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Π
αρακολουθώντας το βράδυ της Κυ-
ριακής των Ευρωεκλογών τις πολιτι-
κές εκπομπές των καναλιών δεν ήξε-

ρε κανείς με τι να πρωτοαγανακτήσει. 

Με την προσπάθεια των Νεοδημοκρατών
και των ΠΑΣΟΚων να κρύψουν την ήττα
τους; Με την άνοδο των ποσοστών της Χρυ-
σής Αυγής; Ή με την προσπάθεια του Πρε-
τεντέρη και των άλλων μεγαλοδημοσιογρά-
φων να κρύψουν την νίκη της Αριστεράς, μο-
νοπωλώντας τη συζήτηση για την άνοδο της
Χρυσής Αυγής; «Η μόνη ουσιαστική ανατρο-
πή είναι ότι για τρίτη συνεχόμενη εκλογική
μάχη η Χρυσή Αυγή αυξάνει συνεχώς τα πο-
σοστά της» είπε ο Γιάννης Πρετεντέρης 

Είναι αλήθεια ότι η Χρυσή Αυγή έχει άνο-
δο πάνω από 100.000 ψήφους. Αυτή η άνο-
δος οφείλεται κυρίως στους ψηφοφόρους
της ΝΔ που μετακόμισαν στον κάτω όροφο
της δεξιάς πολυκατοικίας. H ΝΔ έχασε περί-
που 550.000 ψήφους σε σχέση με τον Ιούνιο
του 2012, ένα μεγάλο κομμάτι πήγε προς τη
Χρυσή Αυγή. Μπορεί ο Μπαλτάκος να ξηλώ-
θηκε από δεξί χέρι του Σαμαρά, αλλά οι γέ-
φυρες ανάμεσα σε ΝΔ και Χρυσή Αυγή
έχουν μεγάλη παράδοση. 

Επιπλέον και σε αυτές τις εκλογές ο Σαμα-
ράς προσπάθησε να βρει σανίδα σωτηρίας
στο χαρτί του ρατσισμού. Δε δίστασε να υιο-
θετήσει πλήρως την ατζέντα της Χρυσής Αυ-
γής, αλλά αυτή τη φορά βάζοντας μπόλικη
σάλτσα “καταδίκης του ναζισμού”. Στην τελι-
κή ευθεία πριν την Κυριακή των εκλογών, ο
Σαμαράς επέλεξε να πάει περιοδεία στην
Ήπειρο και να επισκεφτεί την Περιφερειακή
Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου, όπου ευχα-
ρίστησε «τους άνδρες και τις γυναίκες των
σωμάτων ασφαλείας που, μαζί με το λιμενι-
κό, προστατεύουν τα σύνορα και αντιμετωπί-
ζουν το πρόβλημα της παράνομης μετανά-
στευσης». Μία μέρα μετά έκλεισε την κεντρι-

κή του ομιλία στο Σύνταγμα, καλώντας τους
λιγοστούς συγκεντρωμένους, «να δώσουμε
ένα μάθημα σε αυτούς που θέλουν να γεμί-
σει η χώρα λαθρομετανάστες».

Μόνο που όταν δίνεις συγχαρίκια στους
μπάτσους και στους λιμενικούς για τις δολο-
φονίες των μεταναστών στο Αιγαίο και στα
σύνορα, στο όνομα της πάταξης της “λα-
θρομετανάστευσης”, τότε αυτοί και πολλοί
άλλοι επιλέγουν τους νεοναζί. Ετσι, όπως
αναφέρει δημοσίευμα του Βήματος, οι αστυ-
νομικοί ψήφισαν μαζικά τη Χρυσή Αυγή, σε
ποσοστό που ίσως υπερβαίνει το 50%. Αυτό

το συμπέρασμα βγαίνει από το γεγονός ότι
στα εκλογικά τμήματα γύρω από τη ΓΑΔΑ
που ψήφιζαν περίπου 400-480 άτομα από τα
οποία οι 150 έως 200 ήταν αστυνομικοί, “η
Χρυσή Αυγή έλαβε από 16,32% ως 22,32%
όταν ο μέσος όρος της στην Α' Αθηνών ήταν
7,81%. Είναι ακόμη χαρακτηριστικό ότι σε
γειτονικά εκλογικά κέντρα, όπως το 1001 ή
το 1030, όπου ψήφιζαν μόνο πολίτες, το πο-
σοστό του ακροδεξιού κόμματος ήταν 8,8%
και 9% αντιστοίχως. Δηλαδή, πιο απλά, όπου
ψήφιζαν οι αστυνομικοί το ποσοστό της Χρυ-
σής Αυγής υπερδιπλασιαζόταν”. 

Ωστόσο παρά την άνοδο της Χρυσής Αυ-
γής σε αυτές τις εκλογές, υπάρχει μία βασι-
κή διαφορά σε σχέση με τις εκλογές του
2012. Τότε η καμπάνια των νεοναζί ήταν μία
εκστρατεία τρόμου και επιθέσεων. Βασίστη-
κε στη δράση των ταγμάτων εφόδου που ξα-
μολήθηκαν στις γειτονιές και προσπάθησαν
να εμφανιστούν σε εργατικούς χώρους, με
τα μαχαίρια και τις σιδηρογροθιές με θύμα-
τα τους μετανάστες και μέλη της αριστεράς. 

Μασκαρεμένοι 

Τώρα προσπάθησαν να φορέσουν τις γρα-
βάτες και να μασκαρευτούν σε πολιτικό κόμ-
μα. Αυτή η μεταστροφή ήταν πολύ χαρακτη-
ριστική στον Πειραιά, όπου τα τάγματα εφό-
δου μετατράπηκαν σε υποστηριχτές του Μό-
ραλη. Αυτή τη στροφή μπορεί να προκαλέ-
σει εσωτερικές συγκρούσεις και διασπάσεις,
αλλά αυτό δε σηκώνει κανέναν εφησυχασμό
από την πλευρά του αντιφασιστικού κινήμα-
τος. 

Τώρα είναι που χρειάζεται ακόμα μεγαλύ-
τερη ενεργοποίηση, για να μετατραπεί η αν-
τιφασιστική ανησυχία του κόσμου σε ενεργό
δράση που δεν θα τους επιτρέψει να αξιο-
ποιήσουν την εκλογική άνοδο για να ξανα-
στήσουν τους δολοφονικούς τους πυρήνες
στις γειτονιές και να ξανανοίξουν τα γρα-
φεία τους. 

Και επίσης δεν θα αφήσει τους υποστηρι-
χτές τους στην αστυνομία και στην κυβέρνη-
ση, να επιβάλουν ότι η προφυλακισμένη ηγε-
σία τους θα πέσει στα μαλακά. Συνεχίζουμε
την αντιφασιστική μας δράση για να εξα-
σφαλίσουμε ότι όσοι είναι μέσα θα φάνε ισό-
βια και όσοι δολοφόνοι νεοναζί κυκλοφο-
ρούν ακόμα στις γειτονιές θα πάνε να τους
κάνουν παρέα.

Κατερίνα Θωίδου

Η
εκλογή αρκετών Δημάρ-
χων στο δεύτερο γύρο των
Δημοτικών Εκλογών, οι

οποίοι στηρίχτηκαν από το ΣΥΡΙ-
ΖΑ και το ΚΚΕ, είναι ένα ακόμα
δείγμα της ριζοσπαστικοποίησης
του κόσμου που ψάχνει τρόπο να
εκφραστεί προς τα αριστερά.

Εκτός από τις επιτυχίες της Ρέ-
νας Δούρου στην Περιφέρεια Ατ-
τικής και του Θεόδωρου Γαλια-
τσάτου στα Ιόνια, συνολικά σε 12
δήμους στην Αττική, και σε 13
στην υπόλοιπη Ελλάδα, εκλέγον-
ται δήμαρχοι της Αριστεράς. 

Συγκεκριμένα στην Αγία Παρα-
σκευή ο Γιάννης Σταθόπουλος με
50,84%, στο Κερατσίνι–Δραπε-
τσώνα ο Χρήστος Βρεττάκος με
62,36%, στο Πέραμα ο Γιάννης
Λαγουδάκης με 57,77%, στο Χα-
λάνδρι ο Σίμος Ρούσσος με
52,36%, στο Βύρωνα ο Άκης Κα-
τωπόδης με 59, 92%, στη Ν. Ιωνία
ο Ηρακλής Γκότσης με 56, 49%,
στο Αιγάλεω ο Δημήτρης Μπίρμ-
πας με 60,04%, στην Καισαριανή

ο Γιώργος Κοντόσταυλος με
61,41%, στου Ζωγράφου η Τίνα
Καφατσάκη με 59,82%, στη Φιλα-
δέλφεια-Χαλκηδόνα ο Άρης Βασι-
λόπουλος με 52,77%. 

Τέσσερις δημάρχους εκλέγει το
ΚΚΕ, στο Χαϊδάρι το Μιχάλη Σελέ-
κο με 68,56% και στην Πετρούπο-
λη το Βαγγέλη Σίμο με 53,09%.
Στην Πάτρα ο Κώστας Πελετίδης
εκλέχθηκε με 63, 53%, και στην
Ικαρία ο Στέλιος Σταμούλης με
50,84%. 

Στην υπόλοιπη Ελλάδα, οι υπο-
ψήφιοι του ΣΥΡΙΖΑ εκλέχτηκαν σε
11 από τους 16 δήμους που διεκ-
δικούσαν, όπως στη Λευκάδα,
στην Κέρκυρα, στη Λάρισα, στη
Λειβαδιά, στην Κοζάνη, στη Ναύ-
πακτο, στον Τύρναβο, στο Δήμο
Διρφύων, στο Δίστομο, στη Σκύ-
ρο, στα Ανώγεια.

Στους περισσότερους Δήμους
όπου οι υποψήφιοι της Αριστεράς
μπήκαν στο δεύτερο γύρο, βγή-
καν νικητές. Ο κόσμος που έχει
δώσει όλα αυτά τα χρόνια τερά-

στιες μάχες ενάντια στα μνημόνια,
τις απολύσεις, τους φασίστες,
επέλεξε το αριστερό ψηφοδέλτιο
για να μαυρίσει τους υποψήφιους
διαχειριστές δημάρχους που στή-
ριξαν τα μνημόνια, παρόλο που
προεκλογικά εμφανίζονταν ως δή-
θεν “ανεξάρτητοι”. 

Μήνυμα συντριβής

Αυτή η επιλογή της πλειοψη-
φίας του κόσμου της Αριστεράς
συμβολίζει ότι η ανάγκη να δοθεί
και μέσα από τις εκλογές το μήνυ-
μα συντριβής των τοπικών εκπρο-
σώπων της συγκυβέρνησης είναι
πιο ισχυρό από τον οποιονδήποτε
ενδοαριστερό εμφύλιο. 

Γίνεται φανερό ότι αυτές οι νί-
κες δεν είναι στενά ούτε του ΚΚΕ
ούτε του ΣΥΡΙΖΑ αλλά ενός ευρύ-
τερου κομματιού που τοποθετεί
τον εαυτό του στην αριστερά και
θεωρεί και τα δύο κόμματα συγγε-
νείς πολιτικά χώρους. Έτσι μπο-
ρεί η ηγεσία του ΚΚΕ να έκανε την
τοποθέτηση ότι δεν «διαλέγουμε

κανέναν στο δεύτερο γύρο», όμως
το EXIT POLL του Μέγκα έδειξε
ότι οι ψηφοφόροι του ΚΚΕ είχαν
άλλη γνώμη. Συγκεκριμένα έδειξε
ότι τουλάχιστον το 55% των ψη-
φοφόρων του ΚΚΕ ψήφισε την
Δούρου, το 10% επέλεξε τον Γ.
Σγουρό, ενώ μόνο το 33% ακο-
λούθησε τη γραμμή του «λευκού –
άκυρου».

Όμως ούτε οι ψηφοφόροι του
ΚΚΕ που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ούτε οι
ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ που ψήφι-
σαν ΚΚΕ, ούτε της ΑΝΤΑΡΣΥΑ,
ούτε οποιοδήποτε άλλο ανέντα-
χτο ή οργανωμένο κομμάτι της
αριστεράς, δεν δίνει την εκλογική
του στήριξη στους υποψηφίους
της αριστεράς άνευ όρων. 

Γιατί μέσα στην περίοδο της
κρίσης, των περικοπών και της
ανεργίας, της πίεσης για ακόμα
μεγαλύτερα "πρωτογενή πλεονά-
σματα", οι κάθε λογής διαχειρι-
στές δήμαρχοι είναι πολύ επιρρε-
πείς στο να αρχίσουν να μοιάζουν
στους αντιπάλους τους και να

ακολουθούν λύσεις προσαρμογής

στις πιέσεις που βάζει η ίδια η κρί-

ση. 

Η τοποθέτηση της κριτικής στή-

ριξης των αριστερών υποψηφίων

στο Β’ γύρο, ανοίγει για την αντι-

καπιταλιστική αριστερά τη δυνα-

τότητα της κοινής δράσης με την

πλειοψηφία των αριστερών αγωνι-

στών και παράλληλα ανοίγει τη

δυνατότητα του να μπορεί να

τους επηρεάζει και στη δράση και

στις ιδέες και την πολιτική προ-

οπτική. Γι αυτό δεν πρέπει να μεί-

νουμε στα μισά του δρόμου. 

Το επόμενο βήμα είναι να οικο-

δομήσουμε σε κάθε Δήμο, ιδιαίτε-

ρα εκεί που εκλέχθηκαν αριστεροί

Δήμαρχοι, μια δυνατή αντικαπιτα-

λιστική αριστερά που θα μπορεί

χωρίς σεκταρισμούς να δίνει τη

μάχη δίπλα δίπλα με όλο τον κό-

σμο που θέλει να αντισταθεί. Σπά-

ζοντας στην πράξη τις αυταπάτες,

κερδίζοντας τον κόσμο της αρι-

στεράς στην προοπτική του αγώ-

να για της ανατροπή της κυβέρνη-

σης, της τρόικας, των μνημονίων

και των τοπικών διαχειριστών

τους.

Νίκες της Αριστεράς στους Δήμους

Οι Σαμαράδες
τρέφουν τη Χ.Α.

Παρασκευή 23 Μάη, Σεπόλια



Τ
α αποτελέσματα των ευρωε-
κλογών είναι μια συντριπτική
ήττα για την συγκυβέρνηση

ΝΔ-ΠΑΣΟΚ. Όσο και να προσπα-
θούν ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος να
παραστήσουν ότι «δεν τίθεται θέμα
επιβίωσης της κυβέρνησης», ο δρό-
μος για την ανατροπή τους έχει
ανοίξει.

Η ΝΔ χάνει εφτά ποσοστιαίες μο-
νάδες σε σύγκριση με τον Ιούνη του
2012 και το ΠΑΣΟΚ τέσσερεις. Αν
υπολογίσουμε και τις απώλειες της
ΔΗΜΑΡ, που φτάνουν τις πέντε μο-
νάδες, τότε έχουμε μια πιο ολοκλη-
ρωμένη εικόνα για τη γροθιά που
έδωσε ο κόσμος με τους αγώνες
του στους τρικομματικούς συγκυ-
βερνήτες αυτών των δυο χρόνων. 

Όλοι μαζί έχασαν 16 ποσοστιαίες
μονάδες, κοντά στο ένα εκατομμύ-
ριο ψηφοφόρους. Η κρίση του πολι-
τικού συστήματος που εκδηλώθηκε
εκρηκτικά τον Μάη του 2012 όχι μό-
νο δεν έχει ξεπεραστεί, αλλά επα-
νέρχεται δυναμικά.

Δεν χωράει η παραμικρή αμφι-
σβήτηση ότι αυτό είναι καρπός των
αγώνων και της εργατικής αντίστα-
σης που δεν σταμάτησε όλο αυτό
το διάστημα. Η αντίσταση των ερ-
γαζόμενων της ΕΡΤ στον «ξαφνικό
θάνατο» πέταξε τη ΔΗΜΑΡ έξω από
την κυβέρνηση και την έριξε κοντά
στα όρια του ένα τοις εκατό. Οι
αγώνες των εργαζόμενων στα Νο-
σοκομεία και στο παλιό ΙΚΑ έχουν
κάνει τον Γεωργιάδη τον πιο μισητό
υπουργό Υγείας από τότε που
υπάρχει αυτό το υπουργείο. Η
απεργία των διοικητικών σε ΑΕΙ-ΤΕΙ
με τη στήριξη των φοιτητών και του
ΔΕΠ έκανε τον Μητσοτάκη να ψά-
χνει διαρκώς για «κατάλληλη» ημε-
ρομηνία για την επόμενη σύγκρου-
ση για τις διαθεσιμότητες. Οι καθα-
ρίστριες του Υπουργείου Οικονομι-
κών έγιναν σύμβολο για κάθε αγωνι-
ζόμενο.

Αυτό το μαχητικό ρεύμα εργατι-
κής αντίστασης έδωσε τη νίκη στην
Αριστερά για πρώτη φορά. Ο ΣΥΡΙ-

ΖΑ μπορεί να μην αύξησε τα ποσο-
στά του σε σύγκριση με τον Ιούνη
του 2012, αλλά η κατάρρευση της
ΝΔ του δίνει την πρωτιά και παράλ-
ληλα το ΚΚΕ και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ ξε-
περνούν τα συμπιεσμένα ποσοστά
του 2012. 

Αυξημένες δυνατότητες

Το άθροισμα των δυνάμεων της
Αριστεράς είναι αυξημένο κατά δυο
ποσοστιαίες μονάδες. Το αποτέλε-
σμα στέλνει στους εργαζόμενους
μηνύματα ελπίδας και αυτοπεποίθη-
σης, οι δυνατότητες για να ανατρέ-
ψουμε την κυβέρνηση και την καπι-
ταλιστική επίθεση της Τρόικας με
τα μνημόνια είναι αυξημένες.

Αυτό το συμπέρασμα δεν αναιρεί-

ται από την άνοδο των ποσοστών
της Χρυσής Αυγής. Η ΝΔ του Σαμα-
ρά τούς τροφοδότησε με χίλιους
τρόπους. Με την προστασία που
έδωσε στον Κασιδιάρη να κυκλοφο-
ρεί ελεύθερος. Με τη ρατσιστική
υστερία: ακόμη και στην τελευταία
τραγική εμφάνισή του στο άδειο
Σύνταγμα ο Σαμαράς κραύγαζε κα-
τά των «λαθρομεταναστών». Με τις
γέφυρες Μπαλτάκου που αποδείχ-
θηκαν αμφίδρομες: ένα 10% των
ψηφοφόρων της ΝΔ πήγαν στη ΧΑ.
Με τη μιζέρια που σπέρνει η εξά-
πλωση της φτώχειας εξαιτίας των
περικοπών του Στουρνάρα. Η πάλη
για την ανατροπή της συγκυβέρνη-
σης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ είναι άρρηκτα δεμέ-
νη με την πάλη για να διαλύσουμε

τους νεοναζί. 
Η σύγκριση των αποτελεσμάτων

των ευρωεκλογών με τα αποτελέ-
σματα του πρώτου γύρου των τοπι-
κών εκλογών δείχνει ότι υπάρχει
ένα μεγάλο τμήμα ψηφοφόρων της
Αριστεράς που είναι κυμαινόμενο
ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ, στο ΚΚΕ και
την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Περίπου 240 000
ψηφοφόροι που στήριξαν ΚΚΕ ή
ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις Περιφέρειες μετα-
κινήθηκαν προς τον ΣΥΡΙΖΑ στις ευ-
ρωεκλογές.

Αυτό δεν είναι νέο φαινόμενο.
Υπήρξε σε ακόμη μεγαλύτερη έκτα-
ση το 2012. Είναι επίσης γνωστό
από τις εκλογές στα συνδικάτα,
όπου τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ είναι
μικρότερα σε σύγκριση με τις εθνι-

κές εκλογές. Υπάρχουν αγωνιστές
που θεωρούν την ΑΝΤΑΡΣΥΑ δύνα-
μη για τους αγώνες και τα κινήματα,
αλλά δίνουν την ψήφο τους στον
ΣΥΡΙΖΑ ως τακτική επιλογή στις
κάλπες.

Φυσική γέφυρα 

Το τμήμα αυτό αποτελεί μια φυσι-
κή γέφυρα για την οικοδόμηση της
κοινής δράσης ενάντια στην καπιτα-
λιστική επίθεση. Η αντικαπιταλιστι-
κή αριστερά μπορεί και πρέπει να
είναι ο φορέας πρωτοβουλιών που
συσπειρώνουν τον κόσμο της αρι-
στεράς, τους εργαζόμενους και τη
νεολαία σε κάθε μέτωπο της ταξι-
κής πάλης: ενάντια στους φασί-
στες, ενάντια στις απολύσεις και τα
κλεισίματα, ενάντια στις ιδιωτικο-
ποιήσεις και τη διάλυση της Παιδεί-
ας και της Υγείας. Πρωτοβουλιών
που αποφεύγουν για διαφορετικούς
λόγους οι ηγεσίες ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ.

Για να παίξει αυτό τον πρωτοπόρο
ρόλο η αντικαπιταλιστική αριστερά
πρέπει να αποφύγει δυο λάθη. Το
πρώτο είναι το λάθος της δεξιάς
προσαρμογής. Η επιρροή της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ και η συσπείρωση γύρω
της δεν αυξάνεται με εκπτώσεις στο
αντικαπιταλιστικό πρόγραμμά της ή
με συλλογιστικές «μέσου όρου». Αυ-
τό ισχύει πολύ περισσότερο σε μια
περίοδο όπου ο ΣΥΡΙΖΑ  μετατοπίζε-
ται συστηματικά προς τα δεξιά.

Το δεύτερο λάθος είναι ο σεχτα-
ρισμός των αέναων καταγγελιών. Η
ηγεσία του ΚΚΕ επιδίδεται συστη-
ματικά σε αυτή την τακτική. Αυτό εί-
ναι διασπαστικό στους αγώνες αλ-
λά και αναποτελεσματικό στην κάλ-
πη. Στο δεύτερο γύρο των εκλογών
για την Περιφέρεια Αττικής, σύμφω-
να με τα exit-poll, περίπου 55% των
ψηφοφόρων του ΚΚΕ ψήφισε Δού-
ρου αγνοώντας την επίσημη γραμ-
μή. Ο σεχταρισμός δεν συσπειρώνει
την τάξη.

Συνέχεια στη σελίδα 12
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ Στόχος 120.000€

Άλλα 5.820 ευρώ συγκεντρώθηκαν την περασμένη
βδομάδα ανεβάζοντας τον δείκτη της οικονομικής εξόρ-
μησης για την Εργατική Αλληλεγγύη στα 52.975 ευρώ. 

Ευχαριστούμε γις τις προσωπικές σας ενισχύσεις: Λέ-
να Β. 115 ευρώ, από 50 ευρώ 

Δάνος Π., Μαρία Κ., Σπύρος Σ., Ελένη Δ., Γιώργος Τ.,
Αντρέας Τ., Κώστας Π., Βασίλης Δ., Νίκος Σ., Γιάννης
Μ., Κατερνία Μ., από 30 ευρώ Θανάσης Κ., Άρτεμις Α.,

Σοφία Σ., Κώστας Γ., Παντελής Τ., από 20 ευρώ Κώστας
Μ., Αποστόλης Σ., Γιάννης Σ., Κώστας Τ., Γιώργος Κ., 5
ευρώ Ελένη Κ.

Ευχαριστούμε τις συντρόφισσες και τους συντρό-
φους που συγκέντρωσαν 50 ευρώ από εξορμήσεις σε
εργατικούς χώρους στα Γιάννενα, από 10 ευρώ στο
Θριάσιο νοσοκομείο και στο Αγλαϊα Κυριακού, 5 ευρώ
στο Αττικό. 

*Για να τελειώνουμε 
με τους Σαμαράδες

*Για τη νίκη των εργατών

Με την αντικαπιταλιστική αριστερά
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ΚΥΠΡΟΣ

Μετ’ εμποδίων

Ο
ι πρώτες εκλογές μετά το κούρεμα και την επιβολή των μνη-
μονίων στην Κύπρο χαρακτηρίστηκαν από την χαμηλή συμ-
μετοχή του κόσμου. Μόλις στο 42.37% ήταν η συμμετοχή

στις εκλογές, η χαμηλότερη που καταγράφηκε σε οποιαδήποτε
εκλογική αναμέτρηση.

Το χαμηλό ποσοστό έκρυψε ουσιαστικά την πτώση που είχαν όλα
τα κόμματα. Ο ΔΗΣΥ το κυβερνητικό κόμμα που κατέβηκε σε συνερ-
γασία με το ακροδεξιό ΕΥΡΩΚΩ μπορεί να αναδείχτηκε πρώτο κόμ-
μα εκλέγοντας δυο ευρωβουλευτές με 37.75% αλλά στην ουσία πή-
ρε12,000 ψήφους λιγότερες από ότι το 2009. 

Το ΑΚΕΛ κατάφερε να εκλέξει και αυτό δυο ευρωβουλευτές αλλά
καταγράφει μια πτώση 8,3% σε σχέση με τις ευρωεκλογές του 2009
και 37,000 ψήφους λιγότερες. Πτώση είχαν και τα άλλα 2 παραδο-
σιακά κόμματα ΔΗΚΟ ,10,83% και μια έδρα, και ΕΔΕΚ που συμμάχη-
σε με τους Οικολόγους και πήραν 7,68% και 1 έδρα. Το κόμμα του
Λιλλήκα που δημιουργήθηκε μετά τις προεδρικές πέρυσι κατέγραψε
ένα ποσοστό 6,78% ενώ το ΕΛΑΜ, η Χρυσή Αυγή Κύπρου ανέβηκε
στο 2,69 κερδίζοντας 2000 ψήφους περισσότερες απ ότι στις προ-
ηγούμενες βουλευτικές.

Όλα αυτά καταγράφουν την απογοήτευση που υπάρχει μέσα στη
κοινωνία εξαιτίας των μνημονίων και των πολιτικών λιτότητας, προς
όλα τα κόμματα που θεωρούνται συνυπεύθυνα για την σημερινή
τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκονται χιλιάδες εργαζόμενοι –
με την ανεργία να φτάνει στο πρωτοφανές 20% – τις περικοπές σε
μισθούς, συντάξεις, κοινωνικές παροχές και πολλά άλλα. Καταγρά-
φει όμως και μια αντίδραση προς την ίδια την Ε.Ε. και τους θεσμούς
της. Πολύ λίγος κόσμος πιστεύει πια ότι μπορεί να προκύψει ότιδή-
ποτε καλό από αυτή τη συμμαχία της λιτότητας, της ανεργίας, του
ρατσισμού, που δίνει πρόσφορο έδαφος στους ναζί να αναπτύσσον-
ται. 

Η Δικοινοτική Ριζοσπαστική Αριστερή Συνεργασία Δρασυ - Εylem,
η πρώτη προσπάθεια για να εμφανιστεί μια εναλλακτική πρόταση
στα αριστερά του ΑΚΕΛ με ένα διεθνιστικό ψηφοδέλτιο με δύο τουρ-
κοκύπριες και 4 ελληνοκύπριους υποψηφίους κατέγραψε ένα ποσο-
στό 0,86% παίρνοντας 2220 ψήφους. Το μεγαλύτερο μέρος από αυ-
τούς προέρχονται από την ελληνοκυπριακή κοινότητα αφού οι τουρ-
κοκύπριοι τελικά που ψήφισαν ήταν ελάχιστοι, μόλις το 3,19%. 

Αποκλεισμός των Τουρκοκυπρίων

Ο λόγος γι αυτή τη χαμηλή συμμετοχή ήταν η νομοθεσία που ψή-
φισε λίγες βδομάδες νωρίτερα η ελληνοκυπριακή Βουλή με τις ψή-
φους του ΔΗΣΥ και την αποχή του ΑΚΕΛ, με την οποία αποκλείονταν
πάνω από το ένα τρίτο των τουρκοκυπρίων ψηφοφόρων από τους
εκλογικούς καταλόγους. Ετσι πολλοί τουρκοκύπριοι που έφταναν
στα κέντρα δεν μπορούσαν να ψηφίσουν και έφευγαν άπρακτοι. 

Στο εκλογικό κέντρο κοντά στο Λήδρα Πάλας οργανώθηκε δια-
μαρτυρία από τουρκοκύπριους συνδικαλιστές που δεν τους επιτρά-
πηκε να ψηφίσουν με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να κατεβάσει τη
ΜΜΑΔ (κυπριακα ΜΑΤ) και να διακοπεί η ψηφοφορία για 2 ώρες.
Ολα αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα πολλοί τουρκοκύπριοι ακόμη και
από αυτούς που ήταν στους καταλόγους να μην μπούν στη διαδικα-
σία να ταξιδέψουν να πάνε στα ειδικά εκλογικά κέντρα που βρίσκον-
ταν στο νότο, με κίνδυνο να τους διώξουν άπρακτους. Τελικά κατά-
φεραν να ψηφίσουν συνολικά μόνο 1869 τουρκοκύπριοι ενώ άλλοι
400 έφυγαν άπρακτοι. 

Με αυτές τις συνθήκες και τον αποκλεισμό που αντιμετώπισε σε
όλη την προεκλογική περίοδο η Δρασυ – Εylem, το ποσοστό που κα-
τέγραψε είναι σημαντικό. Παρόμοια ποσοστά κατέγραψε και ο ανε-
ξάρτητος τουρκοκύπριος υποψήφιος Σιενέρ Λεβέντ ενώ πολύ χαμη-
λά κινήθηκε το τουρκοκυπριακό Σοσιαλιστικό Κόμμα στο 0,11%. Εί-
ναι ενδιαφέρον όμως ότι συνολικά οι τουρκοκύπριοι υποψήφιοι μαζί
με τη Δρασυ – Εylem πήραν 5,216 ψήφους, που είναι τριπλάσιοι από
τον αριθμό των τουρκοκυπρίων που ψήφισαν.

Τα αποτέλεσμα των εκλογών δεν ήταν για μας μια μεγάλη νίκη
όμως ήταν μια πολύ καλή αρχή για να πατήσουμε πάνω και να συνε-
χίσουμε τη προσπάθεια μας να κτίσουμε ένα δυνατό δικοινοτικό κί-
νημα.

Ντίνος Αγιομαμίτης

Η
οικονομική κρίση έχει κρατή-
σει ήδη πάρα πολύ - οι ευρωε-
κλογές που ολοκληρώθηκαν

την Κυριακή ήταν οι δεύτερες που
διεξάγονται στη σκιά της. Αυτό το δε-
δομένο δεν μπορεί καμιά απόπειρα
κατανόησης των αποτελεσμάτων να
το χάνει από τα μάτια της.

Η ευρωπαϊκή ελίτ προσποιείται ότι
δεν έχει αλλάξει τίποτα: τα γενικά
αποτελέσματα, λέει, είναι παρόμοια
με του 2009. Οι τρεις μεγάλες ομά-
δες, η κεντροδεξιά, η κεντροαριστε-
ρά και οι φιλελεύθεροι - που είναι και
οι τρεις ταγμένες στη διατήρηση του
στάτους κβο - θα συνεχίσουν να κυ-
ριαρχούν μέσα στο Ευρωκοινοβού-
λιο.

Υπάρχουν όμως δυο αποτελέσματα
που διαψεύδουν αυτή τη βολική εικό-
να. Στη Γαλλία, που αποτελεί από κοι-
νού με τη Γερμανία την ατμομηχανή
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, το
φασιστικό Εθνικό Μέτωπο ήρθε πρώ-
το, παίρνοντας το ένα τέταρτο των
ψήφων. Το κυβερνών Σοσιαλιστικό
Κόμμα έπεσε στην τρίτη θέση. 

Στην Ελλάδα, που έχει σταυρωθεί
από τα προγράμματα λιτότητας που
έχει επιβάλλει η Τρόικα της Κομισιόν,
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
και του Διεθνούς Νομισματικού Τα-
μείου, πρώτος ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ (Συνα-
σπισμός της Ριζοσπαστικής Αριστε-
ράς). Η κυβερνώσα κεντροδεξιά, η
Νέα Δημοκρατία, ήρθε δεύτερη με
τους απροκάλυπτα ναζί της Χρυσής
Αυγής να παίρνουν σχεδόν το 10%. 

Τρία ζητήματα κυριάρχησαν σε αυ-
τές τις εκλογές σε ολόκληρη την Ευ-
ρώπη - η απόρριψη του νεοφιλελεύ-
θερου πολιτικού κατεστημένου, η λι-
τότητα και ο ρατσισμός ενάντια
στους μετανάστες. Όπως δείχνουν
όμως τα παραδείγματα της Ελλάδας
και της Γαλλίας, η σχετική βαρύτητα
αυτών των ζητημάτων αλλά και το
ποιός κατάφερε να επωφεληθεί εκλο-

γικά από αυτά, διαφέρει από χώρα σε
χώρα. 

Στη Μεσόγειο, όπου η λιτότητα έχει
σπείρει τη μεγαλύτερη καταστροφή,
δεν ήταν η ακροδεξιά αυτή που ανέ-
βηκε στην κορυφή. Στην Ισπανία, για
παράδειγμα, μια συμμαχία της Ενω-
μένης Αριστεράς και των Πράσινων
πήρε το 10% των ψήφων. Ακόμα πιο
εντυπωσιακό ήταν το αποτέλεσμα
του Podemos («Μπορούμε») που ανα-
δείχτηκε με 8% τέταρτο κόμμα. Το
Podemos ιδρύθηκε μόλις τέσσερις
μήνες πριν, σαν πολιτική έκφραση
του αριστερού κινήματος διαμαρτυ-
ρίας που είχε ξεκινήσει από τις κατα-
λήψεις των πλατειών στις 15 Μάη του
2011. 

Στην Πορτογαλία, το κυβερνών δε-
ξιό κόμμα έπεσε στη δεύτερη θέση
ενώ η ριζοσπαστική αριστερά πήρε
πάνω από το 17% των ψήφων. Το κεν-
τροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα ήρ-
θε, με 40%, πρώτο στην Ιταλία ενώ ο
Μπερλουσκόνι και οι ακροδεξιοί σύμ-
μαχοί του της Λέγκας του Βορρά
(που προπαγανδίζει την απόσχιση του
πλούσιου βορρά από το φτωχό νότο)
βρέθηκαν στην τρίτη και την τέταρτη
θέση αντιστοίχως. 

Ακροδεξιά

Μην περιμένετε να μάθετε και πολ-
λά για αυτά τα αποτελέσματα από τα
βρετανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Είναι απασχολημένα με την προσπά-
θεια να παρουσιάσουν τα ανησυχητι-
κά αποτελέσματα του UKIP σαν κομ-
μάτι μια γενικευμένης, υποτίθεται, ευ-
ρωπαϊκής τάσης ανόδου της ακροδε-
ξιάς. Αυτό όμως, δεν ταιριάζει με τα
αποτελέσματα της Ολλανδίας, για
παράδειγμα, όπου το ακροδεξιό Κόμ-
μα Ελευθερίας του Γκέερτ Βίλντερς
έχασε δυο έδρες και το αριστερό Σο-
σιαλιστικό Κόμμα βρέθηκε λίγο πάνω
από το Εργατικό Κόμμα.

Το κυρίαρχο πρότυπο είναι διαφο-

ρετικό: κάτω από την πίεση της κρί-
σης και της λιτότητας το φιλοευρω-
παϊκό, νεοφιλελεύθερο κέντρο συμ-
πιέζεται. Δεν είναι τυχαίο ότι στη Γερ-
μανία, για παράδειγμα, όπου η κρίση
δεν είναι τόσο αισθητή, το κέντρο
σχετικά άντεξε - παρά τις επτά έδρες
που κέρδισε το αντιευρωπαϊκό κόμμα
Alternative Fur Deutschland («Εναλλα-
κτική Λύση για τη Γερμανία»).

Οι κερδισμένοι, όμως, από αυτή την
πολυδιάσπαση είναι πολιτικά μεταξύ
τους πολύ διαφορετικοί. Σίγουρα τα
σοσιαλδημοκρατικά κόμματα έχουν
πολλούς λόγους για να ανησυχούν.
Τα πήγαν άσχημα το 2009 (και ιδιαίτε-
ρα το Εργατικό κόμμα στη Βρετανία)
αλλά είχαν ελπίσει ότι θα μπορούσαν
να επωφεληθούν από τα πικρά χρόνια
της κρίσης σε αυτές της εκλογές.

Η συνθηκολόγηση της Σοσιαλδημο-
κρατίας με τον νεοφιλελευθερισμό,
όπως, είχε σαν αποτέλεσμα να τιμω-
ρούνται και αυτοί σήμερα. Ο Φραν-
σουά Ολάντ, που οδήγησε το Σοσια-
λιστικό Κόμμα στη νίκη μόλις δυο
χρόνια πριν στη Γαλλία, ταπεινώθηκε
σε αυτές τις εκλογές. Και το ΠΑΣΟΚ
στην Ελλάδα, παρόλο που μασκαρεύ-
τηκε σαν «Ελιά» κατάφερε να πάρει
μόλις το 8% -πολύ πίσω από το 26.6%
του ΣΥΡΙΖΑ. Στη Ιρλανδία το Σιν Φέιν,
έσπρωξε το Εργατικό Κόμμα -που
αποτελεί κομμάτι της κυβερνητικής
συμμαχίας της λιτότητας, στην τέταρ-
τη θέση.

Την Ιταλία το Δημοκρατικό Κόμμα
βρίσκεται σήμερα, με τον νέο του
ηγέτη, τον Ματέο Ρέντζι, στην εξου-
σία. Ο Ρέντζι, που δηλώνει θαυμα-
στής του Τόνι Μπλερ, προσφέρει μια
«λάιτ» λιτότητα στην Ιταλία. Το κίνημα
διαμαρτυρίας των Πέντε Αστέρων,
που ήρθε δεύτερο στις ευρωεκλογές
της Κυριακής περιμένει στη γωνία,
έτοιμο να «χτυπήσει», με την πρώτη
αποτυχία. 

Όλα αυτά είναι μια προειδοποίηση
για τον Εντ Μίλιμπαντ (τον ηγέτη του
βρετανικού Εργατικού Κόμματος). Οι
Εργατικοί αναμένεται να κερδίσουν
τις περισσότερες έδρες στο κοινο-
βούλιο στις γενικές εκλογές την επό-
μενη χρονιά. Το μόνο, όμως, που θα
καταφέρει μια αδύναμη κυβέρνηση
συνεργασίας, πιθανόν με τους απα-
ξιωμένους «Φιλελεύθερους Δημοκρά-
τες», που θα προσφέρει μια πιο αν-
θρώπινη εκδοχή της λιτότητας θα εί-
ναι να ρίξει ακόμα περισσότερο λάδι
στη φωτιά της καταστροφής. 

Η οικοδόμηση μιας γνήσιας εναλ-
λακτικής λύσης είναι σήμερα πιο επι-
τακτική παρά ποτέ.

Στη σκιά της κρίσης

Γράφει ο 

Άλεξ Καλλίνικος

Υποψήφιοι της ΔΡΑΣΥ-EYLEMκαταγγέλουν τον αποκλεισμό των Τουρκοκυπρίων
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Τ
α αποτελέσματα των εκλογών
στο ισπανικό κράτος ήταν πο-
λιτικός σεισμός -και αυτή είναι

η λέξη που χρησιμοποιείται ακόμη
και από τα κυρίαρχα ΜΜΕ. Η κυβέρ-
νηση της Δεξιάς (PP) με πρωθυ-
πουργό τον Μαριάνο Ραχόι προσπα-
θούσε το τελευταίο διάστημα να πα-
ρουσιαστεί ως απόλυτη κυρίαρχος
του παιχνιδιού, πανηγυρίζοντας για
την υποτιθέμενη ανάκαμψη της οι-
κονομίας. 

Έφτασαν να λένε ότι η Ισπανία θα
γίνει η ατμομηχανή ολόκληρου του
Νότου. Αυτά στη χώρα που το πο-
σοστό ανεργίας συνεχίζει να είναι
πάνω από 25%. Η κάλπη ωστόσο
έδωσε μόνο 26,1% στο κυβερνών
κόμμα. Σε σχέση με τις εθνικές
εκλογές του 2011, το PP χάνει 6,8
εκατομμύρια ψήφους. Από τους 24
ευρωβουλευτές πέφτει στους 16. Το
PSOE (Σοσιαλιστικό Κόμμα) αντί να
κερδίσει από τη φθορά της κυβέρ-
νησης υποχωρεί. Από το 38,8% που
είχε στις προηγούμενες εκλογές
έπεσε στο 23%. Ο ηγέτης του κόμ-
ματος Ρουμπαλκάμπα τα παρατάει.
Κάλεσε έκτακτο συνέδριο και δεν θα
θέσει υποψηφιότητα για την ηγεσία.

Όμως το πολιτικό φαινόμενο που
συζητάει ολόκληρη η χώρα είναι η
εκρηκτική άνοδος του Podemos
(Μπορούμε). Η πρωτοβουλία που
έχει μόλις τέσσερις μήνες ζωής και
ενώνει κόσμο από την αντικαπιταλι-
στική Αριστερά, από τα κινήματα,
μέχρι αγωνιστές με προέλευση από
την επίσημη Αριστερά, αλλά διαφω-
νούντες με την συμβιβαστική γραμ-
μή της “Ενωμένης Αριστεράς” (όπου
η μεγαλύτερη δύναμη είναι το Κομ-
μουνιστικό Κόμμα) εκτοξεύθηκε στο
8% και εξέλεξε 5 ευρωβουλευτές.
Είναι πλέον το 4ο κόμμα σε εθνικό
επίπεδο. Η Εν Λούτσα -αδελφή ορ-
γάνωση του ΣΕΚ- συμμετείχε από
την αρχή στην οικοδόμηση του Πο-
δέμος και δυο σύντροφοι βρίσκον-
ταν στην 12η και 13η θέση του ευ-

ρωψηφοδελτίου. Οι τοπικοί “Κύκλοι”
που οργάνωσε το Ποδέμος έγιναν
κοινωνικό φαινόμενο. Με μια πρόχει-
ρη ενημέρωση σε μια πόλη συγκεν-
τρώνονταν χιλιάδες άνθρωποι που
ήθελαν να συνδιαμορφώσουν το
πρόγραμμα του κόμματος, να συζη-
τήσουν πολιτικά και να εκλέξουν
τους υποψήφιους ευρωβουλευτές.
Σε κάποια από τα μεγάλα αστικά
κέντρα, όπως στη Μαδρίτη και τη
Σεβίλλη, το Ποδέμος κατάφερε να
αναδειχθεί σε τρίτη δύναμη, ξεπερ-
νώντας την Ενωμένη Αριστερά. Αντί-

θετα με τις φωνές που ήθελαν το
Ποδέμος να διχάζει την Αριστερά, η
αριστερή στροφή εκφράστηκε εξί-
σου και στην άνοδο της Ενωμένης
Αριστεράς. Τρίτο κόμμα πλέον,
έφτασε το 10%, με μισό εκατομμύ-
ριο ψήφους πάνω από τις εκλογές
του 2011.

Πολιτική κρίση

Η πολιτική κρίση γίνεται και “εδα-
φική” κρίση στην Ισπανία, με βάση
τα αποτελέσματα στην Καταλωνία
και τη χώρα των Βάσκων. Στην μεν

Καταλωνία το PP είναι 5ο κόμμα με
κάτω από 10% και η καταλανική Ρε-
πουμπλικανική Αριστερά βγήκε πρώ-
το κόμμα, πάνω από το κυβερνών
συντηρητικό CiU. Η προοπτική ενός
“παράνομου” δημοψηφίσματος στην
Καταλωνία για αυτονόμηση από το
ισπανικό κράτος γίνεται όλο και πιο
πραγματική. Στη Χώρα των Βάσκων
η αυτονομιστική Αριστερά (Bildu)
που για το επίσημο πολιτικό σκηνικό
είναι “τρομοκράτες” συγκέντρωσε
πάνω από 23%, ενώ 20% πήρε και
στη γειτονική Ναβάρρα.

Ολόκληρο το πολιτικό σκηνικό της
χώρας έχει μετατοπιστεί στα Αρι-
στερά. Πρόκειται για μια ιστορική
στιγμή, σημείο καμπής για την πο-
ρεία των κινημάτων. Το κίνημα 15Μ
(“αγανακτισμένοι”) όπως είχαν γίνει
γνωστοί διεθνώς είχε υποτίθεται πά-
ρει διαζύγιο από την πολιτική. Κι
όμως η πολιτικοποίηση ήρθε μέσα
από την ωριμότητα. Τα κινήματα
στην Ισπανία συνέχισαν, βάθυναν,
απλώθηκαν και κατάφεραν σημαντι-
κές νίκες, από το μπλοκάρισμα εξώ-
σεων, μέχρι την ανατροπή ιδιωτικο-
ποιήσεων της Υγείας στη Μαδρίτη
και από εκεί, ως τη νίκη της απερ-
γίας των εκπαιδευτικών στις Βαλεα-
ρίδες νήσους. Η πρόσφατη κινητο-
ποίηση στη Μαδρίτη στις 22 Μάρτη
συγκέντρωσε πάνω από ένα εκατομ-
μύριο κόσμο με αίτημα “Ψωμί, Δου-
λειά, Στέγη”. Πολλοί αγωνιστές ανη-
συχούσαν ότι όλη αυτή η δυναμική
θα γίνει ατμός στις ευρωεκλογές.
Το Ποδέμος φρόντισε να μην επα-
ληθευτεί αυτή η αρνητική πρόβλε-
ψη.

Τώρα όλη η συζήτηση είναι για τη
συνέχεια. Στο εσωτερικό του Ποδέ-
μος ο ενθουσιασμός για την επιτυ-
χία κάνει πολύ κόσμο να συζητάει
για τις τοπικές και τις εθνικές εκλο-
γές που έρχονται (2014 και 2015 αν-
τίστοιχα). Το κρίσιμο ζήτημα είναι να
μην ξεχάσει κανείς ότι ήταν η μαχη-
τικότητα των κινημάτων που δημι-
ούργησε τον πολιτικό χώρο για το
Ποδέμος - και εκεί είναι που πρέπει
να ρίξουν τις δυνάμεις τους χιλιάδες
αγωνιστές που για πρώτη φορά
βρήκαν πολιτική έκφραση.

Νίκος Λούντος

Σεισμός στην Ισπανία

Κυριολεκτική πανωλεθρία ήταν τα αποτε-
λέσματα των Ευρωεκλογών για την μνημο-
νιακή συγκυβέρνησης δεξιάς - σοσιαλδημο-
κρατίας στην Ιρλανδία. 

Το Εργατικό Κόμμα, το κόμμα του αντι-
προέδρου της κυβέρνησης Έιμον Γκίλμορ
καταποντίστηκε από το 14% στο 5% χάνον-
τας με αυτό τον τρόπο και τις τρεις έδρες
του στο Ευρωκοινοβούλιο. Τρεις έδρες έχα-
σε και το Φάιν Γκέιλ, το κόμμα του πρωθυ-
πουργού Έντα Κένι -που είδε τα ποσοστά
του να πέφτουν από το 29% στο 22%. 

Ο μεγάλος κερδισμένος από τις εκλογές
ήταν το Σιν Φέιν, το κόμμα του Τζέρι Άνταμς.
Το Σιν Φέιν θεωρείται το πολιτικό τμήμα του
"Προσωρινού Ιρλανδικού Δημοκρατικού
Στρατού" (IRA). Λίγες μέρες πριν από τις
εκλογές η εισαγγελία είχε διατάξει τη σύλ-
ληψη του Άνταμς για την συμμετοχή του,
υποτίθεται, στη δολοφονία μιας γυναίκας το

1972. Η καμπάνια του Σιν Φέιν ήταν εστια-
σμένη στην καταγγελία της κυβέρνησης και
της λιτότητας.

Τα δυο ψηφοδέλτια της αριστεράς, του
συνδυασμού "Οι άνθρωποι πάνω από τα κέρ-
δη" και του "Σοσιαλιστικού Κόμματος", δεν
κατάφεραν - παρόλο που αύξησαν συνολικά
τα ποσοστά τους και παρά το σύστημα της
"μεταφοράς ψήφων" που ισχύει στην Ιρλαν-
δία - να εκλέξουν ευρωβουλευτή. Όμως εί-
χαν μεγάλη επιτυχία στις αυτοδιοικητικές
εκλογές που όπως και εδώ  έγιναν ταυτό-
χρονα με τις Ευρωεκλογές στην Ιρλανδία.

Ο συνδυασμός "Οι άνθρωποι πάνω από τα
κέρδη", στον οποίο συμμετέχει και το SWP,
το αδελφό κόμμα του ΣΕΚ στην Ιρλανδία,
εξέλεξε 15 δημοτικούς συμβούλους -14 στη
νότια Ιρλανδία και έναν στο Μπέλφαστ.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Στην Ολλανδία, ο ακροδεξιός Βίλντερς έπε-
σε από τις πέντε στις τέσσερις έδρες στην Ευ-
ρωβουλή. Η μικρή αυτή πτώση ήταν αποτέλε-
σμα της κατακραυγής που ακολούθησε τις δη-
λώσεις του για “λιγότερους μαροκινούς” το
βράδυ των τοπικών εκλογών. Μαροκινοί με ολ-
λανδική υπηκοότητα ανέβασαν φωτογραφίες
από τα διαβατήριά τους στο φέισμπουκ και το
τουίτερ, και χιλιάδες διαδήλωσαν ενάντια στο
ρατσισμό του Βίλντερς στις 22 Μάρτη. Σαν
αποτέλεσμα, δεκατρία μέλη του Κόμματος της
Ελευθερίας (PVV) παραιτήθηκαν, γεγονός που
έριξε τη δημοτικότητά του. 

Βέβαια, δεν υπάρχει κανένας λόγος εφησυ-
χασμού. Πολλοί ψήφισαν τον Βίλντερς παρά
το γεγονός ότι σε γενικές γραμμές πλέον χα-
ρακτηρίζεται σαν ρατσιστής από τα κυρίαρχα
ΜΜΕ. Τα τελευταία δέκα χρόνια, οι ρατσιστι-
κές ιδέες έχουν αποκτήσει κάποια απήχηση
λόγω τέτοιων πολιτικών όπως ο Βίλντερς και ο

Φόρτουιν. Σε μία δημοσκόπηση το 43% των
Ολλανδών δήλωσε ότι συμφωνεί με τον Βίλν-
τερς ότι πρέπει να υπάρχουν λιγότεροι Μαρο-
κινοί (η εταιρία που έκανε τη δημοσκόπηση
υπερβάλει στο ποσοστό, αλλά δίνει μια γενικό-
τερη αίσθηση).

Η αριστερά είναι διασπασμένη. Το Σοσιαλι-
στικό Κόμμα όλο και περισσότερο επικεντρώ-
νει στο κοινοβούλιο και δεν ανοίγει την σύγ-
κρουση με τον Βίλντερς. Η συνδικαλιστική
γραφειοκρατία πρόσφατα άλλαξε στάση απέ-
ναντι στον Βίλντερς αποφασίζοντας ότι στο
εξής δε θα τον καλεί στις διαδηλώσεις και τις
απεργίες. Είναι ένα βήμα στη σωστή κατεύ-
θυνση, αλλά ομολογεί ότι ο Βίλντερς ήταν κα-
λοδεχούμενος μέχρι τώρα σε κάποιες εργατι-
κές κινητοποιήσεις. 

Ewout van den Berg
Internationale Socialisten / Comite 22 Maart 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Πάνω από ενα εκατομμύριο διαδηλωτές στους δρόμους της Μαδρίτης τον περασμένο Μάρτη.  



Σε απεργία βρίσκονται οι εργαζόμενοι στο Καζίνο Λουτρακίου. Η
Εργατική Αλληλεγγύη μίλησε με τον Βασίλη Δραμουντάνη, πρόεδρο
του Σωματείου Εργαζομένων:

“Είμαστε στη 17η ημέρα απεργίας κι έχουμε ήδη προκηρύξει τη
συνέχισή της τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή 30/5. Αυτό αποφα-
σίστηκε ομόφωνα από μια συνέλευση με περισσότερους από 700
εργαζόμενους, με μόλις μία λευκή ψήφο. 

Απεργούμε για να μην κλείσει η επιχείρηση. Οι αστοχίες της διοί-
κησης έφεραν την επιχείρηση να χρωστάει κοντά 40 εκατομμύρια
ευρώ στο ελληνικό δημόσιο. Αν δεν ρυθμιστούν ή εξοφληθούν αυτά
τα χρέη, το καζίνο θα κλείσει. Απεργούμε για την υπογραφή ΣΣΕ. Τα
χρήματα που χρωστάει η επιχείρηση στο κράτος θα τα εξοφλεί η
επιχείρηση σε αυστηρές δόσεις. Οι κύριοι μέτοχοι θέλουν να πά-
ρουν αυτά τα χρήματα από τη μισθοδοσία των εργαζομένων. Μπο-
ρεί να σημαίνει μείωση ακόμα και 50% στους μισθούς μας. Θα τα
κόψουν από μας για να ξεπληρώσουν τα χρέη τους. Αυτό δεν θα το
ανεχτεί κανένας εργαζόμενος. 

Ήδη η ΣΣΕ του 2012, προέβλεπε μειώσεις από τις οποίες η επιχεί-
ρηση εξοικονόμησε 12μιση εκατομμύρια ευρώ. Αλλά οι μέτοχοι, θέ-
λουν κι άλλα, τα θέλουν όλα και τα θέλουν τώρα. Αυτό δεν γίνεται.   

Την περασμένη Πέμπτη, συμφωνήσαμε να χρηματοδοτηθεί η επι-
χείρηση από τους μετόχους και να υπογραφεί η ίδια ΣΣΕ χωρίς πε-

ραιτέρω μειώσεις. Κι ενώ δώσαμε τα χέρια, λίγο μετά, για να μει-
ώσουν τη μισθοδοσία, αποφάσισαν να μας μειώσουν τις μέρες ερ-
γασίας από πέντε σε τρείς. Αποφασίσανε να συρρικνώσουν το μα-
γαζί τους για να ρίξουν 40% τους μισθούς μας και  ταυτόχρονα μας
πάνε για ατομικές συμβάσεις με κανένα κεκτημένο. Αυτά δεν τα δέ-
χεται κανένας εργαζόμενος και γι’ αυτό είμαστε σε απεργία και θα
συνεχίσουμε και τον νέο μήνα. Η συμμετοχή στην απεργία πλησιάζει
το 100%. Τα μεγαλοστελέχη το 3000 και των 8000 ευρώ το μήνα δεν
απεργούν. Αλλά οι υπόλοιποι 1100 εργαζόμενοι είναι στην απεργία.
Καλούμε όλα τα σωματεία, τους εμπορικούς συλλόγους, την τοπική
κοινωνία σε συμπαράσταση. Κάθε απόγευμα κλείνουμε το δρόμο
μπροστά από το Καζίνο. 

Αν κλείσει το Καζίνο θα μαραζώσει όλη η περιοχή. Κι εκεί είναι
που πατάνε οι μέτοχοι κι εκβιάζουν”.

Το απεργιακό κίνημασελ. 6, Νο 1124
εργατικη αλληλεγγυη

ΕΡΤ Η συνέχεια του αγώνα θα φέρει την ανατροπή

Κ
οντά στη συμπλήρωση 12 μη-
νών αγώνα βρίσκονται οι ερ-
γαζόμενοι της ΕΡΤ. Ενός

αγώνα που με την αντοχή τους, την
επιμονή τους και τη μαχητικότητά
τους, έχει γράψει ιστορία και συνε-
χίζει να αποτελεί ένα ζωντανό πα-
ράδειγμα για κάθε εργαζόμενο που
αντιμετωπίζει την επίθεση της κυ-
βέρνησης ή της εργοδοσίας. 

Οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ θα πραγ-
ματοποιήσουν γενική συνέλευση το
απόγευμα της Τετάρτης, μια συνέ-
λευση αρκετά κρίσιμη, καθώς αναμέ-
νεται να ανοίξει η συζήτηση για τα
συμπεράσματα των εκλογικών απο-
τελεσμάτων και για τα επόμενα βή-
ματα της μάχης. Εν όψει αυτής της
συζήτησης, η “Εργατική Αλληλεγγύη
εργαζομένων στην ΕΡΤ”, εξέδωσε
προκήρυξη η οποία αναφέρει: 

“Τα αποτελέσματα των εκλογών
ήταν ένα σκληρό χαστούκι στην δι-
κομματική συμμορία που μας κυ-
βερνά. Η συγκυβέρνηση παρόλο
που έδωσε τα ρέστα της, είτε με
την κινδυνολογία για την καταστρο-
φή που θα φέρει η αριστερά, είτε
κρύβοντας τους υποψήφιους της
πίσω απο «ανεξάρτητους» συνδυα-
σμούς, καταβαραθρώθηκε. Οπως
και να το μετρήσει κανείς. 

Σε αντίθεση λοιπόν με την εικόνα
που προσπαθούν να παρουσιάσουν
οι κυβερνητικοί εταίροι και τα παπα-
γαλάκια τους στα ΜΜΕ η κυβέρνη-
ση έφαγε ένα μεγάλο χαστούκι.
Μαυρίστηκε μαζικά απο εκατοντά-
δες χιλιάδες εργάτες που έστειλαν
το μήνυμα ότι είναι στο πλευρό της

αριστεράς. Η αριστερά, αθροιστικά
αύξησε τα ποσοστά της και παρα-
μένει η κεντρική κινητήρια δύναμη
στην κοινωνία. 

Ολα αυτά δεν είναι κοινωνιολογι-
κές αναλύσεις. Απλά δείχνουν ότι η
συγκυβέρνηση Σαμαρά - Βενιζέλου,
βγήκε απο την μάχη των εκλογών
ακόμη πιο αποδυναμωμένη, ακόμη
πιο τσακισμένη. Είναι μπροστά μας
λοιπόν η μάχη για να την ανατρέ-
ψουμε. Οχι μόνο να την εμποδίσου-
με να περάσει οποιοδήποτε νέο μέ-
τρο αλλά να ξαναβγάλουμε μαζικά
τον κόσμο στους δρόμους για την
ανατροπή. Γιατί φάνηκε ότι η ανα-

τροπή της συγκυβέρνησης δεν θα
είναι μια εύκολη «κοινοβουλευτική»
διαδικασία. Δεν δουλεύει το σύνθη-
μα '25 ψηφίζουμε, 26 φεύγουν'. Θα
χρειαστεί ένα δυνατό απεργιακό κί-
νημα στους δρόμους και στους χώ-
ρους δουλειάς για να φύγουν. 

Και αυτό το ζήτημα έχουμε να αν-
τιμετωπίσουμε σαν εργαζόμενοι της
ΕΡΤ. Να συνεχίσουμε τον αγώνα
οργανώνοντας την εκπομπή του δι-
κού μας προγράμματος από την
ΕΤ3, το ertopen, και τους περιφε-
ρειακούς σταθμούς, και ταυτόχρο-
να να κλιμακώσουμε την προσπά-
θεια μαζί με άλλους κλάδους και

εργαζόμενους για ένα νέο συντονι-
σμένο απεργιακό ξεσηκωμό. Καμία
επανάπαυση, καμία οπισθοχώρηση.
Συνεχίζουμε μέχρι την ανατροπή.

Αυτή η προσπάθεια κατά τη γνώ-
μη μας, έχει συγκεκριμένα βήματα:

Η 11η Ιούνη, στην επέτειο από
τον ένα χρόνο «μαύρου», χρειάζεται
να γίνει η ΕΡΤ και ο αγώνας μας, το
κεντρικό ζήτημα για όλη την εργατι-
κή τάξη και την κοινωνία. Να οργα-
νώσουμε μεγάλο πανεργατικό συλ-
λαλητήριο στην Αγ. Παρασκευή. Να
καλέσουμε όλες τις ομοσπονδίες,
τα σωματεία, τους μαζικούς φορείς,
τα κόμματα της αριστεράς, να στη-

ρίξουν έμπρακτα τον αγώνα μας κα-
τεβάζοντας χιλιάδες εργαζόμενους
στους δρόμους. Αυτό θα  σημάνει
απο τώρα ανακοινώσεις, δελτία τύ-
που, μοίρασμα προκηρύξεων και
αφισοκολλήσεις σε γειτονιές, και
χώρους δουλειάς. 

Να πάρουμε την πρωτοβουλία για
να καλέσουμε σύσκεψη με όλα τα
συνδικάτα για να οργανώσουμε ένα
τέτοιο μεγάλο πανεργατικό συλλα-
λητήριο. Να απαιτήσουμε απο τα
συνδικάτα του Τύπου αλλά και όλα
τα συνδικάτα να καλέσουν σε απερ-
γιακή κινητοποίηση για την ΕΡΤ. 

Το ίδιο χρειάζεται να γίνει σε κά-
θε τοπική ΕΡΑ σε όλη την χώρα για
να ξανασυσπειρώσουμε όλο τον κό-
σμο που στάθηκε στο πλευρό μας
όλους αυτούς τους μήνες. Για να
ξαναοργανώσουμε παντού τις δυνά-
μεις που θα μας βοηθήσουν να κρα-
τήσουμε τους καλοκαιρινούς μήνες. 

Χρειάζεται να εντείνουμε την
απεύθυνσή μας για οικονομική ενί-
σχυση του αγώνα, γιατί πλέον οι οι-
κονομικές ανάγκες δεν περιορίζον-
ται μονάχα στα λειτουργικά έξοδα.
Το ταμείο ανεργίας τελειώνει και
για εκατοντάδες συναδέλφους που
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του
αγώνα, μπαίνει πραγματικό ζήτημα
επιβίωσης. Να ανοίξουμε ξανά την
οικονομική καμπάνια για να μπορέ-
σουμε να ενισχύσουμε οικονομικά
τους συνάδελφους που έχουν μεγα-
λύτερη ανάγκη, για να συνεχίσουμε
να κρατάμε ανοιχτή τη «φωνή του
κάθε αγωνιστή», με την ΕΤ3, το er-
topen, και τους περιφερειακούς”.

ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ

Απεργία διαρκείας
Σε νέο γύρο κινητοποιήσεων στην Βιβλιοσυ-

νεργατική έχουμε περάσει από την Δευτέρα

26/5. Λιθογράφοι και βιβλιοδέτες κάνουμε καθη-

μερινές στάσεις εργασίας 3ωρες στο τέλος κάθε

βάρδιας. Είναι η δεύτερη φορά μέσα στον ίδιο
μήνα που αναγκαζόμαστε να απεργήσουμε για

να διεκδικήσουμε τα δεδουλευμένα μας.

Στην πρώτη βδομάδα του Μάη πάλι, κάναμε

στάσεις εργασίας για δύο μέρες και την τριτη μέ-
ρα των κινητοποιήσεων 24ωρη απεργία. Τώρα

πάλι είμαστε στις 2 μέρες με στάσεις εργασίας
και συνεχίζουμε απλήρωτοι.

Είναι φανερή η προσπάθεια της επιχείρησης
να παγιώσει καταστάσεις εις βάρος μας, εμείς

όμως έχουμε δηλώσει και το κάνουμε, ότι δεν θα
δεχτούμε ούτε να χάσουμε τα δεδουλευμένα, ού-

τε και να μειωθούν οι μισθοί μας,
Δίνουμε αγώνα για να έχει δύναμη η επιτροπή

των εργαζομένων και να υπερασπίζεται τα συμ-
φέροντά μας. Συνεχίζουμε παλεύοντας για συλ-

λογικές συμβάσεις,και όχι απλήρωτη εργασία.

Μήτσος Αργυροκαστρίτης

ΒΙΒΛΙΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ

Στάσεις εργασίας

Οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ έξω από το κατειλημμένο από τις καθαρίστριες υπουργείο Οικονομικών



Μ
εγάλες αντιδράσεις από εκπαιδευτι-
κούς αλλά και συλλόγους γονέων, βρί-
σκει μπροστά του το υπουργείο Παι-

δείας, στην νέα προσπάθειά του να κλείσει
εκατοντάδες σχολεία. Μάλιστα το υπουργείο
προκειμένου να αιφνιδιάσει το εκπαιδευτικό κί-
νημα δεν ανακοίνωσε τις προθέσεις του, οι
οποίες έγιναν γνωστές μετά από διαρροή στον
Τύπο την περασμένη βδομάδα. 

Σύμφωνα με αυτές, πρόκειται να συγχωνευ-
τούν 74 Νηπιαγωγεία, 128 Δημοτικά και 28 Γυ-
μνάσια – Λύκεια – ΕΠΑΛ και να καταργηθούν
30 Νηπιαγωγεία, 15 Δημοτικά, 3 ΕΠΑΛ και ένα
Γυμνάσιο. Όπως ενημερώνει η Ανώτατη Συνο-
μοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας: “Τα πε-
ρισσότερα δημοτικά σχολεία που συγχωνεύον-
ται βρίσκονται στην Αττική, κυρίως στους δή-
μους Αθήνας, Βύρωνα, Γαλάτσι, Ζωγράφου.
Επίσης στο Ηράκλειο, στα Μελίσσια, στο Χο-
λαργό, στην Αγία Παρασκευή, στο Περιστέρι,
στο Αιγάλεω και στην Πετρούπολη, ακόμη
στην Καλλιθέα και στη Γλυφάδα”. Η εκστρα-
τεία αυτή θα συνεχιστεί τον προϋπολογισμό
του 2014 προβλέπονται 1676 συγχωνεύσεις –
καταργήσεις σχολείων.

“Με αυτό τον τρόπο χάνονται κοντά στις 600
οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών” μας εξηγεί ο
Παναγιώτης Σάμιος πρόεδρος του συλλόγου
δασκάλων Αιγάλεω. “Οι συνάδελφοι βγαίνουν
υπεράριθμοι και μετακινούνται. Πέρα απ' αυτό
όμως τα τμήματα θα γίνουν τεράστια. Επειδή
θα γίνουν συγχωνεύσεις τμημάτων θα στοιβά-
ζονται τουλάχιστον 26 - 27 παιδιά σε κάθε τά-
ξη. Θα κλείσουν τα μικρά σχολεία και θα κά-
νουν σχολεία τέρατα. Η πολιτική τους με λίγα
λόγια είναι κλείνουμε και συγχωνεύουμε για να
γλιτώσουμε εκπαιδευτικούς και να κλείσουμε

τρύπες”. 

“Το μεγαλύτερο κομμάτι αφορά την πρωτο-

βάθμια εκπαίδευση. Αυτό λοιπόν που μπορώ

να πω σαν μέλος τους γονεϊκού κινήματος εί-

ναι ότι η κατάσταση αυτή θα οδηγήσει στον

παραπέρα μαρασμό της Παιδείας” τόνισε στην

Εργατική Αλληλεγγύη, η Καίτη Ζήκα, μέλος

του Δ.Σ της Ένωσης Γονέων Ν. Ιωνίας. “Τα τε-

ράστια τμήματα που θα δημιουργηθούν θα εί-

ναι επικίνδυνο όχι μόνο για τη μόρφωση αλλά

ακόμα και για την υγεία των παιδιών. Αυτή η

κυβέρνηση για να εξοικονομήσει μερικά ευ-

ρουδάκια από αυτά που έπρεπε να δώσει για

τη λειτουργία των σχολείων, αφήνει τα παιδιά

εκτεθειμένα. Προφανώς ανοίγει ο δρόμος για

απολύσεις εκπαιδευτικών. Τα παιδιά που μέ-

νουν στην περιφέρεια και τα σχολεία τους θα

είναι πολύ μακριά θα το παρατάνε αρκετά νω-

ρίς. Που σημαίνει λαός αμόρφωτος και χειρα-

γωγήσιμος. Φτηνό εργατικό δυναμικό Αυτό θέ-

λουν να κάνουν. Θα το παλέψουμε. Από την

πλευρά των γονιών πρέπει να γίνει ευρύτερο

γνωστό το βρώμικο σχέδιο του υπουργείου για

την Παιδεία και να παλέψουν μαζί με τους εκ-

παιδευτικούς. Δεν θα τους περάσει. Τα παιδιά

μας θα πηγαίνουν στο σχολείο μέχρι τέλους

τους αρέσει δεν τους αρέσει”. 
Το μεσημέρι της Τρίτης 27/5 που η Εργατική

Αλληλεγγύη πήγαινε στο τυπογραφείο τόσο οι
εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας όσο και οι
συνάδελφοί τους της δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης  καλούσαν σε συγκέντρωση στο
υπουργείο Παιδείας. 

Μαζική συγκέντρωση

Η συγκέντρωση αναμενόταν ιδιαίτερα μαζι-
κή όπως μαζική ήταν και η συγκέντρωση της
προηγούμενης Τετάρτης για τον ίδιο λόγο. Εν-
δεικτικά να αναφέρουμε το παράδειγμα της
Ελευσίνας όπου σε μια μαζική σύσκεψη φορέ-
ων και σωματείων της περιοχής την περασμέ-
νη Πέμπτη 22/5, αποφασίστηκε τα σχολεία της
Ελευσίνας και της Μαγούλας να μείνουν κλει-
στά την Τρίτη 27/5 και να μισθωθούν λεωφο-
ρεία για τη μετακίνηση των διαδηλωτών. 

Ανοιχτή συνέλευση ενάντια στο κλείσιμο του
132ου Δημοτικού Σχολείο Αθηνών γινόταν την
ίδια ώρα και μέρα στην Γκράβα μετά από κά-
λεσμα του τοπικού Συλλόγου Δασκάλων και
του Συλλόγου Γονέων και κηδεμόνων. Σύμφω-
να με την Στέλλα Πρωτονοταρίου, διευθύντρια
στο σχολείο “θα δημιουργηθεί ένα σχολείο
που θα στεγάσει  περίπου 330 μαθητές σε
άθλιες κτιριακές εγκαταστάσεις. Από αυτούς,
το 75% είναι παιδιά μεταναστών και προσφύ-
γων με σοβαρά προβλήματα επιβίωσης, και
σημαντικός  αριθμός τους φοιτά για πρώτη
φορά σε σχολείο και δεν γνωρίζει την ελληνική
γλώσσα”. 

Παρόμοιες κινητοποιήσεις με τη συντονισμέ-
νη δράση δασκάλων, καθηγητών και γονιών
λαμβάνουν χώρα σε πολλές γειτονιές.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Το απεργιακό κίνημα Νο 1124, σελ. 7
εργατικη αλληλεγγυη

Ο
αγώνας συνεχίζεται και κλι-
μακώνεται για τις καθαρί-
στριες του υπουργείου Οικ.

Η εβδομάδα που πέρασε τις βρήκε
κλειδωμένες μέσα στο υπουργείο,
προχωρώντας στην κατάληψη του. 

Είχε προηγηθεί η δικαιωτική, για
τις ίδιες, απόφαση του δικαστηρίου
και η άρνηση του υπουργείου να την
εφαρμόσει. Από τις πρώτες ώρες τις
κατάληψης, εκατοντάδες έσπευσαν
για συμπαράσταση σε αυτές τις
ηρωικές γυναίκες που δίνουν τον
αγώνα εδώ κι 9 μήνες και δεν διστά-
ζουν να καταλάβουν το υπουργείο
Οικονομικών, τρεις μέρες πριν τις
εκλογές, δείχνοντας που βρίσκεται
πραγματικά η δύναμη. Συνέλευση
των καθαριστριών ήταν σε εξέλιξη
το μεσημέρι της Τρίτης 27/5, για να
αποφασίσουν τις επόμενες δράσεις.

Η Εργατική Αλληλεγγύη μίλησε με
τη Φωτεινή Νικηταρά, καθαρίστρια
του υπ.Οικ:

“Την περασμένη βδομάδα το Μο-

νομελές Πρωτοδικείο έκρινε άκυρες

τις διαθεσιμότητές μας, κι έβγαλε

απόφαση που έλεγε ότι πρέπει να

γυρίσουμε άμεσα στην εργασία μας.

Αυτό που κάνανε αυτοί του υπουρ-

γείου, μετά την απόφαση που βγήκε,

ήταν ότι συνεδριάσανε για να δούνε,

δήθεν για το πως θα μπούμε στη

δουλειά. Σε κάποιες εφορίες οι έφο-

ροι έχουν δεχτεί τις καθαρίστριες πί-

σω στη δουλειά. Στην Κέρκυρα π.χ η

συναδέλφισσα δουλεύει και μάλιστα

πήρε άδεια για να έρθει εδώ για την

κατάληψη. Σε εμάς εδώ στα κεντρικά

του υπουργείου, μας πήγαιναν από
τον έναν όροφο στον άλλο. Ξεκινή-
σαμε από τον 1ο όροφο, καταλήξαμε
στον 7ο κι άκρη δεν βγάλαμε. Ο ένας
μας έστελνε στον άλλο. 

Κατάληψη

Μετά από δύο μέρες που περιμέ-
ναμε, μάθαμε ότι κάνανε έφεση στον
Άρειο Πάγο. Όχι μόνο αυτό αλλά θέ-
λανε και να καταργήσουν την από-
φαση από τώρα, χωρίς να περιμέ-
νουν την εκδίκαση της έφεσης. Με-
τά τον εμπαιγμό αυτό αποφασίσαμε
να κάνουμε κατάληψη του υπουργεί-
ου. Μπήκαμε μέσα οργανωμένες. 

Στην αρχή ήρθε ένας αστυνομικός
και μας είπε να αδειάσουμε το χώρο
μέσα σε μισή ώρα. Εμείς προφανώς
δεν φύγαμε. Μετά μας είπε άλλη μι-
σή ώρα και μετά δεν ξανάρθε.  Τη
νύχτα την περάσαμε περιμένοντας
την αστυνομία. “Τώρα θα 'ρθουν”
και “τώρα θα 'ρθουν”. Είχε παιχτεί
μια ολόκληρη προπαγάνδα που είχε

δημιουργήσει αυτό το κλίμα. Μετά
από μιάμιση ημέρα κι αφού είχαμε
μάθει την απόφαση του Άρειου Πά-
γου σταματήσαμε την κατάληψη. Ο
Άρειος Πάγος είχε απορρίψει την
προσφυγή του υπουργείου να ακυ-
ρώσει την απόφαση του Πρωτοδι-
κείου.  

Μία ακόμα μικρή νίκη για μας.
Έτσι η απόφαση για την επιστροφή
στις δουλειές μας ισχύει μέχρι τις
10/6 που θα γίνει το δικαστήριο.
Παρ'όλα αυτά ο γ.γ. του υπουργεί-
ου, ο Θεοχάρης, συνεχίζει να αρνεί-
ται να υπογράψει την επιστροφή
μας στη δουλειά. Εμείς φυσικά συ-
νεχίζουμε τον αγώνα. Παραμένουμε
με σκηνή έξω από το υπουργείο
στην Καραγιώργη Σερβίας, κάνουμε
συνελεύσεις για να αποφασίσουμε
διάφορες δράσεις κι επιμένουμε.
Όχι για να μπουν μερικές απο μας
στη δουλειά, αλλά όλες. Θα συνεχί-
σουμε μέχρι να γυρίσει και η τελευ-
ταία στη δουλειά”.

Καθαρίστριες: “Μέχρι να γυρίσει και η τελευταία στη δουλειά”

Να μην κλείσει ούτε ένα σχολείο!

21/3 απεργία εκπαιδευτικών

22/5 οι καθαρίστριες στο κατηλειμμένο υπ. Οικονομικών



Το αντιφασιστικό κίνημασελ. 8, Νο 1124
εργατικη αλληλεγγυη

Τ
α αποτελέσματα των ευρωε-
κλογών δεν ανέδειξαν τους
φασίστες σαν μεγάλο νικητή,

όσο και αν προσπαθούν τα μέσα μα-
ζικής ενημέρωσης να πλασάρουν ως
τέτοια την άνοδο των ποσοστών
τους. Είναι αλήθεια πως ο ενορχη-
στρωμένος ρατσισμός όλων των Ευ-

ρωπαϊκών κυβερνήσεων απέδωσε
καρπούς, αυτό όμως δε μεταφρά-
στηκε σε τεράστια ποσοστά, ούτε
σε στροφή του κόσμου που στήριζε
την αριστερά προς τους ακροδεξι-
ούς και τους φασίστες. Τα ποσοστά
που κέρδισε ο ακροδεξιός ευρωσκε-
πτικισμός προέρχονται κυρίως από
την πτώση, και την κατάρρευση σε
ορισμένες περιπτώσεις, της δεξιάς. 

Στην Ελλάδα, το τοπίο είναι σίγου-
ρα πιο ξεκάθαρο. Η προσπάθεια επι-
βολής του ρατσισμού και της ακρο-
δεξιάς ατζέντας έχει να αντιμετωπί-
σει μια πιο δυνατή αριστερά μετά τις
εκλογές, η οποία έχει χρέος να ανα-
δείξει την αντιφασιστική και αντιρα-
τσιστική πάλη σαν κεντρικό ζήτημα
πλάι στους αγώνες ενάντια στα μνη-
μόνια και τις απολύσεις. Η εκλογή

πολλών συντρόφων και συντροφισ-
σών της αντικαπιταλιστικής αριστε-
ράς σε δημοτικά και περιφερειακά
συμβούλια θα είναι κομμάτι οργάνω-
σης και πρωτοβουλιών προς αυτή
την κατεύθυνση. Η συνολική άνοδος
της αριστεράς έχει να παίξει ρόλο
στο πώς οι γειτονιές μας θα γίνουν
το κύτταρο που θα φράξει το δρόμο
στους νεοναζί και δε θα επιτραπεί η
ανασυγκρότηση των ταγμάτων εφό-
δου και οι επιθέσεις σε μετανάστες
και ντόπιους αγωνιστές. 

Η επιτυχημένη καμπάνια της ΚΕΕΡ-
ΦΑ για καμιά ψήφο στους νεοναζί
όλη την προεκλογική περίοδο έδωσε
την ευκαιρία σε χιλιάδες κόσμο να
προβληματιστεί και να συζητήσει για
το πώς μπορούμε να σταματήσουμε
τη φασιστική απειλή. Οι δεκάδες εκ-
δηλώσεις σε κάθε πόλη της χώρας, η
διακίνηση εκατοντάδων χιλιάδων
προκηρύξεων που δε σταμάτησαν να
μοιράζονται σε εργατικούς χώρους,
σχολές και πλατείες, έδωσαν αυτοπε-
ποίθηση για να συνεχίσουμε μέχρι να
τους εξαφανίσουμε.

Ο καλύτερος τρόπος για να επι-
βάλλουμε την απομόνωση των φασι-

στών, βρίσκεται στους χώρους δου-
λειάς και στους δρόμους. Ξέρουμε
πολύ καλά πως κανένας θεσμός δε
μπορεί να υποκαταστήσει αυτή τη
δύναμη. Η καταδίκη τους από τους
εκλεγμένους της αριστεράς είναι το
πρώτο βήμα. Θα μείνει όμως στα μι-
σά αν δεν συνδυαστεί με τις κινημα-
τικές διαδικασίες. 

Αποδεκατισμένες ομάδες

Σίγουρα οι Κασιδιάρηδες θα προ-
σπαθήσουν να εκμεταλλευτούν τα
εκλογικά αποτελέσματα για να ξανα-
στήσουν τις αποδεκατισμένες ομά-
δες τους και να ξαναεμφανιστούν
στις γειτονιές. Ξέρουν όμως καλά

και οι ίδιοι πως οι ψήφοι τους δεν
ανταποκρίνονται σε ετοιμοπόλεμους
ναζί που θα βάλουν πλάτη σε αυτή
την προσπάθεια. 

Το να μην εμφανιστούν καινούρια
γραφεία- ορμητήρια επιθέσεων, το
να πεταχτούν έξω από τα σχολεία,
το να απομονωθούν και να μην τολ-
μούν να εμφανιστούν ούτε στις γει-
τονιές ούτε πουθενά, είναι μια δου-
λειά που έχουμε να οργανώσουμε

άμεσα σε κάθε σημείο, αξιοποιών-
τας το δυναμικό της αριστεράς και
των αντιφασιστών.

Στις 2 του Ιούνη δίνουμε το επόμε-
νό μας ραντεβού στην Αθήνα, στη
συνέλευση που διοργανώνει η
ΚΕΕΡΦΑ στο Πνευματικό Κέντρο
του Δήμου. Είναι ένα ανοιχτό κάλε-
σμα προς όλο τον κόσμο που έδωσε
τη μάχη μέχρι τώρα και σε όλο τον
κόσμο που θέλει να παλέψει ενάντια
στο ρατσισμό, την ξενοφοβία και
τους νεοναζί.

Η μάχη για να καταδικαστούν και
να μπουν φυλακή οι χρυσαυγίτες για
τα εγκλήματά τους είναι ακόμα ανοι-
χτή. Η νίκη του κινήματος στην κατα-
δίκη των δολοφόνων του Σαχζάτ
Λουκμάν χρειάζεται να αξιοποιηθεί
για τη συνέχεια. Στις 6 Ιούνη ξεκινάει
η δίκη του τσιφλικά και των επιστα-
τών του στη Μανωλάδα, που ένα
χρόνο πριν άνοιξαν πυρ κατά των
απλήρωτων εργατών γης που διεκδί-
κησαν τα δεδουλευμένα τους. Χρει-
άζεται να έχουν την ίδια τύχη και να
σταλεί το μήνυμα πως οι επιθέσεις
των αφεντικών βρίσκουν απέναντί
τους όλους τους εργάτες, ανεξαρτή-

του καταγωγής και χρώματος, ενω-
μένους. Η αθώωση των τριών συν-
τρόφων της Εργατικής Αλληλεγγύης
στη δίκη της εφημερίδας κόντρα
στον έμμισθο της Χρυσής Αυγής, Αν-
δριόπουλο, που θα συνεχιστεί στις
12 Ιούνη, θα είναι νίκη για την ελευ-
θεροτυπία και για όλη την αριστερά.

Το κίνημα εδώ κουβαλάει μεγάλη
εμπειρία στην πλάτη του. Μπορούμε
να την αξιοποιήσουμε, να τη μετα-
φέρουμε στην Αγγλία στις 14 Ιούνη
στη Διεθνή Αντιφασιστική Συνάντη-
ση που οργανώνει το United Against
Fascism και να την απλώσουμε σε
όλη την Ευρώπη. Επιμένουμε και ορ-
γανώνουμε με ακόμα μεγαλύτερο
πείσμα μέχρι να διώξουμε τους νεο-
ναζί και να ανοίξουμε το δρόμο στη
διεθνιστική αλληλεγγύη κόντρα στο
ρατσισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και των κυβερνήσεων. 

Στις 2 Ιούνη στην Αθήνα και στις
αντίστοιχες συνελεύσεις της ΚΕΕΡ-
ΦΑ σε όλη τη χώρα τις επόμενες
βδομάδες, χρειάζεται να βάλουμε κά-
τω και να οργανώσουμε τα βήματα.

Έλλη Πανταζοπούλου

Στείλτε τους νεοναζί στις τρύπες τους

Μ
εγάλο αντιφασιστικό συλλαλητή-
ριο πραγματοποιήθηκε στις γειτο-
νιές του Κολωνού την περασμένη

Παρασκευή. Ο σύλλογος εκπαιδευτικών
πρωτοβάθμιας “Αριστοτέλης”, η ΚΕΕΡΦΑ
Κολωνού-Κεραμεικού, η Λαϊκή Συνέλευση
της περιοχής, η Ροσινάντε, η ΚΑΡ και αντι-
φασίστες της περιοχής απάντησαν στη να-
ζιστική πρόκληση οργανώνοντας την απάν-
τηση στην προεκλογική εκδήλωση της Χρυ-
σής Αυγής. 

Οι φασίστες του Κασιδιάρη προσπάθη-
σαν να πατήσουν πόδι στη γειτονιά μετά τα
ποσοστά που πήραν στις δημοτικές εκλο-
γές, καλώντας την εκδήλωση δυο μέρες
πριν. Τόλμησαν μάλιστα να κάνουν την εκ-
δήλωσή τους στην πλατεία Σωτήρη Πέ-
τρουλα.

Οι εκατοντάδες αντιφασίστες διαδηλω-
τές που συγκεντρώθηκαν με μόλις μία μέ-
ρα κινητοποίηση ήρθαν αντιμέτωποι με την

αστυνομία που έδινε κάλυψη στην προ-
εκλογική φιέστα των ναζί από την πρώτη
στιγμή, καθώς με το που βγήκαν τα πανό
στο δρόμο μια διμοιρία και δυο κλούβες
τους έφραξαν το δρόμο. Η αστυνομία δε
δίστασε μάλιστα την ώρα που έβριζε χυ-
δαία τους διαδηλωτές, να ρίξει χημικά προ-
σπαθώντας να διαλύσει τη συγκέντρωση.

Συλλογικότητες

Η διαδήλωση έγινε κανονικά, ενώ το
πρώτο πανό που το υπέγραφαν από κοινού
οι συλλογικότητες που καλούσαν, το κρα-
τούσαν γυναίκες. Πέρασε μέσα από όλα τα
στενά της περιοχής φωνάζοντας συνθήμα-
τα ενώ η προσπάθεια απαγόρευσής της δε
σταμάτησε στιγμή, καθώς οι διμοιρίες των
ΜΑΤ εμφανίζονταν σε κάθε στενό προσπα-
θώντας να κλείσουν το δρόμο. 

Τα αντιφασιστικά συνθήματα πλημμύρι-

σαν τους δρόμους ενώ πολύς κό-
σμος έβγαινε στα μπαλκόνια και χαιρετού-
σε ή κατέβαινε στο δρόμο για να ενωθεί με
τη διαδήλωση. “Κάθε ψήφος στη χρυσή
αυγή είναι μαχαίρι στα χέρια των ναζί”,
“ούτε στα Σεπόλια ούτε πουθενά τσακίστε
τους φασίστες σε κάθε γειτονιά”. Η απάν-
τηση που έδωσε ο κόσμος της γειτονιάς
στην αποτυχημένη φασιστοσύναξη, μαζεύ-
τηκαν λίγοτεροι φασίστες στην πλατεία
από τους αντιφασίστες που έχουνε τους
δρόμους, ήταν κρίσιμη για τη συνέχεια. 

Δε θα αφήσουμε τις γειτονιές μας να γί-
νουν ορμητήρια των δολοφόνων, η συντο-
νισμένη δράση θα τους φράξει το δρόμο.
Η κυβέρνηση των Μπαλτάκων βρίσκεται σε
πλήρη κατάρρευση, χρειάζεται να κλιμακώ-
σουμε για να τους ξηλώσουμε και ταυτό-
χρονα να δυναμώσουμε το αντιρατσιστικό
κίνημα που θα βάλει φρένο στη συμμορία
της Χρυσής Αυγής.

ΚΟΛΩΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το Σάββατο 24 Μάη η ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης
οργάνωσε μεγάλη πικετοφορία στο κέντρο της
πόλης, με κεντρικό σύνθημα “κάθε ψήφος στη
Χρυσή Αυγή είναι μαχαίρι στα χέρια των ναζί”.
Μεγάλη ομάδα αντιφασιστών με σημαίες και
ντουντούκες έκανε το γύρο του κέντρου μπαίνον-
τας μέσα στην αγορά αλλά και περνώντας από τα
μαγαζιά όπου ο κόσμος έπαιρνε το φυλλάδιο της
ΚΕΕΡΦΑ που χρησιμοποιήθηκε σε όλη την προ-
εκλογική περίοδο. Χίλιες πεντακόσιες προκηρύ-
ξεις μοιράστηκαν διεκδικώντας να φτάσει το μή-
νυμα σε όσο περισσότερο κόσμο γίνεται, ενώ
συγκεντρώθηκαν σαράντα ευρώ ενίσχυση. Η συ-
νέχεια θα δοθεί την επόμενη βδομάδα όπου ορ-
γανώνεται ανοιχτή συνέλευση για να συζητηθούν
τα αποτελέσματα των εκλογών και να παρθούν
πρωτοβουλίες. Σημαντική είναι η ανάγκη να οργα-
νωθούν δράσεις στην περιοχή του Ευόσμου όπου
οι φασίστες συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ποσο-
στό τους στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης.



Το αντιφασιστικό κίνημα Νο 1124, σελ. 9
εργατικη αλληλεγγυη

Σ
την Κύπρο οι αντιφασίστες οργανώνονται και συνεχίζουν τη μάχη.
Μετά την πολύ πετυχημένη εκδήλωση της νεοσύστατης Πρωτο-
βουλίας Ενάντια Στη Φασιστική Απειλή- Κύπρου τον προηγούμενο

μήνα, όπου περίπου 150 άτομα παρακολούθησαν την προβολή του ντοκι-
μαντέρ ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΑΕ, την Τετάρτη 4 Ιούνη οργανώνεται ανοιχτή συζή-
τηση. 

Η Πρωτοβουλία οργάνωσε προεκλογικά καμπάνιες ενάντια στο δυνά-
μωμα του ΕΛΑΜ, του αντίστοιχου νεοναζιστικού μορφώματος. Στην προ-
κήρυξή τους αναφέρουν τις επιθέσεις που έχουν οργανώσει οι φασίστες
από το 2010 σε μετανάστες και Κύπριους αλλά και σε Κούρδους πρό-
σφυγες και σε Τουρκοκύπριους πρόσφατα. 

“Ο αρχηγός του ΕΛΑΜ, Χρίστος Χρίστου, ήταν ένας από τους υπαρχη-
γούς του υπόδικου σήμερα φύρερ της Χρυσής Αυγής, Νίκου Μιχαλολιά-
κου. Το ΕΛΑΜ συνδέεται και με άλλες νεοφασιστικές οργανώσεις, όπως
με τους ισπανούς νεοφασίστες της Falange, με τους γερμανούς νεοναζι-
στές του NPD και, τελευταία, με την ουκρανική φασιστική συμμορία Svo-
boda”, αναφέρει. “Κάθε ψήφος στο νεοναζιστικό ΕΛΑΜ αποτελεί δυνά-
μωμα της φασιστικής απειλής και τρομοκρατίας ενάντια στους μετανά-
στες, πολιτικούς πρόσφυγες, Τουρκοκυπρίους, συνδικαλιστές, εργαζό-
μενους αλλά και σε κάθε δημοκράτη. Καμιά ψήφος στους ΕΛΑΜίτες φα-
σίστες, σ’ αυτούς που θέλουν να μάς στερήσουν όλα τα δημοκρατικά και
συνδικαλιστικά μας δικαιώματα. Ποτέ ξανά Φασιστική βαρβαρότητα.”
Στις Ευρωεκλογές οι φασίστες της Κύπρου κατέγραψαν 6.957 ψήφους
και ποσοστό 2.69%.

Στις 4 Ιούνη, η ανοιχτή συζήτηση έχει θέμα: πώς αντιμετωπίζεται η φα-
σιστική απειλή. Ομιλητές θα είναι ο Άρης Χατζηστεφάνου, δημιουργός
της αντικαπιταλιστικής τριλογίας Debtocracy, Catastroika και ΦΑΣΙΣΜΟΣ
ΑΕ, και ο Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ και δημοτικός
σύμβουλος με την “Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας”. Οι δύο ομιλη-
τές θα αναλύσουν την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη και την εμπει-
ρία του αντιφασιστικού κινήματος στην Ελλάδα, αντίστοιχα. 

Η συνέχεια θα δοθεί μέσα από ανοιχτές πρωτοβουλίες και δράσεις
στην προσπάθεια να μην επιτραπεί η εθνικίστικη ρητορία που θρέφει το
φασισμό.

Εκδήλωση 
στην Κύπρο

Ο
ι χρυσαυγίτες φόρεσαν προ-
εκλογικά προβιές προσπα-
θώντας να πλασαριστούν

σαν ένα νόμιμο πολιτικό κόμμα που
συμμετέχει σε δημοκρατικές διαδι-
κασίες και τάχα δεν έχει σε τίποτα
να κάνει με νεοναζισμό, τραμπουκι-
σμούς και επιθέσεις. Η απόφαση
του Άρειου Πάγου να τους επιτρέ-
ψει τη συμμετοχή παρά το γεγονός
πως η μισή ηγεσία τους είναι ήδη
στη φυλακή, βοήθησε σε αυτή την
κατεύθυνση. 

Δε σταμάτησαν παρ’ όλα αυτά να
προκαλούν, ακόμα και κατά τη διάρ-
κεια της εκλογικής διαδικασίας, τό-
σο στις 18 όσο και την περασμένη
Κυριακή έξω από αρκετά εκλογικά
κέντρα. Η παρουσία της αριστεράς
ήταν αυτή που καθόρισε στα περισ-
σότερα σημεία ότι δε θα στέκουν,
σαν μπράβοι που είναι, στις πόρτες
των σχολείων τρομοκρατώντας τον
κόσμο που πάει να ψηφίσει. Η πα-
ρουσία της αριστεράς ήταν και αυ-
τή που τους εξόργισε, καθώς σε
διάφορα σημεία επιτέθηκαν λεκτικά
ή ακόμα και σωματικά σε αντιπρο-
σώπους και επόπτες, κυρίαρχα σε
μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, αλλά όχι μόνο.

Νωρίς το απόγευμα στο 2ο Γυ-
μνάσιο στην Κηφισιά, τέσσερις σύν-
τροφοι της ΑΝΤΑΡΣΥΑ που έκαναν
εποπτεία βγαίνοντας από το σχο-
λείο ήρθαν αντιμέτωποι με είκοσι
φασίστες- τάγμα εφόδου στην
πραγματικότητα, οι οποίοι τους επι-
τέθηκαν με άγριο ξύλο ενώ οι αστυ-
νομικοί που βρίσκονταν στο εκλογι-
κό κέντρο κοιτούσαν άπραγοι. 

Πρόκειται για τη μοναδική περί-
πτωση που οι φασίστες κατάφεραν
χτύπημα στην αριστερά, καθώς η
επίθεση ήταν από πριν οργανωμένη,
με τρόπο που είχε στόχο να αιφνι-
διάσει. Δεν είναι τυχαίο ότι στην Κη-
φισιά η Χ.Α έκανε ένα από τα ελάχι-
στα κατεβάσματα στις δημοτικές
εκλογές, παίρνοντας 5% και εκλέ-
γοντας ένα δημοτικό σύμβουλο.

Την Τρίτη το απόγευμα, την ώρα
που η Εργατική Αλληλεγγύη πήγαι-
νε στο τυπογραφείο, βρισκόταν σε
εξέλιξη αντιφασιστική συγκέντρωση
στην πλατεία της Κηφισιάς. Καλού-
σαν η τοπική επιτροπή της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ, η τοπική ΚΕΕΡΦΑ, το δημοτικό
αντικαπιταλιστικό σχήμα Εκτός των
Τειχών, η Β’ ΕΛΜΕ Ανατολικής Αττι-
κής, η Επιτροπή Αγώνα Κηφισιάς, η
δημοτική παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ
“ΑΝΑΣΑ” και ο σύλλογος εκπαιδευ-
τικών Μαρουσιού. 

Ο τελευταίος στο κάλεσμά του
καταγγέλλει την επίθεση τονίζοντας
πως στόχος των φασιστών είναι το
οργανωμένο εργατικό και λαϊκό κί-

νημα, οι δυνάμεις της αντίστασης
και της ανατροπής και η ίδια η δη-
μοκρατία. 

Στη Νίκαια, στη γειτονιά του Παύ-
λου Φύσσα, τόλμησε να πατήσει το
πόδι του το τάγμα εφόδου της πε-
ριοχής με μηχανάκια έξω από εκλο-
γικά κέντρα, κάνοντας γύρες και
τραμπουκίζοντας. Έξω από το συγ-
κρότημα του 12ου-17ου δημοτικού
σχολείου εμφανίστηκαν φωνάζον-
τας και απαιτώντας από την ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ να απομακρύνει το τραπεζάκι
που είχαν στήσει οι σύντροφοι
απ’έξω. 

“Θα έχετε 
την τύχη του Φύσσα”

Κάλεσαν μάλιστα την αστυνομία
να παρέμβει, η οποία απείλησε τους
συντρόφους να απομακρυνθούν αλ-
λιώς θα γινόντουσαν συλλήψεις.
Πήραν απάντηση πως δεν υπήρχε
περίπτωση να φύγουν επειδή το ζη-
τούν οι χρυσαυγίτες και με αντιφα-
σιστικά συνθήματα ανάγκασαν τους
φασίστες να φύγουν. Λίγο αργότε-
ρα, επιτέθηκαν φραστικά σε σύν-
τροφο που ήταν επόπτης στο 1ο Γυ-
μνάσιο- Λύκειο, λέγοντάς του “Θα
έχετε όλοι την τύχη του Φύσσα”. 

Παρόμοια προσπάθεια τρομοκρά-
τησης έκαναν και σε σχολεία της
Δραπετσώνας και του Κερατσινίου.
Η ανακοίνωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ για
το γεγονός αναφέρει πως δεν τρο-
μοκρατούμαστε, πως ο φασισμός
στη γειτονιά του Φύσσα δεν πέρασε
και δεν πρόκειται να περάσει.

Στην Καλογρέζα, σε εκλογικό κέν-
τρο δίπλα στο μπλόκο, εμφανίστηκε
τάγμα εφόδου μαζί με τον Παναγιώ-
ταρο και φώναζε συνθήματα. Όταν
ένας από αυτούς απευθύνθηκε ει-
ρωνικά σε αγωνίστρια του ΚΚΕ, ο
περισσότερος κόσμος φώναξε αντι-
φασιστικά συνθήματα μπλοκάρον-
τάς τους ταυτόχρονα την είσοδο
στο σχολείο.

Στα περισσότερα σημεία όπου
υπήρχε παρουσία των χρυσαυγιτών

πήραν απάντηση με αντιφασιστικά
συνθήματα και συσπείρωση του κό-
σμου. 

Την επίθεση που δέχτηκε στον
Πολύγυρο Θεσσαλονίκης καταγγέλ-
λει ο Φραγκίσκος Ρηγόπουλος, υπο-
ψήφιος αντιπεριφερειάρχης Χαλκι-
δικής με την Ανταρσία στην κεντρι-
κή Μακεδονία: 

“Λίγες μέρες πριν την πρώτη Κυ-
ριακή των εκλογών, αποφάσισαν τα
φασιστοειδή της Χρυσής Αυγής να
προσπαθήσουν να με τρομοκρατή-
σουν με σωματική και λεκτική βία.
Προφανώς ένας μόνο δεν τους
έφτανε γι’ αυτό και έστειλαν τρεις
θρασύδειλους, έναν να με κρατάει,
έναν να με απειλεί με μαχαίρι κι
έναν για τσίλιες. Αφού απείλησαν
εμένα και την οικογένειά μου, αφού
μου ξεκαθάρισαν ότι στη Χαλκιδική
και τον Πολύγυρο κάνουν κουμάντο
αυτοί, είδαν ότι δεν τρομοκρατήθη-
κα και αποφάσισαν να κάνουν αυτό
που ξέρουν καλύτερα. Να με χτυπή-
σουν και να φύγουν σαν κυνηγημέ-
νοι.

Ήταν προσωπική επιλογή, να μη
μαθευτεί η ιστορία προεκλογικά για
να μη θεωρηθεί ως ψηφοθηρική
προσπάθεια”, αναφέρει, ενώ κλείνει
το κείμενό του λέγοντας: “Θα μας
βρίσκουν απέναντι στις σιδερογρο-
θιές και τα μαχαίρια τους, απέναντι
στις φασιστικές τους μεθόδους,
απέναντι στην ναζιστική τους νοο-
τροπία. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε
κάθε κίνημα.”

Ο αέρας που πήραν οι νεοναζί
από τα εκλογικά αποτελέσματα
χρειάζεται να τους κοπεί από τη
συντονισμένη δράση όλων μας. Οι
αντιδράσεις την Κυριακή έξω από
τα εκλογικά κέντρα αγκαλιάστηκαν
ενεργά από πολύ κόσμο που βρι-
σκόταν εκεί για να ψηφίσει. Αυτή τη
δυναμική χρειάζεται να την αξιοποι-
ήσουμε σε κάθε μας βήμα, χτίζον-
τας ένα ακόμα πιο δυνατό αντιφασι-
στικό και αντιρατσιστικό κίνημα που
θα τους κλείνει το δρόμο παντού,
ακόμα και στις εκλογές.

Κινητοποίηση στην Κηφισιά
ενάντια στις επιθέσεις Χ.Α.
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Η
εκλογική διαδικασία μας
έδωσε την ευκαιρία να επι-
κοινωνήσουμε με εκατον-

τάδες ανθρώπους. Μιλήσαμε με
εργαζόμενους στο δήμο, με απλή-
ρωτους εργάτες καθαριότητας,
με καθηγητές ήδη απολυμένους,
με γιατρούς του ΕΟΠΥΥ που
έκλεινε, με νέους της εργασιακής περιπλάνησης, με
άνεργους και με απελπισμένους. Για μας, η επαφή αυ-
τή ήταν το ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ αποτέλεσμα των τοπικών
εκλογών. 

Είμαστε ευχαριστημένοι και περήφανοι για το αποτέ-
λεσμα των εκλογών στη γειτονιά μας . Αποδείξαμε ότι η
παράταξή μας αποτελεί μια σοβαρή αριστερή πρότα-
ση, υπολογίσιμη και σεβαστή από τους Ζωγραφιώτες,
ακόμα και από αυτούς που δεν μας στηρίζουν στην
κάλπη. Μας αναγνωρίζουν όμως την συνέχεια στη δρά-
ση μας, την συνέπεια λόγων και έργων και τον κινηματι-
κό και συγκρουσιακό μας χαρακτήρα. Και αυτό είναι
κατάκτηση. 

Ο δημοκρατικός και αριστερός κόσμος της γειτονιάς
γνωρίζει πως αν έχει σήμερα πέντε πλατείες, προσβά-
σιμες στο λαό ή αν το κτήμα Ζωγράφου δεν έγινε τερα-
τώδες πολυκατάστημα, στις πρωτοβουλίες και τις δρά-
σεις του Κινήματος στην Πόλη το οφείλει κατά κύριο
λόγο.  Γιατί με τις πρωτοβουλίες του αντικατέστησε την
έννοια  του “τοπικού παράγοντα”, με την έννοια της
επιτροπής κατοίκων, με την έννοια δηλαδή του κινητο-
ποιημένου κατοίκου, που κατεβαίνει στο δρόμο για να
διεκδικήσει μια βιώσιμη ζωή. 

Δράσεις

Γιατί με τις δράσεις του αγωνίστηκε και θα συνεχίσει
να αγωνίζεται για να καταργηθούν τελείως  τα τροφεία
στους παιδικούς σταθμούς. Να εξασφαλιστεί καθημερι-
νή πλήρης και καλής ποιότητας διατροφή στα παιδιά
της προσχολικής αγωγής. Να θεσμοθετηθεί το φαγητό
του μαθητή στα ολοήμερα σχολεία, προσφορά όχι από
τον χορηγό αλλά από τον δήμο. Να υπάρχει ξανά για-
τρός στα ΚΑΠΗ για να συνταγογραφεί και να καλύπτει
τις ανάγκες των ηλικιωμένων. 

Εμείς, όπου ακριβώς βρισκόμαστε και πριν από τις
εκλογές, θα βρισκόμαστε και αύριο. Ακριβώς εκεί όπου
ο εργαζόμενος λαός δίνει τη μάχη για τη ζωή, τη δου-
λειά, την πληρωμή, την αξιοπρέπεια. Μαζί με τους εκ-
παιδευτικούς του ΕΠΑΣ που συμβάλλαμε στο να μην
κλείσει, μαζί με τους απεργούς των γύρω νοσοκομείων,
μαζί με τους δασκάλους και σύσσωμη την εκπαιδευτική
κοινότητα, στις προγραμματισμένες συγκεντρώσεις
έξω από το Υπουργείο Παιδείας, για να μην περάσουν
οι αποφασισμένες συγχωνεύσεις σε οκτώ δημοτικά
σχολεία της γειτονιάς μας.

Θα σηκώνουμε πολιτικές
μάχες για να μην υπάρχουν
απλήρωτοι εργαζόμενοι -
ούτε στου Ζωγράφου, ούτε
και πουθενά. Παίρνοντας
συντονισμένες πρωτοβου-
λίες μαζί με τα σχήματα που
στήριξε η αντικαπιταλιστική
αριστερά και υπάρχουν πια
σε μια σειρά από δήμους. 

Είναι σημαντικό να ξέρει
ο κάτοικος που θα σε βρει.
ΠΑΝΤΑ εκεί που θα χτυπάει
η καρδιά της εργατικής τά-
ξης.

Ράνια Νενεδάκη, 
δημοτική σύμβουλος 

Κίνημα στην Πόλη 
 του Ζωγράφου

Τ
ο μήνυμα της
κάλπης στις πε-
ριφερειακές και

δημοτικές εκλογές
ήταν σαφές. Ενας
ολόκληρος κόσμος
εμπιστεύεται την Αρι-
στερά και ένα πολύ
μεγάλο κομμάτι εμπι-
στεύτηκε την ΑΝΤΑΡΣΥΑ για να
συνεχίσουμε και να οργανώ-
σουμε τους αγώνες μας και να
ξηλώσουμε τις πολιτικές των
μνημονίων.

Και αυτό ξεκίνησε ήδη την
επόμενη μέρα των εκλογών με
τις κινητοποιήσεις κατά των
συγχωνεύσεων των σχολείων.
Καταστρέφουν το σχολείο της
γειτονιάς, στο στόχαστρο μπαί-
νουν τα παιδιά και οι οικογένειες
της εργατικής τάξης, στις γειτο-
νιές του κέντρου και παντού.
Αυτό δεν πρέπει να περάσει. 

Το δεύτερο ανοιχτό μέτωπο
είναι μην απολυθεί κανένας
συμβασιούχος από τον δήμο
της Αθήνας, να μην επιτρέψου-
με τις μαζικές απολύσεις στην
καθαριότητα, να καταβληθούν
οι μισθοί των εργαζόμενων, που
πολλοί είναι απλήρωτοι επί μή-
νες. 

Μεγάλο μέτωπο είναι η λεγό-
μενη «αξιολόγηση» των εργαζό-
μενων μέσα στους δήμους, χι-
λιάδες κινδυνεύουν να βρεθούν
σε διαθεσιμότητα. Τα σωματεία,
η ΠΟΕ ΟΤΑ δεν πρέπει να επι-
τρέψουν να βγουν λίστες προς
απόλυση. 

Το στίγμα των εκλογών, η
εκλογική άνοδος της Χ.Α και
του Κασιδιάρη δημιουργεί αυ-
ξημένες υποχρεώσεις για το αν-
τιφασιστικό κίνημα. Δεν πρέπει
να επιτρέψουμε να βγουν στους
δρόμους ξανά τα τάγματα εφό-
δου να στήνουν καρτέρια στις
γειτονιές, να υπάρξει η οποι-
αδήποτε νομιμοποίηση ότι η Χ.Α

είναι «άλλη μια δημο-
τική παράταξη» με
την οποία συνομιλούν
τα συνδικάτα, η δη-
μοτική αρχή. Δεν
μπορούμε να τους
δούμε ούτε στην επι-
τροπή ποιότητας
ζωής, ούτε σε κανένα

οργανισμό του δήμου. 
Όλα αυτά μπορούν πια να πα-

λευτούν συντονισμένα σε όλη
την Αττική και ευρύτερα διότι
υπάρχουν δημοτικά σχήματα,
τα περισσότερα από αυτά με
εκλεγμένους αντιπροσώπους
που έχουν στο κέντρο τους την
αντικαπιταλιστική αριστερά και
μπορούν να πάρουν κοινές
πρωτοβουλίες, πρωτοβουλίες
που θα επιβάλουν ένα ευρύτερο
συντονισμό δράσης μέσα στα
συνδικάτα και στις γειτονιές.

Για να μην συγχωνευθούν τα
σχολεία. Να σταματήσουν οι
απολύσεις και να γυρίσουν στις
δουλειές τους οι ήδη απολυμέ-
νοι, να μην περάσουν οι νέες
περικοπές, να σταματήσουμε
τους φασίστες. Να μην επιτρέ-
ψουμε την εκχώρηση ελεύθε-
ρων χώρων, χώρων πρασίνου
σε ιδιωτικά συμφέροντα και
αθλητικές ομάδες, χώρους
όπως η Ακαδημία Πλάτωνος, τα
προσφυγικά στους Αμπελοκή-
πους. Δεν περισσεύει κανένας
χώρος. Ενα πρόγραμμα δράσης
που μπορεί να συντονίσει δημο-
τικές κινήσεις σε όλο το λεκανο-
πέδιο αλλά και άλλες πόλεις. 

Την Πέμπτη 29 Μάη στις 7 μμ
στην ΑΣΟΕΕ η συνέλευση της
Ανταρσίας στις Γειτονιές της
Αθήνας έχει να συζητήσει και να
αποφασίσει βήματα σε αυτήν
την κατεύθυνση.

Πέτρος Κωνσταντίνου
δημοτικός σύμβουλος με την Αν-
ταρσία στις Γειτονιές της Αθήνας

Η
επιτυχία της «Ανταρσία
στην Κοκκινιά της Προσφυ-
γιάς και της Αντίστασης»

να εκλέξει μία έδρα στο Δημοτικό
Συμβούλιο Νίκαιας Ρέντη με το
πρώτο της κατέβασμα στις δημο-
τικές εκλο-
γές, έχει φέ-
ρει έναν αέρα
αισιοδοξίας
σε πολύ κό-
σμο, είτε την
στήριξε με
την ψήφο του
είτε όχι. 

Αυτό το
διαπιστώσαμε στις εξορμήσεις
που κάναμε την περασμένη εβδο-
μάδα αμέσως μετά τα αποτελέ-
σματα των δημοτικών εκλογών,
τόσο στο Δημαρχείο όσο και στο
νοσοκομείο όπου οι εργαζόμενοι
μας υποδέχονταν σαν πραγματι-
κούς νικητές. 

Με αυτόν τον αέρα έχουμε στό-
χο από τώρα να πάρουμε πρωτο-
βουλίες για να ενώσουμε όλες τις
αντιστάσεις και τα κινήματα, όλο
τον κόσμο που ζει στη Νίκαια και
το Ρέντη και την ευρύτερη περιο-
χή του Πειραιά και θέλει να κον-
τράρει τις επιθέσεις της κυβέρνη-
σης και τους φασίστες της Χρυ-
σής Αυγής. 

Ειδικότερα, στην Νίκαια συγχω-
νεύονται 4 δημοτικά σχολεία, το
9ο και 19ο και το 10ο και 12ο τα
οποία είναι συστεγαζόμενα ή συ-
ναυλιζόμενα. Η εξέλιξη αυτή βρί-
σκει απέναντί της τους εκπαιδευτι-
κούς και τους γονείς. Ήδη την πε-
ρασμένη Τρίτη 20 Μάη, η Ένωση
Γονέων Νίκαιας μαζί με το Σύλλο-
γο Δασκάλων οργάνωσαν συγκέν-
τρωση διαμαρτυρίας στους δρό-
μους της Νίκαιας ενάντια στις

συγχωνεύσεις. Μαζί τους βρέθηκε
και η «Ανταρσία στην Κοκκινιά»
αλλά και όλες οι Δημοτικές Κινή-
σεις της Αριστεράς. 

Ανοιχτό παραμένει επίσης το ζή-
τημα της εφαρμογής του νόμου
για την αξιολόγηση του προσωπι-
κού στο δημόσιο με στόχο τη δη-
μιουργία ενός νέου κύματος δια-
θεσιμοτήτων απολύσεων, αφού
σύμφωνα με την εγκύκλιο του
υπουργείου το 15% του προσωπι-

κού θα βγει ανεπαρκές. Το σωμα-
τείο εργαζομένων του Δήμου έχει
ήδη κάνει μία πρώτη παράσταση
διαμαρτυρίας στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο απαιτώντας να πάρει από-
φαση ότι θα μπλοκάρει την αξιο-
λόγηση όπου τελικά ψηφίστηκε
μία γενικόλογη ανακοίνωση κατά
της αξιολόγησης. 

Χρειάζεται επίσης να πάρουμε
πρωτοβουλία μαζί με την ΚΕΕΡΦΑ
Νίκαιας για να ξαναβγάλουμε

στους δρόμους το αντιφασιστικό
κίνημα που αναπτύχθηκε στη Νί-
καια από το καλοκαίρι του 2012
και κατάφερε να επιβάλει το κλεί-
σιμο των γραφείων της Χρυσής
Αυγής. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι
μόνο η μαζική κινητοποίηση του
κόσμου στην Νίκαια, το Κερατσίνι,
τον Κορυδαλλό μπορεί να επιβά-
λει ότι τα εκλογικά ποσοστά της
Χρυσής Αυγής στις Ευρωεκλογές
δεν θα τους δώσουν τη δυνατότη-
τα να ξαναστήσουν τα τάγματα
εφόδου στις γειτονιές μας. 

Για όλα αυτά οργανώνουμε το
Σάββατο 6 Ιούνη, συνέλευση της
Δημοτικής Κίνησης. Στόχος μας
είναι να συζητήσουμε τα αποτελέ-
σματα των εκλογών και να ξεκινή-
σουμε δουλειά. Να συντονίσουμε
τη δράση μας με τα τοπικά σχήμα-
τα της αντικαπιταλιστικής αριστε-
ράς στις διπλανές γειτονιές από
τον Πειραιά μέχρι το Αιγάλεω, και
σε όλη την Αττική. 

Να οργανώσουμε τις μάχες μαζί
με όλο τον κόσμο της αριστεράς,
του αντιφασισμού, των συνδικά-
των με προοπτική να μπλοκάρου-
με τα μνημόνιά τους στην πράξη
και να διώξουμε την καταρρακω-
μένη πια κυβέρνηση μία ώρα αρ-
χύτερα. 

Κατερίνα Θωίδου, 
Δημοτική Σύμβουλος της Ανταρ-

σία στην Κοκκινιά της Προσφυγιάς
και της Αντίστασης

Συντονισμός για τις μάχες που έρχονται

ΜΑΡΟΥΣΙ

Η
Αριστερή Ριζοσπαστική Δημοτική Κίνηση
ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ Αμαρουσίου έδωσε τη
μάχη των Δημοτικών εκλογών της 18 – 5 –

2014 κάτω από τις πιο δύσκολες και αντίξοες συνθή-
κες, έχοντας να αντιμετωπίσει τους μηχανισμούς
της δεξιάς Δημοτικής Αρχής Πατούλη, αλλά και τον ιδιότυπο
αποκλεισμό από τα τοπικά ΜΜΕ και κατάφερε για δεύτερη
φορά (η πρώτη το 2010) να εκπροσωπηθεί με μια έδρα στο
Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης του Αμαρουσίου, ανεβάζον-
τας τον αριθμό των ψήφων που πήρε σε σχέση με το 2010. 

Χαιρετίζουμε όλους τους συμπολίτες μας που στήριξαν και
ψήφισαν την Αριστερή Ριζοσπαστική Δημοτική Κίνηση ΕΚΤΟΣ
ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ και δίνουμε την υπόσχεση ότι θα δώσουμε τον
καλύτερο εαυτό μας για να εκπροσωπήσουμε τα συμφέρον-
τα των συμπολιτών μας εργαζόμενων και άνεργων, που τόσο
σκληρά δοκιμάζονται από τις πολιτικές των μνημονίων της
κυβέρνησης ΝΔ – ΠΑΣΟΚ και μέσα από το Δ. Σ. της πόλης
του Αμαρουσίου. 

Η εκλογική νίκη της Δημοτικής Κίνησης ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙ-
ΧΩΝ αποτελεί νίκη του κινήματος, αφού η φωνή μας θα συνε-
χίσει να ακούγεται δυνατή, ασυμβίβαστη και μαχητική μέσα
και από το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου με γνώμονα την
υπεράσπιση των λαϊκών – εργατικών δικαιωμάτων και κατα-
κτήσεων, ενάντια στον Καλλικράτη και τα μνημόνια, ενάντια
στα συμφέροντα του κατασκευαστικού κεφαλαίου που ασύ-

δοτα ασέλγησε και ασελγεί σε βάρος της πόλης
του Αμαρουσίου και της ποιότητας ζωής των κα-
τοίκων της με την ανοχή των Δημοτικών Αρχών
της πόλης, ενάντια στις απολύσεις εργαζομένων
και τις ιδιωτικοποιήσεις – ξεπουλήματα των Δημό-
σιων δομών των ΟΤΑ, ενάντια στο κλείσιμο – συγ-
χωνεύσεις των σχολείων και των νοσοκομείων,

ενάντια στις αυξήσεις (νέα χαράτσια) των Δημοτικών τελών,
για ένα Δήμο στην υπηρεσία των λαϊκών αναγκών και δικαιω-
μάτων και όχι Δήμο που θα λει-
τουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κρι-
τήρια ως Ανώνυμη Εταιρία. 

Προϋπόθεση για όλα τα παραπά-
νω είναι και θα παραμείνει το αντι-
καπιταλιστικό πρόσημο στον πολιτι-
κό μας λόγο και στο πολιτικό μας
πρόγραμμα που δεν είναι άλλο από
την άμεση διαγραφή – άρνηση πλη-
ρωμής του χρέους που δεν δημι-
ούργησε ο λαός (δημοτικού & εθνι-
κού), την κρατικοποίηση των τρα-
πεζών, την επιβολή εργατικού ελέγ-
χου στους χώρους δουλειάς και
την άμεση έξοδο της χώρας από το
ευρώ και την Ε. Ε. 

Με τα μάτια και την ψυχή μας
προσηλωμένα στους εργατικούς –
λαϊκούς αγώνες θα συνεχίσουμε να

παλεύουμε για την ανατροπή των βάρβαρων – αντιλαϊκών πο-
λιτικών κυβέρνησης – Ε.Ε. – Δ.Ν.Τ. και όσων τις εφαρμόζουν
και μέσα από τις τάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρου-
σίου, όπου μας έταξε η ψήφος του λαού της πόλης μας. 

Για την Αριστερή Ριζοσπαστική Δημοτική Κίνηση 
ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ

Δ. Α. Πολυχρονιάδης, 
Αιρετός & Ανακλητός Εκπρόσωπος στο Δ. Σ. Αμαρουσίου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η
«Ρήξη και Ανατροπή στο Ηράκλειο-
Αριστερή Αντικαπιταλιστική Δημοτική
Κίνηση» που έδωσε στις 18 του Μάη

την μάχη των δημοτικών εκλογών, κατάφερε
στο πρώτο κατέβασμά της να συγκεντρώσει
709 ψήφους, να καταγράψει ποσοστό 3,22%
και να εκλέξει δημοτικό σύμβουλο τον επικεφαλής του συνδυασμού
της.

Η επιτυχία αυτή, στο πλαίσιο της δυναμικής που εκφράστηκε και
σε πολλούς άλλους δήμους, δεν ήταν τυχαία ούτε έπεσε από τον
ουρανό. Ήταν το αποτέλεσμα της συνέπειας, της συμμετοχής, της
συμπαράστασης και της αγωνιστικής δράσης μας στους μεγάλους
αγώνες της εργατικής τάξης και των εργαζομένων. Των μεγάλων αν-
τιφασιστικών και αντιρατσιστικών διαδηλώσεων και της καθαρής,
κριτικής και μαχητικής αντιμετώπισης όλων αυτών που άμεσα ή έμ-
μεσα ανεξέλεγκτα και χωρίς διαφάνεια διοίκησαν όλα τα προηγού-
μενα χρόνια τον δήμο, εφαρμόζοντας σε τοπικό επίπεδο τις αντιλαϊ-
κές πολιτικές των μνημονίων της κυβέρνησης, της Ε.Ε και του Καλ-
λικράτη.

Πραγματική ανατροπή

Οι συναγωνιστές/στριες, οι άνθρωποι της δουλειάς και του αγώ-
να, οι φίλοι και οι φίλες και οι εκατοντάδες Ηρακλειώτες/σες με την
προσφορά, την συμμετοχή και την στήριξη που μας προσέφεραν,
απέδειξαν στην πράξη και την αναγκαιότητα ,αλλά και την ορθότητα
της απόφασης για την συγκρότηση μιας δημοτικής κίνησης με αυτά
τα χαρακτηριστικά. Ανέδειξαν την Ρήξη και Ανατροπή-ΑΡΙΣΤΕΡΗ
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ σε μία υπολογίσιμη δύνα-
μη κάνοντας μια πραγματική ανατροπή στο δήμο του Ηρακλείου

Η έδρα μας στο Δημοτικό Συμβούλιο «χωράει» όλο τον κόσμο του
αγώνα από όλες τις γειτονιές του Ηρακλείου. Η φωνή μας θα είναι η
φωνή μίας συνεπούς αριστερής αντικαπιταλιστικής και αντιδιαχειρι-
στικής δύναμης, η συλλογική φωνή της πληττόμενης πλειοψηφίας
των δημοτών μας, η φωνή της αντίστασης και του αγώνα πάνω σε
κάθε μικρό ή μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κοινωνία και ο
δήμος μας. Επειδή τις λύσεις μπορεί να τις δώσει μόνο ο λαός και η
ανάπτυξη ενός μαζικού λαϊκού κινήματος, είμαστε αποφασισμένοι να
πάρουμε ακόμα περισσότερες ενωτικές πρωτοβουλίες, μέσα και έξω
από το δημοτικό συμβούλιο, και να πρωτοστατήσουμε στους αγώνες
ενάντια στη κρίση την ανεργία και την εξαθλίωση. Ενάντια στις επιτα-
γές της ΕΕ, την κυβέρνηση, τα μνημόνια, και τον Καλλικράτη. 

Πιστεύω ότι σήμερα, με την συγκρότηση και την δράση παρομοί-
ων σχημάτων σε μια σειρά γειτονικούς δήμους, δημιουργούνται
όλες οι αντικειμενικές προϋποθέσεις για ένα καλύτερο συντονισμό
της πάλης μας. Για την ανάπτυξη ενός ισχυρού λαϊκού κινήματος
αντίστασης και ενός ενιαίου μετώπου ρήξης και ανατροπής ενάντια
στις επερχόμενη λαίλαπα, τόσο στους χώρους παραγωγής όσο και
στους χώρους αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης. 

Στις συγχωνεύσεις σχολείων, στις αξιολογήσεις, στις διαθεσιμό-
τητες και τις απολύσεις, στο ξεπούλημα των υπηρεσιών του δήμου,
των σκουπιδιών, της δημόσιας περιουσίας, των ελεύθερων χώρων
και της υγείας σε ιδιώτες. Ενάντια στις κατασχέσεις και τους πλει-
στηριασμούς, στο κόψιμο του ρεύματος και του νερού. 

Για την ανάπτυξη ενός μαζικού αντιφασιστικού και αντιρατσιστι-
κού κινήματος. Για να αναχαιτιστεί η φασιστική δράση, να κλείσουν
τα γραφεία της Χ.Α και στην γειτονιά μας και παντού, να βουλιάξουν
για πάντα οι νεοναζί της Χ.Α στους υπονόμους της ιστορίας όπου
ανήκουν.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΡΗΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΑΝΤΟΥ

Δημήτρης Ταβουλάρης, 
δημοτικός σύμβουλος με την Ρήξη και Ανατροπή στο Ν. Ηράκλειο

ΝΙΚΑΙΑ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΘΗΝΑ

Μαθητές, δάσκαλοι και γονείς διαδηλώνουν ενάντια στις συγχωνεύσεις σχολείων στη Νίκαια στις 20 Μάη

επιμέλεια: Γιώργος Πίττας



Οι εκλογέςσελ. 12, Νο 1124
εργατικη αλληλεγγυη

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ‘14 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ‘14 ΒΟΥΛ. ΙΟΥΝΙΟΣ ‘12 ΒΟΥΛ. ΜΑΙΟΣ ‘12 ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ‘09
Ψήφοι % Ψήφοι % Ψήφοι % Ψήφοι % Ψήφοι %

ΣΥΡΙΖΑ 1.516.634 26,58 1.002.432 17,76 1.655.022 26,89 1.061.928 16,79 240.971 4,70

ΝΔ 1.295.967 22,71 1.538.873 27,27 1.825.497 29,66 1.192.103 18,25 1.656.085 32,30

ΕΛΙΑ-ΠΑΣΟΚ 457.573 8,02 896.000 16,20 756.024 12,28 833.452 13,18 1.879.229 36,65

ΚΚΕ 347.467 6,09 498.573 8,81 277.227 4,5 536.105 8,48 428.151 8,35

ΧΑ 536.409 9,40 457.106 8,10 426.025 6,92 440.966 6,97 23.609 0,46

ΑΝΕΛ 197.536 3,46 176.960 3,20 462.406 7,51 671.324 10,62 - -

ΔΗΜΑΡ 68.695 1,20 377.663 6,69 384.986 6,25 386.394 6,11 - -

ΑΝΤΑΡΣΥΑ 41.131 0,72 128.154 2,30 20.416 0,33 75.416 1,19 21.988 0,43

Συνέχεια από τη σελίδα 3

Όλα αυτά έχουν έναν επείγοντα χαρα-
κτήρα. Δεν βρισκόμαστε σε περίοδο
«σταθερότητας», όσο κι αν το διακηρύσ-
σουν οι Πρετεντέρηδες υπηρετώντας
τις δικές τους σκοπιμότητες. Χιλιάδες
αγωνιστές αναζητούν τρόπους ώστε η
επιτυχία της Αριστεράς στις εκλογές να
μεταφραστεί σε νίκες για την εργατική
τάξη. Όλος ο κόσμος που μαύρισε μαζι-
κά τον Σαμαρά και το Βενιζέλο ξέρει ότι
η πραγματική ατζέντα της κυβέρνησης
φέρνει νέες επιθέσεις για κάθε μέρα
που θα παρατείνεται η ζωή της. Είναι η
ώρα ώστε το ποτάμι που στράφηκε αρι-
στερά στις κάλπες να βγει τώρα ξανά
στους δρόμους με μεγαλύτερη ορμή.

Μετά από ένα χρόνο;

Απέναντι σε αυτές τις προσδοκίες, το
μόνο που έχει να προσφέρει η ηγεσία
Τσίπρα είναι χλωμές συμβολικές κινή-
σεις όπως η επίσκεψη στον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας όπου ζήτησε να μην
διοριστεί νέος Διοικητής της Τράπεζας
της Ελλάδος ή νέος Επίτροπος στην Κο-
μισιόν της ΕΕ από τη σημερινή κυβέρνη-
ση. Ουσιαστικά αποδέχθηκε την προ-
οπτική βουλευτικών εκλογών μετά από…
ένα χρόνο βάζοντας σαν ορόσημο την
εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας που
«δεν μπορεί να γίνει από την παρούσα
βουλή».

Δεν έχουμε κανένα λόγο να περιμέ-
νουμε άλλους 12 μήνες σε μια μακρό-
συρτη προεκλογική περίοδο όπου οι πιέ-
σεις για μεγαλύτερη «ωρίμανση» του
ΣΥΡΙΖΑ είναι ήδη ορατές. Οι κήρυκες
του κοινοβουλευτικού «ρεαλισμού» ετοι-
μάζουν ήδη τα σχέδια για νέες δεξιές
μετατοπίσεις ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να απορρο-
φήσει τους ψηφοφόρους της ΔΗΜΑΡ
και των ΑΝΕΛ που φθίνουν, αλλά και του
Ποταμιού που πιέζεται να πάει στην
Ελιά.

Έχουμε κάθε λόγο να βγούμε στους
δρόμους για να αποτελειώσουμε τη
συγκυβέρνηση που βγήκε τρικλίζοντας
από τις κάλπες. Και να κρατήσουμε ζων-
τανή την προοπτική ότι η ανατροπή του
Σαμαρά και του Βενιζέλου θα είναι η αρ-
χή για να ξηλώσουμε Τρόικες, Μνημόνια
και νεοναζί. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι δύναμη
που διευρύνει τους ορίζοντες της ανα-
τροπής δίνοντάς τους αντικαπιταλιστικό
περιεχόμενο. Χιλιάδες αγωνιστές το
αναγνωρίζουν αυτό και η Εργατική Αλ-
ληλεγγύη τους καλεί να δώσουμε τις μά-
χες μαζί, εδώ και τώρα!

l Πρώτες εκτιμήσεις της ΚΣΕ της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ για τα αποτελέσματα των Ευ-
ρωεκλογών μπορείτε να διαβάσετε στο:

http://www.antarsya.gr/node/2353

Η
κυβέρνηση ηττήθηκε βαριά
στις Ευρωπαϊκές εκλογές.
Οι Τόρις και οι Φιλελεύθε-

ροι Δημοκράτες κατέρρευσαν. Εί-
ναι η πρώτη φορά σε εκατό χρό-
νια που ούτε τα κόμματα της κυ-
βέρνησης ούτε η αξιωματική αντι-
πολίτευση κερδίζουν εκλογές που
διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο

Ομως, η οργή δεν στράφηκε στ'
αριστερά. Το ρατσιστικό Ukip πή-
ρε 27,5% και εξέλεξε 24 ευρω-
βουλευτές. Οι Εργατικοί με 25%
κέρδισαν τους Τόρις καταλαμβά-
νοντας τη δεύτερη θέση λόγω της
δυναμικής τους εμφάνισης στο
Λονδίνο και εξέλεξαν 20 ευρω-
βουλευτές. Οι Φιλελεύθεροι ήρ-
θαν πέμπτοι με 7% (πίσω από το
Κόμμα των Πρασίνων που πήρε
8%) εκλέγοντας μόλις έναν ευρω-
βουλευτή.

Το Ukip πήρε το κεφάλι σε έξι
από τις 10 περιφέρειες. Στα Ανα-
τολικά-Κεντρικά, το ποσοστό τους
κυμάνθηκε από 16,5% έως 33%.
Αλλά οι Εργατικοί πήραν το κεφά-
λι στην Ουαλία, στη Βορειοδυτική
και Βορειοανατολική Αγγλία και
στο Λονδίνο όπου αύξησαν τις
ψήφους τους κατά 15% φτάνον-
τας στο 36,7%.

Στις τοπικές εκλογές, το Ukip
κέρδισε μια σειρά κάστρα των Τό-
ρις. Ειδικά στο Εσσεξ και το Κεντ,
οι Τόρις έχασαν την πλειοψηφία
σε οκτώ σημαντικά τοπικά συμ-
βούλια. Οι Φιλελεύθεροι είχαν τε-
ράστιες απώλειες σε όλη τη χώ-
ρα. Το κόμμα του Νικ Κλεγκ έχα-
σε το Κίνγκστον του Λονδίνου από
τους Τόρις. Οι Εργατικοί κέρδι-
σαν το Χάμερσμιθ, το Φούλαμ, το
Κρόιντον και το Αμπερ Βάλεϊ από
τους Τόρις και σε κάποιες άλλες
πειροχές έδωσαν σκληρή μάχη. 

Το Ukip επωφελήθηκε από τη
μεγάλη προβολή που είχε σε ένα
πολιτικό κλίμα που κάθε “δημοφι-
λής” πολιτικός ήταν σχεδόν υπο-
χρεωτικό να τοποθετείται ενάντια
στη μετανάστευση.

Το Ukip τραβάει την πολιτική
ατζέντα προς τα δεξιά. Καρπώθη-
κε την ψεύτικη αλλά πολύ προσε-
κτικά καλλιεργημένη εικόνα του
“αουτσάιντερ”.

Η μεταφορά ψήφων από τους
Εργατικούς προς το Ukip είναι πο-
λύ μικρότερη απ' όσο υποστηρί-
ζουν ή ελπίζουν τα ΜΜΕ. Ακόμα
και στο Ρότερχαμ όπου το Ukip
όντως είχε άνοδο, οι Εργατικοί
κρατούν σταθερά την πλειοψηφία
του τοπικού συμβουλίου με 50
από τους 63 συμβούλους. 

Ενάντια στο ρατσισμό

Αντί να ακολουθούν κατά πό-
δας τους ρατσιστές του Ukip σε
αντιμεταναστευτικές κορώνες, οι
Εργατικοί θα έπρεπε να χτίζουν

κίνημα ενάντια στον ρατσισμό
όπου σηκώνει κεφάλι.

Γενικά δεν συμμετείχε όλος ο
πληθυσμός στις εκλογές, καθώς
μόλις ένας στους τρεις πήγαν να
ψηφίσουν. 

Η κυβερνητική συμμαχία ταρα-
κουνήθηκε. Δεν έχει άλλο σχέδιο
εκτός από το να επιτίθεται σκλη-
ρότερα στους εργάτες και να δια-
σπά τους απλούς ανθρώπους με
το ρατσισμό. Το πρόβλημα είναι
ότι αυτή η πολιτική προκαλεί
στροφή προς τις δεξιές ιδέες του
Ukip. 

Τα καλά νέα είναι ότι το ΒΝΡ
(το ακροδεξιό-φασιστικό Βρετανι-
κό Εθνικό Κόμμα) εξαφανίστηκε
στις ευρωεκλογές παρά την τερά-
στια υποστήριξη που είχαν τα
ακροδεξιά κόμματα σε όλη την
Ευρώπη.

Οι ρατσιστές τρέφονται από
την απόγνωση που νιώθουν οι άν-
θρωποι λόγω της συνεχούς λιτό-
τητας και επιθέσεων. Χρειάζεται

να συγκρουστούμε με το Ukip σε
κάθε ευκαιρία και να δώσουμε
εναλλακτική λύση. Χτίζοντας την
αντίσταση -και ανοίγοντας τη δυ-
νατότητα να σταματήσουμε τις
επιθέσεις- μπορούμε να δώσουμε
εναλλακτική στην απόγνωση.

Οι υποψήφιοι στα αριστερά των
Εργατικών δεν τα πήγαν πολύ κα-
λά. Ο Συνασπισμός συνδικαλι-
στών και σοσιαλιστών (TUSC)
έκανε μια καλή προεκλογική καμ-
πάνια, έστω και αν τα αποτελέ-
σματα ήταν χαμηλότερα από αυ-
τά που έλπιζαν. Η έλλειψη προβο-
λής από τα μίντια και η πίεση για
υποστήριξη στους Εργατικούς
σαν αντίβαρο στο Ukip, συμπίεσε
τις ψήφους που τελικά πήραν.
Παρ όλα αυτά, κατάφεραν να
εκλέξουν κάποιους τοπικούς συμ-
βούλους με σημαντικά ποσοστά.

Simon Basketter 
από την εφημερίδα Socialist

Worker του Λονδίνου

Με την 
αντικαπιταλιστική 
αριστερά
Για να τελειώνουμε 
με τους Σαμαράδες

Για τη νίκη των εργατών

Τα αποτελέσματα 

ΒΡΕΤΑΝΙΑΗ κυβέρνηση τρικλίζει και εκεί

Εξόρμηση ενάντια στο ρατσιστικό UKIP



Τ
α αποτελέσματα των εκλογών
ήταν μια μεγάλη ήττα για την
άθλια συγκυβέρνηση των Σα-

μαροβενιζέλων. Ούτε τα παραμύθια
του success story έπιασαν, ούτε οι
κινδυνολογίες για την καταστροφή
που θα έλθει αν φύγουν. Όπως δεί-
χνουν τα αποτελέσματα των τοπι-
κών εκλογών και των ευρωεκλογών,
η Αριστερά όχι μόνο κράτησε αλλά
αύξησε τα ποσοστά της σε σχέση
με τις διπλές εκλογές του 2012.
Όμως, από πολύ κόσμο της Αριστε-
ράς τίθεται το ερώτημα: ήταν αρκε-
τό; Μπορούσε η Αριστερά να τα πά-
ει καλύτερα κι αν ναι, τι έφταιξε και
δεν πήγε;

Τα ποσοστά που παίρνει η Αρι-
στερά συνολικά είναι τα μεγαλύτε-
ρα στη μεταπολεμική ιστορία της.
Μεγαλύτερα ακόμα και από το 25%
της ΕΔΑ στις εκλογές του 1958. Η
αριστερή στροφή του 2012 δεν
ήταν μια παροδική ψήφος διαμαρ-
τυρίας, είναι συνειδητό κοινωνικό
ρεύμα. 

Δεν υπάρχει κανείς αντικειμενικός
λόγος που να βάζει όρια σε αυτό το
ρεύμα. Αυτό πρέπει να είναι το
πρώτο κρατούμενο στη συζήτηση
για τα αποτελέσματα των εκλογών.
Η αντίληψη που λέει ότι η Αριστερά
έφτασε την εκλογική της «οροφή»
και το μόνο που μένει είναι η ανακα-
τανομή των εσωτερικών συσχετι-
σμών της είναι και ηττοπαθής και
λανθασμένη.

Την εξήγηση πρέπει να την ανα-
ζητήσουμε στις πολιτικές επιλογές
των ηγεσιών της, και στην συγκεκρι-
μένη περίπτωση σε αυτή που δια-
χειρίστηκε τη μερίδα του λέοντος
των αριστερών ψήφων του 2012,
δηλαδή την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Από
τις εκλογές του 2012 και μετά πο-
ρεύτηκε με τη λογική ότι άντλησε
ό,τι μπορούσε από την αριστερή δε-
ξαμενή κι η προσπάθεια έπρεπε να
στραφεί προς τα δεξιά. 

Υποψηφιότητες

Οι υποψηφιότητες του Βουδούρη
στην Πελοπόννησο ή του Καρυπίδη
στην Δυτική Μακεδονία συμβόλιζαν
αυτή τη λογική. Πολιτικοί που ψήφι-
σαν τα μνημόνια, είχαν σχέσεις με
την ακροδεξιά και το «βαθύ κρά-
τος» (η περίπτωση Σαμπιχά στη
Θράκη) υποτίθεται ότι θα κέρδιζαν
αυτά τα ακροατήρια. 

Πολιτικά αυτό σήμαινε μια συνεχή
διολίσθηση σε όλο και πιο δεξιές
θέσεις, μια εναγώνια προσπάθεια
να δείξει ότι και μπορεί και θέλει να
διαχειριστεί υπεύθυνα τις τύχες του
ελληνικού καπιταλισμού. 

Ήδη πριν τις εκλογές του 2012 ο
Γ. Δραγασάκης, ο υπεύθυνος για το
πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, είχε μιλή-

σει για την ανάγκη «βίαιης ωρίμαν-
σης». Και τα δείγματα γραφής άρχι-
σαν να έρχονται το ένα μετά το άλ-
λο. Από το «παύση πληρωμών των
τόκων και διαγραφή του μεγαλύτε-
ρου μέρους του χρέους» ο ΣΥΡΙΖΑ
έφτασε να λέει διά στόματος Γ.
Σταθάκη ότι: 

«Η μεγάλη πλειοψηφία του χρέ-
ους, πάνω από το 90%, είναι παρα-
δοσιακό, δημόσιο χρέος των αγο-
ρών, δηλαδή των ομολόγων. Εκεί
δεν υπάρχει νομική διαδικασία για
να αμφισβητηθεί». Μόνο το 5% του
χρέους είναι «επαχθές» κατά τον
υπεύθυνο για την οικονομική πολιτι-
κή του ΣΥΡΙΖΑ. 

Από το «σκίσιμο των μνημονίων»
στην επαναδιαπράγματευσή τους,
πάντα μέσα στην Ε.Ε και το ευρώ.
Με δυο λόγια, όχι «μονομερείς
ενέργειες». 

Μια συνηθισμένη απάντηση που
έδινε η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ στις κρι-
τικές απ’ τα αριστερά ήταν ότι οι
αναφορές στον αντικαπιταλισμό εί-
ναι ουτοπικές σε μια περίοδο κοινω-
νικής καταστροφής, κι ότι προέχει η
αποκατάσταση των δικαιωμάτων και
του βιοτικού επιπέδου που έχουν
χτυπηθεί από τα μνημόνια. 

Όμως, και σε αυτά τα ζητήματα
οι υποχωρήσεις δεν έχουν τελει-
ωμό. Δυο βδομάδες σχεδόν πριν τις
περιφερειακές εκλογές, ο Τσίπρας
ξεκαθάριζε σε συνέντευξή του ότι η
μελλοντική κυβέρνησή του, όχι
απλά δεν θα σκίσει τα μνημόνια, αλ-
λά δεν θα αποκαταστήσει ούτε καν
τον 13ο και 14ο μισθό (είχαν προ-
ηγηθεί οι δηλώσεις Σταθάκη ότι η

αποκατάσταση του κατώτερου μι-
σθού «δεν θα αφορά όλους»). Συγ-
κεκριμένα είπε:

«Το σχέδιο, δηλαδή, αντιμετώπι-
σης της ανθρωπιστικής κρίσης δεν
θα εμπεριέχει την αποκατάσταση
των μισθών του 13ου και 14ου. Αυ-
τά λέω, λοιπόν, και είμαι ειλικρινής
όταν τα λέω, θα έρθουν στην πο-
ρεία, μόλις η οικονομία ξαναπάρει
μπρος και θα μπορέσουμε να αρ-
θούμε στα πόδια μας». (συνέντευξη
στον Αλφα, 2 Μάη).

Υποσχέσεις

Δηλαδή οι εργαζόμενοι κι οι
άνεργοι θα πρέπει να περιμένουν να
πάρει πρώτα «μπρος η οικονομία»
και μετά να δούνε τα δικαιώματα,
τους μισθούς και τις δουλειές τους
να επιστρέφουν. Πόσο διαφορετικό
ακούγεται αυτό από τις υποσχέσεις
των Σαμαροβενιζέλων ότι η ανεργία
θα αντιμετωπιστεί όταν «έρθει η
ανάπτυξη»; 

Οι ασκήσεις υπευθυνότητας δεν
περιορίστηκαν στη διατύπωση θέ-
σεων όπως οι παραπάνω. Κάθε φο-
ρά που το κίνημα κλιμάκωνε τη δρά-
ση του στο «πεζοδρόμιο» με απερ-
γίες και διαδηλώσεις, η ηγεσία του
ΣΥΡΙΖΑ ήταν εκεί για να κηρύττει
την αναδίπλωση, την «αυτοσυγκρά-
τηση». Κορυφαία παραδείγματα η
στάση του στις απεργίες των καθη-
γητών τον Μάη και τον Σεπτέμβρη,
ή και στην έκρηξη του αντιφασιστι-
κού κινήματος μετά τη δολοφονία
του Π. Φύσσα. 

Από πού προέρχεται η πίεση γι’
αυτά τα «στρογγυλέματα»; Σίγουρα

όχι από τα κάτω. Οι απόψεις που
παρουσιάζουν τον κόσμο που ξεση-
κώθηκε και πάλεψε με την απεργία,
τη διαδήλωση, την κατάληψη ως
πλέον «παθητικοποιημένο» και «πα-
ροπλισμένο» έχουν ακουστεί πολ-
λές φορές και κάθε φορά διαψεύ-
δονται. 

Ιστορικός φορέας αυτής της πο-
λιτικής της διεύρυνσης προς τα δε-
ξιά και του «στρογγυλέματος» των
θέσεων είναι η σοσιαλδημοκρατία.
Σήμερα για πολύ κόσμο, ιδιαίτερα
νεολαία, αυτή η λέξη παραπέμπει
αυτομάτως σε «προσωπικότητες»
όπως ο Σημίτης, ο Τσοχατζόπουλος
ή ο …Βενιζέλος. Σοσιαλδημοκρατία
είναι το ΠΑΣΟΚ των σκανδάλων και
των μνημονίων, είναι δηλαδή μια
βρόμικη λέξη. Όμως, είναι πολύ πε-
ρισσότερα. 

Τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα
στην Ευρώπη αντλούσαν παραδο-
σιακά την ισχύ τους από τις σχέσεις
τους με τα πιο οργανωμένα και πο-
λιτικά έμπειρα τμήματα της εργατι-
κής τάξης. Όμως, η προοπτική που
χάραζαν δεν ήταν η σύγκρουση με
τον καπιταλισμό αλλά η διαχείρισή
του, με κέντρο την κατάληψη της
κυβέρνησης. Αυτό σήμαινε ότι η
κάλπη αποκτούσε πάντα το προβά-
δισμα σε σχέση με το πεζοδρόμιο,
ο ψεύτικος ρεαλισμός απέναντι στις
αριστερές και σοσιαλιστικές αρχές. 

Ο πρώτος δάσκαλος απ’ αυτήν
την άποψη ήταν η γερμανική σο-
σιαλδημοκρατία, όχι αυτή που συγ-
κυβερνούσε μέχρι πρόσφατα με την
Μέρκελ, αλλά εκείνη που είχε επικε-
φαλής της τους μαθητές του Μαρξ

και του Ένγκελς στις αρχές του
20ου αιώνα. Η κοινωνική αλλαγή θα
έρθει από το κοινοβούλιο και για να
αποκτήσουμε την πλειοψηφία σε αυ-
τή πρέπει να βγούμε από το «γκέτο»
των εργατικών ψήφων και να αγκα-
λιάσουμε τα μεσοστρώματα, που εί-
ναι μετριοπαθή και συντηρητικά, αυ-
τή ήταν η πολιτική της ηγεσίας της. 

Από τότε αυτή τη διαδρομή την
έχουν επαναλάβει τα σοσιαλδημο-
κρατικά κόμματα στις πιο διαφορε-
τικές συνθήκες. Δεν ήταν ποτέ
«προνόμιο» των δεξιών πτερύγων
και ηγεσιών της σοσιαλδημοκρα-
τίας, η ίδια λογική διέτρεχε και δια-
τρέχει τις αριστερές. 

Ρήξεις

Τα συνέδρια μπορεί να ενέκριναν
αριστερά κείμενα αποφάσεων, γε-
μάτα με αναφορές σε ριζοσπαστι-
κές ρήξεις με τον καπιταλισμό, τον
ιμπεριαλισμό, στις γειτονιές και
στους χώρους δουλειάς ο κόσμος
που έπαιρνε σοβαρά αυτές τις απο-
φάσεις σήκωνε το βάρος της «χα-
μάλικης» δουλειάς της οργάνωσης
και έμπνευσης των γειτόνων, των
συναδέλφων και συναγωνιστών. Και
μετά ερχόταν η ώρα της κάλπης,
όπου έπρεπε «να μπει νερό στο
κρασί».

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έπεσε από τον ου-
ρανό στην Ελλάδα της πρώτης δε-
καετίας του 21ου αιώνα. Η μήτρα
του είναι το κομμάτι της Αριστεράς
που είχε πρότυπό της το κομμουνι-
στικό κόμμα το οποίο έφτασε τη
διαδικασία της σοσιαλδημοκρατικο-
ποίησης στο απώτατο – και γκροτέ-
σκο- όριό της. Το Ιταλικό Κομμουνι-
στικό Κόμμα που έχει απόγονο το
σημερινό Δημοκρατικό Κόμμα του
Ρέντσι. Πολλές φορές εκφράζεται η
ανησυχία μήπως ο ΣΥΡΙΖΑ εξελιχθεί
σε ένα νέο ΠΑΣΟΚ. Πιο υπαρκτή εί-
ναι η ανησυχία μήπως εξελιχθεί στα
χνάρια του ιταλικού προτύπου του.
Ο κόσμος που έχει τις ελπίδες του
στο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να παλέψει μαζί
με την αντικαπιταλιστική αριστερά
για να μην δει τον Τσίπρα να παίρ-
νει το δρόμο του Ρέντσι.

Το αριστερό ρεύμα δεν γεννήθη-
κε στις κάλπες. Γεννήθηκε στις ταξι-
κές μάχες, πολιτικές και οικονομι-
κές όλων των προηγούμενων χρό-
νων. Γι’ αυτό χρειάζεται μια αριστε-
ρά που θα βάζει στο κέντρο της
στρατηγικής της αυτές τις μάχες.
Που θα αντιμετωπίζει την εργατική
τάξη ως το δημιουργό της ιστορίας
κι όχι σαν δεδομένο ψηφοφόρο. Η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ εκπροσωπεί την ελπίδα
για το δυνάμωμα αυτής της αριστε-
ράς, τόσο στην Ελλάδα όσο και
στην Ευρώπη.

Λέανδρος Μπόλαρης

Η Αριστερά Νο 1124, σελ. 13
εργατικη αλληλεγγυη

Οι κίνδυνοι μιας δεξιάς προσαρμογής

Ο Αλέξης Τσίπρας σε παλιότερη επίσκεψη στη Ρώμη στο πλευρό του Φάουστο Μπερτινότι.



Γράμματα καισελ. 14, Νο 1124
εργατικη αλληλεγγυη

Οι σταυροί 
σε Περιφέρειες 
και Δήμους

Ξ
εκίνησαν να βγαίνουν τα τελικά αποτελέσματα για τους
σταυρούς που πήραν οι υποψήφιοι σε Δήμους και Περι-
φέρειες. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχουν κυ-

κλοφορήσει ακόμα από τα αρμόδια Πρωτοδικεία. Εδώ παρου-
σιάζουμε ενδεικτικά κάποια πρώτα αποτελέσματα από τις περι-
φερειακές και δημοτικές κινήσεις που στήριζε η ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας κατέβηκε η Αριστερή Πα-
ρέμβαση. Οι έξι πρώτοι σύντροφοι σε σταυρούς στη Βοιωτία
ήταν: Κόλλιας Χαράλαμπος 397, Λιάσκος Αλέξιος 258, Λαμπρό-
πουλος Νικόλαος 240, Τσιφής Κωνσταντίνος 237, Κουνούκλας
Κωνσταντίνος 217, Φουντάς Δημοσθένης 216. 

Στην Εύβοια: Γιανναράκης Ιωάννης 391, Καλαθέρη Ειρήνη 388,
Ευσταθίου Ιωάννης 350, Μουρτζάκη Ιωάννα 305, Έξαρχος Λή-
δα-Μαρία 270, Κεντρή Ελεάννα 266. 

Στην Ευρυτανία: Τσιαντής Νικόλαος 32, Λιάσκας Χρήστος 23,
Τόλη Ευαγγελία 23. 

Στην Φθιώτιδα: Αυλακιώτης Απόστολος 434, Καψάλη Βασιλική
347, Τζελαλίδου Μαρία 333, Μέλλιος Ιωάννης 296, Γιαννακο-
πούλου Φωτεινή 279, Βάσωφ Ιωσήφ 262. 

Στην Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συμ-
μετείχε η Ανταρσία. Στον Έβρο οι έξι πρώτοι σε σταυρούς εί-
ναι: Ταπεινόπουλος Πασχάλης 270, Λυσικάτου Ζαννέτα 222,
Καραθάνος Βαγγέλης 207, Γκιόκας Δημήτρης 182, Μωϋσιάδου
Κυριακή 128, Κωνσταντινίδου Στέλλα 111.

Στη Δράμα: Τσαουσίδου Παναγιώτα 111, Μπέλου Ελένη 85, Πι-
στόλα Μαρία 72, Καραμήτρου Λευτέρης 70, Ζούγλος Φίλιππος
63, Ζουλούμης Θανάσης 53. 

Στην Ξάνθη: Αλεξοπούλου Βάσω 205, Πατζανακίδης Γιάννης
175, Αποστολίδης Παντελής 173, Καρασίμος Γιάννης 76, Σουν-
δουλουνάκη Στέλλα 62, Ράπτης-Μπίμπλιας Κωνσταντίνος 45. 

Στη Ροδόπη: Παπακωνσταντίνου Νικολέτα 127, Τσαβδαρίδου
Ιωάννα 121, Μποτσάκης Κωνσταντίνος 120, Κατράνα Μαριλένα
86, Παπαδόπουλος Διονύσης 52, Χαριζάνης Βασίλης 46. 

Στην Καβάλα: Καλούσης Ακρίτας 123, Τριανταφυλλίδης Φώτης
105, Ξανθοπούλου Αθηνά 91, Κυραναστάσης Δημήτρης 85, Κού-
κου Φιορίτσα 82, Ποζίδου Ρόζα 67, Κουσινόβαλη Κατερίνα 67.   

Σε Δήμους 

Στο Δήμο Πετρούπολης συμμετείχε η Ανυπότακτη Πετρούπολη.
Οι έξι πρώτοι σύντροφοι είναι: Γεωργίου Χρήστος 119, Πατρι-
κίου Κατερίνα 103, Βράκας Σταύρος 96, Κριθάρης Δημήτρης
83, Αγγέλης Ιωάννης 78, Αποστολόπουλος Παναγιώτης 71. 

Στο Δήμο Βριλησσίων συμμετείχε η κίνηση Δράση για μια άλλη
πόλη. Οι έξι πρώτοι υποψήφιοι είναι: Αντωνόπουλος Γιάννης
285, Βερροιόπουλος Μιχάλης 133, Ηλίας Ορέστης 123, Γεωρ-
γακά Μαρία 121, Αντωνοπούλου Γεωργία 119, Κωνσταντινίδης
Ρήγας 109.

Στο Δήμο Αγίας Παρασκευής συμμετείχε το σχήμα «Φυσάει Κόν-
τρα». Οι έξι πρώτοι σε σταυρούς είναι: Ζεάκης Μιχάλης 152, Κο-
λώνιας Δημήτρης 108, Μενεγάκη Έλλη 91, Ζενέλη Ασπασία 80,
Καλλιγέρη Κλεοπάτρα 79, Χατζηδήμου Σταμάτης 78. 

Στο Δήμο Νέου Ηρακλείου κατέβηκε το σχήμα Ρήξη και Ανατρο-
πή. Οι έξι πρώτοι σε σταυρούς είναι: Λιναρδάκη Δήμητρα 110,
Βούλγαρης Θανάσης 110, Κουτρομάνος Μιχάλης 62, Αρέστης
Ευάγγελος 60, Γκρέτσης Παναγιώτης 56, Ντάσιου Μαρία 46. 

Στο Δήμο Χανίων συμμετείχε στις εκλογές η Ανταρσία στα Χα-
νιά-Αντικαπιταλιστική Αριστερή Κίνηση. Οι έξι πρώτοι σε σταυ-
ρούς είναι: Καλιτσουνάκη Μαρία 105, Φιωτάκης Εμμανουήλ 81,
Βομβολάκης Δημήτριος 71, Γονάκη Κυριακή 69, Μπιχάκης Φώ-
της 60, Τσουρουνάκη Ελένη 60. 

Στο Δήμο Πάτρας συμμετείχε η Ανταρσία στην Πάτρα για την
Αντικαπιταλιστική Ανατροπή. Οι έξι πρώτοι είναι: Κάβουρα Αγγε-
λική 84, Αγγελόπουλος Γιάννης 77, Αρταβάνη Βασιλική 58, Κο-
σμά Μαρία 58, Λαζανάς Δημήτρης 52, Μπελιάς Δημήτρης 47.

Στις 3 Μάη  ολοκληρώθηκαν 18 μήνες κράτησης για το Ράτζα Μερ
του Χαν από το Πακιστάν, αριθ. Κρατ. 2353 Β10, έναν από τους κρατού-
μενους της ρατσιστικής επιχείρησης σκούπα Ξένιος Δίας. Υπάρχουν
κρατούμενοι που έφτασαν τους 20 μήνες κράτηση με μόνο «έγκλημα»
ότι είναι πρόσφυγες. 

Στις 4 Μάη ξεκίνησε  απεργία πείνας. Ζητάει να ελευθερωθούν οι
εκατοντάδες φυλακισμένοι σε διάφορα στρατόπεδα «κέντρα κράτη-
σης», αυτοί που ολοκλήρωσαν το 18μηνο κράτησης.

Από το περασμένο Σάββατο είχε σταματήσει να πίνει νερό για δύο μέ-
ρες και λέει: «Αν θέλετε να μας σκοτώσετε, τουλάχιστον να μάθει όλος
ο κόσμος».

Να αφεθούν ελεύθεροι όλοι οι φυλακισμένοι στα στρατόπεδα συγ-
κέντρωσης και να κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Γιατί εκεί
δεν υπάρχει ανθρώπινος σεβασμός, δεν υπάρχουν φάρμακα για τους
άρρωστους και περίθαλψη, δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με την οι-
κογένειά τους. Πάρα πολλοί είναι άρρωστοι από ψώρα, φυματίωση,
ηπατίτιδα.

Όπως ο Αζέρ Αμπάς, ο οποίος έχασε τα νεφρά του από ηπατίτιδα C
που κόλλησε στο στρατόπεδο της Κορίνθου. Έτσι είναι δεκάδες στους
5 με 7 χιλιάδες κρατούμενους που βρίσκονται στα στρατόπεδα συγκέν-
τρωσης και τα αστυνομικά τμήματα όλης της χώρας. 

Ζητάμε να απελευθερωθούν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει τους 18
μήνες και οι άρρωστοι να βρουν άμεση παροχή υγείας. Να κλείσουν τα
στρατόπεδα-κολαστήρια και να μπει τέλος στις ρατσιστικές επιχειρή-
σεις σκούπα της ΕΛΑΣ με την απόδοση ασύλου στους πρόσφυγες. 

Καλούμε τα συνδικάτα, τις κινήσεις υπεράσπισης δικαιωμάτων, την
αριστερά να παρέμβουν πριν είναι αργά για τη ζωή του Ράτζα Μέρ.

ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΕΕΡΦΑ-ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ

ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

Η λιγομίλητη ποίηση του Θεοχάρη Παπα-
δόπουλου, με αυτή την τόσο επίμονη διάθε-
σή του να δώσει στις λέξεις τη δεύτερή τους
έννοια, στέκει πιο δεικτική σε αυτή την έκτη
ποιητική του συλλογή που κυκλοφόρησε πριν
λίγο καιρό με τίτλο «Πρόγνωση Καιρού» από
τις εκδόσεις «Vakhikon». 

Στις τρεις τελευταίες συλλογές του Θ. Πα-
παδόπουλου διαφαίνεται μια προσωπική
γλώσσα, ένα δικό του ύφος με ιδιαίτερο εν-
διαφέρον. 

Χωρίς «μεγάλες» λέξεις, με μια απλοϊκότη-
τα σχεδόν παιδική, δίνει ένταση, επικεντρώ-
νει σε μικρές ψηφίδες της καθημερινότητας,
στα κενά της δράσης, στις στιγμές της αδυ-
ναμίας και της εσωτερικής ενατένισης.

Όλες οι μικρές λεπτομέρειες, τα αντικείμε-
να, οι τοίχοι, ο καιρός, η φύση υπάρχουν
απλά για να δώσουν φόντο στον εσωτερικό
πόνο. Όμως ακόμα και το πιο εσωτερικό συ-
ναίσθημα είναι συνδεδεμένο με τις αγωνίες
του πραγματικού κόσμου. «Νιώθεις παγωμέ-
νος γιατί ζεις, σε άχαρη και κρύα κοινωνία».   

Μπορεί οι χώροι και τα αντικείμενα, ο δρό-
μος ή το δωμάτιο, η βροχή ή τα φώτα, το μο-
λύβι ή το σαπούνι όλα να είναι φόντο για το
συναίσθημα, τη μοναξιά, τη νοσταλγία και
τον ανεκπλήρωτο πόθο, αλλά αποτελούν και
το έναυσμα ώστε το πρόσωπο να αποκτήσει
το κοινωνικό του βάρος και αντίκτυπο. 

Κυριάκος Μπάνος

Απεργία πείνας 
στην Αμυγδαλέζα

Ποιητική 
συλλογή

Ε
ίμαστε πολύ περήφανοι που η
“Ανταρσία στην Κοκκινιά της
προσφυγιάς και της Αντίστασης”

κέρδισε μία έδρα στο δημοτικό συμ-
βούλιο της Νίκαιας. 

Μπορεί σε εμάς να μην επιτρεπόταν
να ψηφίσουμε αλλά σίγουρα αν μπο-
ρούσαμε θα το κάναμε με χαρά. Γιατί η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ και η ΚΕΕΡΦΑ ήταν από την
αρχή στο πλευρό μας. Παλεύουμε
ενάντια στο ρατσισμό και τους φασί-
στες εδώ και έξι χρόνια. Οι μόνοι που
μας στάθηκαν και πάλεψαν για να φύ-

γουν οι ναζί από τη Νίκαια, ήταν τα παι-
διά από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Παλέψαμε και
για τους ντόπιους, όχι μόνο για τους
Πακιστανούς. Στο νοσοκομείο για να
μη διώξουν κόσμο, για να πληρωθούν
όσοι δουλεύουν. Ο κόσμος μας ξέρει
καιρό, ότι παλεύουμε συνέχεια στο
δρόμο, στα συλλαλητήρια. 

Για αυτό δουλέψαμε όλοι μαζί για τις
εκλογές και ζητούσαμε από τον κόσμο
να στηρίξει την Ανταρσία στην Κοκκινιά
και την Κατερίνα Θωίδου, για να είμα-
στε πιο πολλοί αντιρατσιστές, για να

διώξουμε τους φασίστες από τη γειτο-
νιά που μένουμε και από παντού. Για να
διώξουμε τα αφεντικά. Ευχαριστούμε
για τους αγώνες που κάνουμε μαζί. Θα
συνεχίσουμε να στηρίζουμε και τώρα
που η Κατερίνα είναι στο Δημοτικό
Συμβούλιο, νιώθουμε πολύ πιο δυνατοί.
Κάθε Πακιστανός που μένει στη Νίκαια
είναι τόσο χαρούμενος, δε μπορούμε
να πούμε πόσο πολύ!

Ασίφ Αλί, Ασίφ Ρατζά, 
Πακιστανική Κοινότητα, Νίκαια

ΝΙΚΑΙΑ Οι μετανάστες πανηγυρίζουμε!

Αντιφασιστικό συλλαλητήριο τον Μάρτη του 2011 στη Νίκαια. Οι μετανάστες στην πρώτη γραμμή
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Το Μαρξιστικό
Βιβλιοπωλείο 
στις Εκθέσεις

Τα βιβλία είναι όπλα! Μέσα σε μια περίοδο έντονης πολιτικής πόλω-
σης όπου χιλιάδες κόσμου ψάχνουν εναλλακτικές απαντήσεις στην κρί-
ση αλλά και τις εμπειρίες της ίδιας της εργατικής τάξης, πάνω στις
οποίες μπορούν να πατήσουν και να πάρουν παραδείγματα για να παλέ-
ψουν, η Μαρξιστική θεωρία γίνεται ολοένα και πιο αναγκαία. 

Σε αυτή την προσπάθεια, το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο διευρύνει διαρ-
κώς τον κατάλογο των εκδόσεων του. Καινούριες κυκλοφορίες όπως η
παμφλέτα “Η εργατική εναλλακτική”, που προσπαθεί με απλό τρόπο να
εξηγήσει το αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα πάλης για να πάρουμε τις
δουλειές μας πίσω και να παλέψουμε ενάντια στα μνημόνια, στην ΕΕ και
τους εκβιασμούς της, έχουν αποδειχθεί πολύ χρήσιμες και έχουν αγο-
ραστεί από εκατοντάδες εργαζόμενους αλλά και αγωνιστές της αριστε-
ράς. 

Δίπλα σε αυτήν, οι αντιφασιστικές και αντιρατσιστικές εκδόσεις που
απαντάνε στη χυδαία προπαγάνδα των κυβερνήσεων αλλά και φέρνουν
παραδείγματα από τα αντιφασιστικά κινήματα. Οι κλασικοί του Μαρξι-
σμού, η ιστορία των μεγάλων επαναστάσεων, η επαναστατική θεωρία
για τη σεξουαλική απελευθέρωση και τη μάχη ενάντια στο σεξισμό. 

Μέσα στον Ιούνη μπορείτε να βρείτε το μεγαλύτερο μέρος αυτών
στις εκθέσεις που θα γίνουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα,
από τις 4 μέχρι τις 15 Ιούνη στη Γιορτή Βιβλίου στο χώρο του Ωδείου
Αθηνών στο περίπτερο με τον αριθμό 36. Στη Θεσσαλονίκη, από τις 6
μέχρι τις 22 Ιούνη στο φεστιβάλ Βιβλίου στο χώρο της Νέας Παραλίας.
Επισκεφθείτε τα περίπτερα του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου και ζητείστε
από τους συντρόφους να σας βοηθήσουν στην αναζήτησή σας!

Γράμμα από την Πολωνία
Από την Σκύλλα 
στη Χάρυβδη

Τ
ο έτος 2014 βρήκε την Πολω-
νία στο δεύτερο, μέσα στα τε-
λευταία 10 χρόνια, κύμα οικο-

νομικής μετανάστευσης, το οποίο
έχει ήδη διώξει από τη χώρα 2,7
εκατομμύρια άτομα παραγωγικής
ηλικίας. 

Συγχρόνως, η ελίτ της χώρας πλέ-
κει το εγκώμιο των καταπληκτικών
επιτευγμάτων αυτής της περιόδου.
Αυτοκινητόδρομοι, θεματικά πάρκα,
γυάλινοι πύργοι κτιρίων και γραφεί-
ων ή  περιφραγμένα συγκροτήματα
οικιών ολίγων επωφελούμενων της
μεταρρύθμισης, αποτελούν τα δή-
θεν πειστήρια της επιτυχίας. Παρά
την έξοδο 2,7 εκ. συμπατριωτών, η
ανεργία ως δια μαγείας παραμένει
στο 13%. 

Κύριο μέλημα των κυβερνώντων
παραμένει η διάλυση των εναπομεί-
ναντων κοινωνικών δικαιωμάτων (ή
στην πραγματικότητα των πολιτισμι-
κών κεκτημένων των αμειβόμενων
εργαζομένων), η συνέχιση της
άγριας ιδιωτικοποίησης  του συστή-
ματος υγείας, όπως επίσης το ξε-
πούλημα για παροιμιώδη ψίχουλα
όσων παρέμειναν από την βιομηχα-
νία, η οποία κτίστηκε με τα χέρια
του κοινωνικού συνόλου. 

Οι Ευρωεκλογές και οι Δημοτικές
εκλογές που πλησιάζουν, για πολλο-
στή φορά δίνουν στον Κοβάλσκι την
ώρα της κάλπης μία γκάμα επιλογών
η οποία ορίζεται ανάμεσα στη συν-
τηρητική ή κρυφή δεξιά και φοντα-
μενταλιστική - νεοφιλελεύθερη άκρα
δεξιά. Μία επιλογή που θυμίζει αρ-
χαίο Ελληνικό έπος- επιλογή ανάμε-
σα στη Σκύλλα και Χάρυβδη. 

Θα έλεγε κανείς ότι αυτή η κατα-

θλιπτική εικόνα αναπαραγωγής απο-
κλειστικά της δεξιάς εκδοχής, που
της δίνει την απόλυτη ηγεμονία, για
άλλη μια φορά δεν θα βρει καμία
απάντηση από την αριστερή άκρη
του πολιτικού φάσματος. Όμως στις
αρχές του έτους υπήρξε μια παρα-
φωνία σε αυτή την πολιτική ομογέ-
νεια. Με πρωτοβουλία του Πιοτρ
Ικονόβιτς, αριστερού πολιτικού και
πρώην αντιστασιακού, τον οποίον η
κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας
της Πολωνίας είχε φυλακίσει για τον
αγώνα του για «έναν σοσιαλισμό με
ανθρώπινο πρόσωπο» και η τωρινή
για την δράση του κατά εξώσεων
πολιτών στο δρόμο, οι οπαδοί της
αυθεντικής και αντικαπιταλιστικής
αριστεράς ένωσαν τις φωνές τους
σε μια έγερση εκ των κάτω. 

Πυρήνας

Μέσα στους πρώτους 4 μήνες του
2014 δημιουργήθηκε ο πυρήνας του
νέου κόμματος- Κινήματος Κοινωνι-
κής Δικαιοσύνης (RSS). Οπαδοί και
φίλοι του διοργάνωσαν στη Βαρσο-
βία την πρώτη, εδώ και πολλά χρό-
νια, αριστερή, εργατική παρέλαση
Πρωτομαγιάς- την Πορεία Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης. Κάτω από τις ση-
μαίες του συγκεντρώθηκαν πάνω
από 700 άτομα, το οποίο από Ευρω-
παϊκή σκοπιά μπορεί να φαντάζει
πολύ ταπεινό αποτέλεσμα, αλλά
στην κυριευμένη από τη νεοφιλελεύ-
θερη προπαγάνδα Πολωνία αποτέ-
λεσε πρωτοφανές φαινόμενο. 

Πρέπει να θυμόμαστε ότι μιλάμε
για μία οργάνωση, της οποίας τα μέ-
λη σε λιγότερο από τέσσερις μήνες
και με δική τους δαπάνη προετοίμα-
σαν τη πορεία και μερικές εκατοντά-
δες άτομα ήρθαν από πόλεις απομα-
κρυσμένες ακόμα και 600 χμ από
την Βαρσοβία. 

Αυτό όμως δεν είναι όλο! Στις 2
Μαΐου μία ομάδα 200 ακτιβιστών και
οπαδών RSS συναντήθηκαν στο
ιδρυτικό συνέδριο του κόμματος,
όπου ορίστηκαν οι θεσμικές θέσεις/
προγραμματικές δηλώσεις και εκλέ-
χτηκε η πρώτη διοίκησή του.  Alea
iacta est! (Ο κύβος ερρίφθη)

Τι λοιπόν το τόσο εξαιρετικό στη
νέα αυτή πρωτοβουλία; Ποια η προ-
στιθέμενη αξία της; Πρώτον, είναι το
πρώτο μετά από πολλά χρόνια πολι-
τικό κίνημα στη Πολωνία, το οποίο
απευθύνεται άμεσα στην ιδέα του
σοσιαλισμού του 21ου αιώνα, όπως
φαίνεται στις προγραμματικές δη-
λώσεις του RSS, αλλά και αντιτίθε-
ται στον καπιταλισμό, θεωρώντας το
σύστημα αυτό ως άκρως άδικο για
την πλειοψηφία και εν δυνάμει θανα-
τηφόρο για το φυσικό περιβάλλον
και τον ανθρώπινο πολιτισμό.

Από την εποχή της ΛΔΠ κανείς
στη πολιτική σκηνή της Πολωνίας
δεν τόλμησε να θέσει υπό αμφισβή-
τηση τα αξιώματα των κυβερνητικών
πολιτικών της τελευταίας εικοσιπεν-
ταετίας. Θέμα ταμπού αποτελούσε η
διφορούμενη αξιολόγηση της θέσης
της Πολωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση και στο ΝΑΤΟ, την οποίαν απο-
σιωπούσαν τόσο τα ΜΜΕ, όσο και η
λογοκρισία των συμμετεχόντων στην
πολιτική ζωή αλλά και απλών πολι-
τών! Αυτός ο ογκόλιθος ραγίζει τώ-
ρα μπροστά στα μάτια μας.  Όλο και
περισσότεροι πολίτες ασπάζονται
την άποψη ότι δεν είναι δυνατόν με
την συστηματική προπαγάνδα να κα-
λυφθούν τα πραγματικά αποτελέ-
σματα «μεταρρυθμίσεων» επιβεβλη-
μένων από τους “Chicago boys” με-
τά το1989.

Ποιες θα είναι όμως οι τύχες της
αντικαπιταλιστικής αναγέννησης
στην Πολωνία; Η όλο και πιο βαθειά
κρίση φαίνεται να δυναμώνει κυρίως
τις ακραίες εθνικιστικές τάσεις,  οι
οποίες νιώθουν ικανές να κατευθύ-
νουν την αγανάκτηση της λιγότερο
ενημερωμένης πολιτικά μερίδας της
κοινωνίας, προσφέροντας ψευδείς
ερμηνείες της κατάστασής της.
Ωστόσο, αυτό το κύμα αντίστασης
μπορεί να ενισχύσει την εναλλακτι-
κή, αριστερή απάντηση στα ίδια
προβλήματα, αποτελώντας αντίβαρο
για τον φασίζοντα εθνικισμό. Η
πραγματική νίκη αυτού του σεναρί-
ου θα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό
από τις πολιτικές εξελίξεις σε άλλες
χώρες της ΕΕ, όπου οι διαδοχικές
νίκες αριστερών παρατάξεων ίσως
αποτελέσουν τον καταλύτη βαθύτε-
ρων αλλαγών στην πολιτική νοοτρο-
πία των Πολωνών, κάνοντάς τους
πιο κατηγορηματικούς απέναντι
στην καπιταλιστική ρητορική.    

Δημήτρης Δημητριάδης

Φειδίου 14, www.marxistiko.gr, 210 5247584Η εργατική Πρωτομαγιά στη Βαρσοβία
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ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/5 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 8μμ
Ομιλητής: Οδυσσέας Κατσούλης

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/5 Στέκι ΚΕΕΡΦΑ (Καβαλότι
17) 7.30μμ
Ομιλητής: Νεκτάριος Δαργάκης

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/5 Τριών Ιεραρχών 65-67, 7μμ
Ομιλήτρια: Λένα Βερδέ

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/5 θέατρο Άλεξτον 7μμ
Ομιλήτρια: Στέλλα Μυρισιώτη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/5 Στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγ-
καβή 69) 7μμ
Ομιλήτρια: Θένια Ασλανίδη

ΠΑΤΗΣΙΑ – ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/5 γραφεία Γ’ ΕΛΜΕ (Γκράβα) 7.30μμ
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/5 καφέ Κούνια 7.30μμ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Κανελοπούλου

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/5 καφέ Κοσμικόν 7μμ
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/5 καφέ Στέκι 7μμ
Ομιλητής: Μιχάλης Θεοδωράκης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/5 Στέκι 8μμ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/5 Ιonia  cafe 7μμ
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/5 καφέ Ερνέστο 6μμ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/5 καφέ Κύτταρο 7.30μμ
Ομιλήτρια: Ζαννέτα Λυσικάτου

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/5 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/5 καφέ Καντάθ 7.30μμ
Ομιλητής: Γιάννης Μήτσιας

ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/5 καφέ Άνεμος 6μμ
Ομιλητής: Μπάμπης Κουρουνδής

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/5 στέκι νεολαίας 7μμ
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/5 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης

ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/5 καφέ Τέχνη (παραλία
Νέας Χώρας) 7μμ
Ομιλήτρια: Μαργαρίτα Παπαμηνά

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/5 καφέ Σέλτερ 7μμ
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/5 καφέ Τριώτα 7.30μμ
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/5 στο στέκι της πλατείας
(Αγ. Μηνάς) 7.30μμ
Ομιλήτρια: Λυδία Παυλίδη

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/5 Στοά Σάρκα 
(Α’ κτίριο, Β’ ορ.) 7μμ
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου

ΠΑΤΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/5 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΦΛΩΡΙΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/5 καφέ Εν Φλωρίνει 7.30μμ
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/5 Λέσχη Αποφοίτων Ιωνι-
δείου 7μμ
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΠΑΓΚΡΑΤΙ – ΒΥΡΩΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/5 καφέ Άνω Πουρναρούσα
7μμ
Ομιλητής: Χρίστος Αργύρης

Β’ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 29/5 δημαρχείο Νίκαιας 7μμ
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΠΕΜΠΤΗ 29/5 καφέ Quiz 7μμ
Ομιλήτρια: Μυρτώ Μαγγιώρου

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 

ΠΕΜΠΤΗ 29/5 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 29/5 Στέκι 6μμ
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 29/5 δημαρχείο 8μμ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 29/5 καφέ Ερνέστο 6μμ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΠΕΜΠΤΗ 29/5 καφέ 1968 7μμ
Ομιλήτρια: Στέλλα Μυρισιώτη

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΠΕΜΠΤΗ 29/5 Στέκι πολιτιστικών ομά-
δων Πανεπιστημίου Κρήτης 8μμ
Ομιλητής: Χρήστος Κωστόπουλος

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 29/5 παλιά Νομική 7μμ
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

ΙΛΙΟΝ

ΠΕΜΠΤΗ 29/5 στης Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
Ομιλητής: Τάσος Αναστασιάδης

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΜΕΝΙΔΙ

ΠΕΜΠΤΗ 29/5 καφέ Μαγαζί 8μμ
Ομιλητής: Ιάσωνας Κατριμουστάκης

ΒΟΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/5 Θόλος 8μμ
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΧΑΛΚΙΔΑ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 31/5 Εργατικό Κέντρο 6μμ
Ομιλήτρια: Διονυσία Πυλαρινού

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/6 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 8μμ
Η Ουκρανία – μια λαϊκή εξέγερση;
Ομιλήτρια: Εμμανουέλα Γεωργοπούλου

ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/6 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Πορτογαλία: 40 χρόνια από την «επα-
νάσταση των γαρυφάλλων»
Ομιλητής: Γιώργος Μαλινάκης

ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/6 καφέ Τέχνη (παραλία
Νέας Χώρας) 7μμ
1914: Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος

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 29/5 

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/5 

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ πλ. Ηρώων 5.30μμ 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 7μμ
ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ  Σκλαβενίτης 7μμ  
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 7μμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Everest πλατεία 6.30μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ πεζόδρομος Γ. Ολυμπίου 6.30μμ
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Ανω Πατήσια 6.30μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ  Βείκου και Γαλατσίου 6.30μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ πλατεία 7μμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 7.30μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ κελάρι 7.30μμ
ΡΕΘΥΜΝΟ παλιά πόλη 6μμ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Πανόρμου - Σκλαβενίτης
11.30πμ
ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός 11πμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Βερόπουλος 12μ
ΝΙΚΑΙΑ Λαϊκή Ηράκλειτος 11πμ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ Σωτήρος 11μ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 11.30πμ
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 
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 12μ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ νομαρχία 12μ     
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ πλατεία 11πμ
ΧΑΝΙΑ δημοτική Αγορά 11πμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία 1866 11πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11.30πμ
ΠΑΤΡΑ Πλ. Όλγας 10.30πμ

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
αλληλεγγυη

Μαρξιστικά Φόρουμ

εργατικη αλληλεγγυη
Bδομαδιάτικη Eφημερίδα

εκδίδεται από το ΣΕΚ
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Τα αποτελέσματα των εκλογών και η επικαιρότητα του μαρξισμού

Πολιτικές εξελίξεις 
και αντικαπιταλιστική
προοπτική
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/6 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου

ΑΘΗΝΑ

ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ
ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 29/5 ΑΣΟΕΕ 7μμ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ
ΚΥΡΙΑΚΗ 1/6 Λέσχη Αποφοί-
των Ιωνιδείου 12μ

ΝΙΚΑΙΑ

ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΚΚΙΝΙΑ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 6/6 Πολιτιστικός
χώρος Μάνος Λοϊζος
6.30μμ
Θα ακολουθήσει γλέντι με
ζωντανή μουσική

Συνελεύσεις – εκδηλώσεις
δημοτικών σχημάτων

ΚΕΕΡΦΑ ΠΑΤΡΑΣ

Ανοιχτή συνέλευση
ΣΑΒΒΑΤΟ 31/5, 7μμ, Πνευματικό κέντρο
“Οι επόμενες μάχες του αντιφασιστικού - 
αντιρατσιστικού κινήματος”



Σ
το πρόσωπο του Τρότσκι
μπορεί να βρει κανείς τον
επαναστάτη που έχει συκο-

φαντηθεί περισσότερο από οποιον-
δήποτε άλλο. 

Διαχρονικά απέναντι του δεν στέ-
κονται μόνο οι οπαδοί του καπιταλι-
σμού και οι εχθροί της επανάστα-
σης, αλλά και όσοι αναπολούν τα
σταλινικά καθεστώτα. Για δεκαετίες
το έργο του ήταν θαμμένο κάτω
από τόνους λάσπης, παρόλο που εί-
ναι συγκρίσιμο μόνο με των άλλων
μεγάλων επαναστατών: του Μαρξ,
του Ένγκελς, του Λένιν, της Ρόζας
Λούξεμπουργκ, του Γκράμσι. 

Το βιβλίο του Ντάνκαν Χάλας για
τον Τρότσκι είναι ένα μικρό «δια-
μάντι» που μπορούμε να το βρούμε
στο Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο. Συμ-
πυκνώνει τις βασικές απόψεις του,
χωρίς να προσπαθεί να αποσιωπή-
σει τα λάθη του, είναι ευκολοδιάβα-
στο και μπορεί να λειτουργήσει ως
οδηγός για περαιτέρω διάβασμα. 

O Λέων Νταβίντοβιτς Μπρονστάιν
(το όνομα Τρότσκι το πήρε από ένα
δεσμοφύλακα του) γεννήθηκε το
1879 και ήταν γιος μιας ουκρανικής
εβραϊκής αγροτικής οικογένειας. Ο
πατέρας του ήταν ένας εύπορος
χωρικός πράγμα που του έδωσε τη
δυνατότητα να μορφωθεί ευκολότε-
ρα σε μια χώρα που ο αντισημιτι-
σμός ήταν κρατική πολιτική και τα
πογκρόμ ήταν συχνά. 

Αφού πέρασε ένα στάδιο ρομαν-
τικού επαναστατισμού, έγινε μαρξι-
στής. Ήδη, στα 19 του χρόνια ήταν
πολιτικός κρατούμενος του τσαρι-
κού καθεστώτος, ενώ μετά την από-
δραση του από την Σιβηρία και για
όλη την  υπόλοιπη ζωή του το
«επάγγελμά» του ήταν η επανάστα-
ση.      

Ο Ντ. Χάλας χωρίζει το βιβλίο του
για το έργο του Τρότσκι σε τέσσε-
ρα βασικά μέρη. Μια από τις πρώ-
τες παρατηρήσεις που κάνει είναι
ότι όταν κάποιος επιχειρήσει να δώ-
σει μια περίληψη της δράσης του
θα πρέπει να εξετάσει κάθε τι που
έγραψε ή έκανε με μια συγκεκριμέ-
νη πραγματική κατάσταση. Ο συν-
δυασμός της θεωρίας και της πρά-
ξης είναι από τα γνωρίσματα του
Μαρξισμού του Τρότσκι, κάτι ανά-
λογο με το έργο του Λένιν. 

Η θεωρία της Διαρκούς Επανά-
στασης είναι από τις πιο σημαντικές
παρακαταθήκες του. Η συμμετοχή
του ίδιου του Τρότσκι στην Ρώσικη
Επανάσταση του 1905 (που έχει μεί-
νει στην ιστορία σαν την «πρόβα»
για το 1917) όταν και εκλέχτηκε στη
θέση του Προέδρου του Σοβιέτ της
Πετρούπολης έπαιξε καθοριστικό
ρόλο για τη διαμόρφωση αυτής της
θεωρίας. 

Όλοι οι μαρξιστές της εποχής
μοίραζαν τις χώρες του κόσμου
ανάμεσα σε αυτές που ήταν έτοιμες
για το σοσιαλισμό αφού είχαν ανα-
πτυχθεί καπιταλιστικά και είχαν δυ-
νατό προλεταριάτο και αυτές που

ήταν καθυστερημένες οικονομικά
και πολιτικά. Η Ρωσία ανήκε στις
δεύτερες. 

Οι απόψεις που υπήρχαν μέσα
στο ρωσικό κίνημα ήταν δύο. Οι
Μενσεβίκοι θεωρούσαν ότι αυτό
που χρειάζεται είναι μια αστική επα-
νάσταση, όπως η Γαλλική του 1789-
94. Οι αστοί θα είχαν την ηγεσία,
ενώ η εργατική τάξη θα ήταν απλά
η «αριστερή πτέρυγα» του δημο-
κρατικού μετώπου. 

Οι Μπολσεβίκοι αντίθετα δεν εί-
χαν αυταπάτες για τον αντιδραστι-
κό ρόλο της αστικής τάξης που
ήταν προσκολλημένη στον τσαρι-
σμό λόγω της αδυναμίας της, αλλά
δεν θεωρούσαν ότι μια μελλοντική
επανάσταση μπορεί να είναι σοσια-
λιστική παρά το ότι θεωρούσαν ότι
τον ηγετικό ρόλο μπορεί να τον είχε
η εργατική τάξη.

Διαρκής

Ο Τρότσκι πατώντας πάνω στην
εικόνα της επανάστασης του 1905
εξήγησε ότι η εργατική τάξη δεν θα
μείνει στα μισά του δρόμου όταν ξε-
σηκωθεί. Η επανάσταση από δημο-
κρατική θα μετατραπεί σε σοσιαλι-
στική, δεν θα υπάρχουν στάδια.
Ταυτόχρονα, επισήμανε ότι η επα-
νάσταση σε μια καθυστερημένη χώ-
ρα μπορεί να αποδειχθεί νικηφόρα
μόνο αν συντονιστεί ή προκαλέσει
μια σειρά επαναστάσεις σε άλλες
ανεπτυγμένες χώρες. 

Η Διαρκής Επανάσταση στηρίζε-
ται πάνω στο ότι η ανάπτυξη του
καπιταλισμού είναι ανισόμερη και
συνδυασμένη με αποτέλεσμα οι κα-
θυστερημένες χώρες να μην χρει-

άζεται να περάσουν από όλα τα
στάδια που πέρασαν οι αναπτυγμέ-
νες χώρες. Η θεωρία του Τρότσκι
θα έβρισκε τη δικαίωση της στην
επανάσταση του 1917. 

Λίγους μήνες πριν την Οκτωβρια-
νή Επανάσταση ο Τρότσκι είχε
σπεύσει να διορθώσει «το μεγαλύ-
τερο λάθος» της ζωής του, όπως
παραδέχτηκε σε κείμενα του και ο
ίδιος, και έστω και καθυστερημένα
εντάχθηκε στους Μπολσεβίκους. Τα
επόμενα χρόνια μαζί με τον Λένιν
αναδείχτηκαν ως τους ηγέτες της
επανάστασης, ενώ έπαιξαν τον βα-
σικό ρόλο για να δημιουργηθεί η
Τρίτη Διεθνής (Κομιντέρν). 

Το δεύτερο μέρος του βιβλίου του
Χάλας αναφέρεται στη σύγκρουση
του Τρότσκι με τον Σταλινισμό και
την αντεπανάσταση. Με συνοπτικό
τρόπο εξηγεί ότι τόσο η Αριστερή
Αντιπολίτευση, όσο και η Ενωμένη
Αντιπολίτευση συγκρούστηκαν με
τις επιλογές της γραφειοκρατίας
του κόμματος και του κράτους που
σταδιακά εξελίχτηκε στην άρχουσα
τάξη της επαναστατημένης Ρωσίας
και «στραγγάλισε» την επανάσταση
και κάθε κατάκτησή της. 

Ο Τρότσκι ήταν ο πρώτος επανα-
στάτης που επιχείρησε να απαντή-
σει στο ερώτημα που απασχολεί
τους μαρξιστές ακόμα και σήμερα:
τι είδους κοινωνία ήταν η Ρωσία.
Κατάφερε να φτάσει μέχρι το συμ-
πέρασμα ότι το καθεστώς που επέ-
βαλλε ο Σταλινισμός ήταν ένα πα-
ραμορφωμένο εργατικό κράτος που
για να το πάρουν ξανά οι εργάτες
στα χέρια τους από την γραφει-
οκρατία χρειαζόταν μια νέα «εργατι-

κή εξέγερση». 
Πατώντας πάνω σε αυτές τις ανα-

λύσεις του Τρότσκι, ο Τόνι Κλιφ
εξήγησε ότι η Ρωσία ήταν ένας κρα-
τικός καπιταλισμός και η μόνη δυ-
νατότητα να υπάρξει αλλαγή θα
ήταν μια νέα σοσιαλιστική επανά-
σταση. 

Ενιαίο μέτωπο

Το τρίτο μέρος του βιβλίου ανα-
φέρεται στην σπουδαία συμβολή
του Τρότσκι πάνω στα ζητήματα
της στρατηγικής και τακτικής των
επαναστατών. Ξανά μαζί με τον Λέ-
νιν έχουν αφήσει πίσω τους τα κα-
λύτερα παραδείγματα, ειδικά με τα
κείμενα των τεσσάρων πρώτων συ-
νεδρίων της Κομιντέρν. 

Το όνομα του Τρότσκι έχει συνδε-
θεί -και σωστά- με την τακτική του
Ενιαίου Μετώπου. Εξηγούσε ότι το
επαναστατικό κόμμα χρειάζεται να
είναι μια «απολύτως ανεξάρτητη
οργάνωση με καθαρό πρόγραμμα»
που παλεύει για να κερδίσει την
πλειοψηφία της εργατικής τάξης
στην ιδέα της σοσιαλιστικής επανά-
στασης. 

Επειδή, όμως, οι οικονομικές και
πολιτικές μάχες της τάξης δεν στα-
ματούν πριν από την περίοδο της
επανάστασης, αλλά οι συγκρούσεις
με την άρχουσα τάξη είναι καθημε-
ρινές οι επαναστάτες χρειάζεται να
αξιοποιούν την τακτική του ενιαίου
μετώπου για να έχουν πρακτικά
αποτελέσματα δυναμώνοντας έτσι
τόσο τον εαυτό τους όσο και την
εργατική τάξη -υλικά και ιδεολογι-
κά. Γράφει ο Τρότσκι χαρακτηριστι-
κά «οποιοδήποτε κόμμα αντιπαρα-

θέσει μηχανικά τον εαυτό του σ’ αυ-
τή την ανάγκη της εργατικής τάξης
για ενότητα στη δράση, είναι μόνιμα
καταδικασμένο στα μυαλά των ερ-
γατών». 

Μερικά από τα καλύτερα του κεί-
μενα γράφτηκαν για να δώσει την
σωστή κατεύθυνση στο γερμανικό
Κομμουνιστικό Κόμμα στην πάλη
ενάντια στο φασισμό και για να συγ-
κρουστεί με τη σταλινική γραμμή
των Λαϊκών Μετώπων σε Ισπανία και
Γαλλία στη δεκαετία του ’30. 

Ο Τρότσκι μπορεί να άργησε να
καταλάβει την αξία του χτισίματος
του επαναστατικού κόμματος, αλλά
αφότου αναγνώρισε το λάθος του
έφτασε στα ίδια συμπεράσματα με
το Λένιν. Το επαναστατικό κόμμα
χρειάζεται να είναι συγκεντρωτικό
στη δράση του για να είναι αποτε-
λεσματικό. Ταυτόχρονα, όμως, για
να διορθώνει οποιαδήποτε λάθη κά-
νει στην πορεία του χρειάζεται να
έχει απόλυτα δημοκρατικές εσωτε-
ρικές διαδικασίες. 

Πάλεψε για αυτές τις ιδέες μέσα
στις πιο δύσκολες συνθήκες τόσο
όσο βρισκόταν μέσα στη Ρωσία αλ-
λά και όσο ήταν εξόριστος, μέχρι το
θάνατό του. Το 1938 έγραφε με αι-
τία την έλλειψη μαζικών επαναστα-
τικών κομμάτων ότι «η ιστορική κρί-
ση της ανθρωπότητας έχει συμπυ-
κνωθεί σε κρίση της επαναστατικής
ηγεσίας». Ο Τρότσκι δεν εγκατέλει-
ψε ποτέ την προσπάθεια να χτίσει
οργανώσεις που να ακολουθούν την
γνήσια επαναστατική παράδοση
των Μπολσεβίκων. Η τραγωδία τό-
σο για το επαναστατικό κίνημα όσο
και για τον ίδιο τον Τρότσκι ήταν ότι
ποτέ δεν μπόρεσε να υπάρξει ο
«ζωτικός χώρος» για να μπορέσουν
να αναπτυχθούν, όπως εξηγεί ο Χά-
λας στο τελευταίο μέρος του βιβλί-
ου του. 

Το νήμα της ζωής του μεγάλου
επαναστάτη διακόπηκε το 1940 από
το χέρι του σταλινικού εκτελεστή στο
Μεξικό, όμως οι ιδέες του σήμερα εί-
ναι πιο επίκαιρες από κάθε άλλη φο-
ρά. «Ο Μαρξισμός του Τρότσκι» είναι
ένα εργαλείο που μπορεί να μας
βοηθήσει στην υπόθεση της επανά-
στασης με τον καλύτερο τρόπο.

Νεκτάριος Δαργάκης

Θεωρία Νο 1124, σελ. 17
εργατικη αλληλεγγυη

Ο Μαρξισμός του Τρότσκι

O Λένιν στο βήμα, ο Τρότσκι
περιμένει στα σκαλοπάτια. 

Η κλασική φωτό όπου η σταλινική
λογοκρισία είχε “εξαφανίσει” 

τον Τρότσκι.



Διεθνήσελ. 18, Νο 1124
εργατικη αλληλεγγυη

Δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν την περασμένη βδομάδα στην
Ιστανμπούλ, στη διάρκεια διαδηλώσεων για το μαζικό χαμό
των ανθρακωρύχων στo Σόμα. Ο 42χρονος Αϊχάν Γιλμάζ πέθα-
νε ώρες μετά τη διαδήλωση, τραυματισμένος από θραύσματα
χειροβομβίδας. Η αστυνομία ισχυρίζεται ότι η χειροβομβίδα
ρίχτηκε από τους διαδηλωτές προς τις δυνάμεις ασφαλείας. 

Ο δεύτερος νεκρός, Ουγούρ Κουρτ, 30 ετών, ήταν απλώς
περαστικός. Βρισκόταν στην περιοχή για να πάει σε μια κη-
δεία. Σκοτώθηκε από τον αποστρακισμό πραγματικών πυρών
που έριχνε η αστυνομία για να διαλύσει τους διαδηλωτές. Η
τραγική στιγμή του θανάτου έχει μάλιστα καταγραφεί από κά-
μερα. Ο θάνατός του κράτησε τον κόσμο στους δρόμους σε
νέες συγκρούσεις με την αστυνομία όλο το βράδυ.

Η διαδήλωση εξελισσόταν στη γειτονιά Οκμεϊντανί. Ήταν
εκεί που ξέσπασαν και οι διαδηλώσεις τον περασμένο Μάρτη
για το θάνατο μετά από πολύμηνο κώμα του 15χρονου μαθη-
τή Μπερκίν Ελβάν από δακρυγόνο στη διάρκεια των κινητο-

ποιήσεων για το πάρκο Γκεζί.
Ο κατά τ'άλλα πανίσχυρος Ερντογάν φαίνεται να χάνει τον

έλεγχο ένα χρόνο μετά την εξέγερση στην Ιστανμπούλ και λί-
γους μήνες μετά την άνετη επικράτησή του στις εκλογές. Ενώ
προετοίμαζε το έδαφος για να μεταπηδήσει στην προεδρία
της χώρας, όλα τα “κρατούμενα” ήρθαν στην επιφάνεια. Ο θά-
νατος περισσότερων από 300 ανθρακωρύχων στο Σόμα έβαλε
στην ατζέντα το ποιος βγήκε κερδισμένος από τη φούσκα της
οικονομίας όλα αυτά τα χρόνια. Ποιος βγήκε κερδισμένος από
τις ιδιωτικοποιήσεις. Οι νεκροί ανθρακωρύχοι στη συνείδηση
του κόσμου είναι νεκροί του ίδιου συστήματος που σκότωσε
τον Μπερκίν Ελβάν, που σκότωσε δυο ανθρώπους την περα-

σμένη βδομάδα, που ήθελε να κάνει το πάρκο Γκεζί πάρκινγκ.
Ο Ερντογάν μοιάζει αποφασισμένος να μείνει στο παράλλη-

λο σύμπαν της οικονομικής φούσκας και της πολιτικής σταθε-
ρότητας. Έτσι δηλώνει για τον νεκρό Μπερκίν ότι δεν χρει-
άζονται εκδηλώσεις μνήμης γιατί “πέθανε, τελείωσε τώρα. Θα
κάνουμε εκδηλώσεις για τον κάθε νεκρό;” και ότι τα ατυχήμα-
τα σαν αυτό στο Σόμα “συμβαίνουν”. Το μόνο που καταφέρνει
είναι να ρίχνει λάδι στη φωτιά. Μάλιστα τη φωτιά τη βρήκε
μπροστά του και στη Γερμανία όπου έκανε επίσκεψη και συ-
ναντήθηκε με τη Μέρκελ. Εκτός από την καγκελάριο όμως,
τον υποδέχθηκαν και πάνω από 50 χιλιάδες διαδηλωτές στην
Κολωνία, στην πλειοψηφία τους Τούρκοι μετανάστες, πολλοί
φορώντας κράνη ανθρακωρύχων.

Οι προεδρικές εκλογές είναι στις 10 Αυγούστου. Όμως ο
κύκλος της αλλαγής σκηνικού στην Τουρκία που ξεκίνησε πέρ-
σι τέτοιες μέρες όταν ξεκινούσε η κατάληψη του πάρκου Γκεζί
είναι φανερό ότι κάθε άλλο παρά έχει κλείσει. Και το καλοκαίρι
προβλέπεται μακρύ.

Ν.Λ.

Ο Ερντογάν
δολοφονεί

Η
συντρόφισσα Μαχιενούρ ελ-Μάσρι, μέ-
λος των Επαναστατών Σοσιαλιστών,
καταδικάστηκε από αιγυπτιακό δικα-

στήριο σε φυλάκιση δύο ετών και πρόστιμο
50.000 αιγυπτιακές λίρες (περίπου 5.000 ευ-
ρώ). Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμ-
μές η Μαχιενούρ συνεχίζει να βρίσκεται “εξα-
φανισμένη” στο εσωτερικό του συστήματος
φυλακών της χώρας. Η οικογένειά της προ-
σπάθησε να την επισκεφθεί την περασμένη Τε-
τάρτη στις γυναικείες φυλακές στην Νταμαν-
χούρ. Τους είπαν ότι δεν βρισκόταν εκεί και
ότι είχε γίνει λάθος στα χαρτιά της.

Η Μαχιενούρ, δικηγόρος που ασχολείται με
υποθέσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταδι-
κάστηκε ερήμην το Γενάρη. Ξανασυνελήφθη
τον Απρίλη αλλά αφέθηκε ελεύθερη ως την
έφεσή της, την οποία τώρα έχασε.

Ο Τάχερ Μουχτάρ, μέλος των Επαναστατών
Σοσιαλιστών στην Αλεξάνδρεια, βρισκόταν στο
δικαστήριο μαζί με τη Μαχιενούρ: “Περιμένα-
με ότι ο δικαστής θα κατέβαινε από την έδρα
και ότι η υπόθεση θα αναβαλόταν, όπως είχε
γίνει σε παλιότερη εκδίκαση αυτής της υπόθε-
σης. Όμως μάς πήραν μαζί με τη Μαχιενούρ
σε ένα δωμάτιο με φρουρούς στην πόρτα. Στη
συνέχεια, έβαλαν την Μαχιενούρ μέσα σε ένα
κλουβί μέσα μια άλλη αίθουσα με άλλο δικα-
στή. Ήταν ο δικαστής που την είχε καταδικά-
σει το Γενάρη”.

Οι δικηγόροι επιχειρηματολόγησαν ότι ο
ίδιος δικαστής δεν μπορεί να δικάσει την υπό-
θεση. Όμως, λέει ο Τάχερ: “Η εσωτερική και η
δικαστική αστυνομία έβγαλαν την Μαχιενούρ
από το κλουβί και την απομάκρυναν γρήγορα.
Δεν είχε καν την ευκαιρία να μιλήσει”.

Η Μαχιενούρ μπορεί να ασκήσει έφεση
όμως ο Τάχερ λέει πως ο δικαστής που θα δι-
κάσει θα είναι ένας πρωην αξιωματικός της
αστυνομίας που ήδη έχει ρίξει δύο χρόνια φυ-
λακή σε άλλους διαδηλωτές. Τέσσερις ακόμη
ακτιβιστές στην ίδια υπόθεση είναι αντιμέτω-
ποι με τη φυλακή. Η Μαχιενούρ καταδικάστη-

κε για διάφορα αδικήματα μετά τη διαδήλωση
έξω από ένα δικαστήριο στην Αλεξάνδρεια τον
περασμένο Δεκέμβρη. Εκεί δικάζονταν οι αξιω-
ματικοί της αστυνομίας που κατηγορούνται
για τη δολοφονία του πολιτικού μπλόγκερ Χά-
λεντ Σαΐντ. Η βάναυση δολοφονία του Χάλεντ
τον Ιούνη του 2010 ήταν ένας από τους παρά-
γοντες που εκτόξευσε το θυμό τους μήνες
πριν από την επανάσταση το Γενάρη του 2011.

Στο Κάιρο, ηγέτες συνδικάτων και εργατικών
οργανώσεων συγκεντρώθηκαν στο Κέντρο Σο-
σιαλιστικών Μελετών στη Γκίζα για να οργανώ-
σουν την καμπάνια για την απελευθέρωση της
Μαχιενούρ. Συμμετείχαν συνδικαλιστές από το
Υπουργείο Εργασίας, τα πετρέλαια, τις υφαν-
τουργίες, την αυτοκινητοβιομηχανία, εκπαιδευ-
τικοί, εργαζόμενοι στον ηλεκτρισμό, στις συγ-
κοινωνίες και σε άλλα εργοστάσια. 

Η Μαχιενούρ ήταν ατρόμητη όταν πρωτοαν-
τιμετώπισε τη φυλάκιση: “Το κράτος συνεχίζει
να φαντάζεται ότι θα σωθεί με τους νόμους,
τις φυλακές και τα σκυλιά του. Όμως, ακόμη κι
αν μας μαζέψουν όλους μας στη φυλακή, η
επανάσταση θα συνεχιστεί”. Η Μαχιενούρ και
οι υπόλοιποι φυλακισμένοι έχουν ανάγκη τη
συμπαράστασή μας, σε διεθνές επίπεδο.

Εκλογές

Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ στις 26 και 27
Μάη εξελίσσονταν οι προεδρικές εκλογές. Ο
Σίσι είναι δεδομένο ότι θα εκλεγεί πρόεδρος,
θεωρώντας ότι έτσι θα νομιμοποιήσει το καθε-
στώς του. Μοναδικός του αντίπαλος είναι ο Χα-
μντίν Σαμπάχι, προερχόμενος από την νασερι-
κή αριστερά. Όλων των ειδών οι πολιτικές (και
όχι μόνο πολιτικές) δυνάμεις της χώρας έχουν
συνασπιστεί για να υποστηρίξουν τον Σίσι. Από
τον φυλακισμένο δικτάτορα Μουμπάρακ, ως
τους σαλαφίτες ισλαμιστές του Νουρ και από
την επίσημη Αριστερά και το Κομμουνιστικό
Κόμμα ως τους φιλελεύθερους. Η αστική τάξη
της Αιγύπτου προσπαθεί να ανασυγκροτηθεί
σε βάρος της επανάστασης, χρησιμοποιώντας
σαν επιχείρημα ότι η Αδελφότητα ήταν αυτή

που αποσταθεροποίησε τη χώρα και οδήγησε
στην κατάρρευση της οικονομίας. Οι Επανα-
στάτες Σοσιαλιστές παρεμβαίνουν στις εκλο-
γές καλώντας σε ψήφο στον Σαμπάχι, χωρίς να
κάνουν ούτε βήμα πίσω στην κριτική τους. Συ-
νέστησαν ένα μέτωπο με πέντε ακόμη οργανώ-
σεις με όνομα “Εναντίον σου”, τολμώντας να
είναι οι μοναδικές φωνές που βγαίνουν επισή-
μως να καταγγείλουν τις σφαγές του καθεστώ-
τος. Στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν:

“Ο Σίσι παρουσιάζεται τους τελευταίους εν-
νιά μήνες ως σωτήρας του έθνους, ηγέτης του
πολέμου κατά της τρομοκρατίας, διάδοχος όχι
μόνο του Νάσερ, αλλά και του Σαντάτ και του
Μουμπάρακ. Έχει τη λύση για κάθε πρόβλημα.
Δεν δίστασε ακόμη και να παίξει με τις ελπίδες
εκατομμυρίων που πάσχουν από ηπατίτιδα C,
προσφέροντας ένα ψευδοφάρμακο που έφτια-
ξε ο στρατός.

Αυτός ήταν που υπέγραψε το συμβόλαιο για
την οικοδόμηση ενός εκατομμυρίου διαμερι-
σμάτων, παίζοντας με τα όνειρα των ανθρώ-
πων που κοιμούνται στα νεκροταφεία. Για χά-
ρη του η μεταβατική κυβέρνηση δεν έχει μέχρι
στιγμής επιβάλει αυξήσεις στην τιμή του γκαζι-
ού και δεν έχει καταργήσει τις επιδοτήσεις,
έτσι ώστε να μην πέσει η δημοτικότητά του κι
έτσι να μπορεί ανενόχλητος να εκτοξεύσει τις
τιμές όταν ανέβει στην εξουσία.

Η αντεπανάσταση στοχεύει να πετύχει μια
συντριπτική νίκη πάνω στις επαναστατικές δυ-

νάμεις μέσω των προεδρικών εκλογών με στό-
χο να έχει την ευκαιρία για μεγαλύτερη βαναυ-
σότητα και επιθέσεις εναντίον της επανάστα-
σης και των ελευθεριών.

Γι' αυτό και οι Επαναστάτες Σοσιαλιστές θε-
ωρούν ότι η συμμετοχή και όχι η αποχή από
τις εκλογές είναι η καταλληλότερη απόφαση
στη σημερινή συγκυρία, ώστε να αρπάξουμε
την ευκαιρία για μια εκστρατεία κατά του υπο-
ψηφίου της αντεπανάστασης, για να αποκαλύ-
ψουμε τον ίδιο, τα τσιράκια του Μουμπάρακ
και τους καιροσκόπους τσανακογλείφτες που
στέκονται δίπλα του. Παίρνουμε αυτή την από-
φαση παρά τις κριτικές μας από άποψη αρχών
απέναντι στον Χαμντίν Σαμπάχι. Διαφωνούμε
ριζικά μαζί του, ιδιαίτερα μετά τις 30 Ιούνη,
όταν παρέμεινε σιωπηλός μπροστά στην πα-
ραβίαση της ελευθερίας από πλευράς Υπουρ-
γείου Εσωτερικών και στρατού, μπροστά σε
σφαγές, συλλήψεις, βασανιστήρια και εφό-
δους σε πανεπιστημιουπόλεις.

Βλέπουμε ωστόσο την ίδια στιγμή ότι εκα-
τομμύρια Αιγύπτιοι αρχίζουν να αμφισβητούν
την ψεύτικη ρητορική του Σίσι και αρχίζουν
να ψάχνουν για εναλλακτική λύση. Τους κα-
λούμε να ψηφίσουν τον Χαμντίν Σαμπάχι, κα-
θώς κάθε ψήφος που θα χαθεί από τον Σίσι
είναι πολύτιμη, αν όχι σήμερα, τουλάχιστον
αύριο για το χτίσιμο μιας γνήσιας, πλατιάς
αντιπολίτευσης που θα ριζώνει όλο και περισ-
σότερο κάθε μέρα.”

ΤΟΥΡΚΙΑ

Οι εργάτες του ΜΕΤΡΟ 
στο Σαο Πάολο της
Βραζιλίας (!) εκφράζουν 
την αλληλεγγύη τους 
στην Μαχιενούρ ελ-Μάσρι.

Λευτεριά 
στη Μαχενιούρ

ΑΙΓΥΠΤΟΣ
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Όταν νικάει η Αριστερά
ο Μαρξισμός είναι πιο επίκαιρος
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 

Μαρξ, καπιταλισμός και κρίση
• Βρισκόμαστε στο τέλος της μεγάλης κρίσης;

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

• Κρίση και τράπεζες

• Πόσο έχει ξεπεραστεί η ανάλυση 
του Μαρξ για τον καπιταλισμό;

• Η πάλη ενάντια στον ρατσισμό
και τους φασίστες
• Οι ρίζες του ρατσισμού

• Η δεκαετία του ’30 και
η πάλη ενάντια στο φασισμό

• Το κίνημα σήμερα

Καταπίεση 
και απελευθέρωση
• Μαρξισμός και καταπίεση

• Ένας αιώνας αγώνων 
για την απελευθέρωση των γυναικών

• LGBTQ – κίνημα και πολιτική

Τέχνη και επανάσταση

Ή
δη έχουμε μιλήσει με αρκετό κόσμο μέσα στις σχο-
λές μας για να παρακολουθήσουν το Φεστιβάλ του
Μαρξισμού. Ο χώρος των Πανεπιστημίων είναι ανα-

γκαίο να μπολιαστεί με τις επαναστατικές ιδέες, άλλωστε είναι
εύφορο το έδαφος. Θα δώσουμε μάχη να κατέβουν στην Αθή-
να όσο περισσότεροι φοιτητές γίνεται. 

Θα επισκεφτούμε και τους εργατικούς χώρους, να κερδί-
σουμε ότι όλοι οι πρωτοπόροι εργάτες θα κατέβουν να παρα-
κολουθήσουν τις συζητήσεις. Από την ΕΡΑ, από το Νοσοκο-
μείο, από την Εφορία, από τη Νομαρχία. 

Εγώ θα παρακολουθήσω τις συζητήσεις που έχουν να κά-
νουν με την Δεύτερη και την Τρίτη Διεθνή όσον αφορά τα ιστο-
ρικά. Επίσης, μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση
για το τι έγινε μετά τη Μεταπολίτευση, χρειάζεται να έχουμε
αυτή τη εικόνα για να έχουμε πυξίδα πως θα δράσουμε και στο
σήμερα. Τέλος, οι συζητήσεις για την οικονομία θα είναι βοη-
θητικές, ειδικά αυτή που θα απαντήσει αν η κρίση έχει τελει-
ώσει. 

Δημήτρης Στεφανάκης, Βόλος

Μετά τις εκλογές έχουμε βάλει στόχο να εντείνουμε τη δου-
λειά για το Μαρξισμό που έχει ήδη ξεκινήσει. Θέλουμε να δη-
λώσει συμμετοχή ο κόσμος που γνωρίσαμε στις εκλογές, όλος
ο κόσμος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Έχουμε βάλει στο πρόγραμμα ότι θα
επισκεφτούμε όλους τους εργατικούς χώρους που πήγαμε
προεκλογικά, να πάμε να χτυπήσουμε πόρτα-πόρτα να βρούμε
τον κόσμο των γειτονιών. 

Για να έχουμε μεγάλη συμμετοχή χρειάζεται αφισοκόλληση
και να βάλουμε πανό για να γίνει ακόμα πιο γνωστό το φεστι-
βάλ. Νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο γεγονός μετά τις εκλογές
και χρειάζεται όλοι να πάρουν μέρος, είναι ευκαιρία να συζητή-
σουμε πως πάμε παρακάτω. Πως μπορούμε να σηκώσουμε το
κίνημα, να απαντήσουμε στις ερωτήσεις του κόσμου που μπορεί
να στήριξε ΣΥΡΙΖΑ, να σπάσουμε τις εκλογικές αυταπάτες. Ο
Μαρξισμός τα συνοψίζει όλα αυτά για αυτό χρειάζεται να συμ-
μετέχουμε μαζικά, να δώσουμε απαντήσεις σε όλα τα θέματα.

Άρτεμις Χριστινάκη, Νέα Σμύρνη

Τα βιβλία 
είναι όπλα



Η ΔΙΚΗ εργατικη αλληλεγγυη

Η
Εργατική Αλληλεγγύη και η
ΚΕΕΡΦΑ καλούν στις 12 Ιού-
νη στις 9πμ αντιφασιστική

συγκέντρωση έξω από τα δικαστή-
ρια Ευελπίδων. Εκείνη τη μέρα, συ-
νεχίζεται η δίκη της Εργατικής Αλ-
ληλεγγύης που είναι πλέον μία εξό-
φθαλμη προσπάθεια της Χρυσής
Αυγής να φιμώσει τη φωνή του αντι-
φασιστικού και αντιρατσιστικού κι-
νήματος. 

Μετά τα αποτελέσματα των εκλο-
γών, όπου ένα κομμάτι ψηφοφόρων
της ΝΔ μετακόμισε στη Χρυσή Αυ-
γή, η δίκη της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης μετατρέπεται στην πρώτη μά-
χη του αντιφασιστικού κινήματος
ενάντια στη συμμορία της Χρυσής
Αυγής. Είναι κομμάτι της προσπά-
θειας να ξαναβγεί το αντιφασιστικό
κίνημα ακόμα πιο δυνατό για να
μπει φραγμός στην προσπάθεια των
Χρυσαυγιτών να ξαναεμφανιστούν
ως νόμιμο πολιτικό κόμμα, για να
μην αφήσουμε τους κατηγορούμε-
νους για την εγκληματική τους δρά-
ση νεοναζί να το παίζουν μηνυτές,
αξιοποιώντας γέφυρες τόσο με την
κυβέρνηση όσο και με την αστυνο-
μία. 

Η μήνυση κατά της Εργατικής Αλ-
ληλεγγύης γίνεται κατά της Κατερί-
νας Θωίδου, δημοσιογράφο της Ερ-
γατικής Αλληλεγγύης και νεοεκλεγ-
μένη δημοτική σύμβουλο στο Δήμο
Νίκαιας-Ρέντη, στον Πάνο Γκαργκά-
να, διευθυντή της εφημερίδας και
μέλος του ΠΣΟ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και
τον Τάσο Αναστασιάδη, εκδότη της
Εργατικής Αλληλεγγύης και Συντο-
νιστή της Συνάντησης Εργατικής
Αντίστασης. Μηνυτής είναι ο δικη-
γόρος Ιωάννης Ανδριόπουλος, έμμι-
σθος συνεργάτης του Βουλευτή της
Χρυσής Αυγής Χρυσοβαλάντη Αλε-
ξόπουλου, ο οποίος και μετά την
υποτιθέμενη ανεξαρτητοποίηση του
βουλευτή παραμένει κανονικά στο
πόστο του. 

Η δίκη ξεκίνησε στις 30 Απρίλη
στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο
Αθηνών. Ο Ανδριόπουλος υποστήρι-
ξε στο δικαστήριο ότι έκανε τη μή-
νυση γιατί «θίχτηκε η υπόληψή του».
Ο λόγος είναι ότι η Εργατική Αλλη-
λεγγύη έγραψε το Νοέμβρη του
2012 σε άρθρο με τίτλο «ιθαγένεια
για όλα τα παιδιά» ότι το ΛΑΟΣ και η

ΝΔ «έστειλαν» ένα φασίστα δικηγό-
ρο να καταθέσει την προσφυγή στο
ΣτΕ κατά του Νόμου Ραγκούση, που
έδινε δικαίωμα απόχτησης ιθαγένει-
ας σε μία χούφτα παιδιά μετανα-
στών και δικαιώματα ψήφου στις
δημοτικές εκλογές, σε ένα πάρα πο-
λύ μικρό κομμάτι μεταναστών. 

Στη συνέχεια ο Ανδριόπουλος με
αγωγή που κατέθεσε στις 8 Μάη ζη-
τά 40.000 ευρώ από τους τρεις της
Εργατικής Αλληλεγγύης. Έχει επί-
σης την απαίτηση να δημοσιευτεί
στην εφημερίδα επανόρθωση με
χρηματική 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 τις
υπηρεσίες που προσφέρει στη ναζι-
στική συμμορία της Χρυσής Αυγής. 

Στενή σχέση

Όμως στην ίδια τη διαδικασία της
δίκης στις 30 Απρίλη φανερώθηκε η
στενή σχέση του Ανδριόπουλου τό-
σο με το ΛΑΟΣ όσο και με τους νεο-
ναζί της Χρυσής Αυγής. Οι τρεις δι-
κηγόροι της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης, Τάκης Ζώτος, Θανάσης Καμ-
παγιάννης, Κώστας Παπαδάκης, πα-
ρουσίασαν με ακλόνητα στοιχεία ότι
όντως ο Ανδριόπουλος συνεργάστη-
κε με το ΛΑΟΣ την περίοδο της κα-
τάθεσης της προσφυγής στο ΣτΕ.
Συγκεκριμένα ο ίδιος ο Άδωνις Γε-
ωργιάδης τότε βουλευτής του ΛΑ-
ΟΣ παραδέχτηκε με ανάρτηση στο
ιστολόγιό του ότι ο Θάνος Πλεύρης
ήταν σε συνεννόηση μαζί του και ότι
κρίθηκε σωστό να μην είναι το κόμ-
μα (ΛΑΟΣ) παρόν στο Συμβούλιο
της Επικρατείας «για να μην φαίνε-
ται ότι το δικαστήριο θα έπρεπε να
πάρει κομματική θέση, αλλά να μεί-
νει ανεπηρέαστο στην κρίση του…».

Επίσης αποκαλύφθηκε στο δικα-
στήριο ότι ένα μήνα μετά, ο Ανδριό-
πουλος και ο Πλεύρης βρέθηκαν σε
κοινή εκδήλωση του ακροδεξιού πε-
ριοδικού Patria, όπου αντάλλαξαν
φιλοφρονήσεις μέσα σε ένα κλίμα
ρατσιστικής υστερίας κατά των με-
ταναστών. Επιπλέον αποδείχτηκε
ότι ο Ανδριόπουλος έχει την πλήρη
αποδοχή του Νίκου Μιχαλολιάκου,
φυλακισμένου Φύρερ της Χρυσής
Αυγής, αφού στο δικαστήριο έγινε

γνωστό ότι υπάρχει βίντεο στο
οποίο ο Μιχαλολιάκος μιλάει με κο-
λακευτικά λόγια για αυτόν και τον
αποκαλεί «συναγωνιστή».

Ακόμα και ο μάρτυρας Ι. Μπουλ-
μέτης μέλος του ΛΑΟΣ, που ήρθε
από την Άνδρο για να υποστηρίξει
τον Ανδριόπουλο, με τη κατάθεσή
του επιβεβαιώνει το πόσο στημένη
είναι αυτή η μήνυση. Ενώ τον είχε
φέρει για να υποστηρίξει ότι δεν τον
«έστειλε» κανείς να κάνει την προ-
σφυγή στο ΣτΕ, ο Μπουλμέτης εξή-
γησε πώς γίνονται αυτές οι δουλει-
ές. «Το κόμμα δίνει την γενική κα-
τευθυντήρια γραμμή και τα μέλη
πράττουν» είπε χαρακτηριστικά,
αφού και ο ίδιος είχε κάνει αντίστοι-
χη προσφυγή αφού «ήταν μέσα στη
γραμμή του κόμματος».

Μετά από μία καμπάνια 8 μηνών
(η πρώτη δίκη είχε οριστεί το Δεκέμ-
βρη του 2013) η Εργατική Αλληλεγ-
γύη κέρδισε ακόμα περισσότερους
συμπαραστάτες σε όλα τα μήκη και
τα πλάτη του πλανήτη, στην τερά-
στια πλειοψηφία των ομοσπονδιών
και συνδικάτων, από το χώρο του
Τύπου μέχρι τους φοιτητικούς Συλ-
λόγους και από εκατοντάδες προ-
σωπικότητες από ένα ευρύ φάσμα
της αριστεράς και του αντιφασιστι-
κού κινήματος. Τώρα που η δίκη
φτάνει να ολοκληρωθεί, χρειάζεται
αυτή η συμπαράσταση να μετατρα-
πεί σε μία μεγάλη αντιφασιστική
συγκέντρωση στην Αθήνα και σε άλ-
λες πόλεις. 

Οι τρεις της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης πρέπει να αθωωθούν και η Δι-
καιοσύνη να ελέγξει τι ρόλο έχει
παίξει ο Ανδριόπουλος στα ναζιστι-
κά εγκλήματα των πογκρόμ κατά με-
ταναστών, στις επιθέσεις κατά αρι-
στερών, στην υποστήριξη των νεο-
ναζί δολοφόνων και τραμπούκων. 

Το αντιρατσιστικό και το αντιφασι-
στικό κίνημα χρειάζεται να δώσει το
παρών στη συγκέντρωση συμπαρά-
στασης, όπως κι όλη η αριστερά.
Δεν θα αφήσουμε τους νεοναζί να
ανασυνταχτούν μετά τα αποτελέ-
σματα των εκλογών. Χρειάζεται να
μετατρέψουμε τη δίκη της Εργατι-
κής Αλληλεγγύης σε δίκη των ίδιων
των νεοναζί και των συνεργατών
τους.

Γραφτείτε
συνδρομητές
Ονομα:
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Στείλτε ενίσχυση στον λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας: 162/768 339-16
ή στην ιστοσελίδα www.sekonline.gr ή ταχυδρομικά: 

Εργατική Αλληλεγγύη, Αναξαγόρα 14Α Ομόνοια, Αθήνα, Τ.Κ.: 105 52

Ποσό ενίσχυσης:

Η
δίκη των αγωνιστών της Εργατικής Αλληλεγγύης στις 12
Ιούνη είναι πρόκληση για κάθε δημοκρατικά σκεπτόμενο
άνθρωπο, για κάθε αριστερό. 

Γινόμαστε μάρτυρες μιας κατάστασης όπου τα τάγματα εφό-
δου της Χ.Α. εναλλάσσονται με τον φασισμό της γραβάτας που
επιδιώκει να φιμώσει μια αριστερή εφημερίδα. Και αυτό το επιχει-
ρεί προχωρώντας σε αγωγή κατά της εφημερίδας, συνοδευόμενη
από χρηματική ποινή, με στόχο τη διακοπή της έκδοσής της.

Είναι καιρός να μπει τέλος σε αυτήν τη βιομηχανία διώξεων κα-
τά οργανώσεων και εντύπων της αριστεράς.

Δημήτρης Τσουκαλάς, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ

Αλληλεγγύη
στους 3 της 
εργατικης αλληλεγγυης


