι «τη λύση θα
τη δώσει ο λαός» σε εκλογές. Αλλά πρώτα
έπρεπε να επανέλθει η «ομαλότητα». Ο «λαός

της δεξιάς» άρχισε να βγαίνει στο δρόμο, αλλά
τα πάντα θα κρίνονταν στα εργοστάσια.

Στις 25/26 Μάη η CGT (η συνομοσπονδία
που ελεγχόταν από το ΓΚΚ) είχε υπογράψει τις
Συμφωνίες της Γκρενέλ με την κυβέρνηση και
τον γαλλικό ΣΕΒ. Πρόβλεπαν 30% αυξήσεις
στον κατώτερο μισθό, που μεταφραζόταν σε
μια γενική αύξηση των μισθών κατά 10%. Οι
συνδικαλιστικές ηγεσίες (και οι κομματικές)
πανηγύριζαν: μια μεγάλη νίκη! Τα στελέχη
τους ξεχύθηκαν στα εργοστάσια να πείσουν
για έγκριση των συμφωνιών και επιστροφή στη
δουλειά. Πήγαν και αρχικά εισέπραξαν τη μια
απόρριψη μετά την άλλη. 

Κίνημα

Εκατομμύρια εργάτες και εργάτριες, που
πολλοί δεν ήταν καν στο συνδικάτο, είχαν πά-
ρει μια γεύση της δύναμής τους και των ορι-
ζόντων που άνοιγε η δράση τους. Σε ένα τέ-
τοιο κίνημα που ξεσηκώνει τους πάντες, ήταν
φυσικό να υπάρχουν κομμάτια πιο προχωρη-
μένα, πιο οργανωμένα και άλλα πιο διστακτικά
και με λιγότερη αυτοπεποίθηση. Όμως, δεν
υπήρχε καμιά οργάνωση που να επιτρέπει στα
πρώτα να επηρεάζουν τα δεύτερα. 

Στα περισσότερα εργοστάσια δεν είχαν εκλε-
γεί καν απεργιακές επιτροπές. Το ρόλο αυτό
τον είχαν αναλάβει οι συνδικαλιστές, συνήθως
της CGT. Η πίεση από τον μηχανισμό των συν-
δικάτων και των κομμάτων της αριστεράς σή-
μαινε ότι σιγά-σιγά το απεργιακό μέτωπο άρχι-
σε να σπάει –έστω κι αν χρειάστηκαν τρεις βδο-
μάδες για να τελειώσουν οι καταλήψεις.

Κι όσο αυτές οι πιέσεις έδιναν σιγά-σιγά
καρπούς, τόσο δυνάμωνε η συνοχή και το
θράσος της άλλης πλευράς. Η αστυνομία άρ-
χισε να σπάει καταλήψεις σε σχολεία, πανεπι-
στήμια αλλά και εργοστάσια. Η κυβέρνηση
έβγαλε εκτός νόμου οργανώσεις της επανα-
στατικής αριστεράς. 

Οι εκλογές έγιναν στις 30 Ιούνη. Αλλά το
ΓΚΚ υπέστη μια μεγάλη εκλογική ήττα, έχασε
εξακόσιες χιλιάδες ψήφους. Το κόμμα έσπευ-
σε να δικαιολογήσει την ήττα ρίχνοντας το
φταίξιμο στους «τυχοδιώκτες», «στους αυτο-
σχεδιασμούς του άτακτου στρατεύματος των
μικροαστών» -δηλαδή της επαναστατικής αρι-
στεράς που τρόμαξε τους ψηφοφόρους των
μεσαίων στρωμάτων. Η πραγματική αιτία της
ήττας ήταν ο πυροσβεστικός ρόλος που έπαι-
ξε στο κίνημα.

Οι κάλπες δεν είναι ποτέ ακριβής αντανάκλα-
ση ούτε των ιδεών, ούτε της δυναμικής της ερ-
γατικής τάξης και κατά συνέπεια της δυνατό-
τητάς της να τραβάει στο μέρος της άλλα κοι-
νωνικά στρώματα. Ο κάθε εργάτης-τρια πάει
απομονωμένα στο παραβάν, έχοντας υποστεί
όλες τις πιέσεις των ΜΜΕ και των αφεντικών.
Αυτό συνέβη στη Γαλλία εκείνον τον Ιούνη. 

Όμως, η εργατική τάξη είχε αποδείξει ότι
δεν είχε ενσωματωθεί στην «καταναλωτική κοι-
νωνία». Τέτοιες θεωρίες που έκαναν θραύση
εκείνη την περίοδο δεν μπορούσαν να εντοπί-
σουν το μίσος που έτρεφαν οι εργάτες και οι
εργάτριες για τον Ντε Γκολ, τους μπάτσους
του, τους δικαστές του, τα αφεντικά που τον
στήριζαν. 

Η εργατική τάξη μπορούσε να κάνει επανα-
στατικές απεργίες και να σκαρφαλώνει στα
οδοφράγματα –ακόμα και αν αυτό ξεκινούσε
με το αίτημα για νιπτήρες στις τουαλέτες των
εργοστασίων.

Λέανδρος Μπόλαρης

Ιστορία Νο 1123, σελ. 17
εργατικη αλληλεγγυη

Μάης ’68 Όταν η εργατική τάξη
έδειχνε πώς γίνονται 
τα αδύνατα... δυνατά

Η γενική συνέλευση μέσα στην κατάληψη της Ρενο



Διεθνήσελ. 18, Νο 1123
εργατικη αλληλεγγυη

Ο
αριθμός των ανθρακωρύχων
που αγνοούνται μετά την κα-
ταστροφή στην Τουρκία πα-

ραμένει άγνωστος. Μέχρι στιγμής
283 ανθρακωρύχοι είναι επιβεβαι-
ωμένα νεκροί και ο αριθμός συνεχί-
ζει να ανεβαίνει. Η κυβέρνηση λέει
πως 147 βρίσκονται ακόμη μέσα στο
ορυχείο. Όμως ακόμη κι έτσι, οι
τραγικοί αριθμοί δεν τελειώνουν
εκεί. Παραμένουν 288 ανθρακωρύ-
χοι χωρίς κανένα στοιχείο για το πού
βρίσκονται, μιας και ο συνολικός
αριθμός στο ορυχείο λέγεται ότι
ήταν 787.

Η κρίση που προκάλεσε η κατα-
στροφή μοιάζει σαν το τελευταίο
καρφί στο φέρετρο μιας όλο και πιο
αυταρχικής, νεοφιλελεύθερης κυ-
βέρνησης που έπεφτε από τη μία
κρίση στην επόμενη μέσα στην τε-
λευταία χρονιά.

Όποια κι αν ήταν η ακριβής αιτία,
ο ουσιώδης λόγος για την κατα-
στροφή είναι ξεκάθαρος -η ιδιωτικο-
ποίηση και η αδυσώπητη πίεση για
κέρδη από πλευράς μιας ιδιωτικής
εταιρείας. Το ορυχείο Σόμα είχε
ιδιωτικοποιηθεί και αγοραστεί από
την εταιρεία Soma Holding Co το
2005.

Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, Αλπ

Γιουρκάν έχει μετατραπεί σε ένα
από τα μεγαλύτερα ονόματα στον
τομέα του άνθρακα τα τελευταία δέ-
κα χρόνια. Η εταιρεία έχει αναπτυχ-
θεί εκρηκτικά μέσα σε αυτό το διά-
στημα, πουλώντας όλο τον άνθρακα
που παράγει προς το κράτος.

Το αφεντικό έχει ρίξει μεγάλο μέ-
ρος των κερδών του στην κατα-
σκευαστική βιομηχανία, χτίζοντας
πολυτελείς κατοικίες στην Ιστανμ-
πούλ. Σε ένα από τα κτίριά του, ένα
από τα ψηλότερα κτίρια της Ιστανμ-
πούλ, το οποίο λέγεται “Σπονδυλική
στήλη”, έχουν πωληθεί διαμερίσμα-
τα για σχεδόν 3 εκατομμύρια ευρώ.
Είναι χρήματα που προφανώς κανέ-
νας ανθρακωρύχος της Σόμα -και
κανένας άλλος Τούρκος εργάτης-
δεν θα βγάλει σε ολόκληρη τη ζωή
του δουλεύοντας κάτω από το έδα-
φος.

Το αφεντικό της Soma Holding
βρίσκεται κοντά στην κυβέρνηση. Ο
θυμός και η οργή για την καταστρο-
φή στράφηκαν κατευθείαν ενάντια

στον πρωθυπουργό Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν και την κυβέρνησή του.

Ξέσπασαν διαμαρτυρίες και δια-
δηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα, σε
μια δίχως προηγούμενο επίδειξη αλ-
ληλεγγύης προς τους ανθρακωρύ-
χους και τις οικογένειές τους. Έγι-
ναν απεργίες συμπαράστασης
στους ανθρακωρύχους και ενάντια
στην κυβέρνηση τόσο στην βασική
περιοχή ανθρακωρυχείων της Τουρ-
κίας, το Ζονγκουλντάκ, όσο και σε
άλλους μεγάλους εργατικούς χώ-
ρους.

Εξαγριωμένη

Η κήρυξη τριών ημερών εθνικού
πένθους από πλευράς κυβέρνησης
το μόνο που κατάφερε ήταν να εξα-
γριώσει ακόμη περισσότερο τον κό-
σμο.

Επισκεπτόμενος την πόλη του Σό-
μα, ο πρωθυπουργός βρέθηκε στο
μέσο ενός πλήθους που διαδήλωνε,
και έτσι χρειάστηκε να αναζητήσει
καταφύγιο μέσα σε ένα σουπερμάρ-

κετ. Εκεί, χαστούκισε και φώναξε σε
έναν άνθρωπο τον οποίο πήρε για
διαδηλωτή! Το περιστατικό εξόργισε
τους πάντες. Κυκλοφορεί πλέον
παντού η εκτίμηση ότι ο Ερντογάν
τα έχει χάσει.

Την ίδια μέρα, ένας σύμβουλος
του πρωθυπουργού είχε καταγραφεί
από την τηλεόραση να κλωτσάει
έναν διαδηλωτή ο οποίος βρισκόταν
στα χέρια της αστυνομίας.

Μόλις πριν από έναν χρόνο, ο
Ερντογάν και η κυβέρνησή του φαί-
νονταν να τα έχουν όλα με το μέρος
τους. Πήγαιναν καβάλα στις δημο-
σκοπήσεις ενώ ο πρωθυπουργός
έκανε σχέδια για να συνεχίσει ως το
2023.

Τότε ήταν που ξέσπασαν οι διαδη-
λώσεις για το πάρκο Γκεζί. Η αντί-
δραση του πρωθυπουργού, σε συν-
δυασμό με τη χρήση ακραίας βίας
από την αστυνομία, ήταν να πει ότι
ύποπτες εγχώριες και διεθνείς δυνά-
μεις βρίσκονταν σε κίνηση για να
ανατρέψουν την κυβέρνηση. Αυτή η

γραμμή κατάφερε να πείσει και να
συσπειρώσει τη βάση των ψηφοφό-
ρων της κυβέρνησης.

Τότε, τον περασμένο Δεκέμβρη,
ήρθαν οι αποκαλύψεις για την δια-
φθορά υπουργών και ταρακούνησαν
την κυβέρνηση. Αυτή τη φορά, ο
Ερντογάν ισχυρίστηκε πως ήταν οι
υποστηρικτές του Φετχουλλά Γκιου-
λέν, ενός Τούρκου μουσουλμάνου
κληρικού που ζει στις ΗΠΑ, αυτοί
που προσπαθούν να τον ανατρέ-
ψουν. Για άλλη μια φορά, αυτό φά-
νηκε να δουλεύει για τον πυρήνα
των οπαδών του.

Παίρνοντας περισσότερο από
40% των ψήφων στις τοπικές εκλο-
γές στα τέλη του Μάρτη, ο Ερντο-
γάν νόμιζε ότι είχε περάσει τα δύ-
σκολα. Υπάρχουν προεδρικές εκλο-
γές εν όψει το καλοκαίρι και σχεδία-
ζε να γίνει πρόεδρος, αφήνοντας πί-
σω του έναν έμπιστο υπασπιστή ως
ηγέτη του κόμματος και πρωθυ-
πουργό.

Αυτά τα σχέδια πλέον έχουν γίνει
θρύψαλα. Δεν υπάρχει καμιά “ύπο-
πτη δύναμη” για να ρίξει την ευθύνη
ο Ερντογάν αυτή τη φορά. Είναι
πολλές οι πιθανότητες αυτή να είναι
η αρχή του τέλους γι' αυτήν την κυ-
βέρνηση.

Νίκος Λούντος

Εκατόμβη στο βωμό της
απληστίας του κεφάλαιου

ΤΟΥΡΚΙΑ

Α
πό τις 30 του Απρίλη η πρόσβαση στο μεγαλύτερο μέρος
από την αγγλική έκδοση των έργων του Μαρξ και του Ένγ-
κελς που βρισκόταν στην ιστοσελίδα του Αρχείου των Μαρ-

ξιστών στο Ίντερνετ (marxists.org) έχει πλέον μπλοκαριστεί. Ο λό-
γος είναι ότι ο εκδοτικός οίκος Lawrence & Wishart που έχει τα δι-
καιώματα της έκδοσης ζήτησε επισήμως από τους εθελοντές του
marxists.org να το κατεβάσουν από το ίντερνετ.

Μοιάζει ειρωνικό ότι το έργο των δυο μεγάλων επαναστατών
που είναι αφιερωμένο κόντρα στο κέρδος και την εμπορευματικο-
ποίηση γίνεται το ίδιο θύμα αυτής της μανίας του καπιταλισμού. Ο
εκδοτικός οίκος πριν από μερικά χρόνια είχε ο ίδιος δώσει τη συγ-
κατάθεσή του να μείνουν διαθέσιμα τα έργα. Τώρα όμως, φαίνε-
ται πως έχοντας δεχτεί μια πρόταση για να διατεθεί το έργο σε
πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες -οι οποίες φυσικά πληρώνουν αντίτι-
μο- οι εκδότες θέλουν να διασφαλίσουν τα κέρδη τους, εξαφανί-
ζοντας τη δωρεάν πρόσβαση στα έργα του Μαρξ και του Ένγ-
κελς.

Έχει ξεκινήσει μια διεθνής καμπάνια στην οποία συμμετέχουν
συγγραφείς, ακαδημαϊκοί και ακτιβιστές από όλο τον κόσμο, ζη-
τώντας από τους Lawrence & Wishart να ξαναεπιτρέψουν την πρό-
σβαση στα βιβλία. Οι αντιδράσεις φαίνεται ότι έχουν ήδη αρχίσει
να πιέζουν τους εκδότες να κάνουν κάποια υποχώρηση, αλλά ο
αγώνας συνεχίζεται.

Όπως εξάλλου εξηγεί ο Έιντε Ο'Κάλαχαν από το marxists.org
“Η εμπειρία μας όπως και πολλών ριζοσπαστικών εκδοτικών οίκων
είναι ότι η ύπαρξη ενός κειμένου σε μορφή html στο διαδίκτυο δεν
οδηγεί αναγκαστικά σε μικρότερες πωλήσεις. Μπορεί να οδηγή-
σει και σε μεγαλύτερες πωλήσεις μιας και άνθρωποι που ποτέ δεν
θα είχαν δει το βιβλίο σε κάποια βιβλιοθήκη ή βιβλιοπωλείο μαθαί-
νουν για την ύπαρξή του και θέλουν να αγοράσουν ένα αντίτυπο”.

Τα Άπαντα 
Μαρξ - Ένγκελς 
δεν είναι εμπόρευμα

Η
πέμπτη απεργία στα φαστ-
φουντ και άλλες αλυσίδες
εστιατορίων στις ΗΠΑ οργα-

νώθηκε την περασμένη Πέμπτη στις
15 Μάη. Πρόκειται για μια αλυσίδα κι-
νητοποιήσεων που ξεκίνησε στη Νέα
Υόρκη το Δεκέμβρη του 2012 και έχει
μετατραπεί σε μια διαρκή καμπάνια
για το χτίσιμο συνδικαλισμού μέσα
στους πιο δύσκολους και ανοργάνω-
τους χώρους. 

McDonald's, Burger King, Wendy's,
Domino's και άλλες αλυσίδες όχι μό-
νο είδαν εργαζόμενούς τους να απερ-
γούν, αλλά και απεργιακές φρουρές
που έκλεισαν καταστήματα ολόκληρη
τη μέρα της απεργίας. Οι κινητοποι-
ήσεις αλληλεγγύης ξεπέρασαν τα
όρια των ΗΠΑ και οργανώθηκαν από
τη Βραζιλία ως τη Νέα Ζηλανδία, την
Ινδία και την Ιαπωνία.

Το αίτημα της απεργίας είναι διπλό
“15 δολάρια και συνδικάτο”. Συμβολι-
κά επιλέχθηκε η 15η Μάη για να συμ-
πίπτει με τα 15 δολάρια την ώρα που
ζητούν οι εργαζόμενοι, οι οποίοι στην
πλειοψηφία τους παίρνουν 8,5 δολά-
ρια την ώρα. "Είναι ντροπή, βάζουμε
όλη μας τη δουλειά και το μόνο που
παίρνουμε είναι ψίχουλα από τα δισε-
κατομμύρια που αυτοί βγάζουν”, είπε
η Τζάνα που απεργούσε στις 15 Μάη.
“Δουλεύω στα McDonald's ένα χρό-
νο. Δεν είναι δίκιο άνθρωποι που δου-
λεύουν δέκα χρόνια να παίρνουν ακό-
μη το βασικό μισθό”, λέει η Σισίλια. Η
Ινές γράφει στο τουίτερ το πρωί της
15ης Μάη: “Περίπου 20 από εμάς δεν

μπήκαμε για δουλειά στην πρωινή
βάρδια στα McDonald's του Rock &
Roll – το πιο κερδοφόρο κατάστημά
τους!”. 

«Δεν φοβάμαι»

Η Αριάντνα απεργός στο ίδιο κατά-
στημα γράφει: “Είμαι έξω από το
Rock & Roll όπου δουλεύω και δεν
φοβάμαι. Δεν θα ξαναφοβηθούμε πο-
τέ”. “Δουλεύω στα McDonald's για
8,65 δολάρια. Δεν μου φτάνουν για
να πληρώσω τους λογαριασμούς
μου. Γι'αυτό απεργώ”, λέει ο Βίκτορ,
ενώ ο Νταγκ τονίζει “Είμαι εδώ για τα
παιδιά και τα εγγόνια μου. Δεν θέλω
να βγάζουν 8,25 δολάρια”. Η Μαρία
λέει: “Είμαι 66 ετών. Δουλεύω στα
Burger King εδώ και 15 χρόνια και
βγάζω μόνο 8,5 δολάρια την ώρα.

Πρέπει να υποστηρίξουμε ο ένας τον
άλλο για να πάρουμε αυξήσεις”.

Πολλές γυναίκες και στην πλειοψη-
φία τους οι εργαζόμενοι είναι αφροα-
μερικανοί, ισπανόφωνοι, μετανάστες.
Τα πλακάτ σε πολλές κινητοποιήσεις
είναι στα αγγλικά και τα ισπανικά. Η
καμπάνια για την οργάνωση στα
φαστ-φουντ είναι ταυτόχρονα μια μά-
χη κατά του ρατσισμού. Οι εργαζόμε-
νοι που συμμετέχουν στο κίνημα για
τα 15 δολάρια έχουν πάρει ενέργεια
και οργανώνουν συναδέλφους τους
στο συνδικάτο, ενώ έχουν εμπνεύσει
και κόσμο έξω από τον τομέα της
εστίασης, όπως εργαζόμενους σε πο-
λυκαταστήματα. Οι “ελαστικοί” εργα-
ζόμενοι των ΗΠΑ μάς στέλνουν ένα
πολύ δυνατό μήνυμα. Τα συνδικάτα
και η οργάνωση είναι η δύναμή μας.

ΗΠΑ Απεργία fast forward
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Τ
ο νέο οικονομικό βιβλίο του Τομά Πι-
κετί "Κεφάλαιο στον 21ο Αιώνα" έχει
γίνει μπεστ σέλερ. Ο Άλεξ Καλλίνικος

εξετάζει το γιατί.

Το "Κεφάλαιο στον 21ο Αιώνα" του Τομά
Πικετί ήταν την περασμένη εβδομάδα δεύ-
τερο στη λίστα των μπεστ σέλερ του Άμα-
ζον. Βρέθηκε ανάμεσα σε ένα δακρύβρεχτο
δράμα για τον καρκίνο και ένα παιδικό βι-
βλίο ζωγραφικής εμπνευσμένο από τα κι-
νούμενα σχέδια του Ντίσνεϋ.

Στη Βρετανία η επίδρασή του ήταν λιγό-
τερο δραματική, αλλά απασχόλησε παρόλα
αυτά πολύ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Αυτό είναι αναμφισβήτητα μια επιτυχία για
ένα ακριβό βιβλίο σχεδόν 700 σελίδων ενός
μέχρι τώρα άσημου Γάλλου οικονομολόγου
γεμάτο από στατιστικές και πίνακες. Παρό-
λα αυτά είχε εντυπωσιακή επιτυχία μέσα
στις προηγούμενες εβδομάδες.

Ο ίδιος ο Πικετί μεταμορφώθηκε, με τα
λόγια του εκδότη της αμερικανικής έκδο-
σης της Financial Times, ένας "ροκ αστέ-
ρας" οικονομολόγος.

Το βιβλίο του ασχολείται με την οικονομι-
κή ανισότητα, κάτι που τον κάνει ταυτόχρο-
να έναν ασυνήθιστο οικονομολόγο. Η ανισό-
τητα, σαν αποτέλεσμα της κρίσης και η αν-
τεπίθεση ενάντια στο 1% (τους πλούσιους
που δεν ανήκουν στο 99% της κοινωνίας)
έχει γίνει ένα από τα κεντρικά πολιτικά θέ-
ματα της σημερινής εποχής.

Ο Πικετί γυρίζει πίσω στην κλασική παρά-
δοση του Άνταμ Σμιθ και του Ντέιβιντ Ρι-
κάρντο του τέλους του 18ου και των αρχών
του 19ου αιώνα. Αυτή η παράδοση εξετάζει
την οικονομία κάτω από το πρίσμα της ιστο-
ρίας και της ηθικής.

Ταυτόχρονα αυτό που τον ενδιαφέρει εί-
ναι περισσότερο η εμπειρική μελέτη των τά-
σεων παρά η κατασκευή μαθηματικών μον-
τέλων που τόσο λατρεύουν οι "επίσημοι" οι-
κονομολόγοι. 

Στο πυρήνα του "Κεφαλαίου στον 21ο αι-
ώνα" βρίσκεται μια πλούσια και ενδιαφέρου-
σα οικονομική κοινωνιολογία. Δυστυχώς, οι
θεωρητικές βάσεις πάνω στις οποίες έχει
στηριχτεί ο Πικετί και τα πολιτικά συμπερά-
σματα τα οποία αντλεί δεν είναι τόσο ισχυρά.

Τα δυνατά στοιχεία

Όσο παράξενο και αν φαίνεται, το δυνατό
σημείο του βιβλίου αλλά και η μεγαλύτερή
του αδυναμία είναι η εστίαση στον πλούτο. 

Οι περισσότερες μελέτες πάνω στην ανι-
σότητα ασχολούνται κύρια στις διαφορές
στο εισόδημα. Ο Πικετί, αντίθετα, ενδιαφέ-
ρεται δίκαια για την κατανομή του πλούτου
και τις αλλαγές της.

Σε τελευταία ανάλυση -με μια σημαντική
αίρεση στην οποία θα επανέλθω- οι πλούσι-
οι είναι πλούσιοι χάρη στις οικονομικές πη-
γές που ελέγχουν και οι οποίες τους δίνουν
το δικαίωμα να διεκδικούν μεγαλύτερα ει-
σοδήματα απ’ ότι όλοι οι άλλοι.

Ο Πικετί χρησιμοποιεί με θαυμαστό τρόπο
τα στατιστικά δεδομένα του πλούτου και του
εισοδήματος -δεδομένων στην επεξεργασία
των οποίων έχει και ο ίδιος βοηθήσει σαν
κομμάτι μιας διεθνούς ομάδας ερευνητών.

Η πατρίδα του, η Γαλλία, είναι μια ιδιαίτε-
ρα πλούσια πηγή δεδομένων γιατί ο φόρος
περιουσίας έχει επιβληθεί από την εποχή
της Γαλλικής Επανάστασης τη δεκαετία του

1790. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν στοιχεία
που καλύπτουν αδιάλειπτα πάνω από δυο
αιώνες. Οι ΗΠΑ, η Βρετανία και η Γερμανία,
όμως, έπαιξαν βασικό ρόλο στη μελέτη του.

Συμπεράσματα

Τα συμπεράσματα του Πικετί διαψεύδουν
τον "νόμο" που διατυπώθηκε από τον Σάιμον
Κούζνετς στα μέσα της δεκαετίας του 1950.
Ο Κούζνετς ισχυριζόταν ότι η ανισότητα με-
γαλώνει μεν στα πρώτα στάδια της εκβιομη-
χάνισης αλλά μειώνεται καθώς οι οικονο-
μίες γίνονται πλουσιότερες. Τα στοιχεία του
Πικετί, όμως, δείχνουν μια πολύ διαφορετι-

κή εικόνα. 

Πάρτε για παράδειγμα τη Βρετανία την
δεκαετία 1900-1910, λίγο πριν από το ξέ-
σπασμα του Α' Παγκοσμίου Πολέμου. Το
πλουσιότερο 10% του πληθυσμού κατείχε
το 90% του πλούτου, με το πλουσιότερο 1%
να κατέχει περίπου το 70%. Ο υπόλοιπος
πληθυσμός δεν είχε στην ουσία τίποτα. 

Η εικόνα ήταν παρόμοια, αν και όχι τόσο
δραματική, στη Γερμανία και τη Γαλλία. Αυ-
τές ήταν κοινωνίες όπου, παρά τη βιομηχα-
νική επανάσταση, η κύρια πηγή πλούτου
ήταν, για μεγάλο χρονικό διάστημα, η γη. Η
παραγωγικότητα παρέμενε σχετικά χαμηλή. 

Αυτή που συναρπάζει τον Πικετί είναι η
ανώτερη τάξη που "ζωγραφίζουν" στα μυθι-
στορήματά τους η Τζέιν Όστιν και ο Μπαλ-
ζάκ. Αυτοί οι άνθρωποι στηρίζονταν στο υλι-
κό χάος που τους χώριζε από τους υπηρέ-
τες τους για να απολαμβάνουν έναν τρόπο
ζωής δύο ως τρεις φορές πλουσιότερο από
το σημερινό μέσο όρο. Ύστερα, όμως, ήρ-
θαν οι δυο παγκόσμιοι πόλεμοι, η Μεγάλη
Ύφεση, οι πολιτικές αναταραχές που κατέ-
στρεψαν τον πλούτο και αύξησαν δραματι-
κά το ρόλο του κράτους και τα επίπεδα της
φορολογίας.

Στη Γαλλία το μερίδιο του πλουσιότερου
10% έπεσε στο 60-70% του πλούτου την πε-
ρίοδο ανάμεσα στον 1950 και το 1970. Το
μερίδιο του πλουσιότερου 1% στο 20-30%.

Η πλάστιγγα, όμως, άρχισε να γέρνει ξα-
νά προς την άλλη μεριά. Στη Βρετανία, για
παράδειγμα, το 2010, το πλουσιότερο 10%
κατείχε το 70% του πλούτου ενώ το 1% κα-
τείχε το 25-30%. Στις ΗΠΑ, μια κοινωνία
εποίκων αρχικά, η κατανομή του πλούτου
ήταν λιγότερο συγκεντροποιημένη στις αρ-
χές του 20ου αιώνα, αλλά αυτή η κατανομή
πιέστηκε λιγότερο την περίοδο 1914-1945.
Το 2010 το ανώτερο 10% κατείχε πάνω από
70% του συνολικού πλούτου και το ανώτε-

ρο 1%, πάνω από το 35%. 
Τα εισοδήματα ακολούθησαν μια παρό-

μοια πορεία, αν και η ανισότητα στην κατα-
νομή τους δεν έφτασε ποτέ στα επίπεδα της
περιουσίας. Οι διαφορές μειώθηκαν μετά το
1914 αλλά τώρα η ψαλίδα έχει ανοίξει πολύ. 

Για παράδειγμα, το ποσοστό του εθνικού
εισοδήματος που καρπώνεται το πλουσιότε-
ρο 1% στις ΗΠΑ έχει αυξηθεί από 6-8% τη
δεκαετία του 1970 στο 20% (σχεδόν) το
2010. Τα συστατικά όμως της ανισότητας
έχουν αλλάξει. Η γη παίζει πλέον πολύ μι-
κρότερο ρόλο σαν πηγή πλούτου για τους
πλούσιους. Και οι υψηλοί μισθοί παίζουν
σήμερα πολύ μεγαλύτερο ρόλο στην ανισό-
τητα των εισοδημάτων. 

Ο Πικετί απορρίπτει την συνήθη ερμηνεία
που υποστηρίζει ότι πίσω από αυτή την ανι-
σότητα βρίσκεται η τεχνολογική πρόοδος
που έχει πιέσει προς τα πάνω τους μισθούς
των ειδικών. Ρίχνει τις ευθύνες σε αυτό που
ονομάζει "η άνοδος του υπέρ-διευθυντή" -
ανωτάτων στελεχών που, ιδιαίτερα στις
ΗΠΑ και τη Βρετανία, στηρίχτηκαν στην επι-
χειρηματική διαπλοκή για να οδηγήσουν
στην απογείωση των αμοιβών τους. 

Ο Πικετί καταγγέλλει αυτό που ονομάζει
"αξιοκρατικό εξτρεμισμό", “την εμφανή ανάγ-
κη των μοντέρνων κοινωνιών -και ιδιαίτερα
της αμερικανικής- να χαρακτηρίζουν διάφο-
ρα άτομα ‘νικητές' και να τα ανταμείβουν για
αυτή τη νίκη με έναν υπερβολικό τρόπο”. 

Ο Πικετί υποστηρίζει ότι το κεφάλαιο
ήταν έξι ως επτά φορές μεγαλύτερο από
ότι το εθνικό εισόδημα στα τέλη του 19ου
αιώνα στην Ευρώπη. Έπεσε στο επίπεδο
του διπλάσιου ή τριπλάσιου στο πρώτο μισό
του 20ου αιώνα, αλλά έχει επιστρέψει κοντά
στο πενταπλάσιο στη Βρετανία και τη Γαλ-
λία σήμερα. 

Ισχυρίζεται οτι αυτό μπορεί να ερμηνευθεί
στη βάση αυτού που ο ίδιος ονομάζει "ο
δεύτερος βασικός νόμος του καπιταλισμού".

Όταν το ποσοστό της απόδοσης του κε-
φαλαίου είναι μεγαλύτερο από το ρυθμό
αύξησης της οικονομίας, οι πλούσιοι μπο-
ρούν να αποταμιεύουν ένα μεγάλο κομμάτι
από τα εισοδήματά τους και να συσσω-
ρεύουν με αυτό τον τρόπο ακόμα μεγαλύτε-
ρο πλούτο. Σύμφωνα με τον Πικετί αυτό συ-
νέβαινε την περίοδο πριν το 1914 και συμ-
βαίνει ξανά σήμερα.

Αλλά εδώ αρχίζουν και τα προβλήματα.
Για τον Πικετί κάθε μορφή περιουσίας απο-
τελεί κεφάλαιο -ένα κομμάτι γης, μια μηχα-
νή, ένα διαμέρισμα ή ένα ομόλογο. Όπως

γράφουν οι επικριτές του, ο ορισμός του εί-
ναι στην ουσία ο ίδιος που χρησιμοποιούν
και οι "επίσημοι" οικονομολόγοι. 

Για τον Μαρξ, αντίθετα, το κεφάλαιο είναι
μια κοινωνική σχέση. Πιο συγκεκριμένα, εί-
ναι ένα σύνολο από κοινωνικές σχέσεις που
επιτρέπουν στους κεφαλαιοκράτες να χρη-
σιμοποιήσουν τα χρήματά τους και τον
έλεγχο που αυτά τους εξασφαλίζουν πάνω
στα μέσα παραγωγής. 

Αυτός ο έλεγχος τους επιτρέπει να υπο-
χρεώνουν τους εργάτες να παράγουν αξία
και -πάνω απ' όλα- υπεραξία, που αποτελεί
την πηγή των κερδών τους. Ο Μαρξ θεω-
ρούσε το απόγειο του φετιχισμού, το να
ταυτίζει κανείς την κατοχή κάθε αγαθού με
το κεφάλαιο. 

Όπως σημειώνει και ο ίδιος ο Πικετί, μια
από τις μεγάλες κοινωνικές και οικονομικές
αλλαγές του 20ου αιώνα ήταν το γεγονός
ότι πολλοί περισσότεροι άνθρωποι είναι σή-
μερα ιδιοκτήτες του διαμερίσματος τους.
Αλλά αυτό δεν τους εξασφάλισε κανένα δι-
καίωμα να αποσπούν υπεραξία. 

Η λανθασμένη του αντίληψη για το κεφά-
λαιο υπονομεύει τις μακροχρόνιες τάσεις
που ο ίδιος θέλει να προβάλει. Και αυτό
συνδέεται με την αντιφατική του στάση
απέναντι στον Μαρξ.

Κρίσιμες παρατηρήσεις

Η ονομασία του βιβλίου του, "Κεφάλαιο
στον 21ο αιώνα", υποδηλώνει τη φιλοδοξία
του να συνεχίσει το μεγάλο έργο του Μαρξ
-παρόλο που ο ίδιος λέει ότι δεν το έχει δια-
βάσει. Επαινεί τον Μαρξ για τις κρίσιμες πα-
ρατηρήσεις του πάνω στην αυξανόμενη ανι-
σότητα.

Οι περισσότερες αναφορές του, όμως,
πάνω στον Μαρξ είναι αρνητικές και ανακρι-
βείς. Η θεωρία του Μαρξ, λέει για παρά-
δειγμα, στηρίζεται σε μια υπόθεση  μακρο-
χρόνιας μηδενικής αύξησης της παραγωγι-
κότητας. Ο Μαρξ, όμως, πίστευε ακριβώς
το αντίθετο. Οι κρίσεις στον καπιταλισμό εί-
ναι σύμφωνα με τον Μαρξ αποτέλεσμα
ακριβώς της δυναμικής του ανάπτυξης των
παραγωγικών δυνάμεων. 

Το βιβλίο κλείνει με μια υποσημείωση επί-
θεσης στους τρεις φιλοσόφους που έχουν
συνδεθεί περισσότερο με τον Μαρξισμό
στη Γαλλία -τον Σαρτρ, τον Αλτουσέρ και
τον Μπαντιού. 

Η ίδια η πολιτική λύση που προτείνει ο Πι-
κετί απέναντι στην αδυσώπητη τάση προς
την αύξηση της ανισότητας που διαπιστώνει,
είναι ένας φόρος περιουσίας. Τονίζει ότι τη
δεκαετία του 1940, με στόχο να χρηματοδο-
τήσουν τον πόλεμο, οι ΗΠΑ και η Βρετανία
φορολογούσαν το εισόδημα και την περιου-
σία σε επίπεδα σχεδόν "απαλλοτρίωσης". 

Αλλά ξεχνάει ένα βασικό σημείο. Καθώς
το εκκρεμές γυρνούσε προς την άλλη μεριά,
ιδιαίτερα μετά την επέλαση του νεοφιλελευ-
θερισμού τη δεκαετία του 1980, το φορολο-
γικό σύστημα ξανασχεδιάστηκε έτσι ώστε
να ενισχύει τους πλούσιους. Όσο υπάρχει
καπιταλισμός θα υπάρχει και ανισότητα.

Ο Πικετί μας βοήθησε να καταλάβουμε
ακόμα καλύτερα πόσο ανελέητος μηχανι-
σμός παραγωγής ανισότητας είναι ο καπι-
ταλισμός. Σε πείσμα των προθέσεών του το
βιβλίο του αντί να στηρίξει την υπόθεση της
μεταρρύθμισης, ενίσχυσε την υπόθεση της
επανάστασης.

Ο Άλεξ Καλλίνικος παρουσιάζει το βιβλίο 
του Τομά Πικετί που μιλάει για 

την ανισότητα και έγινε μπεστ σέλερ

Ο Μαρξ και 
“Το Κεφάλαιο 

στον 21ο αιώνα”



ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ εργατικη αλληλεγγυη

Σ
τις 12 Ιούνη θα συνεχιστεί η δίκη
της Εργατικής Αλληλεγγύης που
ξεκίνησε στις 30 Απρίλη στο Τριμε-

λές Πλημμελειοδικείο Αθηνών. Από τις 9
η ώρα θα ξεκινήσει συγκέντρωση συμ-
παράστασης έξω από το χώρο των Δικα-
στηρίων. 

Η εκδίκαση της μήνυσης του δικηγό-
ρου Ανδριόπουλου προς την Κατερίνα
Θωίδου, δημοσιογράφο της Εργατικής
Αλληλεγγύης και νεοεκλεγμένη δημοτική
σύμβουλο στο Δήμο Νίκαιας-Ρέντη, στον
Πάνο Γκαργκάνα, διευθυντή της εφημε-
ρίδας και υποψήφιο Ευρωβουλευτή με
την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και τον Τάσο Αναστασιά-
δη, εκδότη της ΕΑ και επίσης υποψήφιο
Ευρωβουλευτή, δεν ξεκίνησε καλά για
τον μηνυτή. 

Ξεκίνησε να αποκαλύπτεται η στενή
σχέση του Ανδριόπουλου τόσο με το ΛΑ-
ΟΣ όσο και με τους νεοναζί της Χρυσής
Αυγής. Ένα ολόκληρο χρόνο πριν η Κα-
τερίνα Θωίδου γράψει το επίμαχο άρθρο
με το οποίο ο Ανδριόπουλος θεωρεί ότι
τον έθιξε, ο Γεωργιάδης, τότε βουλευ-
τής του ΛΑΟΣ, έγραφε αποκαλυπτικά
σχόλια για τον μηνυτή της ΕΑ. Απαντών-
τας στο ιστολόγιο του σε διαμαρτυρίες
ψηφοφόρου (με το ψευδώνυμο «φαλαγ-
γίτης»!) του ακροδεξιού κόμματος ότι
δεν στέκονται δίπλα στον Ανδριόπουλο
σε σχέση με την υπόθεση του νόμου
Ραγκούση έγραφε ότι «Με τον κ. Ανδριό-
πουλο ήταν ο Θάνος (δηλαδή ο Πλεύ-
ρης) σε επαφή από την πρώτη στιγμή.
Κρίθηκε ότι είναι καλλίτερο να μην είναι
το κόμμα παρόν στο δικαστήριο, για να
μην φαίνεται ότι το δικαστήριο θα έπρε-
πε να πάρει κομματική θέσι, αλλά να μεί-
νει ανεπηρέαστο στην κρίσι του…».

Ένα μήνα μετά, οι δυο τους βρέθηκαν
σε κοινή εκδήλωση του ακροδεξιού πε-
ριοδικού Patria. Ακόμα, ο Ανδριόπουλος
αποδείχτηκε όχι μόνο ότι είναι αυτή τη
στιγμή έμμισθος συνεργάτης της Χρυσής
Αυγής, αλλά έχει την πλήρη αποδοχή του
φυλακισμένου Φύρερ της, Μιχαλολιάκου.
Στο δικαστήριο έγινε γνωστό ότι υπάρχει
βίντεο στο οποίο ο Μιχαλολιάκος μιλάει
με κολακευτικά λόγια για αυτόν και τον

αποκαλεί «συναγωνιστή». 

Κατάθεση μπούμερανγκ 

Μπούμερανγκ για τον Ανδριόπουλο
στάθηκε και η κατάθεση του βασικού
μάρτυρα κατηγορίας, του στελέχους του
ΛΑΟΣ στις Κυκλάδες, Μπουλμέτη. Ενώ
τον είχε φέρει για να υποστηρίξει ότι δεν
τον «έστειλε» κανείς να κάνει την προ-
σφυγή, ο Μπουλμέτης εξήγησε πως γί-
νονται αυτές οι δουλειές. «Το κόμμα δί-
νει την γενική κατευθυντήρια γραμμή και
τα μέλη πράττουν» είπε χαρακτηριστικά,
αφού και ο ίδιος είχε κάνει αντίστοιχη
προσφυγή αφού «ήταν μέσα στη γραμμή
του κόμματος». 

Ο Ανδριόπουλος στο δικαστήριο προ-
σπαθούσε να πείσει ότι έκανε τη μήνυση
γιατί «θίχτηκε η υπόληψή του». Στην
αγωγή του, που επιδόθηκε στις 8 Μάη
στους τρεις της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης, ζητάει 40.000 ευρώ για «αποζημίω-
ση», μαζί με την απαίτηση να δημοσιευ-
τεί στην εφημερίδα επανόρθωση με χρη-
ματική ποινή 587 ευρώ για κάθε μέρα
καθυστέρηση. Είναι φανερό ότι ο στόχος
του είναι διπλός: να κλείσει η εφημερίδα
και ο ίδιος να πάρει ένα καλό μπόνους
για τον «αγώνα» του. 

Όμως, όπως φάνηκε και στις 30 Απρί-
λη, οι μηνυτές γίνονται κατηγορούμενοι.
Οι τρεις της Εργατικής Αλληλεγγύης
πρέπει να αθωωθούν και η Δικαιοσύνη
να ελέγξει τι ρόλο έχει παίξει ο Ανδριό-
πουλος στα ναζιστικά εγκλήματα των
πογκρόμ κατά μεταναστών, στις επιθέ-
σεις κατά αριστερών, στην υποστήριξη
των νεοναζί δολοφόνων και τραμπού-
κων. Το αντιρατσιστικό και το αντιφασι-
στικό κίνημα χρειάζεται να δώσουν το
παρών στη συγκέντρωση συμπαράστα-
σης, όπως κι όλη η αριστερά. Δεν θα
αφήσουμε τους νεοναζί να ανασυντα-
χτούν μετά τα αποτελέσματα των εκλο-
γών. Χρειάζεται να μετατρέψουμε τη δί-
κη της Εργατικής Αλληλεγγύης σε δίκη
των ίδιων των νεοναζί και των συνεργα-
τών τους.

Νεκτάριος Δαργάκης

Να αθωωθούν 
οι 3 της 

Εργατικής 
Αλληλεγγύης

ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ2014

Θ
α παρακολουθήσω όσες
περισσότερες συζητή-
σεις μπορώ στο τετραή-

μερο του Μαρξισμού. 

Μου φαίνεται πολύ ενδιαφέ-
ρουσα η συζήτηση για τα 100
χρόνια από τον Πρώτο Παγκό-
σμιο Πόλεμο που φέτος είναι η
επέτειος του. Είναι ευκαιρία να
συζητήσουμε με πολύ κόσμο
πως συνεχίζουμε μετά τις εκλο-
γές για να δούμε τι παραπάνω
μπορούμε να κάνουμε. 

Προτείνουμε ανοιχτά στον κό-
σμο να συμμετέχει στις συζητή-
σεις, εντείνουμε την προσπάθεια
μας ειδικά μετά τις εκλογές. Στο
Πανεπιστήμιο Ρεθύμνου ετοιμά-
ζουμε ανοιχτή εκδήλωση στις 4
του Ιούνη για να το μάθουν όλοι
οι φοιτητές, ενώ θα το συνδυά-
σουμε και με την καμπάνια για
τη δίκη της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης που είναι στις 12 Ιούνη. 

Μαριαλένα Νταούλη, 
Κοινωνιολογία Ρεθύμνου

Μαρξ, καπιταλισμός και κρίση
• Βρισκόμαστε στο τέλοςτης μεγάλης κρίσης;
• Υπάρχει ζωή έξω από την Ε.Ε. και το Ευρώ;
• Κρίση και τράπεζες
• Πόσο έχει ξεπεραστεί η ανάλυση του Μαρξ για τον καπιταλισμό;
• Η πάλη ενάντια στον ρατσισμό και τους φασίστες
• Οι ρίζες του ρατσισμού
• Η δεκαετία του ’30 καιη πάλη ενάντια στο φασισμό
Το κίνημα σήμερα

Aν θα θέλαμε να δώσουμε
έναν τίτλο στη χρονιά που πέ-
ρασε από τον Μαρξισμό του
2013 μέχρι και σήμερα, αυτός
δεν θα μπορούσε να είναι άλ-
λος παρά μόνο «Η χρονιά της
επαναστατικής διάθεσης και
της σοσιαλιστικής προοπτικής».

Ένας χρόνος γεμάτος απερ-
γίες και αντιφασιστικές πρωτο-
βουλίες που οδήγησαν σε κα-
τάρρευση κυβερνήσεων, στη
φυλάκιση των φασιστοειδών
και σε ένα σωρό ποιοτικά προ-
χωρήματα και νίκες της εργατι-

κής τάξης, με προμετωπίδα
τους την ΕΡΤ. 

Σε αυτό το κομβικό χρονικά
σημείο έρχεται το απόγειο της
αντικαπιταλιστικής συζήτησης,
ο Μαρξισμός 2014. Ένα τετραή-
μερο φεστιβάλ που δίνει τη δυ-
νατότητα της συζήτησης των
μαρξιστικών ιδεών και την ταυ-
τόχρονη σύνδεσή τους με τις
πολιτικές εξελίξεις στο σήμερα. 

Ο φετινός Μαρξισμός είναι
πιο αναγκαίος από ποτέ και κα-
τά τη γνώμη μου θα είναι και
πιο επιτυχημένος από κάθε άλ-

λη φορά, ακριβώς γιατί θα
απλώσει την ταυτόχρονη οργά-
νωση της πάλης και την συζή-
τηση των ιδεών της. Στις 26-29
Ιούνη λοιπόν όλοι και όλες μας
θα πρέπει να συμμετάσχουμε
στις συζητήσεις που θα πραγ-
ματοποιηθούν και να βγούμε
από αυτές πιο συνειδητοποι-
ημένοι, πιο δυνατοί, πιο οργα-
νωμένοι από πριν, έχοντας ξε-
καθαρίσει εν τέλει, τι και ποιός
αγιάζει το σκοπό και όχι μόνον
τα μέσα!

Mαρία Μπολοβίνα, Κουκάκι

Κύκλοι και θέματα
100 χρόνια από τον Α’ Π.Π.
• Από την κούρσα των αποικιών στον πόλεμο
• Οι θεωρίες για τον ιμπεριαλισμό
• Πόλεμος και επανάσταση – η Ρωσία
• Πόλεμος και επανάσταση – η Γερμανία
• Πόλεμος και επανάσταση – η Ιταλία
• Πόλεμος και επανάσταση – η Ουγγαρία
• Η Β’ Διεθνής και ο πόλεμος
• Από το Τσίμερβαλντ στη Γ’ Διεθνή
• Η Ελλάδα και ο Δεκαετής Πόλεμος 1912-22
• ΣΕΚΕ, ΚΚΕ και πόλεμος
• Ήταν ο Β’ Π.Π. συνέχεια του Α’ Π.Π. 

ή ήταν «αντιφασιστικός»;
• Ο ιμπεριαλισμός σήμερα
• Ουκρανία και “Νέος ψυχρός πόλεμος”

Μετά τις εκλογές, τι;
• Η «έξοδος από τα Μνημόνια» και η κρίση
• Πού βαδίζει ο ΣΥΡΙΖΑ;
• Η πάλη ενάντια στους νεοναζί
• Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και η αντικαπιταλιστική

προοπτική

40 χρόνια από τη Μεταπολίτευση
• Το Πολυτεχνείο και η Μεταπολίτευση
• Η Κύπρος και η Μεταπολίτευση
• Μπορούσε να γίνει επανάσταση;
• Πορτογαλία 1974, η επανάσταση με τα γαρύφαλλα
• Ισπανία, το τέλος του Φράνκο
• Οι απεργίες της Μεταπολίτευσης
• Ο ελληνικός καπιταλισμός, η κρίση και η Μεταπολίτευση
• Το ΠΑΣΟΚ και η ρεφορμιστική αριστερά
• Η επαναστατική αριστερά 

Τέχνη και επανάσταση

Καταπίεση και απελευθέρωση
• Μαρξισμός και καταπίεση
• Ένας αιώνας αγώνων για την απελευθέρωση των γυναικών
• LGBTQ – κίνημα και πολιτική


