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άνω από ένα εκατομμύριο κόσμος βγήκε στους δρόμους της Βραζιλίας διαδηλώνοντας για την δημόσια εκπαίδευση
στις 15 του Μάη. Πρόκειται για το μεγαλύτερο
κύμα αντίστασης που υψώνεται ενάντια στον
Μπολσονάρο από τότε που ανέβηκε στην
εξουσία στις αρχές της χρονιάς. Αφορμή είναι
οι περικοπές 30% στις επενδύσεις για τα δημόσια πανεπιστήμια, περικοπές που σε ορισμένα ιδρύματα ξεπερνάνε και το 50%. Στο Ρίο
ντε Τζανέιρο, το Σάο Πάολο και το Μπέλο Οριζόντε οι διαδηλωτές έφτασαν τις εκατοντάδες
χιλιάδες, ενώ την ίδια στιγμή εξελίσσονταν κινητοποιήσεις σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, σε πάνω από 200 σημεία.
Την ώρα που οι φοιτητές και οι φοιτήτριες
διαδήλωναν, ο Μπολσονάρο βρισκόταν στις
ΗΠΑ όπου δήλωσε πως: “Αυτά τα Πανεπιστήμια
είναι γεμάτα από ‘αγωνιστές’, μόνο ‘αγωνιστές’.
Αν τους ρωτήσεις πόσο κάνει 7 επί 8, ή τη χημική σύνθεση του νερού δεν ξέρουν να σου απαντήσουν. Είναι χρήσιμοι ηλίθιοι, ανόητοι που τους
χρησιμοποιούν προς όφελος μιας έξυπνης μικρής μειοψηφίας που ελέγχει τα πανεπιστήμια”.
Όντως στα Πανεπιστήμια υπάρχουν πολλοί
αγωνιστές και αγωνίστριες, και αυτός είναι
ένας από τους λόγους που ο Μπολσονάρο
εξαπολύει την επίθεσή του. Προσπαθεί να
απομονώσει τη νεολαία και την Αριστερά γιατί
συναντάει εμπόδια στην ακροδεξιά και νεοφιλελεύθερη ατζέντα του. Με πέντε μήνες στην
προεδρία, βρίσκεται σε χειρότερο δημοσκοπικό επίπεδο από ό,τι όλοι οι προηγούμενοι πρόεδροι. Έστησε μια κυβέρνηση με κέντρο την
επίθεση στα δικαιώματα, γεμάτη φανατικούς
που θέλουν να εκδικηθούν τις γυναίκες, να
“αναμορφώσουν” τους ομοφυλόφιλους, να
εξαφανίσουν τους ιθαγενείς, να τρομοκρατή-
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Διεθνή

BΡΑΖΙΛΙΑ Κύμα αντίστασης στην ακροδεξιά

σουν τους συνδικαλιστές. Όμως η ιδεολογική
επίθεση δεν του έχει λύσει τα χέρια στα πιο
θεμελιώδη ζητήματα. Η ανεργία συνεχίζει να
αυξάνει, τα επίσημα νούμερα έφτασαν το 13%
ενώ στη νεολαία είναι πάνω από διπλάσια.
Επέλεξε να ταυτιστεί ολόψυχα με τον
Τραμπ, να σφίξει δεσμούς με το Ισραήλ, αλλά
ο εμπορικός πόλεμος με την Κίνα χτυπάει τις
βραζιλιάνικες εξαγωγές και προκαλεί ανησυχία στην ίδια του την εκλογική βάση. Βρίσκεται
σε εξέλιξη η επίθεση στο ασφαλιστικό σύστημα, με μειώσεις στα επιδόματα, αυξήσεις στα
όρια ηλικίας και ιδιαίτερη επίθεση στις γυναίκες που πρέπει να δουλεύουν ως τα 65 αντί
για τα 62, με 40 χρόνια ασφάλιση.
Γι’ αυτό και οι δρόμοι στις 15 του μήνα δεν

αζί ήταν πάντα. Αποκαλύφθηκε πλέον ότι είναι και απατεώνες. Και το σημαντικότερο, είναι πλέον παρελθόν για
την κυβέρνηση, ενώ πηγαίνουν προς τις εκλογές με την
ουρά στα σκέλια. Ο λόγος για τον Στράχε, τον φυρερίσκο του
αυστριακού φασιστικού FPΟ που έφτασε να γίνει αντικαγκελάριος της κυβέρνησης και τους υπουργούς του.
Πρόκειται για μια τεράστια νίκη για τους αντιφασίστες στην
Αυστρία αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μετά την αποκάλυψη ενός σκανδαλώδους βίντεο, η αυστριακή κυβέρνηση διαλύθηκε και κηρύχθηκαν πρόωρες εκλογές για τον Σεπτέμβρη.
Οι ευρωεκλογές θα γίνουν στη σκιά αυτού του ρεζιλέματος των
φασιστών. Το βίντεο, που γυρίστηκε πριν από τις τελευταίες
εκλογές, δείχνει τον Στράχε να συζητάει με μια γυναίκα που εμφανίζεται ως εκπρόσωπος Ρώσων επιχειρηματιών που ενδιαφέρονταν να αγοράσουν αυστριακά ΜΜΕ. Ο Στράχε της υπόσχεται απευθείας αναθέσεις δημόσιων έργων σε περίπτωση που τα
καταφέρουν και τον στηρίξουν στην εκλογή του. Αυτή ήταν η
“κάθαρση” που υπόσχονταν ότι θα φέρουν οι φασίστες, κόντρα
στους διεφθαρμένους πολιτικούς.
Το φιάσκο του Στράχε είναι χτύπημα για τους φασίστες σε όλη
την Ευρώπη. Το περασμένο Σάββατο ο ιταλός αντιπρόεδρος
Σαλβίνι παρουσίαζε τη “διεθνή της ακροδεξιάς” στο Μιλάνο και ο
Στράχε θα ήταν ένα από τα πιο προβεβλημένα πρόσωπα, αλλά
είχε… άλλη δουλειά. Ο Στράχε ήταν ένα από τα αγαπημένα παραδείγματα και για την Λεπέν. Μετά τις εκλογές του Οκτώβρη
του 2017, το συντηρητικό “Λαϊκό Κόμμα” της Αυστρίας μπήκε σε
συνομιλίες με το FPΟ και τελικά έστησαν από κοινού κυβέρνηση,
με τους μεν στην καγκελαρία και τους δε στην αντικαγκελαρία.
Το κόμμα του Στράχε είναι γνήσιος απόγονος του ναζισμού
στην Αυστρία και όσο και να προσπαθεί να κρύψει το παρελθόν
και τη δράση του, έχει ιδιαίτερους δεσμούς και με ναζιστές “ιδεολόγους” και με εγκληματικές φασιστικές συμμορίες. Η νεολαία
τους χρησιμοποιούσε κομμάτι του όρκου των SS. Με τη συγκυβέρνηση, το Υπουργείο Εσωτερικών το Υπουργείο Άμυνας και το
Υπουργείο Μεταφορών πέρασαν στα χέρια φασιστών. Το Εσωτε-

γέμισαν μόνο με φοιτητές και με εκπαιδευτικούς αλλά και με κόσμο που είδε τη μάχη για
την υπεράσπιση των Πανεπιστήμιων σαν ευκαιρία να γενικευτεί η αντίσταση στην ακροδεξιά κυβέρνηση.

Απάντηση
Όταν εκλέχθηκε ο Μπολσονάρο οι φασιστικές συμμορίες προσπάθησαν να κάνουν εμφάνιση στα Πανεπιστήμια αλλά η οργανωμένη
απάντηση του φοιτητικού και του αντιφασιστικού κινήματος τους έκοψε τα πόδια. Τώρα ο
Μπολσονάρο απειλεί ότι θα καλέσει αντιδιαδηλώσεις ενάντια στο φοιτητικό κίνημα - ζητώντας από τη βάση του να βγει στο δρόμο ενάντια στην Αριστερά. Οι απειλές αυτές προκα-

λούν εντάσεις μέσα στην άρχουσα τάξη. Ο
Μπολσονάρο επιτίθεται και σε μερίδα των μεγάλων ΜΜΕ κατηγορώντας τα ότι είναι κομμάτι της “σάπιας κουλτούρας” (της Αριστεράς
και του φεμινισμού) με την οποία ο ίδιος συγκρούεται. Στο μεταξύ μέσα στο Κοινοβούλιο ο
Μπολσονάρο συνεχίζει να στηρίζεται στις ψήφους των ίδιων κομμάτων και στις αγοραπωλησίες των ίδιων βουλευτών με τις οποίες πορεύεται το βραζιλιάνικο πολιτικό σύστημα τις
τελευταίες δεκαετίες. Ενώ παρά τους όρκους
περί κάθαρσης, οι αποκαλύψεις σκανδάλων
δεν έχουν πάψει και κάποια από αυτά φτάνουν
μέχρι τους γιους τους προέδρου.
Οι συνθήκες είναι ευκαιρία για γενίκευση και
συντονισμό όλων των αγώνων. Στις 14 του Ιούνη τα συνδικάτα έχουν καλέσει γενική απεργία
με την οποία υπόσχονται να παραλύσουν τη
χώρα για να μπλοκάρουν την επίθεση στις συντάξεις. Τα φοιτητικά συνδικάτα έχουν καλέσει
στις 30 του Μάη νέες διαδηλώσεις για να δώσουν συνέχεια στην έκρηξη της 15ης του μήνα.
Η αντιπολίτευση του Εργατικού Κόμματος συνεχίζει να προσπαθεί να κρατήσει τα μέτωπα
σε απόσταση ασφαλείας. Από τη μια μεριά οι
συντάξεις, από την άλλη το φοιτητικό κίνημα
και από την άλλη η μάχη για την αποφυλάκιση
του πρώην προέδρου Λούλα. Οι δυνάμεις της
αντικαπιταλιστικής αριστεράς στα Πανεπιστήμια παλεύουν για να μετατρέψουν και τις 30
του Μάη σε απεργία, βάζοντας στο κέντρο της
φοιτητικής μάχης τα αιτήματα για την υπεράσπιση του ασφαλιστικού συστήματος, της δημοκρατίας και των γυναικείων δικαιωμάτων.

Νίκος Λούντος

ΑΥΣΤΡΙΑ Παραιτήθηκαν οι ναζί απατεώνες

Αντιφασιστική διαδήλωση ενάντια στον Στράχε

ρικών ήταν ένας από τους όρους που είχαν θέσει οι φασίστες.
Πέρα από το ότι ήθελαν να βρίσκονται κοντά στην αστυνομία και
τους άλλους κατασταλτικούς μηχανισμούς, προσπάθησαν να
αξιοποιήσουν τις υπουργικές θέσεις για να κατάσχουν όλο το
υλικό που σχετιζόταν με την φασιστική τρομοκρατία και βρισκόταν στα χέρια των αρχών.

Εισβολή
Πέρσι το Φλεβάρη ένα ειδικό σώμα της αστυνομίας έκανε εισβολή στην αυστριακή ΚΥΠ για να πάρει το υλικό και να τρομοκρατήσει τους (δεξιούς) πράκτορες. Άρχισε να στελεχώνει τις
υπηρεσίες του κράτους αλιεύοντας από τα ακροδεξιά δίκτυα, ενώ
οι εντολές που έδινε το υπουργείο είναι να τονίζεται η εθνικότητα
των δραστών σε περίπτωση εγκλημάτων με δράστες μη-αυστριακούς, πολλαπλασιάστηκαν οι έφοδοι σε πλατείες και οι συλλήψεις
με μόνο κριτήριο το χρώμα του δέρματος. Ο φασιστικός πυρήνας
του FPΟ προπαγάνδιζε ότι με το κόμμα στο τιμόνι του Υπουργείο
Εσωτερικών σε λίγα χρόνια θα έχουν διωχθεί όλοι οι πρόσφυγες
από την Αυστρία. Για τους Σαλβίνι, Λεπέν και άλλους φασίστες
ανά την Ευρώπη, ο Στράχε έδινε καλό παράδειγμα για το πώς

μπορείς να φτάσεις στην κυβέρνηση πατώντας πάνω στη συντηρητική δεξιά, να επιβάλλεις την ακροδεξιά ατζέντα και τελικά να
αλώνεις τον κρατικό μηχανισμό με “δημοκρατικά” μέσα.
Τώρα τολμάνε και βγαίνουν υπουργοί του Μακρόν και της
Μέρκελ για να πουν πως η κρίση του Στράχε δείχνει τα προβλήματα του “λαϊκισμού” και τον κίνδυνο για άνοδο των “μη δημοκρατικών” δυνάμεων. Ελπίζουν ότι η κρίση της ακροδεξιάς θα
τους βοηθήσει να μαζέψουν μερικές ψήφους παραπάνω στις
ευρωεκλογές. Όμως αυτοί ήταν που όχι μόνο πριμοδότησαν σε
αντιμεταναστευτικές πολιτικές και σε “νόμο και τάξη” αλλά και
δεν έκοψαν κανέναν δεσμό με την αυστριακή κυβέρνηση παρά
την συμμετοχή κληρονόμων του Χίτλερ.
Αυτοί που πραγματικά έδωσαν τη μάχη ενάντια στον Στράχε
χωρίς φόβο από την αρχή ήταν το αντιφασιστικό κίνημα της Αυστρίας, με μπροστάρηδες την “Αριστερή Στροφή”, την αδελφή
οργάνωση του ΣΕΚ. Σε στιγμές που πολλοί έλεγαν πως δεν
υπάρχει φασιστικός κίνδυνος στην Αυστρία, αλλά και μετά την
εκλογική επιτυχία, όταν πολλοί έλεγαν πως πλέον είναι αργά
και επικίνδυνο να αντιστέκεσαι στους φασίστες, οργάνωσαν
διαδηλώσεις χιλιάδων, κινητοποιώντας συνδικάτα, οργανώσεις
μεταναστών και την Αριστερά. Πριν από τις εκλογές ξεκίνησαν
την καμπάνια “F*ck Στράχε” που ενόχλησε τόσο πολύ τους φασίστες που τούς πήγαν στα δικαστήρια. Η “Αριστερή Στροφή”
κέρδισε τη δίκη και το δικαίωμά της να λέει ότι οι φασίστες
πρέπει να πάνε να “γαμηθούν”, χάρη σε μια καμπάνια αλληλεγγύης. Όλη αυτή η προσπάθεια πατούσε πάνω σε σε ένα μαζικό
κίνημα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες, με εκατοντάδες χιλιάδες Αυστριακούς και Αυστριακές να συμμετέχουν σε δομές
στήριξης και βοήθειας.
Η αντίσταση είχε αποτελέσματα και έφτασε να προκαλεί τριγμούς μέσα στον ίδιο τον κρατικό μηχανισμό και τις μυστικές
υπηρεσίες. Η μάχη συνεχίζεται αλλά από καλύτερες συνθήκες.
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H άποψή μας
Πρόσφυγες διαδηλώνουν στη
Λέσβο διεκδικώντας ελεύθερη
μετακίνηση για τον Πειραιά.
(περισσότερα στη σελίδα 7)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Στηρίξτε
την Εργατική
Αλληλεγγύη
Στα 21.600 ευρώ ανέβηκε ο
δείκτης της οικονομικής εξόρμησης της Εργατικής Αλληλεγγύης με τα 3.200 ευρώ που
συγκεντρώθηκαν τη βδομάδα
που πέρασε.

Εμπρός για εκλογική ανταρσία
Α

ν κανένας είχε αμφιβολίες για το
πόσο πλαστές είναι οι προεκλογικές διακηρύξεις του ΣΥΡΙΖΑ ότι τώρα πια θα εφαρμόσει “το δικό του πρόγραμμα”, απαλλαγμένος από τις μνημονιακές δεσμεύσεις, η απάντηση ήρθε με
τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στους
Φαϊνάνσιαλ Τάιμς: “Οι μεταρρυθμίσεις είναι σαν το ποδήλατο, άμα σταματήσεις
πέφτεις”.
Με άλλα λόγια (και χωρίς τα παλιά κλισέ
του Κύρκου για το ποδήλατο), η δέσμευση
είναι σκληρή- θα συνεχιστούν οι ιδιωτικοποιήσεις, τα κίνητρα για τους επενδυτές,

τα πλεονάσματα των προϋπολογισμών,
όλα αυτά που ο νεοφιλελευθερισμός έχει
βαφτίσει μεταρρυθμίσεις ενώ ξέρουμε καλά ότι πρόκειται για αντεργατικές επιθέσεις.
Καθόλου περίεργο που η εφημερίδα του
Σίτι του Λονδίνου δεν τσιγκουνεύεται καθόλου να παινέψει τον Τσίπρα. Ο τίτλος
που δίνει στη συνέντευξη είναι “Από φλογερός ακτιβιστής σε οικονομικός μεταρρυθμιστής” και μέσα στο κείμενο γράφει:
“Σήμερα, οι εταίροι και σύμμαχοι της Ελλάδας από τις Βρυξέλλες μέχρι την Ουάσινγκτον, το πιο πιθανό είναι να χειροκροτούν τον Τσίπρα σαν ένα πολιτικό που
σβήνει φωτιές αντί να τις φουντώνει”. Κοινωνικός πυροσβέστης με τη βούλα.

Πατατράκ στην Αυστρία
Ευτυχώς, αυτή δεν είναι η μόνη είδηση
που μας ήρθε από την Ευρώπη την παραμονή των Ευρωεκλογών. Στην Αυστρία κατάρρευσε ο κυβερνητικός συνασπισμός
δεξιάς-ακροδεξιάς όταν ο φασίστας αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Στράχε αναγ-

Κυκλοφορεί

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ

από τα κάτω

www.socialismfrombelow.gr

κάστηκε να παραιτηθεί καθώς αποκαλύφθηκε ότι παζάρευε εργολαβίες με αντάλλαγμα στήριξη από συγκροτήματα ΜΜΕ.
Το ίδιο βράδυ των αποκαλύψεων 10.000
διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν μπροστά
στην Καγκελαρία. Το αντιφασιστικό κίνημα
επέβαλε την παραίτηση.
Είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι έχουμε
τη δύναμη να χαλάσουμε τα σχέδια των
πολιτικών απατεώνων της δεξιάς που ονειρεύονται να κάνουν στην Ελλάδα μια κυβέρνηση σαν αυτή που τσακίστηκε στην
Αυστρία. Η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη που βγήκε στις πλατείες αγκαλιά με τη
Χρυσή Αυγή στα πατριδοκάπηλα συλλαλητήρια για το Μακεδονικό, παριστάνει τώρα
την “ήρεμη δύναμη” που περιμένει να εισπράξει την απογοήτευση από τους συμβιβασμούς του Τσίπρα. Μπορούμε να τους
φράξουμε το δρόμο.
Γι' αυτό έχει τεράστια σημασία να βγάλουμε ενισχυμένη και από τις κάλπες την
αντικαπιταλιστική αριστερά που στηρίζει
τους αγώνες και ενάντια στις αντεργατικές “μεταρρυθμίσεις” και ενάντια στους
φασίστες. Είναι η ώρα της εκλογικής ανταρσίας με τα ψηφοδέλτια της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
σε όλες τις κάλπες. Θυμηθείτε όλες τις ανταρσίες που κάναμε μαζί τα τελευταία
χρόνια, στις απεργίες και στα αντιφασιστικά συλλαλητήρια, στις γειτονιές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, όλων των πόλεων
και βαδίστε προς τις κάλπες με τα ψηφοδέλτια ανταρσίας στο χέρι.

Ευχαριστούμε τις συντρόφισσες και τους συντρόφους για
τις προσωπικές τους ενισχύσεις: 250 ευρώ Κώστας Π., από
150 Φωτεινή Ρ. και Γεωργία Ρ.,
από 100 ευρώ Πάνος Κ., Ειρήνη
Τ., Δήμητρα Κ., Χάρης Π., από
60 ευρώ Λεωνίδας Κ. και Ηρώ
Μ., από 50 ευρώ Λουίζα Γ.,
Γιώργος Π., Σπύρος Σ., Μαρία
Κ., Σωτήρης Δ., Μάκης Σ. και
Νίκος Κ., Τάσος Τ. και Μαρία Χ.
από 30 ευρώ, από 25 ευρώ Βασίλης Κ. και Γιώργος Τ. από 20
ευρώ Χρήστος Β., Χελάλ, Μαρία Σ., Γιάννης Σ., Καίτη Κ., Κώστας Τ. 15, από 10 ευρώ Μαρία
Π., Κωνσταντίνα Δ. και Ελένη Σ.,
Ρούλα Π. 5 ευρώ.
Ευχαριστούμε επιπλέον τους
Γιώργο Φ., Στεφανία Κ., Κατερίνα Δ., Δήμητρα Τ., Σπύρο Μ. και
Βάσω Κ. που γράφτηκαν συνδρομητές.

Στόχος 50.000 €
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ΔΕΠΑ
Κινητοποιήσεις

Μ

ε καθημερινές κινητοποιήσεις
διαρκείας μέσα στην εβδομάδα
των εκλογών οι συμβασιούχοι της
ΔΕΠΑ με το σωματείο τους (ΣΕΦΑΔΕΠΑ) κινητοποιούνται με βασικό αίτημα την μονιμοποίηση των δεκάδων
εργολαβικών εργαζόμενων που είναι
ο βασικός κορμός της εταιρίας. Οι
εργολαβικοί εργαζόμενοι έκαναν
απεργία και συγκέντρωση την Δευτέρα 20/5 έξω από τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας, την Τρίτη 21/5
στους σταθμούς μεταφόρτωσης αερίου στα Λιόσια (για τα απορριμματοφόρα των Δήμων) και στην Ανθούσα (για τα λεωφορεία της ΕΘΕΛ)
ενώ την Τετάρτη 22/5 το πρωί θα
πραγματοποιήσουν νέα συγκέντρωση μπροστά στην πύλη της διοίκησης της ΔΕΠΑ στην Μαρίνου Αντύπα
στο Ηράκλειο Αττικής.
Στην κινητοποίηση της Δευτέρας
20/5 έξω από τα κεντρικά της ΔΕΠΑ
στο Ηράκλειο βρέθηκε και αντιπροσωπεία της δημοτικής παράταξης
Κόκκινη Ρωγμή στο Ηράκλειο, της
Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής στην
Αττική και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στηρίζοντας την κινητοποίηση και δείχνοντας
την αλληλεγγύη στους αγωνιζόμενους εργαζόμενους.
Ο Γιώργος Ράγκος, χημικός, μέλος της ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και υποψήφιος δήμαρχος με την Κόκκινη
Ρωγμή στο Ηράκλειο μίλησε στην
Εργατική Αλληλεγγύη για την παρουσία του σχήματος στην κινητοποίηση των εργαζόμενων της ΔΕΠΑ:
Η ΔΕΠΑ είναι εταιρία με σχετικά λίγο
προσωπικό αλλά με πάνω από 500
εκ. ευρώ αποθεματικά, τα μεγαλύτερα από όλες τις ΔΕΚΟ. Αυτή τη στιγμή έχει 185 εργολαβικούς και γύρω
στους 50 μόνιμους εργαζόμενους.
Δηλαδή πάνω από τα δύο τρίτα είναι
εργολαβικοί χωρισμένοι σε 6 εργολάβους!
Οι βασικές τους διεκδικήσεις είναι
να μετατραπούν όλοι σε αορίστου
χρόνου και να γίνουν νέες μόνιμες
προσλήψεις αφού στα κέντρα ανεφοδιασμού των λεωφορείων της
ΕΘΕΛ που κινούνται με αέριο (Ανθούσα) και των απορριμματοφόρων
των δήμων (Λιόσια) οι εργαζόμενοι
χτυπάνε δωδεκάωρα γιατί δεν υπάρχει αρκετό προσωπικό.
Υπήρχε αρκετά μεγάλη συμμετοχή
εργαζόμενων και κόσμου στην συγκέντρωση ενώ το κλίμα ήταν ιδιαιτέρως αγωνιστικό και είναι σίγουρο
πως και τις επόμενες μέρες οι κινητοποιήσεις τους θα είναι πετυχημένες. Από τη μεριά μας σαν ΑΝΤΑΡΣΥΑ επιμείναμε πως χρειάζεται να
δοθεί και το πολιτικό στίγμα ενάντια
στις ιδιωτικοποιήσεις των ΔΕΚΟ για
δημόσια δωρεάν φτηνή ενέργεια για
τους εργαζόμενους και τους φτωχούς”.

Το εργατικό κίνημα

Κάτω τα χέρια από τον ΛΕΠΕΤΕ

Μ

ε γιαούρτια και γιουχαϊσματα υποδέχτηκαν οι
συνταξιούχοι της Εθνικής
τον διευθύνοντα σύμβουλο της
Τράπεζας Μυλωνά και τα ΜΑΤ που
τον συνόδευαν στην συνέντευξη
τύπου που παραχώρησε η διοίκηση της Τράπεζας σε κεντρική αίθουσα του κτηρίου της Εθνικής
στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης
την Παρασκευή 17/5.
Εκατοντάδες εξοργισμένοι συνταξιούχοι περίμεναν τον Μυλωνά
να του τα ψάλουν μετά τις ανακοινώσεις που έκανε στην επενδυτική
ημερίδα της Εθνικής Τράπεζας
στο Λονδίνο την προηγούμενη
βδομάδα στις οποίες -προκαταλαμβάνοντας τις αποφάσεις της
δικαιοσύνης και της κυβέρνησηςπροανήγγειλε την τελειωτική κατάργηση του ΛΕΠΕΤΕ και την υπαγωγή όλων στο ΕΤΕΑΕΠ.
Την επόμενη μέρα τα ίδια συνέβησαν και έξω από το Μέγαρο
Μουσικής όπου ο Μυλωνάς είχε
καλέσει τα διευθυντικά στελέχη
της τράπεζας για να τους ανακοινώσει την νέα στρατηγική της ΕΤΕ
με κλείσιμο καταστημάτων και

απολύσεις εργαζόμενων, διευθέτηση των κόκκινων στεγαστικών με
επιτάχυνση των πλειστηριασμών
και τελείωμα του ΛΕΠΕΤΕ. Μάλιστα ο Μυλωνάς δήλωσε πως για
πρώτη φορά έχει και τη σύμφωνη
γνώμη της κυβέρνησης η οποία
αργά ή γρήγορα θα νομοθετήσει
σχετικά με όλα τα ανοιχτά ζητήματα.

Αδιαλλαξία
Η Ιωάννα Παυλοπούλου, συνταξιούχος της Εθνικής Τράπεζας, μέλος του Συντονισμού Ενάντια στα
Μνημόνια και υποψήφια δημοτική
σύμβουλος με την Ανταρσία στις
γειτονιές της Αθήνας τόνισε στην
Εργατική Αλληλεγγύη:
“Για άλλη μια φορά είδαμε την
αδιαλλαξία της διοίκησης της
Εθνικής Τράπεζας. Όχι μόνο δεν
ακούει τους χιλιάδες συνταξιούχους που εδώ και ενάμιση χρόνο
παλεύουν στους δρόμους να σώσουν το ΛΕΠΕΤΕ αλλά μεθοδεύει
με βρώμικους τρόπους να φάει τα
λεφτά που έχουμε πληρώσει με
τον ιδρώτα μας εδώ και χρόνια.
Μάλιστα, αυτός ο χρυσοπληρωμέ-

νος τεχνοκράτης, τόλμησε να πει
πως παίρνουμε συντάξεις τρεις
φορές πάνω από τους υπόλοιπους
συνταξιούχους. Μόνο που ξέχασε
να πει πως αυτά τα λεφτά τα έχουμε πληρώσει από την τσέπη μας.
Και τώρα μας τα κλέβει.
Με τον ίδιο βρώμικο τρόπο κινείται και η κυβέρνηση. Από τη μία
για χρόνια τώρα παίζει το παιχνίδι
του Πόντιου Πιλάτου, πως δεν
έχει καμιά σχέση με το θέμα του
ΛΕΠΕΤΕ και πως αυτό είναι διμερές θέμα μεταξύ της τράπεζας
και των συνταξιούχων, και ξαφνι-

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ

Πάλη για μονιμοποίηση

Τ

ην Πέμπτη 16 Μάη, την ίδια ώρα με την
απεργία μόνιμων και συμβασιούχων στα
νοσοκομεία, ο Τσίπρας συναντούσε τις εκπροσώπους των καθαριστριών των σχολείων. Οι καθαρίστριες των σχολείων προσλαμβάνονται ανά χρόνο και απολύονται στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Οι συμβάσεις
τους είναι συμβάσεις έργου και πληρώνονται με το κομμάτι, ανά αίθουσα, και ανά γραφείο.
Για χρόνια παλεύουν για την κατάργηση
αυτής της βάρβαρης εργασιακής κατάστασης. Από την παρουσία τους στις διαδηλώσεις της ΔΕΘ όλα τα τελευταία χρόνια μέχρι
τη μεγάλη 48ωρη απεργία στις 19-20/11/18
και την τεράστια πανελλαδική διαδήλωση
στο κέντρο της Αθήνας στις 20/11/18 οι σχολικές καθαρίστριες δεν έχουν σταματήσει να
διεκδικούν την μονιμοποίησή τους.
Σε συνέντευξη που είχε δώσει η Λεμονιά
Πασχαλίδου, πρόεδρος του Σωματείου Καθαριστριών Δημόσιων Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας, στη Λένα Βερδέ για την Εργατική Αλληλεγγύη (1360 – 6/2/19) περιέγραφε τις
άθλιες συνθήκες που δουλεύουν. “Η συντριπτική πλειοψηφία των σχολικών καθαριστριών εργάζεται αυτή τη στιγμή με συμβάσεις έργου. Από τις 9.500 περίπου καθαρίστριες σε όλη την Ελλάδα, μόνο γύρω στις
2.000 είναι πια αορίστου χρόνου. Αυτό σημαίνει ότι ο κίνδυνος της απόλυσης είναι μό-

νιμος.
Μισθολογικά εξαρτόμαστε από τις αίθουσες που καθαρίζουμε. Πληρωνόμαστε μόνο
για τις αίθουσες. Το ανώτερο που μπορεί να
έχει μια γυναίκα είναι 18 αίθουσες και σε κάθε μία αίθουσα αντιστοιχούν 30 ευρώ το μήνα. Το ανώτερο δηλαδή που μπορεί να πάρει
κάποια είναι 560 ευρώ το μήνα. Αλλά κάποια
μπορεί να έχει μόνο οκτώ ή δέκα αίθουσες.
Μιλάμε δηλαδή για ποσά 300 ευρώ, 250 ευρώ. Αυτές που έχουν δεκαοχτώ αίθουσες είναι οι ‘προνομιούχες’.
Διεκδικούμε μονιμότητα, γιατί καλύπτουμε
πάγιες και διαρκείς ανάγκες καθαριότητας
και θέλουμε να γίνουμε κι εμείς αορίστου
χρόνου. Διεκδικούμε ΒΑΕ ένσημα και ανθυγιεινό επίδομα. Διεκδικούμε δικαίωμα στην
άδεια. Και να πληρωνόμαστε κάθε μήνα. Αυτά ήταν και τα αιτήματα της πρόσφατης
48ωρης πανελλαδικής απεργίας μας”.
Έξι μήνες μετά τον απεργιακό τους αγώνα και μόλις δέκα μέρες πριν τις εκλογές ο
Τσίπρας συνάντησε τις καθαρίστριες για να
προσπαθήσει να τις πείσει πως “η ελληνική
κυβέρνηση βρίσκεται στο πλευρό των εργαζομένων, όλων όσων δουλεύουν κάτω από
αντίξοες συνθήκες”. Στο Μέγαρο Μαξίμου ο
Τσίπρας υποσχέθηκε την αύξηση κατά 10%
του μισθού τους και την ένταξη τους στα βαρέα και ανθυγιεινά, όμως δεν είπε τίποτα για
την μονιμοποίησή τους.
Η πάλη για να σταματήσει η κοροϊδία συνεχίζεται.

κά έρχεται μέσα στον Ιούνη, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Μυλωνά, να νομοθετήσει υπέρ της τράπεζας. Πρόκειται για ένα τεράστιο
σκάνδαλο.
Άλλωστε το ποτήρι ξεχείλισε μόλις πήραμε στα χέρια μας την υποτιθέμενη 13η σύνταξη. Αυτό που
βρήκαμε στους λογαριασμούς μας
την Παρασκευή δεν το λες ούτε
επίδομα. Από τη μεριά μας για άλλη μια φορά αποδείξαμε ότι ο
αγώνας μας είναι ανυποχώρητος.
Παλεύουμε ενάντια στην διοίκηση
της ΕΤΕ και την κυβέρνηση και
ταυτόχρονα παλεύουμε ενάντια
στο νέο υπηρεσιακό ΔΣ του ΣΣΕΤΕ που ενώ έπρεπε να έχει ήδη
οδηγήσει το σύλλογο σε διαδικασίες για εκλογές, προσπαθούν να
το αποφύγουν. Στη μεγάλη κινητοποίηση στις 9 Μάη παραδώσαμε
εξώδικο με τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφών που βάση καταστατικού θα έπρεπε να οδηγήσουν
σε έκτακτη γενική συνέλευση και
εκλογές μέσα στον Ιούνη. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας μέχρι τέλος.
Μέχρι να τα πάρουμε όλα πίσω”.

Κ.Μ.

INTRACOM

Αγώνας για
ενιαίο σωματείο
Γενική συνέλευση πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι της Intracom Telecom την Τρίτη 21/5 το
πρωί ενώ αργότερα έστησαν κάλπες με βασικό
ερώτημα το αν θα σπάσουν το κεντρικό σωματείο
της Intracom σε δυο σωματεία, ένα για την Telecom και ένα για τον υπόλοιπο όμιλο της Intracom.
Η Εργατική Αλληλεγγύη μίλησε με τον Γιάννη Θεοχάρη, εκλεγμένο μέλος στο ΔΣ του ενιαίου ως
τώρα σωματείου με την παράταξη Πρωτοβουλία
Γένοβα και υποψήφιου δημοτικού συμβούλου με
την Κόκκινη Ρωγμή στο Ηράκλειο Αττικής.
“Καταλήξαμε τελικά να πραγματοποιηθεί Γενική
Συνέλευση στην Telecom και όχι σε όλο τον όμιλο
-όπως κανονικά έπρεπε να γίνει- και όπως ήταν η
πρόταση της παράταξής μας. Η μια και μοναδική
παράταξη υπέρ της διατήρησης του σωματείου
ήταν η δική μας. Όλες οι άλλες παρατάξεις ήταν
ενάντια. Το βασικό επιχείρημα από τη δική μας μεριά είναι ότι το θέμα της δύναμης του σωματείου
πρέπει να είναι ανεξάρτητο από την εργοδοσία.
Η άποψη της πλειοψηφίας θέλει ένα σωματείο
που να φτιαχτεί στα μέτρα της εργοδοσίας και
χωρίς να έχει κανένα όπλο για να πιέσει με απεργία. Δώσαμε σήμερα τη μάχη της συνέλευση και
έχουν ξεκινήσει οι ψηφοφορίες παντού και την
Τετάρτη 22/5 θα έχουμε τα αποτελέσματα. Υπάρχει η εμπειρία σε όλον αυτόν τον κόσμο από αγώνες και απεργίες. Πιστεύουμε πως οι συνάδελφοι
θα πάρουν την απόφαση για δυνάμωμα της συνδικαλιστικής δράσης σε όλο τον όμιλο της Intracom”.

εργατικη αλληλεγγυη σελ. 5
22 Μάη 2019, Νο 1374

Το εργατικό κίνημα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Θέλουμε προσλήψεις και μονιμοποιήσεις

Ε

κατοντάδες υγειονομικοί διαδήλωσαν στο κέντρο της Αθήνας στις 16 Μάη, κατά τη
διάρκεια της 24ωρης απεργίας της
ΠΟΕΔΗΝ, με βασικά αιτήματα τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, τις μαζικές μόνιμες προσλήψεις, την πληρωμή των ΒΑΕ και την
αύξηση της χρηματοδότησης για τη
δημόσια Υγεία.
Σημαντική ήταν η παρουσία του
Συντονιστικού των Νοσοκομείων που
συσπείρωνε το πιο μαχητικό κομμάτι
εργαζόμενων, μεταξύ των οποίων
βρίσκονταν και δεκάδες συμβασιούχοι ΟΑΕΔ και επικουρικοί. Απεργιακές φρουρές πραγματοποιήθηκαν
στον Αγ. Σάββα και το Γεννηματάς,
ενώ η κεντρική συγκέντρωση οργανώθηκε μπροστά στην πύλη του νοσοκομείου Αλεξάνδρα. Με τα πανό
τους διαδήλωσαν οι εργαζόμενοι στο
Αγλ. Κυριακού, στον Αγ. Σάββα, στο
Γεννηματάς, στον Ευαγγελισμό, κ.α.
“Τα προβλήματα παραμένουν τα
ίδια εδώ και χρόνια. Σοβαρές ελλείψεις σε όλες τις ειδικότητες, υπερεντατικοποίηση και τεράστια κούραση. Τα αιτήματα για μονιμοποίηση
των συναδέλφων συμβασιούχων και
για μόνιμες μαζικές προσλήψεις
χρειάζεται να γίνουν κεντρικά για
όλους τους νοσοκομειακούς. Όχι
μόνο γιατί αλλιώς δεν καλύπτονται
τα τεράστια κενά και οι ανάγκες αλλά και γιατί με τους συμβασιούχους
δεν μπορείς να αποκτήσεις προσωπικό εκπαιδευμένο που να μπορεί
σταθερά να αποδώσει επί της ουσίας σε μια δουλειά τόσο δύσκολη,
ενώ οι συμβασιούχοι έχουν περιορισμό και στις βάρδιες. Είναι σημαντικές οι μονιμοποιήσεις και οι μόνιμες
προσλήψεις αν θέλουμε να λειτουργούν κανονικά τα νοσοκομεία”, ανέφερε η Φούλη Σταμπελοπούλου, νοσηλεύτρια στο Γεννηματάς.

Απεργοί των νοσοκομείων διαδηλώνουν στην Αθήνα, 16 Μάη

Μεγάλη ήταν και η παρουσία μελών της ΑΝΤΑΡΣΥΑ που βρέθηκαν
στην κινητοποίηση για να στηρίξουν
τη μάχη των εργαζόμενων στα νοσοκομεία. Μεταξύ αυτών που συμμετείχαν στην κινητοποίηση ήταν ο Πέτρος Κωνσταντίνου, υποψήφιος δήμαρχος με την Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας, η Κατερίνα Θωίδου,
υποψήφια δήμαρχος Νίκαιας Ρέντη
με την Ανταρσία στην Κοκκινιά, και
πολλοί υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι από σχήματα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε
δήμους, όπως με την Ανταρσία στο
Λιμάνι του Πειραιά, με την Ανυπότακτη Πετρούπολη, με το Κίνημα στην
Πόλη του Ζωγράφου αλλά και με το
σχήμα στην περιφέρεια Αττικής.
Η κινητοποίηση συνεχίστηκε με πορεία από την Κηφισίας και την Βασ.
Σοφίας μέχρι τη Βουλή, ενώ στη συνέχεια κατέβηκε την Πανεπιστημίου
και έπιασε την Πατησίων για να κατα-

Πανελλαδική Απεργία οργανώνεται στην
Ιδιωτική Υγεία για τις 11 Ιούνη μετά από απόφαση του Σωματείου Ιδιωτικών Κλινικών Αθήνας που υιοθετήθηκε από την πανελλαδική
Ομοσπονδία – ΟΣΝΙΕ.
Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη Πέμπτη 16/5 στο ΕΚΑ με σκοπό την καλύτερη οργάνωση της απεργίας. Η Αγωνιστική
Συνδικαλιστική Κίνηση Υγειονομικών, στην
οποία συσπειρώνονται δυνάμεις της αντικαπιταλιστικής αριστεράς, στην προκήρυξη που
εξέδωσε τονίζει μεταξύ άλλων:
“Διεκδικούμε να πάρουμε πίσω όσα χάσαμε
τα χρόνια των μνημονίων. Τα χρονοεπιδόματα,
τα ειδικά ωράρια και τις άδειες επικίνδυνης
εργασίας. Δεν είμαστε μόνοι! Οι εργαζόμενοι
στα δημόσια νοσοκομεία απήργησαν στις 16
Μάη με αιτήματα την μονιμοποίηση των συμβασιούχων και την ένταξη στα ΒΑΕ. Στον κλάδο μας πραγματοποιήθηκαν απεργιακές κινητοποιήσεις στην Euromedica για την αποπληρωμή των δεδουλευμένων και στο Ιατρικό

λήξει στο υπ. Υγείας. Πανηγυρική
ήταν η υποδοχή των απεργών όταν
αυτοί πέρναγαν μπροστά από το
προεκλογικό περίπτερο της Ανταρσία
στις γειτονιές της Αθήνας στα Προπύλαια. "Ο αγώνας των εργαζόμενων
στα νοσοκομεία είναι αγώνας όλης
της κοινωνίας, για αξιοπρεπή δημόσια δωρεάν Υγεία για όλους", ανέφερε ο Π. Κωνσταντίνου.

Ανάγκες
“Είμαστε εδώ για να αγωνιστούμε
για τις ανάγκες μας. Οι συμβασιούχοι είναι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των εργαζόμενων μέσα στα νοσοκομεία. Και καλύπτουμε μόλις το
ένα τρίτο των πραγματικών αναγκών
που έχουν τα νοσοκομεία”, τόνισε
στην ΕΑ ο Μούσα Αλοντάτ, γιατρός
στο Γον Κηφισιάς, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το Κίνημα στην
Πόλη του Ζωγράφου. “Στο νοσοκο-

μείο μου είμαστε 11 επικουρικοί γιατροί, 22 εργαζόμενοι με προγράμματα ΟΑΕΔ και δεκάδες άλλοι σε άλλα
πόστα του νοσοκομείου. Χωρίς εμάς
η λειτουργία του νοσοκομείου θα
καταρρεύσει. Υπάρχουν τεράστιες
ανάγκες που φαίνονται στις εφημερίες με τα απίστευτα κενά και το μειωμένο προσωπικό και με όλους
εμάς τους συμβασιούχους να τα δίνουμε όλα για να εξυπηρετήσουμε
όλο τον κόσμο που έρχεται στα νοσοκομεία. Είναι πραγματικά δύσκολη η κατάσταση στη δημόσια Υγεία.
Και όλα αυτά σε μια φάση που
υποτίθεται ότι έχουμε βγει από τα
μνημόνια. Αγωνιζόμαστε για τις μονιμοποιήσεις μας και για μόνιμες μαζικές προσλήψεις. Για να σταματήσουν τα αιματηρά πλεονάσματα και
να δοθούν στις πραγματικές ανάγκες του λαού”.
“Η σημερινή απεργία είναι ένας

Η Ιδιωτική Υγεία
παίρνει τη σκυτάλη
Αθηνών ενάντια στις απολύσεις. Ο μόνος τρόπος για να κερδίσουμε πραγματικά μια σειρά
από αιτήματα είναι η κλιμάκωση των αγώνων.
Για σταθερή εργασία για όλους-κατάργηση
των ελαστικών σχέσεων, αυξήσεις στο ύψος
των αναγκών μας, διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας, καμία απόλυση-μαζικές προσλήψεις ενάντια στα εξουθενωτικά ωράρια, εξασφάλιση των επιδομάτων μας. Απαιτούμε την
κρατικοποίηση των κλινικών για να μην είναι η
υγεία εμπόρευμα στα χέρια των ιδιωτών, αλλά
αγαθό στο οποίο έχουν πρόσβαση όλοι οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι μετανάστες”.
Μιλώντας στην ΕΑ ο Κώστας Πολύδωρος,
εκλεγμένο μέλος με την ΑΣΚΥ στο Σωματείο
Ιδιωτικών Κλινικών Αθήνας και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την Αριστερή Κίνηση
Περιστερίου, αναφέρει μεταξύ άλλων: “Η

απεργία να γίνει η αρχή για την ανάπτυξη αγώνων στους χώρους δουλειάς. Χρειάζεται να δυναμώσουμε τα σωματεία μας, να οργανώσουμε
τις αντιστάσεις μας σε κάθε χώρο δουλειάς
απέναντι σε κάθε αυθαιρεσία και καταπάτηση
των δικαιωμάτων μας, την απληρωσιά, την εντατικοποίηση, την εργοδοτική τρομοκρατία”.

Ωνάσειο
Με τροπολογία που ψηφίστηκε στην Βουλή
την Πέμπτη 16/5, αναιρέθηκε προηγούμενη
απόφαση της Κυβέρνησης να εντάξει τους εργαζόμενους του Ωνάσειου στο Ενιαίο Μισθολόγιο του Δημοσίου (ΕΣΥ). Είναι μια νίκη για
τον αγώνα των εργαζόμενων που αντιστάθηκαν στη μείωση των μισθών τους.
Όπως θυμίζει η ανακοίνωση που εξέδωσε ο
Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια, ήταν η

ακόμα μεγάλο σταθμός στη μάχη
των νοσοκομείων”, τόνισε μεταξύ
άλλων ο Κώστας Καταραχιάς, πρόεδρος του σωματείου των εργαζόμενων στον Αγ. Σάββα και υποψήφιος
δημοτικός σύμβουλος με την Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας. “Σήμερα αποδεικνύεται στην πράξη ότι
η εργατική τάξη δεν σταματάει να
παλεύει για τα δικαιώματά της ακόμα και μέσα στην προεκλογική περίοδο. Το Συντονιστικό των Νοσοκομείων και το σωματείο του Αγ. Σάββα έχουμε παίξει κρίσιμο ρόλο και
στο να υπάρχει αυτή η απεργία και
συνολικότερα όλο το απεργιακό κύμα που είδαμε τα τελευταία χρόνια
στα νοσοκομεία. Παίξαμε καθοριστικό ρόλο και στο να οργανώνουμε τις
απεργίες και στο να συσπειρώνουμε
τον κόσμο πάνω στην εναλλακτική
που λέει ότι για να τα πάρουμε όλα
πίσω έχουμε ανάγκη τον απεργιακό
δρόμο. Οι απεργίες μας δείχνουν
την εναλλακτική ενός κόσμου που
παλεύει ενάντια στις περικοπές, τα
πλεονάσματα και τη λιτότητα. Αυτή
η απεργία θα έχει συνέχεια και μετά
τις εκλογές. Επίσης αποδεικνύεται
πως οι δυνάμεις της αντικαπιταλιστικής αριστεράς, οι δυνάμεις του Συντονιστικού των Νοσοκομείων και του
Νυστεριού μέσα στα νοσοκομεία,
είναι αυτές που βρίσκονται στην
πρώτη γραμμή της οργάνωσης και
της στήριξης των αγώνων όλη αυτή
την περίοδο. Γι'αυτό είναι σημαντικό
να θυμηθούμε όλους τους αγώνες
που δώσαμε μαζί τα προγούμενα
χρόνια και να στηρίξουμε τα ψηφοδέλτια της αντικαπιταλιστικής αριστεράς παντού”. Συγκεντρώσεις
πραγματοποιήθηκαν στην Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, κ.α.

Κυριάκος Μπάνος

ίδια η κυβέρνηση που “με νόμο που είχε καταθέσει τον Οκτώβρη προχώρησε σε κατάργηση
των συλλογικών συμβάσεων που είχαν οι εργαζόμενοι αφού τους έβαλε στο ενιαίο μισθολόγιο με αποτέλεσμα μειώσεις στους μισθούς.
Στην πραγματικότητα οι μειώσεις δεν εφαρμόστηκαν κάτω από την πίεση των κινητοποιήσεων που προκήρυξαν και οργάνωσαν οι εργαζόμενοι με το Σωματείο τους.
Για δύο εβδομάδες προχώρησαν σε διαδοχικές στάσεις εργασίας και 24ωρη απεργία στην
οποία η συμμετοχή ξεπέρασε το 90%. Στον
αγώνα τους συμπαραστάθηκαν απ'την πρώτη
στιγμή ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια
και το Συντονιστικό των Νοσοκομείων. Όσο
και να προσπαθούν ο Τσίπρας και ο Πολάκης
να μας πείσουν προεκλογικά ότι η κυβέρνησή
τους τώρα θα δείξει το κοινωνικό της πρόσωπο, στην περίπτωση του Ωνάσειου είναι προφανές ότι τα βήματα που έκαναν οι εργάτριες
και οι εργάτες χάλασαν τα σχέδια της κυβέρνησης και του ιδρύματος και τους οδήγησαν
σε "κωλοτούμπα"”.
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Η δίκη της Χρυσής Αυγής

ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ “Παρών ο Μίχος στο Συνεργείο”

Ά

λλη μια καταστροφική για τη Χρυσή Αυγή κατάθεση ήταν αυτή της Α. Μπάρου,
πρώην συζύγου του Μίχου και πρώην
στελέχους της οργάνωσης (πυρηνάρχης της
τοπικής Εύβοιας, μέλος της κεντρικής επιτροπής).
Kατέθεσε κατά την 359η συνεδρίαση (15/5),
και δεν ήταν και πολύ αποτελεσματική ούτε
στην υπεράσπιση του Μίχου. Επιβεβαίωσε την
παρουσία του στην επίθεση του Συνεργείου
(όπως και η προηγούμενη μάρτυρας Α. Κουτσοπάνου) -στην οποία ο Μίχος, όπως ισχυρίστηκε, είχε πάει μόνο για να πετάξει τρικάκια
και έφυγε λέγοντας ότι κάποιοι “ηλίθιοι” έκαναν επεισόδια. Επιπλέον η μάρτυρας κατέθεσε
ότι παρών ήταν και ο Λαγός. Τα μέχρι τώρα
στοιχεία της δίκης του Συνεργείου που είναι σε
εξέλιξη (φωτογραφίες, καταθέσεις αυτοπτών,
δελτία αστυνομίας που έχουν καταγεγραμμένα
τα οχήματα, ένα από τα οποία ήταν του Λαγού)
δένουν πλέον και με την εικόνα που φέρνει η
μάρτυρας απ’το εσωτερικό της οργάνωσης.
Αντίθετα με τους μέχρι τώρα μάρτυρες του
Μίχου, η Μπάρου δεν ισχυρίστηκε ότι η αποστασιοποίηση του Μίχου ξεκίνησε αμέσως μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα. Επιβεβαίωσε αυτό που λέει η υπόλοιπη υπεράσπιση και
η πολιτική αγωγή και αυτό που υποψιάζεται η
έδρα: μέχρι (τουλάχιστον) τις εκλογές του
2015 που ξαναεκλέχτηκε ήταν ενεργό και ηγετικό στέλεχος της ΧΑ. Επίσης, πάλι αντίθετα με
πολλούς μάρτυρες υπεράσπισης, η Μπάρου είπε για τις χρυσαυγίτικες στολές ότι όχι μόνο

Σ

τις 15/5 μετά από κάλεσμα της
ΚΕΕΡΦΑ δεκάδες αντιφασίστριες και αντιφασίστες έδωσαν
το παρών στην αίθουσα για την έναρξη των απολογιών. H υπεράσπιση βέβαια έτρεξε να φέρει τους μάρτυρες
που «δεν έβρισκε» επί δυόμισι μήνες.

16/5, Φοιτητές της Παντείου συζητούν με δικηγόρους της Πολιτικής Αγωγής στο δικαστήριο

υπήρχαν, αλλά η ίδια τις επέβαλε στην τοπική
της. Επιβεβαίωσε την ύπαρξη διαδικασίας εγγραφής μελών, καταλόγων μελών και ιδεολογικών μαθημάτων για τα δόκιμα μέλη. Είπε ότι οι
υποστηρικτές δεν μπορούν να είναι σύνεδροι
στο συνέδριο ή μέλη στο πενταμελές μιας τοπικής, ενώ τα πενταμελή τα γνωρίζει η κεντρική
διοίκηση (υπενθυμίζεται ότι στο πενταμελές
της Νίκαιας ήταν ο Ρουπακιάς).

Μηνύματα
Δεν αρνήθηκε τα μηνύματα Λαγού μετά την
επίθεση στο ΠΑΜΕ: “Η προσωπική μου εκτίμηση
είναι ότι δέχτηκαν επίθεση και ήταν αυτοάμυνα.
Δεν το θεωρώ μεμπτό να λένε ότι επικρατήσαμε

Μ

ε έξι μάρτυρες υπεράσπισης προσπάθησε ο Ε. Μπούκουρας να
τεκμηριώσει τη γραμμή “δεν ήξερα σε τι κόμμα έμπαινα” στην
357η και 360ή συνεδρίαση (9/5 και 16/5 αντίστοιχα). Διανθισμένη
με πολλή φιλανθρωπική φιλολογία, η υπερασπιστική γραμμή του Μπούκουρα επαναλήφθηκε, σαν τις γραμμές θεατρικού έργου, σε πρόβα έξι
φορές. Ο Τσουκνάκης, προπονητής ποδοσφαίρου, υποστήριξε ότι ήταν
τόσο καλός άνθρωπος που στην ποδοσφαιρική ακαδημία από την οποία
γνώριζε τον κατηγορούμενο αυτός πλήρωνε συνδρομές προσφυγόπουλων, ο Τ. Αναστάς, μετανάστης από την Αλβανία, ότι τον παρότρυνε να
είναι περήφανος για την καταγωγή του κ.ο.κ.
Στο πώς συνειδητοποίησε τελικά “σε τι κόμμα έμπαινε” είναι όμως που
αναστάτωσε για μια ακόμη φορά την ηγεσία της εγκληματικής συμμορίας. “Δεν του άρεσαν αυτά που γινόντουσαν. Ότι γίνονται εγκληματικές... εεε... τέτοια και δεν τον εκφράζουν. Ήθελε να φύγει”, είπε ο Τσουκνάκης όταν ρωτήθηκε γι' αυτό. Ο Τσάρμπος, δημοσιογράφος και ιδιοκτήτης της σελίδας e-korinthos είπε ότι ιδεολογικά κατατάσσει τη Χρυσή
Αυγή στους φασίστες, με την υπόλοιπη υπεράσπιση να διακόπτει ειρωνικά “πολιτικός επιστήμονας είναι;” και την συνήγορο του Μπούκουρα να

αν και δεχτήκαμε επίθεση”. Όταν ρωτήθηκε αν
στη ΧΑ υπάρχει η άποψη ότι οι μετανάστες πρέπει να απομακρυνθούν με τη βία, απάντησε: “όχι
με βία, δεν το θεωρώ αποτελεσματικό”. Σε αντίθεση με όσα μέλη της κεντρικής επιτροπής
έχουν περάσει από τη δίκη, η Μπάρου κατέθεσε
ότι γνωρίζει τον αμετάκλητα καταδικασμένο για
απόπειρα δολοφονίας Β. Σιατούνη (επίθεση στο
Αντίπνοια το 2008). Μάλιστα τον ανέφερε με το
μικρό του όνομα βλέποντας φωτογραφίες του
(από εκδηλώσεις της ΧΑ, το 2013 με Μίχο και
Λαγό και το 2018 στα Ίμια), αλλά αρνήθηκε κάθε μετέπειτα σχέση του με τη ΧΑ. Η οριστική καταδίκη του είχε γίνει το 2015.

Α.Φ.

Δεν ήξερε, δεν ρώταγε;
απαντά: “τη γνώμη του λέει, τι θέλετε;”.
Ο Δ. Κατσίγιαννης, αγρότης, τον υπερασπίστηκε ακόμα πιο σκληρά:
“είναι ο πιο αγνός άνθρωπος που έχω γνωρίσει”. “Αυτός ο αγνός άνθρωπος πώς αποδέχεται και είναι στον ίδιο χώρο με αυτούς τους βίαιους ανθρώπους; Τι πρέπει να κάνει;”, ρωτήθηκε από την έδρα. “Να
σηκωθεί να φύγει”. “Το έκανε;” “Όχι, από ένα σημείο και μετά αποτραβήχτηκε από τη βουλή και ήταν περισσότερο στην Κόρινθο”. “Δεν εξελέγη δημοτικός σύμβουλος όμως, εξελέγη βουλευτής” ανταπάντησε η
πρόεδρος. Ωστόσο, ο μάρτυρας ανέτρεψε τα ίδια του τα λεγόμενα για
αποστασιοποίηση όταν επιβεβαίωσε ότι ο Μπούκουρας έχει υπάρξει
ομιλητής με τον Μιχαλολιάκο και τον Κασιδιάρη στη Νεμέα. Ο Κυριακούδης, έμπορος, που γνωρίζει τον Μπούκουρα από το 2012 κατέθεσε
ότι η ΧΑ έχει γραφεία στην περιοχή από το 2011 ή 2012, πράγμα που
αντιτίθεται στη γραμμή ότι ο Μπούκουρας έγινε βουλευτής “χωρίς να
το καταλάβει”.

Οι τελευταίοι του Μιχαλολιάκου - Μετά οι απολογίες

Ο

Μαζικά ξανά
στο ακροατήριο
από τις 18 Ιούνη

ι τρεις τελευταίοι μάρτυρες υπεράσπισης του Μιχαλολιάκου (και της δίκης συνολικά) προσήλθαν στο δικαστήριο στις 21/5 (361η συνεδρίαση). Την κατάθεσή
τους ολοκλήρωσαν οι Α. Καρράς και Ζ. Καρακώστας.
Η κατάθεση του τελευταίου μάρτυρα Δ. Βλαχόπουλου θα
συνεχιστεί στις 18/6, και με την ολοκλήρωσή της το δικαστήριο
θα περάσει στην επόμενη φάση της διαδικασίας. Στην 360ή συνεδρίαση της 16/5 είχαν καταθέσει τρεις ακόμα (Δ. Παπαδημητρίου, Κ. Μπουρτζάλας, Ν. Κωνσταντίνου) και στην 359η (15/5)
ένας (Ι. Χρύσης). Η υπεράσπιση παραιτήθηκε από τρεις μάρτυρες του Μιχαλολιάκου και από τους δυο του Μπαρμπαρούση
στις δικάσιμες αυτές.
Οι μάρτυρες του Μιχαλολιάκου κατέθεσαν μπροστά σε πολλά μάτια και αυτιά και κατάφεραν να προκαλέσουν στο γεμάτο

ακροατήριο τρομερή εντύπωση και αγανάκτηση με το βαθμό
της αναστροφής της πραγματικότητας που επιχείρησαν. Ο
Καρράς, ιδρυτικό μέλος της ΧΑ, για τον ναζιστικό χαιρετισμό
είπε ότι οποιοσδήποτε, ακόμα και ο Λαμπράκης (!) μπορεί να
φωτογραφηθεί με ατυχή τρόπο ενώ χαιρετά κανονικά. Ακολούθησαν έντονες αντιδράσεις.
Σύμφωνα με τον Ν. Παπαδημητρίου, ο Μιχαλολιάκος είναι
«απλός, λεπτός άνθρωπος», πολύ θρήσκος, ο οποίος ξοδεύει
σε προσωπικά έξοδα μόνο 250€ το χρόνο! Είναι «όλεθρος, πυρ
και μανία εναντίον των ναζί» ως εχθροί του έθνους. Κάνοντας
λόγο για την πολιτική ευθύνη το 2015 και αναλαμβάνοντάς την,
εννοούσε ότι «υφίσταται πολιτικό κόστος». Ο πανομοιότυπος
τρόπος με τον οποίο επαναλήφθηκε αυτό το επιχείρημα από
όλους τους μάρτυρες του Μιχαλολιάκου ξανά και ξανά ήταν

Στις 16/5 η αίθουσα γέμισε με πάνω
από 50 φοιτήτριες και φοιτητές της
Παντείου, μετά από πρωτοβουλία του
καθηγητή Γ. Τσιμουρή, ο οποίος θέλησε έτσι να δώσει στο τμήμα του μια
αφετηρία για να συζητήσουν για το
ρατσισμό και τον φασισμό. Η ανταπόκριση τόσο των φοιτητών/τριών όσο
και των συνηγόρων πολιτικής αγωγής
ήταν ενθουσιώδης. Ο Γ. Τσιμουρής
έδειξε το δρόμο για το πώς μπορεί να
έχει η δίκη οργανωμένη παρακολούθηση, αλλά και το πώς οφείλει να γίνεται κάθε συζήτηση περί ρατσισμού
και φασισμού στην Ελλάδα σήμερα.
Στις 21/5, παρά το γεγονός ότι η συνεδρίαση έγινε στον Κορυδαλλό και
δεν υπήρχε κάλεσμα, το ακροατήριο
είχε ξανά πολλούς αντιφασίστες.
Η υπεράσπιση αντέδρασε με συνεχείς προκλήσεις, βρισιές και ευθείες
προσβολές προς το κοινό, ενώ μιλούσε όσο πιο δυνατά μπορούσε όποτε
ήθελε να κάνει κάποιο σχόλιο «δύο
άκρων», μήπως και προκαλέσει αναστάτωση και διακοπή. Μάταια. Πάνω
από 100 άτομα παρακολούθησαν
τους μάρτυρες υπεράσπισης του αρχηγού της ναζιστικής συμμορίας, στο
απόγειο της προεκλογικής περιόδου
και είδαν σε όλη της την έκταση την
κρίση και την απομόνωση της ΧΑ, τα
καρφώματα, τις αντιφάσεις. Τώρα συζητάνε την από πρώτο χέρι εμπειρία
του έργου που παράγει η δίκη πριν
καν φτάσει στις απολογίες. Από τις 18
Ιούνη που η δίκη ξεκινάει πάλι η συνεχής παρουσία θα είναι καταλύτης.

Επόμενες δικάσιμοι
Ιούνης:
19/6, 20/6, 24/6, 25/6, 26/6, 27/6
και 28/6 στο Εφετείο.
18/6 και 21/6 στον Κορυδαλλό.

εντυπωσιακός. Ο επόμενος μάρτυρας, Κ. Μπουρτζάλας, δικηγόρος, είχε και το θράσος να αντιστρέψει όχι μόνο την σημερινή πραγματικότητα, αλλά και την ιστορία. Όταν ρωτήθηκε τι
εννοούσε ο Μιχαλολιάκος με τη φράση «είμαστε η σπορά των
ηττημένων του ‘45» προσπάθησε να θολώσει τα νερά απαντώντας: «το 1945 τον Γενάρη ηττημένος ήταν και ο ΕΑΜ-ΕΛΑΣ…»
(!). Προκάλεσε δε πολύ γέλιο στο κοινό όταν ισχυρίστηκε ότι
δεν γνωρίζει το σύνθημα «αίμα τιμή».
Ο αρχισυντάκτης της «Χρυσής Αυγής», Ν. Κωνσταντίνου επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν μέλη και διαδικασία εγγραφής με παρακολούθηση ιδεολογικών ομιλιών. Αναγνώρισε επίσης τη ναζιστική σημαία, τον εαυτό του, τον Γερμενή και τον Μιχαλολιάκο
στα στιγμιότυπα από το βίντεο της ναζιστικής συναυλίας του
2005.

Το αντιφασιστικό κίνημα
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“Ούτε στην Αθήνα, ούτε πουθενά”
Ε

κατοντάδες αντιφασίστριες
και αντιφασίστες διαδήλωσαν
την Παρασκευή 17/5 για να
μην αφήσουν τη συμμορία της Χρυσής Αυγής να πραγματοποιήσει
«προεκλογική» συγκέντρωση μίσους
στην Ακαδημία Πλάτωνος. Ήταν
προκλητική η κάλυψη της κυβέρνησης που έκλεισε τους σταθμούς του
Μετρό σε Μεταξουργείο και Κεραμεικό με στόχο να δυσκολέψει την
πρόσβαση στους αντιφασίστες κι
επιστράτευσε έναν τεράστιο αριθμό
ΜΑΤ για να προστατέψουν τη ναζιστική συμμορία. Παρ' όλα αυτά η
φασιστοσύναξη του Κασιδιάρη αποδείχτηκε ένα μεγάλο φιάσκο πολιορκημένη από τους αντιφασίστες.
Στη συγκέντρωση, που πραγματοποιήθηκε μπροστά στον αστυνομικό
κλοιό στην Σπύρου Πάτση και Λεωφόρο Καβάλας, υπήρχαν τα πανό
της ΚΕΕΡΦΑ, της Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας, του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος και της
ΟΡΜΑ. Μίλησαν αγωνίστριες και
αγωνιστές που βροντοφώναξαν ότι
οι ναζί δεν χωράνε στις γειτονιές
μας και η μάχη για την πλήρη απομόνωση και την καταδίκη τους στη
δίκη της εγκληματικής οργάνωσης
συνεχίζεται και θα νικήσει.
Ο Π. Κωνσταντίνου, υποψήφιος
δήμαρχος Αθήνας και συντονιστής
της ΚΕΕΡΦΑ, χαιρέτισε την αντιφασιστική στάση εργασίας των εργαζόμενων της ΕΡΤ που δείχνει το δρόμο
ότι η εργατική τάξη μπορεί να μπλοκάρει από παντού τους ναζί, ακόμη
κι αν οι κυβερνήσεις τους κάνουν
πλάτες: «Χαιρετίζουμε την ΠΟΣΠΕΡΤ που έκλεισε τα μικρόφωνα
και τις οθόνες στους ναζί, την ώρα
που η διοίκηση της ΕΡΤ για ακόμη
μια φορά ήθελε να τους αφήσει να
χύσουν το ρατσιστικό και φασιστικό
τους δηλητήριο. Οι εργαζόμενοι
στην ΕΡΤ απάντησαν με κατάληψη
όταν η κυβέρνηση έριξε το μαύρο.
Οι τωρινές κινητοποιήσεις στην ΕΡΤ
πατάνε σε αυτή την παράδοση, του
εργατικού ελέγχου στους χώρους
δουλειάς, για να μην έχουν βήμα οι
νεοναζί. Καλούμε όλους τους δημοσιογράφους και όλα τα ΜΜΕ, όλους
τους τεχνικούς να μπλοκάρουν τους
νεοναζί.
Είμαστε σήμερα εδώ για να στείλουμε το μήνυμα ότι οι γειτονιές
μας είναι γειτονιές αλληλεγγύης,
γειτονιές των εργατών, των φτωχών,
των προσφύγων, των μεταναστών,
των Ρομά, όλου του κόσμου που αντιστέκεται. Σε αυτά δε χωράνε οι
Κασιδιάρηδες, δε χωράνε τα τάγματα εφόδου. Έχουμε τη δύναμη να
τους τσακίσουμε και στις εκλογές.
Δεν μπόρεσαν στη Θεσσαλονίκη να
κατεβάσουν ψηφοδέλτιο, αυτή είναι

Αντιφασιστική διαδήλωση ενάντια στη σύναξη μίσους του Κασιδιάρη στην Αθήνα, 17 Μάη

η κρίση τους. Κανένα σωσίβιο στους
νεοναζί!» τόνισε.
Απόφαση για αποκλεισμό των ναζί
από τους δημόσιους χώρους έχει
πάρει και το δημοτικό συμβούλιο
της Νίκαιας. Η Κατερίνα Θωίδου,
δημοτική σύμβουλος και υποψήφια
δήμαρχος Νίκαιας-Ρέντη υπογράμμισε: «Είμαστε σήμερα εδώ για να
απαιτήσουμε από την κυβέρνηση να
ακούσει επιτέλους τη φωνή του κόσμου στις γειτονιές, να ακούσει τη
φωνή των δημοτικών συμβουλίων
και της Αθήνας και της Νίκαιας που
απαιτούν να μη δοθεί δημόσιος χώρος στους δολοφόνους της Χρυσής
Αυγής. Ας έρθουν να μας πουν και
στη Νίκαια ότι δεν είναι έγκυρη η
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου! Στη Νίκαια που έδρασε ο πιο δολοφονικός πυρήνας της ΧΑ, που
σκότωσε τον Παύλο Φύσσα, που μαχαίρωσε μετανάστες, που έκανε
τρομοκρατικές επιθέσεις και εισβολές στα σπίτια και στα τζαμιά. Το
δημοτικό συμβούλιο Νίκαιας πήρε
απόφαση ότι απαιτούμε να μην περάσει η αλλαγή του Ποινικού Κώδικα που ρίχνει στα μαλακά τη ΧΑ. Να
μην ξαναγυρίσουμε στο 2011 και το
2012 που προεκλογική καμπάνια για
τη ΧΑ σήμαινε μαχαιρώματα και επιθέσεις».

Επιτυχίες
Ο Κώστας Παπαδάκης, συνήγορος πολιτικής αγωγής στη δίκη της
Χρυσής Αυγής και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την Ανταρσία
στις γειτονιές της Αθήνας, τόνισε:
«Δίνουμε μέσα και έξω από το δικαστήριο τη μάχη για την καταδίκη της
ναζιστικής εγκληματικής βίας και τη

μάχη για την πολιτική απομόνωση
του φασισμού. Μια μάχη που μέχρι
τώρα έχει πάρα πολλές επιτυχίες
και έχει κατορθώσει να κάνει την πολιτική αγωγή κέντρο της δίκης, να
αναδείξει το χαρακτήρα της εγκληματικής οργάνωσης και να πετύχει
την επιτάχυνση της δίκης. Μιας δίκης που θα μπορούσε να είχε τελειώσει αν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε δείξει την απαραίτητη επιμέλεια
για να διεξάγεται καθημερινά, να
μην έχουν οι δικαστές άλλες υπηρεσίες και για να διεξάγεται στο Εφετείο και όχι στην εξορία του Κορυδαλλού. Μια δίκη που θα γινόταν με
δημοσιότητα αν η ίδια κυβέρνηση είχε καταργήσει τους νόμους που την
περιορίζουν και αν τα ΜΜΕ ήταν παρόντα. Αν η δίκη διεξαγόταν στο
Εφετείο που είναι ευκολότερη η
πρόσβαση του κόσμου. Όπως καταφέραμε σαν αντιφασιστικό κίνημα να
παραπεμφθούν σε δίκη, να απομονωθούν πολιτικά, να σταματήσουν
τη δράση τους τα τάγματα εφόδου,
συνεχίζουμε για να απομονωθούν
και να τιμωρηθούν οι φονιάδες. Μέχρι τη νίκη».
Τα αίσχη της κυβέρνησης ΝΔ που
δεν έκανε ούτε μία σύλληψη για τις
εκατοντάδες φασιστικές επιθέσεις
θύμισε ο Τζαβέντ Ασλάμ, πρόεδρος
της Πακιστανικής Κοινότητας, υπογραμμίζοντας ότι τα συνεχίζει η σημερινή κυβέρνηση λέγοντας μεταξύ
άλλων: «Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ποτέ ποιος δολοφόνησε τον Σαχζάτ Λουκμάν. Ποιος χτύπησε και
έσπασε πόδια και χέρια και κεφάλια
εφτακοσίων με χιλίων μεταναστών
εργατών. Η Χρυσή Αυγή. Έκαναν
δολοφονίες, χτύπησαν εργάτες, λέ-

γανε ότι θα φτιάξουν λάδι από ανθρώπους, ότι θα φτιάξουν παπούτσια από το δέρμα τους. Μπορούν
να έχουν δικαίωμα τέτοιοι άνθρωποι
για να πουν ότι είναι πολιτικοί; Είναι
ντροπή!
Οι δολοφόνοι του Παύλου Φύσσα
και όσοι έκαναν τις επιθέσεις με μαχαιριές και ρόπαλα σε εκατοντάδες
ανθρώπους θα πρέπει να καταλήξουν όπως οι δολοφόνοι του Σαχζάτ
Λουκμάν, οι πρώτοι δύο που πήρανε
ισόβια. Ο πατέρας του Σαχζάτ Λουκμάν, ο Χαντίμ Χουσεΐν, είναι εδώ γι’
αυτόν τον λόγο. Όποιος τους ψηφίσει να ξέρει ότι δίνει ψήφο για να
κάνουν δολοφονίες. Για να έχουν
ρόπαλα και μαχαίρια.
Να μην τους δίνονται ευκολίες. Ο
δήμος Αθήνας είπε όχι χώρους στη
ΧΑ. Γιατί σήμερα τους δίνεται χώρος; Για να οργανώσουν πάλι επιθέσεις και δολοφονίες; Καλούμε και
απαιτούμε να γίνει σεβαστή η απόφαση του δήμου Αθήνας. Δε χρειαζόμαστε μίσος, χρειαζόμαστε αλληλεγγύη με κάθε μετανάστη και κάθε εργάτη».

Σωματεία
Συνδικαλίστριες που έχουν βρεθεί
στην πρώτη γραμμή των μαχών μίλησαν για τη μάχη ενάντια στους ναζί μέσα στους χώρους δουλειάς. «Η
Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας στη χτεσινή συνεδρίασή της πήρε απόφαση να καλέσει σήμερα στην αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία για να μην
αφήσουμε σπιθαμή γης για τους νεοναζί της ΧΑ. Καταγγέλλουμε ταυτόχρονα την απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης, δηλαδή του
υπουργείου, να ακυρώσει την από-

φαση του δημοτικού συμβουλίου
της Αθήνας που έλεγε ότι δεν θα
παραχωρήσει χώρους και περίπτερα
στη Χρυσή Αυγή για την προεκλογική περίοδο», είπε η Ντίνα Γκαρανέ,
μέλος του ΔΣ της Γ’ ΕΛΜΕ και υποψήφια δημοτική σύμβουλος με την
Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας,
ενώ η συνυποψήφιά της Ζαννέτα Λυσικάτου, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εργαζόμενων του νοσοκομείου
Άγιος Σάββας, υπογράμμισε: «Ο
Άγιος Σάββας μαζί με τα υπόλοιπα
σωματεία της Υγείας και τα συνδικάτα έχουν βρεθεί στην πρώτη γραμμή
ενάντια στους φασίστες και το ρατσισμό. Διαδηλώσαμε για να ξεκινήσει η δίκη της ΧΑ και συνεχίζουμε να
διαδηλώνουμε μέχρι να καταδικαστούν οι δολοφόνοι νεοναζί. Είναι
προκλητικό να αντιμετωπίζονται σαν
ένα πολιτικό κόμμα που έχει το δικαίωμα να κάνει προεκλογικές συγκεντρώσεις. Δεν είναι. Είναι υπόδικοι
νεοναζί και θα έπρεπε να είναι στη
φυλακή».
Ο Γιάννης Σηφακάκης, μέλος της
ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ και υποψήφιος ευρωβουλευτής είπε: «Το ‘ποτέ ξανά
φασισμός’ δεν είναι μόνο ιδεολογία,
κρίνεται στην πράξη, στους δρόμους κόντρα σε κάθε προσπάθεια
που κάνουν οι δολοφόνοι της Χρυσής Αυγής. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ζητάει ψήφο στις κάλπες αλλά αυτή τη
στιγμή στέλνει την αστυνομία για να
ρίχνει δακρυγόνα με σκοπό να διαλύσει τις αντιφασιστικές συγκεντρώσεις. Αυτή είναι η κατάντια μιας κυβέρνησης που εκλέχτηκε με τις ψήφους των εργατών και της νεολαίας,
υποσχόμενη ότι θα έβαζε τέρμα
στην ασυδοσία των φασιστών. Προωθεί τον νέο Ποινικό Κώδικα που
τους ρίχνει στα μαλακά όπως και
τους βιαστές.
Και ταυτόχρονα είναι ένοχη γιατί
ακολουθεί τη ρατσιστική πολιτική
της ΕΕ φρούριο. Στη θέση του Δένδια σήμερα είναι η Γεροβασίλη που
κάνει τα ίδια. Στέλνει την αστυνομία
για να χτυπάει τους μετανάστες.
Δεν ξεχνάμε τον Εμπουκά και τα κολαστήρια της αστυνομίας όπου
υπάρχουν εκατοντάδες μετανάστες.
Δεν ξεχνάμε ότι για να παλέψουμε
τους φασίστες χρειάζεται να τσακίσουμε το ρατσισμό, να παλέψουμε
για ανοιχτά σύνορα, άσυλο στους
πρόσφυγες, νομιμοποίηση των μεταναστών, δικαίωμα ψήφου. Έχουμε
μάχες μπροστά μας που δεν τελειώνουν στις εκλογές. Δυναμώνουμε
την αντικαπιταλιστική αριστερά, δυναμώνουμε την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, την
ΚΕΕΡΦΑ και τις πρωτοβουλίες αυτές».

Αφροδίτη Φράγκου
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δώ και σχεδόν μια δεκαετία, η Ανταρσία στις Γειτονιές της Αθήνας φέρνει μέσα
στο δημοτικό συμβούλιο, τα αιτήματα των εργαζομένων, των
νέων, των συνταξιούχων, των
μεταναστών, των φτωχών αυτής της πόλης.
Τα αιτήματα των Συλλόγων
Γονέων και των σωματείων των
εκπαιδευτικών ενάντια στα κλεισίματα και τις
συγχωνεύσεις σχολείων απαιτώντας θέρμανση,
αξιοπρεπή σχολεία, προσλήψεις εκπαιδευτικών.
Τα αιτήματα των απεργών στα νοσοκομεία, των
καταληψιών του δήμου Αθήνας και όλων εκείνων
που διεκδικούν το δικαίωμά τους στην εργασία –
και που χωρίς αυτούς τίποτε απολύτως δεν θα
λειτουργούσε σε αυτήν την πόλη. Τα αιτήματα
των χειροτεχνών, των καλλιτεχνών δρόμου, των
ρακοσυλλεκτών και όλων εκείνων που παλεύουν
καθημερινά για το ψωμί τους – και δεν περιλαμβάνει η ατζέντα της “ανάπτυξης” των μεγαλοξενοδόχων και των εργολαβιών για τα έργα βιτρίνας.
Βρεθήκαμε στο πλευρό των ανέργων και των
αστέγων απαιτώντας να ανοίξουν -και να μη κλείσουν- χώροι στέγασης για αυτούς που τους έχουν
ανάγκη. Απαιτώντας δημόσιο Γηροκομείο με προσωπικό για όλους τους ηλικιωμένους, δομές και
υποστήριξη για τα άτομα με αναπηρία. Δίνοντας τη
μάχη ενάντια στα ιδιωτικά συμφέροντα που διεκδικούν τους ελεύθερους χώρους από την Ακαδημία
Πλάτωνα μέχρι το Γουδί.
Στο πλευρό των μεταναστών και της νεολαίας
ενάντια στην ατζέντα του “νόμου και της τάξης”
που προωθούν στο κέντρο της Αθήνας η νυν και
οι προηγούμενες κυβερνήσεις μαζί με τη δημοτική αρχή. Απαιτώντας πόλη ανοιχτή σε όλους
τους πρόσφυγες και μετανάστες, σχολεία ανοιχτά για τα προσφυγόπουλα. Μαζί με την ΛΟΑΤΚΙ
κοινότητα στα Pride, ενάντια στις σεξιστικές επιθέσεις και την καταπίεση των γυναικών.
Δέκα χρόνια τώρα, από το 2010 που ο Μιχαλολιάκος ύψωσε τη ναζιστική του παλάμη προς τον
δημοτικό σύμβουλο της Ανταρσίας στις Γειτονιές
της Αθήνας, όπου σταθούμε και όπου βρεθούμε,
στις αντιφασιστικές διαδηλώσεις στις γειτονιές,
στα αντιφασιστικά συλλαλητήρια στο κέντρο και
μέσα στο δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας πετύχαμε μικρές και μεγάλες νίκες απομονώνοντας την
Χ.Α.
Τους πρωταγωνιστές όλων αυτών των μαχών
θα τους βρείτε μέσα στο ψηφοδέλτιο της Ανταρσίας στις Γειτονιές της Αθήνας. Με τη δύναμη
αυτού του ψηφοδελτίου πάμε να δυναμώσουμε
την αντίσταση στους χώρους και στις γειτονιές
μας, κόντρα σε μια Αθήνα για τους λίγους και
τους ισχυρούς.
Εκεί, στις γειτονιές, στους χώρους εργασίας
και εκπαίδευσης, βρίσκεται η δύναμη για να αλλάξουμε τα πράγματα και η ενίσχυση της Ανταρσίας στις Γειτονιές της Αθήνας στο δημοτικό
συμβούλιο θα είναι ένα πολύτιμο εργαλείο σε αυτήν την κατεύθυνση.

Νίκη Αργύρη, ΠΣΟ ΑΝΤΑΡΣΥΑ, φοιτητικό κίνημα
καταλήψεων 2006-2007, υποψήφια δημοτική σύμβουλος με την Ανταρσία στις Γειτονιές της Αθήνας

προεκλογική περίοδος έχει ανάψει για
τα καλά, με τον ΣΥΡΙΖΑ να μην μπορεί
να κρύψει τις πολύ πραγματικές συγκλίσεις
του με τη ΝΔ ως προς τη διαχείριση της
επόμενης ημέρας: κίνητρα και φοροαπαλλαγές για τους πλούσιους, ψίχουλα για
τους φτωχούς.
Στο δήμο Θεσσαλονίκης βλέπουμε
την άλλη όψη αυτής
της σύγκλισης: στοχοποίηση των πιο
φτωχών και υποσχέσεις για περισσότερη
καταστολή, κατάργηση του ασύλου από
την πλευρά του Ν.
Ταχιάου, πρόταση για μνημόνιο συνεργασίας με την ΕΛ.ΑΣ. από την Κ. Νοτοπούλου.
Κοινή συνισταμένη όλων των υποψηφίων
ο μονόδρομος της μεταμνημονιακής λιτότητας, με τη δεξιά που δεν έχει ξεχάσει τον
μεγάλο αγώνα των συμβασιούχων στους
δήμους, να απειλεί με πλήρη ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας.
Απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις, η
απάντηση στις 26 Μάη πρέπει να είναι το
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Ανταρσίες
αντικαπιταλιστικό
πρόγραμμα που μιλάει για
διαγραφή
στη θεσσαλονίκη του χρέγια την ανατροπή ους και
έξοδο από
το ασφυκτικό πλαίσιο της ΕΕ και του ευρώ.
Παράλληλα, κρίσιμη είναι η στήριξη και οργάνωση της εργατικής αντίστασης που συνεχίζεται και στην προεκλογική περίοδο.
Είναι τιμή μου να συμμετέχω στο πλούσιο ψηφοδέλτιο της «Ανταρσία στη Θεσσαλονίκη για την ανατροπή», πλάι σε αγωνίστριες και αγωνιστές που μπήκαν μπροστά
σε όλες τις μάχες του προηγούμενου διαστήματος, ενώ πρωταγωνίστησαν στην πάλη ενάντια στην καταπίεση, το ρατσισμό

τις 26 Μάη στηριζουμε-ψηφίζουμε «Ανταρσία στην Πάτρα». Δυναμώνουμε την αντικαπιταλιστική αριστερά για να τα πάρουμε όλα
πίσω, γιατί η ελπίδα βρίσκεται στους αγώνες
και η ενίσχυση του ψηφοδέλτιού μας θα δυναμώσει τη φωνή τους.
Το ψηφοδέλτιο της Ανταρσίας στην Πάτρα
είναι γεμάτο με αγωνιστές από όλα τα μήκη
και τα πλάτη του κινήματος. Με τους αγωνιστές του Συντονιστικού των Νοσοκομείων,
τους αντιφασίστες και αντιρατσιστές της ΚΕΕΡΦΑ, τους αγωνιστές
του ΛΟΑΤΚΙ και του αναπηρικού κινήματος. Ένα δίκτυο αγωνιστών
και αγωνιστριών που πρωτοστατεί πέντε χρόνια τώρα σε όλα τα
κρίσιμα ραντεβού της αντίστασης: Από τα φραουλοχώραφα της
Μανωλάδας και τα αντιφασιστικά συλλαλητήρια ως τις απεργίες
και τις διαδηλώσεις με αιτήματα δικαίωμα στη δουλειά, αυξήσεις
στους μισθούς και τις συντάξεις, λεφτά για την Υγεία, την Παιδεία,

Eυκλείδης Μακρόγλου,
δικηγόρος, υποψήφιος δημοτικός
σύμβουλος με την Ανταρσία στη
Θεσσαλονίκη

τους ΟΤΑ και όχι για το χρέος και
τους εξοπλισμούς.
Ψηφίζουμε «Ανταρσία στην Πάτρα» με στόχο ένα δήμο που θα
συγκρούεται, που δεν θα αποδέχεται τους περιορισμούς και τα
πλαίσια που χαράσσει ο μεταμνημονιακός μονόδρομος των πλεονασμάτων στους ΟΤΑ προβάλλοντας τη μόνη εναλλακτική που είναι το αντικαπιταλιστικο πρόγραμμα πάλης: Τη διαγραφή του χρέους, τις κρατικοποιήσεις των τραπεζών, τον εργατικό έλεγχο. Στόχος μας, παλεύοντας μαζί, να τραβήξουμε όλον τον κόσμο της Αριστεράς σε αυτή την προοπτική.
«Ανταρσία στην Πάτρα», για ένα Δήμο που θα σπάει τις θηλιές
του χρέους, της υποχρηματοδότησης και των συμβιβασμών, για να
επιβάλλουμε τις λύσεις των εργατών. Θα νικήσουμε!

Νεκτάριος Χαϊντάρ, φοιτητής Ιατρικής, υποψήφιος
δημοτικός σύμβουλος με την Ανταρσία στην Πάτρα

Η

Ανταρσία στην Ξάνθη συμμετέχει φέτος για πρώτη φορά στις δημοτικές
εκλογές, και σαν επί πολλά χρόνια συνδικαλίστρια εκπαιδευτικός και ενταγμένη στο
αντικαπιταλιστικό κίνημα της πόλης από την
δεκαετία του '80, δεν θα μπορούσα παρά
να είμαι χαρούμενη για αυτήν την εξέλιξη.
Στις 26 Μάη ο κόσμος χρειάζεται να χαράξει το δικό του μονόδρομο, τη δική του
εναλλακτική απέναντι στον “ρεαλισμό” της
κυβέρνησης που δίνει προεκλογικά ψίχουλα. Ζούμε μια προεκλογική περίοδο μέσα
στην οποία βλέπουμε να ξεσπάνε απεργίες,
πχ στα νοσοκομεία ενάντια στην διάλυση
που φέρουν οι περικοπές. Οι αντιστάσεις
συνεχίζονται και πάνω στα θέματα της δημοκρατίας, ενάντια στην φασιστική απειλή,
τον ρατσισμό και την ισλαμοφοβία.
Στο ζήτημα της γυνακείας καταπίεσης, ο
δήμος είναι ο κατεξοχήν θεσμός που μπορεί να στηρίξει την εργατική οικογένεια και
ιδιαίτερα τη γυναίκα, στο μεγάλωμα των
παιδιών, στη φροντίδα των ηλικιωμένων.
Αυτό ήταν και ένα από τα αιτήματα της φετινής απεργιακής μέρας της γυναίκας στις
8 Μάρτη. Γι' αυτό παλεύουμε για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στους ΟΤΑ. Πώς

και το φασισμό στη Θεσσαλονίκη.
Όλη αυτή η δράση έπαιξε ρόλο ενάντια
στον εθνικιστικό παροξυσμό που προηγήθηκε: όλες και όλοι χαρήκαμε για τον αποκλεισμό της εγκληματικής συμμορίας της
ΧΑ από τις εκλογές στο δήμο, αλλά ταυτόχρονα γνωρίζουμε ότι δεν οφείλεται σε
γραφειοκρατικά κωλύματα, αλλά στη συνεχιζόμενη πολιτική κρίση της και την αδυναμία να εκμεταλλευτεί ένα φαινομενικά ευνοϊκό περιβάλλον.
Για όλους αυτούς τους λόγους, η φωνή
της αντικαπιταλιστικής αριστεράς και της
εργατικής αντίστασης πρέπει να ακουστεί
δυνατά και μέσα στο δημοτικό συμβούλιο.

θα στηριχτούν οι υπηρεσίες, πώς θα γίνουν
έργα αντιπλημμυρικά,
αποχέτευσης, πώς θα
στηριχτεί το πράσινο, η καθαριότητα χωρίς
εργαζόμενους στο δήμο; Με τις εργολαβίες;
Στο ερώτημα που τίθεται τάχα στο όνομα
του “ρεαλισμού”, που θα βρεθούν τα λεφτά, απαντάμε ξεκάθαρα με τη διαγραφή
του χρέους, της Λερναίας Ύδρας που της
κόβεις ένα κεφάλι και βγαίνουν άλλα δέκα.
Επιπλέον ζούμε σε ένα σύστημα, που όχι
μόνο δεν μπορεί να λύσει τις στοιχειώδεις
ανάγκες μας, αλλά είναι και πιο επικίνδυνο
στο επίπεδο του ρατσισμού, του φασισμού,
της απειλής του πολέμου.
Το ψηφοδέλτιό μας είναι ένα ανοιχτό κάλεσμα στον κόσμο της βιοπάλης και του
αγώνα. Η κοινή συμμετοχή στο ψηφοδέλτιό
μας μειονοτικών και μη μειονοτικών αγωνι-

στών-τριων είναι από μόνο του ένα ηχηρό
μήνυμα ενάντια στις πολιτικές του μίσους
και του εθνικισμού, ενάντια στην προοπτική
του πολέμου και της πατριδοκαπηλείας
που προωθείται αυτήν την περίοδο από τα
πάνω. Στέλνουμε το μήνυμα εργάτες ενωμένοι ανεξάρτητα από θρήσκευμα, εθνική
συνείδηση, να παλέψουμε για τις δικές μας
ανάγκες.
Γι' αυτό και βρεθήκαμε πριν λίγες μέρες
στο στόχαστρο θρασύδειλων φασιστοειδών. Έσκισαν τις αφίσες του συνδυασμού
μας στον οικισμό του Πούρναλικ και τις πέταξαν μέσα στην αυλή του σπιτιού υποψηφίου δημοτικού συμβούλου σε μία προφανή προσπάθεια στοχοποίησης και εκφοβισμού. Δεν θα περάσουν! Καλούμε τους εργαζόμενους, τη μειονότητα, τη νεολαία να
στηρίξουν την Ανταρσία στην Ξάνθη την
Κυριακή στις 26 Μάη στις κάλπες για να
δώσουμε μαζί τη μάχη ενάντια στη φτώχεια
και την ανεργία, ενάντια στο ρατσισμό και
τους φασίστες.

Βάσω Αλεξοπούλου,
συνταξιούχος εκπαιδευτικός, υποψήφια
δημοτική σύμβουλος με την Ανταρσία
στην Ξάνθη
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Εκλογές 26 Μάη

στους δήμους
Σ

τη Νίκαια και στο Ρέντη
δίνουμε τη μάχη των
εκλογών στο Δήμο, στην Περιφέρεια και στην Ευρωβουλή για να δυναμώσουμε την
αντικαπιταλιστική αριστερά και ταυτόχρονα να
στείλουμε το μήνυμα ότι η εργατική τάξη έχει
τη δύναμη να σταματήσει τις περικοπές, την
ανεργία, το φασισμό, το ρατσισμό και τις σεξιστικές διακρίσεις.
Ταυτόχρονα με τη μάχη για να φτάσουν τα
ψηφοδέλτιά μας στις κάλπες της Κυριακής, δώσαμε τη μάχη για την επιτυχία της απεργίας στα
νοσοκομεία την περασμένη Πέμπτη 16 Μάη.
Οργανώσαμε για πρώτη φορά εκδήλωση-παρουσίαση του
βιβλίου της Μαρίας Στύλλου μέσα στο Γενικό Κρατικό νοσοκομείο Νίκαιας με ομιλήτρια τη συγγραφέα και την υποψήφια δήμαρχο Κατερίνα Θωίδου, όπου συζητήσαμε ποιος φταίει για την καταπίεση των γυναικών και πώς μπορούμε να παλέψουμε γυναίκες και άντρες ενωμένοι κόντρα στους διαχωρισμούς που βάζει το σύστημα του καπι-

ταλισμού. Η εμπειρία από τον
αγώνα που δώσαμε ως καθαρίστριες στο νοσοκομείο Άγιος
Σάββας μαζί με το σωματείο μας,
δίνει έμπνευση και αποτελεί ένα
χειροπιαστό παράδειγμα για το ποια είναι η δύναμη των αγώνων από τα κάτω και πώς μπορούμε να κερδίσουμε μόνιμη και σταθερή δουλειά
για όλους χωρίς να περιμένουμε τις υποσχέσεις
της κυβέρνησης και του υπουργείου Υγείας.
Πάμε δυνατά για να δυναμώσουμε τους αγώνες μας το επόμενο διάστημα και να τσακίσουμε τα μνημόνια στην Υγεία και στην πόλη μας,
να παλέψουμε για να πάρουμε πίσω όλα όσα
μας έκλεψαν, να βάλουμε τέλος στη διάλυση των κοινωνικών υπηρεσιών, να διεκδικήσουμε μία πόλη για τις
ανάγκες μας, να κάνουμε την Κοκκινιά κόκκινη ξανά!

Φιλιώ Φραγκάκου,
καθαρίστρια στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας, υποψήφια
δημοτική σύμβουλος με την “Ανταρσία στην Κοκκινιά της
προσφυγιάς και της Αντίστασης”

H

Kόκκινη Ρωγμή στο Ηράκλειο Αττικής απευθύνεται στην ευρεία βάση του κόσμου επιδιώκοντας τη συσπείρωσή του
για να παλέψουμε μαζί ενάντια σε όλα τα μνημονιακά προτάγματα που εφαρμόζονται και στο δήμο μας.
Στην εκπαίδευση, πρόσφατα αναδείχτηκε το μεγάλο θέμα των
σχολείων που έκλεισαν στη Μεταμόρφωση και τα παιδιά της
Μεταμόρφωσης πρέπει να έρθουν στο Ηράκλειο. Η απάντηση
της δημοτικής αρχής του κ. Μπάμπαλου αντί να διεκδικήσει περισσότερα σχολεία, ήταν να φέρει αντιμέτωπους τους μαθητές της Μεταμόρφωσης και του Ηρακλείου λέγοντας ότι προτεραιότητα θα έχουν οι μαθητές του Ηρακλείου. Τα νηπιαγωγεία καλύπτονται με βάουτσερ και ΕΣΠΑ τα οποία δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των κατοίκων αλλά έχουν και κοντά ποδάρια γιατί όταν αυτά θα πάψουν, θα δημιουργήσουν πρόβλημα στη λειτουργία τους.
Ένα ακόμη μεγάλο πρόβλημα είναι η έλλειψη προσωπικού στα ΚΑΠΗ που δημιουργεί επιπρόσθετα βάρη στις οικογένειες οι οποίες δεν έχουν βοήθεια για τους ηλικιωμένους τους. Στο κομμάτι της Υγείας, καθώς υποστελεχώνεται η πρωτοβάθμια περίθαλψη, θα προκύψει θέμα περίθαλψης κάτι που δεν θα μπορεί να καλύψει το κοινωνικό ιατρείο του δήμου που στελεχώνεται με εθελοντές.
Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι οι ρατσιστικές επιθέσεις που γίνονται στα βουβά τη νύχτα, κάτι που εμείς πρέπει να παλέψουμε τη μέρα και με όλους τους κατοίκους συσπειρωμένους δίπλα μας, με ομάδες που θα ενημερώνουν τους μαθητές στα σχολεία που βρίσκονται στο στόχαστρο των χρυσαυγιτών. Ήδη σε αυτήν την κατεύθυνση
έχουμε δώσει όλα τα προηγούμενα χρόνια μεγάλους αγώνες πετυχαίνοντας να κλείσουν τα γραφεία της Χ.Α στο βόρειο τομέα και οργανώνοντας την αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και τους μετανάστες.
Καλούμε το λαό του Ηρακλείου όχι μόνο να μας ψηφίσει αλλά και να συσπειρωθεί δίπλα μας τόσο στις εκλογές
αλλά και μέσα στους αγώνες όπου βρίσκεται η δύναμη για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα ζητήματα.

Μαρία Ντάσιου, γιατρός στο Σωτηρία και στη ΤΟ.Μ.Υ. Ηρακλείου, μέλος σε δομές κοινωνικής αλληλεγγύης,
μέλος στο Συντονιστικό της ΚΕΕΡΦΑ, υποψήφια δημοτική σύμβουλος με την Κόκκινη Ρωγμή στο Ν.Ηράκλειο

Η

ανάγκη ύπαρξης μιας αριστερής, αντικαπιταλιστικής φωνής στον δήμο Βριλησσίων γέννησε την Αντίσταση και Ανατροπή.
Μια φωνή η οποία θα βάζει τα δικαιώματα και
τους αγώνες της εργατιάς πάνω από κάθε
“κερδοφόρο προϋπολογισμό”.
Κάθε αστικό δημοτικό σχήμα έρχεται προεκλογικά με προγράμματα αναδιαμόρφωσης
του δήμου Βριλησσίων (όμορφα πάρκα, όμορφοι κάδοι απορριμμάτων,
όμορφα λουλούδια στους δρόμους κτλ) αγνοώντας ή αποκρύπτοντας τα
πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε εργαζόμενη/νος, από τα
βάρη της καπιταλιστικής κρίσης που τους έχουν φορτώσει οι μνημονιακές
κυβερνήσεις. Οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, οι μισθοί ψίχουλα, τα ανύπαρκτα εργατικά δικαιώματα και οι ελάχιστες έως μηδαμινές υγειονομικές καλύψεις στους χώρους εργασίας είναι ένα μικρό δείγμα του τι υπόκειται η εργατική τάξη σε κάθε καπιταλιστική γωνιά αυτού του κόσμου. Τα Βριλήσσια δεν
αποτελούν εξαίρεση. Πριν από 2 χρόνια ήρθα κι εγώ αντιμέτωπος με αυτή
την κατάσταση, σαν εργαζόμενος του δήμου Βριλησσίων μέσω προγραμμά-

Η

αντικαπιτ αλιστική παρέμβαση στις δημοτικές εκλογές
του Πειραιά
μπαίνει στην
τελευταία
προεκλογική
βδομάδα, έχοντας από νωρίς
καθορίσει το κέντρο βάρους
της πολιτικής συζήτησης γύρω
από τα ζητήματα που έχουν σημασία: την Κόσκο, την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού και την
επέκταση, το αντιφασιστικό κίνημα και τον αποκλεισμό των
ναζί από το δημόσιο χώρο.
Είναι η τελευταία βδομάδα
μιας περιόδου συνεχούς επαφής με κόσμο με τον οποίο θέλουμε να οργανώσουμε την
Ανταρσία στο Λιμάνι: εργαζόμενους στον ΟΛΠ και την Κόσκο, στα ΕΛΤΑ και τη ΔΕΗ,
στην καθαριότητα του δήμου
και τα νοσοκομεία της πόλης,
τα σχολεία και τους μικρότερους χώρους δουλειάς στους
οποίους βρεθήκαμε.
Κόσμο στις γειτονιές, στα
Καμίνια και την παλιά Κοκκινιά, τον κόσμο της Πειραϊκής
που παλεύει ενάντια στις νέες
προβλήτες και το master plan.
Μαζί θα βαδίσουμε και το επόμενο διάστημα, παλεύοντας
ενάντια στα επιχειρηματικά
συμφέροντα που θα έχουν
στο πλευρό τους την όποια
επόμενη δημοτική αρχή. Και η
Ανταρσία στο Λιμάνι με θέση
στο δημοτικό συμβούλιο θα είναι στήριγμα για τους αγώνες
που έχουμε μπροστά.

Αντώνης Αλφιέρης,
ιδιωτικός υπάλληλος, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με
την Ανταρσία στο Λιμάνι

των 8μηνης σύμβασης ΟΑΕΔ. Παρόλο που
οι ανάγκες μόνιμου προσωπικού ήταν και είναι τεράστιες, ένα μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων ήταν συμβασιούχοι, άνθρωποι οι
οποίοι θα πεταγόντουσαν στον κάδο ανακύκλωσης της ανεργίας. Εκεί είδα τους αγώνες των εργαζομένων για μόνιμη εργασία
(Ιούνιος 2017) και αποφάσισα να τους στηρίξω. Η απάντηση των προϊσταμένων, όταν τους είπα ότι θα απεργήσω, ήταν
“Δεν σε αφορά το θέμα”, “Δεν έχεις δικαίωμα να απεργήσεις” και άλλα ακόμα τα οποία αγνόησα, ακολουθώντας το κάλεσμα του συντρόφου Ορέστη
Ηλία (επικεφαλής της Αντίστασης και Ανατροπής - τότε δημοτικός σύμβουλος). Με τον καιρό συμπορεύθηκαν κι άλλες/άλλοι μαζί μας σε ένα νέο Αριστερό Αντικαπιταλιστικό δημοτικό σχήμα που έρχεται στα Βριλήσσια ν’ αντισταθεί στα μνημονικά μέτρα και ν’ ανατρέψει κάθε καπιταλιστικό σχέδιο.

Θόδωρος Λυκογιαννάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.,
υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την Αντίσταση και Ανατροπή Αντικαπιταλιστική Κίνηση Βριλησσίων

Β

ρισκόμαστε
λίγες μέρες
πριν τις εκλογές
και οι συζητήσεις στους εργατικούς χώρους και τις γειτονιές έχουν
στο κέντρο το
πως τα μνημόνια και οι περικοπές έχουν ρημάξει
τις δημόσιες υπηρεσίες και τις απολαβές που έχουμε σαν δημότες.
Η Ανταρσία στα Χανιά, η φωνή της
αντικαπιταλιστικής αριστεράς, είναι
στο δημοτικό συμβούλιο τα τελευταία 5 χρόνια και η δράση της μέσα
και έξω αναγνωρίζεται επειδή έχουμε συνδεθεί με τις εργατικές μάχες
ενάντια στη λιτότητα αλλά και τις
μάχες ενάντια στον ρατσισμό και
τους φασίστες, κόντρα στη λογική
της διαχείρισης και του ρεαλισμού.
Από τις μάχες των συμβασιούχων
στους δήμους για μονιμοποίηση και
τις μάχες που δίνουν οι εκπαίδευτικοι για διορισμούς, μέχρι την πάλη
ενάντια στον σεξισμό και τις διακρίσεις και τα αιτήματα να έχουμε παιδικούς σταθμούς και γηροκομεία.
Αλλά και στους αγώνες για τους
ελεύθερους χώρους όπως είναι το
στρατόπεδο Μαρκοπούλου απαιτώντας να παραμείνει πράσινο.
Παλεύουμε οι καραβιές των προσφύγων που καταφέρνουν να σωθούν, να μην στοιβάζονται στα πατώματα της παλιάς ηλεκτρικής χωρίς ρεύμα κα νερό σε άθλιες συνθήκες για να καταλήξουν στην Αμυγδαλέζα.
Έχουμε κλείσει δύο φορές τα γραφεία της Χρυσής Αυγής με τις αντιφασιστικές κινητοποιήσεις και δεν
τους έχουμε επιτρέψει να κάνουν
κουμάντο στα σχολεία όπως επιχείρησαν. Με τα συνδικάτα των εκπαιδευτικών μπροστά αλλά και με απόφαση
του δημοτικού συμβουλίου παλέψαμε
να διδάσκονται οι Αλβανοί μαθητές τη
μητρική τους γλώσσα. Ενάντια στην
περιθωριοποίηση των Ρομά και του
κοινωνικού αποκλεισμού χάριν “τουρισμού”.
Με αυτές τις παρακαταθήκες παρεμβαίνουμε και κατεβαίνουμε και
σε αυτές τις δημοτικές εκλογές με
συντρόφους και συντρόφισσες που
βρεθήκαμε στο δρόμο για να εκφράσουμε την αριστερή στροφή και την
ριζοσπαστικοποίηση μέσα και έξω
από το δημοτικό συμβούλιο. Για να
τα πάρουμε όλα πίσω και όχι τα ψίχουλα που μας πετάνε.

Μαρία Καλιτσουνάκη,
ιδιωτική υπάλληλος, υποψήφια
δημοτική σύμβουλος με την Ανταρσία
στα Χανιά

Ρίξτε το φράχτη στον Έβρο, Γενάρης 2016
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Θυμηθείτε τις ανταρσίες που κάναμε μαζί!

Σχολεία ανοιχτά για τα προσφυγόπουλα

Με το 62% του ΟΧΙ στο δημοψήφισμα, Ιούλης 2015

Δικαιοσύνη για τον Εμπουκά

Με απεργίες μέχρι τη νίκη!
Κάτω τα χέρια από την απεργία, 15 Γενάρη 2018

Δικαιοσύνη για τον Ζακ/Ζackie

Αθήνα Πόλη Αντιφασιστική, 19 Γενάρη 2013

Προσλήψεις-μονιμοποιήσεις-χρηματοδότηση στα νοσοκομεία

Λευτεριά στην Παλαιστίνη

ΑΝΤικαπιταλιστική ΑΡιστερή γιαΣΥνεργασία
την Ανατροπή
ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗΣ, ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ,
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

Απεργιακή 8 Μάρτη 2019

Όχι στον εθνικισμό
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Ανταρσία στους δρόμους και στις κάλπες

Ο

ι εκλογές στις 26 Μάη
είναι μια κρίσιμη πολιτική αναμέτρηση. Επιδιώκουμε να εκφραστεί και
στις κάλπες όχι μονάχα η κρίση των από πάνω αλλά και η
δύναμη και δυναμική των από
κάτω. Των εργατών που παλεύουν με τις απεργίες τους
για να τα πάρουν όλα πίσω.
Των γυναικών και των ΛΟΑΤΚΙ
που παλεύουν ενάντια στον
σεξισμό, την καταπίεση και τις
διακρίσεις. Η μάχη για ανοιχτά
σύνορα για τους πρόσφυγες
και ισόβια στους φασίστες της
Χρυσής Αυγής. Το κίνημα για
την υπεράσπιση του πλανήτη
από την κλιματική αλλαγή και
καταστροφή.

Η προεκλογική συγκέντρωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στην Αθήνα, 20 Μάη

Αυτά επιδιώκουμε να εκφράσουμε με τα ψηφοδέλτια της ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε όλες τις κάλπες και στις
ευρωεκλογές, στέλνοντας πολύ δυνατό μήνυμα
ότι δεν θα αφήσουμε η οργή απέναντι στη διακυβέρνηση του Τσίπρα να πάει προς τα δεξιά, να πισωγυρίσει προς τη Νέα Δημοκρατία αλλά να βρει
διέξοδο προς τα αριστερά με την ενίσχυση της
αντικαπιταλιστικής και επαναστατικής αριστεράς.
Θέλουμε δυνατή ΑΝΤΑΡΣΥΑ, δυνατή αντικαπιταλιστική αριστερά για να μπορέσουμε να συγκρουστούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση του κεφαλαίου και των μνημονίων, του ρατσισμού και της
ακροδεξιάς απειλής, του πολέμου. Απέναντι στην
εικόνα που προσπαθούν να ζωγραφίσουν για την
ενωμένη, δημοκρατική και ευημερούσα ΕΕ, η
πραγματικότητα είναι ότι οι μηχανισμοί της ΕΕ διευρύνουν και αναπαράγουν τις ανισότητες ανάμεσα στους πλούσιους και τους φτωχούς, ανάμεσα
στο κεφάλαιο και τους εργάτες. Kαι γι' αυτό η διεθνιστική ρήξη με τους θεσμούς της ΕΕ είναι απαραίτητη για να βελτιώσουμε τη ζωή και την θέση
των εργατών.
Η πραγματικότητα είναι ότι η “ευημερούσα” ΕΕ
κλυδωνίζεται. Ο γαλλογερμανικός άξονας τρίζει,
η Βρετανία βρίσκεται μπροστά στην απειλή του
μπρέξιτ, οι ιταλικές τράπεζες βρίσκονται στο κόκκινο. Το “πρότυπο” του Μακρόν έχει τσαλακωθεί
από τους απεργούς και τους διαδηλωτές που με
τα Κίτρινα Γιλέκα επιμένουν εδώ και μήνες ενάντια στην πολιτική του. Στην Ιταλία, τον ακροδεξιό
Σαλβίνι υποδέχονται καθημερινά διαδηλωτές
ενάντια στην ρατσιστική πολιτική του. Στην Ισπανία το κόμμα του Ραχόι πάτωσε στις πρόσφατες
εκλογές. Στην Αυστρία κατέρρευσε η κυβέρνηση
δεξιάς και φασιστών μετά την αποκάλυψη του
σκανδάλου του αντιπροέδρου Στράχε, δείχνοντας
ότι η άνοδος της ακροδεξιάς δεν είναι μονόδρομος. Μια τεράστια νίκη για το αντιφασιστικό κίνημα και την αντικαπιταλιστική αριστερά που έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτήν την εξέλιξη.
Από την Βραζιλία που 1,5 εκατομμύριο διαδηλώνουν ενάντια στον Μπολσονάρο μέχρι το Σουδάν
που ο κόσμος ανατρέπει δικτάτορες θυμίζοντας
τις μέρες της επαναστατικής Ρωσίας το '17, οι
από κάτω είναι ένα καζάνι που βράζει και μπορούν να τα κερδίσουν όλα.
Αυτή είναι η εικόνα της κρίσης των από τα πάνω
και της αντίστασης των από κάτω και αυτήν την
εικόνα επιδιώκουμε να εκφράσουμε με τα ψηφοδέλτια της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Επιδιώκουμε να βγει ενισχυμένη η αντικαπιταλιστική αριστερά για να κλι-

μακώσουμε τη σύγκρουση και εδώ στην Ελλάδα,
ενάντια στην πολιτική των μνημονίων και την κυβερνητική πολιτική του Τσίπρα.
Παραμονές των εκλογών η κυβέρνηση υπόσχεται ψίχουλα στους φτωχούς και τους εργαζόμενους, την περιβόητη 13η σύνταξη. Ποια είναι η
πραγματικότητα όμως; Επιλέγουν να δώσουν 800
εκατομμύρια ευρώ για τα 2,5 εκατομμύρια χαμηλοσυνταξιούχους, την ώρα που επιλέγουν να δώσουν 5,5 δις ευρώ, 7 φορές πάνω δηλαδή, για να
μπορέσουν να εξασφαλίσουν τη συνέχεια της
αποπληρωμής του χρέους. Τα μνημόνια είναι εδώ
μαζί με τα αιματοβαμμένα υπερπλεονάσματα που
πετυχαίνουν κόβοντας τις κοινωνικές δαπάνες.

Ταξική πολιτική
Aυτή είναι η ταξική πολιτική που ακολουθεί η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και γι' αυτό επί της ουσίας
συγκλίνουν με τη Νέα Δημοκρατία που βρίσκει το
θράσος να λέει ότι πρέπει να δουλεύουμε 7 μέρες
τη βδομάδα και ότι πρέπει να επιταχυνθούν ακόμη
περισσότερο αυτές οι αντεργατικές πολιτικές.
Απέναντι σε αυτήν την εικόνα εμείς προβάλλουμε
ότι η εργατική τάξη και το κίνημά της έχει τη δύναμη να τα πάρει όλα πίσω με απεργίες και όχι με
προεκλογικές υποσχέσεις για ψίχουλα.
Έχουμε τη δύναμη να συγκρουστούμε όχι μονάχα με τη λιτότητα και τα μνημόνια αλλά συνολικά με όλα όσα αφορούν τη ζωή μας. Να συγκρουστούμε με το ρατσισμό και την φασιστική απειλή.
Δικιά μας υπόθεση είναι, του αντιρατσιστικού και
αντιφασιστικού κινήματος που βγήκε μαζικά
στους δρόμους φέτος στις 16 Μάρτη σε όλο τον
πλανήτη να συγκρουστεί με την Ευρώπη-Φρούριο
απαιτώντας ανοιχτά σύνορα για τους πρόσφυγες,
ίσα δικαιώματα και νομιμοποίηση για τους μετανάστες, άσυλο και στέγη, ιθαγένεια για τα παιδιά
των μεταναστών, δικαίωμα ψήφου, δικαίωμα
στους χώρους λατρείας. Είμαστε οργισμένοι με
την δολοφονία του Ζακ-Ζackie Κωστόπουλου, με
τον θάνατο του Εμπουκά μέσα στο αστυνομικό
τμήμα Ομονοίας με υπουργό Δημόσιας Τάξης τη
Γεροβασίλη. Ο κόσμος που ανέδειξε τον ΣΥΡΙΖΑ
είναι μίλια μακρυά από αυτές τις πολιτικές και μαζί του θα παλέψουμε για να κάνουμε ανταρσία και
στους δρόμους και στις κάλπες.
Για να τσακίσουμε την ακροδεξιά απειλή, για να
συγκρουστούμε με τους φασίστες της Χρυσής
Αυγής. Δεν θα περιμένουμε τα λεγόμενα “δημοκρατικά” μέτωπα που προσπαθεί να στήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με τα ρετάλια της σοσιαλδημοκρατίας, ακόμη και με πολιτικούς σαν τον Δένδια.

Δεν ξεχνάμε ότι ήταν εκείνος που σαν υπουργός
δημόσιας τάξης έστελνε την αστυνομία να “καθαρίσει” τους δρόμους της Αθήνας από τους μετανάστες, οπλίζοντας το χέρι της φασιστικής Χρυσής Αυγής για να προχωράει σε δολοφονικές επιθέσεις. Δεν έχουμε να κάνουμε τίποτε με τέτοιου
είδους “μέτωπα”. Η αντιρατσιστική και αντιφασιστική δράση του ίδιου του κινήματος είναι η εγγύηση - όπως η αντιφασιστική συγκέντρωση
ενάντια στην απόπειρα του Κασιδιάρη και της φασιστικής συμμορίας να κάνουν προεκλογική σύναξη στην Ακαδημία Πλάτωνα. Ακολουθώντας το
παράδειγμα των εργαζόμενων της ΕΡΤ που υλοποιώντας την απόφαση του συνδικάτου τους εμπόδισαν να υπάρχει διακαναλική συνέντευξη της
φασιστικής συμμορίας.
Παλεύουμε ενάντια στην απειλή του πολέμου.
Δεν εμπιστευόμαστε την “πολυδιάστατη” εξωτερική πολιτική του Τσίπρα για να λύσει τα ζητήματα.
Η δική μας διεθνιστική απάντηση είναι: Οι εργάτες των Βαλκανίων και της Τουρκίας είναι αδέλφια μας. Με αυτόν τον τρόπο αντιπαρατεθήκαμε
στη Συμφωνία των Πρεσπών λέγοντας ένα μεγάλο
διεθνιστικό “Όχι” για να μπορεί να εκφράσει
πραγματικά τις αγωνίες και τις προσδοκίες του
κόσμου που παλεύει από τα κάτω.
Μας παίρνει να αλλάξουμε τα πράγματα; Κόντρα στον ψεύτικο ρεαλισμό των “αρνητικών συσχετισμών” η ΑΝΤΑΡΣΥΑ λέει ότι έχουμε τη δύναμη να τα αλλάξουμε όλα. Γιατί η εργατική τάξη
και η νεολαία είναι εδώ. Το ΟΧΙ, που το καλοκαίρι
του 2015 εκφράστηκε με ένα σαρωτικό τρόπο με
το 62% στο δημοψήφισμα, είναι εδώ. Η ριζοσπαστικοποίηση προς τα αριστερά δεν έχει τελειώσει
παρά τους συμβιβασμούς του ΣΥΡΙΖΑ. Παράδειγμα, η φετινή μεγάλη -και για πρώτη φορά απεργιακή- 8 Μάρτη. Αλλά και το περσινό Pride της
Αθήνας, η μεγάλη διαδήλωση των ΛΟΑΤΚΙ -που είχε παραπάνω κόσμο από τα θλιβερά εθνικιστικά
συλλαλητήρια “για το όνομα της Μακεδονίας”.
Μπορούμε να τα αλλάξουμε όλα πατώντας πάνω
σε ένα ολόκληρο κίνημα που παλεύει για την ανατροπή του καπιταλισμού και όχι τη διαχείρισή του.
Κόντρα στον ψεύτικο ρεαλισμό που περιορίζεται
στα όρια του κοινοβουλευτικού δρόμου, υπάρχει
εναλλακτική λύση και είναι η αντικαπιταλιστική
ανατροπή που εκφράζει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Εμπρός για
ανταρσίες και στους δρόμους και στις κάλπες!

Γιάννης Σηφακάκης,
μέλος ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ, υποψήφιος
ευρωβουλευτής ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Τρεις εκπρόσωποι
της Πολιτικής Αγωγής στην
δίκη της Χ.Α υποψήφιοι με
την Ανταρσία στις Γειτονιές της
Αθήνας και την ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις
ευρωεκλογές, ας ξεκινήσουμε
με ένα σχόλιο πάνω σε αυτό.
H δίκη της Χρυσής Αυγής είναι πολύ στενά συνδεδεμένη με
τις εκλογές. Τόσο στην Ελλάδα
όσο και στην Ευρώπη, καθώς
έχει διεθνή αντίκτυπο. Στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές ο
Κασιδιάρης μπόρεσε και πήρε
ένα πολύ υψηλό ποσοστό σε μια
περίοδο που η δίκη δεν είχε
ακόμη ξεκινήσει, το ΛΑΟΣ δεν
συμμετείχε στις εκλογές και η
Νέα Δημοκρατία κατέρρεε μετά
την έκρηξη που πυροδότησε η
κατάληψη της ΕΡΤ.
Σήμερα με τη δίκη να έχει
κλείσει τέσσερα χρόνια και όλο
το συντριπτικό αποδεικτικό υλικό που έχει έρθει στο φως για
την ενοχή της εγκληματικής οργάνωσης της Χ.Α, τα πράγματα
έχουν αλλάξει. Η Χ.Α είναι απομονωμένη αφενός εξαιτίας της
δίκης, αφετέρου εξαιτίας των
συνεχών αντιφασιστικών κινητοποιήσεων. Ήδη, δημοσκοπικά,
στο δήμο Αθήνας καταγράφει
40% μείωση, ενώ στο εσωτερικό
της καταγράφονται συγκρούσεις. Τι φταίει και η Χ.Α δεν ακολουθεί ανοδικά την υπόλοιπη ευρωπαϊκή ακροδεξιά;
Την απάντηση τη δίνει ο ίδιος
ο Μιχαλολιάκος λέγοντας ότι
εδώ έχουμε τη δίκη – και αυτό
είναι αλήθεια. Η δίκη τους έχει
καθηλώσει, όχι μόνο μέσα στο
δικαστήριο, αλλά και μέσα από
την πολιτική καμπάνια του αντιφασιστικού κινήματος. Το δεύτερο που λέει ο Μιχαλολιάκος είναι ότι στην Ελλάδα είναι συνέχεια αντιμέτωποι στους δρόμους και στους χώρους εργασίας και εκπαίδευσης με το αντιφασιστικό κίνημα. Αυτό βρίσκουν τώρα απέναντί τους και οι
υπόλοιποι φασίστες στην Ευρώπη - πατώντας και πάνω στην δική μας εμπειρία - ένα κίνημα
που λέει όχι στον φασισμό με
πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα
τους 250.000 αντιφασίστες που
διαδήλωσαν πριν μερικούς μήνες στο Βερολίνο.
Πότε ξεκίνησε η προσπάθεια
να καταδικαστεί η Χ.Α;
Αυτή η προσπάθεια ξεκινάει
από πολύ παλιά, από τα μέσα
της δεκαετίας του '90, γιατί πάντα είχαμε την άποψη ότι η Χ.Α
είναι ναζιστικά τάγματα εφόδου
που λειτουργούν κάτω από ένα
μανδύα “νόμιμου πολιτικού κόμματος”. Κρίναμε από τότε ότι η
απάντηση πρέπει να είναι και
στα δύο επίπεδα. Σταματώντας
τους στο δρόμο, αλλά και στο
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“Δύναμη που συγκροτεί αντιστάσεις”
νας, αλλά και για την υπεράσπιση των ελεύθερων χώρων από το ΚΑΠΑΨ μέχρι το μητροπολιτικό πάρκο Γουδή.
Για όλα αυτά, από το αντιφασιστικό μέχρι τα
κινήματα γειτονιάς, τίποτε δεν είναι δεδομένο
αν δεν κινητοποιείται κόσμος. Ένας κόσμος,
που έχει τις ελπίδες του ακόμη στην αριστερά
και σε αυτό ανταποκρίνεται η αριστερή ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ αλλά όχι και η πράξη, καθώς
ως ρεφορμιστικό κόμμα στην κυβέρνηση, προσαρμόζεται στις πιέσεις που ασκεί η δεξιά και
η άρχουσα τάξη.

νομικό επίπεδο. Σήμερα δεν αμφιβάλει κανείς
για την αξία αυτού του δεύτερου σκέλους αν
και παλαιότερα είχε υποτιμηθεί από κομμάτια
του αντιφασιστικού κινήματος. Από το 1996
που ξεκινήσαμε τις πρώτες δίκες εναντίον των
φασιστών, στόχος μας ήταν να εμπλέξουμε
στη μάχη ενάντια στους φασίστες όλο τον κόσμο, πρώτα από όλα τα συνδικάτα και το εργατικό κίνημα, αλλά και τη νεολαία στις γειτονιές. Έτσι κινηθήκαμε όλη την επόμενη περίοδο αποκομίζοντας χρήσιμες εμπειρίες για να
φτάσουμε στη μεγάλη δίκη της Χ.Α.
Ένας μεγάλος σταθμός βέβαια ήταν η δίκη
των δολοφόνων του Σαχζάτ Λουκμάν. Ήταν
ένα ρατσιστικό έγκλημα με προφανή εμπλοκή
της Χ.Α το οποίο στην αρχή η αστυνομία και το
δικαστήριο θεωρούσαν απλή “παρεξήγηση”. Η
δίκη του Σαχζάτ Λουκμάν στην πραγματικότητα ξεκίνησε στους δρόμους δύο μέρες μετά τη
δολοφονία του, όταν με πρωτοβουλία της
ΚΕΕΡΦΑ πραγματοποιήθηκε το συλλαλητήριο
“Αθήνα πόλη αντιφασιστική” - με την Ανταρσία
στις Γειτονιές της Αθήνας να περνάει το κάλεσμα από το δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας.
Από εκείνη τη μέρα ξεκίνησε και η καμπάνια
δικαιοσύνης για τον Σαχζάτ Λουκμάν με αποτέλεσμα φέτος οι δράστες να καταδικαστούν
και στο δεύτερο βαθμό με το ρατσιστικό κίνητρο, ενώ είναι κατηγορούμενοι και στη μεγάλη
δίκη της Χ.Α.
Πως θα σχολίαζες την πρόσφατη
απόφαση της κυβέρνησης να δώσει
χώρο στην Χ.Α για τη φασιστοσύναξη
του Κασιδιάρη στην Ακαδημία Πλάτωνος;
Υπήρξε μετά από πρόταση της Ανταρσίας
στις Γειτονιές της Αθήνας, η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου να μην δοθούν χώροι
στους ναζί της Χ.Α στο δήμο Αθήνας. Η απόφαση που πήρε το υπουργείο Εσωτερικών, μέσω της αποκεντρωμένης διοίκησης, να ακυρώσει την απόφαση του δήμου της Αθήνας, δεν
είναι απλώς τραγική, αλλά υποστηρικτική της
Χρυσής Αυγής. Δεν ζήτησε η Χ.Α την ακύρωση, επενέβη αυτεπάγγελτα η αρχή του υπ.
Εσωτερικών δίνοντας στην Χ.Α την ευκαιρία να
απαιτεί χώρους και από άλλους δήμους που
πήραν αντίστοιχες αποφάσεις.
Η πολιτική χρέωση γι' αυτό είναι στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - με τη Γεροβασίλη να κλείνει
τους σταθμούς του ΜΕΤΡΟ για να μην φτάσει
ο κόσμος στην αντιφασιστική συγκέντρωση,
ενώ προστάτευσε τη μικρή σύναξη των ταγμάτων εφόδου με εκατοντάδες ΜΑΤ. Επιπλέον, η
αλλαγή του Ποινικού Κώδικα που απειλεί να
ρίξει στα μαλακά την ηγεσία της Χ.Α έρχεται
από μια επιτροπή που όρισε η κυβέρνηση,
όπως και η τροποποίηση που ρίχνει στα μαλακά τους βιαστές.
Γιατί με την Ανταρσία
στις Γειτονιές της Αθήνας;
Γιατί έχει αποδείξει ότι είναι η βασική δύναμη που μπορεί να συγκροτεί η ίδια ευρύτερες
αντιστάσεις, ενώ ταυτόχρονα είναι δίπλα σε
κάθε κίνηση αντίστασης του κόσμου. Στην περίοδο των επιθέσεων που συνεχίζουμε να ζούμε, το ζήτημα είναι πως θα οργανωθεί η αντίσταση των από κάτω.
Σε σχέση με το εργατικό κίνημα που είναι το

Από αριστερά: Θανάσης Καμπαγιάννης, Τάκης Ζώτος, Κώστας Παπαδάκης, δικηγόροι της Πολιτικής Αγωγής
στη δίκη της ΧΑ, υποψήφιοι με την Ανταρσία στις γειτονιές της ΑΘήνας και με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις ευρωεκλογές

Ο Τάκης Ζώτος εξηγεί
σ’ αυτή τη συνέντευξη
στον Γιώργο Πίττα
τη σημασία της στήριξης
για την αντικαπιταλιστική
αριστερά
κέντρο όλων των αντιστάσεων –θυμηθείτε τη
συμπαράσταση στην 26ημερη κατάληψη των
εργαζομένων του δήμου, στην απεργία των εκπαιδευτικών, των νοσοκομειακών. Τη στήριξη
στο γυναικείο κίνημα. Οι πρώτες εντυπωσιακές εκδηλώσεις παρουσίασης του βιβλίου της
Μ. Στύλλου για την απελευθέρωση των γυναικών έγιναν στους εργαζόμενους του δήμου
της Αθήνας αποτελώντας την αφετηρία για
την απεργιακή 8 Μάρτη.
Και βέβαια σε σχέση με το αντιφασιστικό-αντιρατσιστικό κίνημα.
Η ΚΕΕΡΦΑ και η Ανταρσία στις Γειτονιές της

Αθήνας είναι ο κινητήρας του αντιφασιστικού
κινήματος στην Αθήνα. Και του αντιρατσιστικού. Η μεγαλύτερη ίσως διαδήλωση μεταναστών στην Αθήνα έγινε στις 20 Αυγούστου του
2012 ενάντια στην έναρξη της εκστρατείας
“ανακατάληψης των πόλεων” του Σαμαρά με
περίπου 20.000 μετανάστες να διαδηλώνουν
στο Σύνταγμα. Εκεί έσπασε ο φόβος. Αλλά και
στις γειτονιές.
Στη δική μου γειτονιά, στους Αμπελόκηπους, πήραμε την πρωτοβουλία στην καμπάνια
για να κλείσουν τα γραφεία της Χ.Α μετά την
δολοφονική επίθεση στον Αλέξη Λάζαρη. Η
άμεση απάντηση ήταν μια τοπική διαδήλωση
2000 ατόμων στα γραφεία της Χ.Α που απλώθηκε και σε άλλες γειτονιές με ψηφίσματα από
δημοτικά και διαμερισματικά συμβούλια. Έτσι
τα γραφεία τους, από 75 το 2013, σήμερα
έχουν φτάσει τα 25. Δίπλα στον αντιφασιστικό
αγώνα, η Ανταρσία βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των αγώνων των εργαζομένων και των κατοίκων της περιοχής για το Γηροκομείο Αθή-

Γιατί με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ
στις ευρωεκλογές;
Η πολιτική ιδιαιτερότητα της Ελλάδας, που
αναφέραμε και προηγουμένως, οφείλεται στις
φοβερές απεργίες και στους πολιτικούς αγώνες που ξέσπασαν από το 2010 και συνεχίζονται μέχρι σήμερα.
Αυτή η αγωνιστική έκρηξη και αριστερή ριζοσπαστικοποίηση ανέβασαν τον ΣΥΡΙΖΑ από
το 4% στο 32%, αλλά δεν εξαφάνισαν ούτε
αφομοίωσαν την αντικαπιταλιστική αριστερά
που κράτησε την οργανωτική και πολιτική της
αυτοτέλεια. Σε ένα αντίστροφο παράδειγμα,
στην Ιταλία, η αντικαπιταλιστική αριστερά προσχώρησε στον ρεφορμισμό που συμμετείχε
στην κυβέρνηση Πρόντι, με αποτέλεσμα να
μην υπάρχει αριστερή εναλλακτική και σήμερα
να έχουμε στην κυβέρνηση την ακροδεξιά και
τον Σαλβίνι. Αυτό είναι ένα μεγάλο κρατούμενο.
Η νέα επαναστατική αριστερά στην Ελλάδα
γεννήθηκε μέσα στην εξέγερση του Πολυτεχνείου το 1973. Συμμετείχα, φοιτητής της Νομικής τότε, από την αρχή, στην κατάληψη του
Πολυτεχνείου. Η ρήξη ανάμεσα στις δύο διαφορετικές στρατηγικές της επανάστασης και
του ρεφορμισμού δόθηκε τη δεύτερη μέρα
της κατάληψης πάνω στο “μένουμε ή φεύγουμε και σταματάμε την κατάληψη”. Και τα δύο
κόμματα του ρεφορμισμού, το ΚΚΕ και το
ΚΚΕεσ, λέγανε να φύγουμε. Το ότι τελικά μείναμε ήταν η αρχή του τέλους της δικτατορίας.
Εμείς συνεχίσαμε στον ίδιο δρόμο και αυτοί
συνέχισαν τον δικό τους, που λίγα χρόνια αργότερα οδήγησε στο 1989 και τη συγκυβέρνηση με τον μπαμπά Μητσοτάκη.
Εδώ και δέκα χρόνια, από τη συγκρότηση
των αγωνιστών της αντικαπιταλιστικής αριστεράς στο μέτωπο της ΑΝΤΑΡΣΥΑ το 2009, οι
αγωνιστές-τριες της ΑΝΤΑΡΣΥΑ έχουν παίξει
τον πιο σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση του εργατικού και αντιφασιστικού κινήματος βοηθώντας ταυτόχρονα στην ριζοσπαστικοποίησή
του: με το αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα πάλης και το αίτημα της διαγραφής του χρέους
αλλά και με την στάση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ πάνω
στα ζητήματα του φασισμού, του ρατσισμού,
του εθνικισμού. Είναι η δύναμη που προπαγάνδισε μαζικά, πολύ περισσότερο από κάθε άλλη
δύναμη, το ΟΧΙ στο δημοψήφισμα του 2015
χτίζοντας την σχέση με τον κόσμο του αγώνα
-ενώ η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ έκανε την κωλοτούμπα και το ΚΚΕ καθόταν αμέτοχο. Το μεγάλο μας στοίχημα σήμερα είναι, στηρίζοντας
όλες τις μάχες, να κερδίσουμε στην αντικαπιταλιστική εναλλακτική τον κόσμο που επιμένει
αριστερά κόντρα στις προδοσίες του ΣΥΡΙΖΑ.
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Δραστηριότητες

Δυνατή αντικαπιταλιστική

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τ

η βδομαδα που μας πέρασε
μέλη της δημοτικής κίνησης
"Ανταρσία στη Θεσσαλονίκη
για την ανατροπή" και υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι πραγματοποίησαν παρεμβάσεις σε εργατικούς
χώρους της πόλης.
Μίλησαν με εργαζόμενους στο δήμο, τα ΕΛΠΕ, το ΙΚΑ Πύλης Αξιού,
την Ερτ3, τα νοσοκομεία Άγιος Παύλος και Θεαγένειο, το ΙΚΑ Αγγελάκης, τη Πολεοδομία καθώς και με δικαστικούς υπαλλήλους.
Περιοδεία στην ΕΥΑΘ και συνάντηση με το Σωματείο Εργαζόμενων
πραγματοποίησε κλιμάκιο της Ανταρσίας στη Θεσσαλονίκη για την
Ανατροπή, την Πέμπτη 16/5, αποτελούμενο από τον υποψήφιο Δήμαρχο
Γιάννη Κούτρα και τους υποψήφιους
δημοτικούς συμβούλους, Γιάννη Μήτζια, εργαζόμενο στην ΕΥΑΘ και μέλος του ΔΣ του σωματείου, Δήμητρα
Κομνιανού, εργαζόμενη στον ΟΣΕΘ
και Μπάμπη Κουρουνδή, δικηγόρο.
Η περιοδεία ξεκίνησε από το κτίριο
της οδού Τσιμισκή και συνεχίστηκε
στο κεντρικό κτίριο στο συντριβάνι
με πλούσια συζήτηση για το μέλλον

Εγκαίνια του περιπτέρου της Ανταρσία στη Θεσσαλονίκη

της ΕΥΑΘ, τη σημασία της στήριξης
του αντικαπιταλιστικού ψηφοδελτίου
μας στις δημοτικές εκλογές της 26ης
Μαΐου και την οργάνωση των αγώνων
της επόμενης ημέρας με θετική ανταπόκριση από τους εργαζόμενους.
Στη συνάντηση με το σωματείο εργαζόμενων της ΕΥΑΘ έγινε ενημέρωση
από τον πρόεδρο του σωματείου
Γιώργο Αρχοντόπουλο και τον Μπάμπη Μωυσιάδη για τις εξελίξεις που
αφορούν την αντίσταση στα σχέδια

ιδιωτικοποίησης της εταιρίας καθώς
και τη νέα συλλογική σύμβαση που
κέρδισαν οι εργαζόμενοι.
Εκ μέρους της Ανταρσίας στη
Θεσσαλονίκη για την ανατροπή
υπενθυμίσαμε ότι σταθήκαμε στο
πλευρό των εργαζόμενων και των
πολιτών που αντιστάθηκαν όλα τα
χρόνια ενάντια στις απόπειρες ιδιωτικοποίησης από όλες τις κυβερνήσεις με αποκορύφωμα το συντριπτικό όχι στο δημοψήφισμα του 2014.

ΠΑΤΡΑ

ΧΑΝΙΑ

Τ

ην προηγούμενη βδομάδα τα
μέλη της δημοτικής κίνησης
Ανταρσία στην Πάτρα βρέθηκαν
σε μια σειρά εργατικούς χώρους,
στο ΙΚΑ στον Αγ.Αλέξη, στο ΙΚΑ
στην Γούναρη, στην Γ ΔΟΥ, στην
Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στο νοσοκομείο στο Ρίο, για να επικοινωνήσουν με τους εργαζόμενους και
να συζητήσουν γιατί οι αγώνες
μας είναι ο δρόμος για να πάρουμε πίσω όσα μας άρπαξαν και για
να ανοίξουμε την προοπτική μιας
κοινωνίας που θα λειτουργεί για τις ανάγκες
μας και όχι για τα κέρδη μιας μειοψηφίας.
Σε όλους τους χώρους βρεθήκαμε να συζητάμε με αγωνιστές που έτσι και αλλιώς είχαμε βρεθεί μέσα στους αγώνες όλων αυτών
των χρόνων, με εργαζόμενους της πρωτοβάθμιας Υγείας και των ασφαλιστικών ταμείων, που παλέψαμε μαζί για να μην διαλυθούν
οι δομές και για να υπάρξει χρηματοδότηση
και προσωπικό, το ίδιο και στην αποκεντρωμένη που πολλοί εργαζόμενοι πήρανε τα ψηφοδέλτια της δημοτικής κίνησης αλλά και
των Ευρωεκλογών.
Στη ΔΟΥ η συζήτηση άνοιξε γύρω από την
δραματική έλλειψη προσωπικού, για το πως
προχωράει η αξιολόγηση στο χώρο της ΑΑΔΕ που είναι πείραμα για όλο το δημόσιο και
για αυτό η μάχη που δίνουν είναι κρίσιμη για
όλους μας. Η συζήτηση πήγαινε και στα κρίσιμα πολιτικά διλήμματα, από το χρέος και
την κρίση μέχρι την μάχη ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες.
Στο ΠΓΝΠ συζητήσαμε με τους εργαζόμενους το πώς θα κερδίσουμε τις αναγκαίες
προσλήψεις,την χρηματοδότηση που λείπει,
τους αγώνες για να μην απολυθούν οι συμ-

Τονίσαμε πως οι προτάσεις για δημοτικοποίηση (μερική ή συνολική)
της ΕΥΑΘ δεν μας βρίσκουν σύμφωνους, καθώς ο δήμος θα κληθεί να
βρει χρηματοδότηση που θα σημάνει επιβάρυνση των ίδιων των δημοτών και έμμεση ιδιωτικοποίηση. Για
μας το νερό είναι δημόσιο αγαθό
στο οποίο ο κάθε κάτοικος της πόλης θα πρέπει να έχει πρόσβαση και
γι’ αυτό διεκδικούμε δημόσια ΕΥΑΘ
με κρατική χρηματοδότηση και ερ-

Μ

βασιούχοι, οι επικουρικοί, 8μηνα ΟΑΕΔ κλπ .
Το ότι η δικιά μας προσπάθεια πάταγε στους
κοινούς αγώνες και στις πρωτοβουλίες του
Συντονιστικού Νοσοκομείων για να μην απολυθούν οι συμβασιούχοι κερδίζοντας την
δουλειά για χιλιάδες, έστω και μέσα από τις
συνεχείς παρατάσεις, έκανε την διαφορά. Το
ότι στο ψηφοδέλτιο της δημοτικής κίνησης
συμμετέχουν πολλοί συνάδελφοι υγειονομικοί είναι χαρακτηριστικό της σχέσης που οικοδομήθηκε μέσα στους σκληρούς αγώνες
όλων αυτών των χρόνων και για αυτό πολλοί
και πολλές δήλωναν την στήριξη και ζήταγαν
ψηφοδέλτια.
Η ίδια εικόνα και στις περιοδείες στις γειτονιές όπως και στην εξόρμηση του Σαββάτου σε έναν απο τους πιο πολυσύχναστους
και κεντρικούς δρόμους της Πάτρας, την Ρήγα Φεραίου, όπου εκατοντάδες εργαζόμενοι
και νεολαίοι πέρασαν από το τραπεζάκι και
άνοιξαν την συζήτηση γιατί η επιλογή είναι
ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε όλες τις κάλπες.

Γιάννης Αγγελόπουλος,
υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος
με την Ανταρσία στην Πάτρα

ε αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι εξορμήσεις και οι παρεμβάσεις της «Ανταρσία
στα Χανιά» και την τελευταία εβδομάδα πριν
τις εκλογές καθιστώντας μας τη μοναδική δημοτική κίνηση της Αριστεράς στην πόλη η
οποία δεν σταματά να δημιουργεί πολιτικά γεγονότα με τις πρωτοβουλίες της, όπως με την
μεγάλη εκδήλωση για τους ελεύθερους χώρους που είχαμε οργανώσει στην πλατεία της
Σπλάντζιας ή με την ανάδειξη του θέματος
σχετικά με την κατασκευή οχτώ σχολείων και
την ανακατασκευή του πάρκου Ειρήνης & Φιλίας των Λαών μέσω της μεθόδου ΣΔΙΤ.
Συνεχίζουμε έτσι και προεκλογικά, με την
επίσκεψη στους καταυλισμούς των Ρομά, με τη
συζήτηση στους εργαζόμενους της ΔΕΔΙΣΑ, με
την πρόταση ψηφίσματος από την πλευρά μας
που υιοθέτησε το δημοτικό συμβούλιο Χανίων
ώστε να μην δοθεί προεκλογικά χώρος στην
Χρυσή Αυγή και τώρα με το συλλογικό κείμενο
που υπογράφουν υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι της «Ανταρσία στα Χανιά» στο οποίο
δηλώνουν ξεκάθαρα ότι «οι ανάπηροι είμαστε
το υποκείμενο της δικής μας αλλαγής».
Συγκεκριμένα, στο κείμενο αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι “Δεν χρειαζόμαστε άλλη «ευαισθησία». Χρειαζόμαστε πραγματικές αλλαγές
στις συνθήκες ζωής μας. Ως ανάπηροι αρνούμαστε να αντιμετωπιζόμαστε ως αντικείμενα
ευαισθησίας. Είμαστε υποκείμενα της δικής
μας ζωής. Οι διαρκείς εκκλήσεις των ιθυνόντων
στην ευαισθησία των πολιτών εξυπηρετεί μεν
μια υπαρκτή ανάγκη, το να είναι οι συμπολίτες
μας ευαίσθητοι απέναντι στις ανάγκες μας,
όμως ταυτόχρονα αποκρύπτει την απουσία των
απαραίτητων δημόσιων, δημοτικών, κοινωνικών, πολιτιστικών δομών που θα εξασφαλίζουν
την ισότιμη συμμετοχή μας στα κοινωνικά και

γατικό – κοινωνικό έλεγχο.
Τέλος επισημάναμε ότι οι απεργίες και οι αγώνες των εργαζόμενων
μαζί με τη στήριξη όλης της τοπικής
κοινωνίας είναι η μόνη εγγύηση ότι
το νερό θα παραμείνει δημόσιο αγαθό και πως αυτή τη μάχη θα τη δώσουμε τόσο μέσα όσο και έξω από
το δημοτικό συμβούλιο.
Την Παρασκευή 17/5 εγκαινιάσαμε
το περίπτερό μας στον πεζόδρομο
της Ναυαρίνου (Σβώλου και Γούναρη) και μοιράστηκε μαζικά προεκλογικό υλικό σε πλήθος περαστικών
και κατοίκων μιας γειτονιάς που δεν
είναι "άντρο της ανομίας" όπως ισχυρίζονται οι εκπρόσωποι της δεξιάς,
αλλά ένα ζωντανό σημείο της νεολαίας και των κινημάτων. Και γι' αυτό η ανταπόκριση του κόσμου στο
κάλεσμά μας ήταν άμεση και ενθαρρυντική και η πολιτική συζήτηση που
άνοιγε ήταν πλούσια.

Σάββας Κκονέ,
υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος
με την Ανταρσία στη Θεσσαλονίκη

πολιτικά δρώμενα χωρίς εμπόδια και αποκλεισμούς, όπως γίνεται μέχρι σήμερα”.
Παράλληλα, η επίσκεψη και συζήτηση με
τους εργαζόμενους στη Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΔΕΔΙΣΑ)
ανέδειξε τόσο την αναγκαιότητα της οργάνωσης από τα κάτω σε κάθε χώρο εργασίας και
περιοχή αλλά και τις νίκες που πετυχαίνουν οι
εργαζόμενοι όταν διεκδικούν τα δικαιώματά
τους. Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι της ΔΕΔΙΣΑ που υπάγονται στον εργολάβο κατόρθωσαν το προηγούμενο διάστημα με τις κινητοποιήσεις τους να αυξήσουν τον μισθό τους
στα 697 ευρώ από τα 530. Από την πλευρά
μας δηλώσαμε ότι αυτός ακριβώς είναι και ο
τρόπος για να κατορθώσουν να κερδίσουν
όλοι οι εργαζόμενοι το δικαίωμα στο επίδομα
ανθυγιεινής εργασίας ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας που ακολουθούν, εκφράζοντας
παράλληλα τη στήριξη στο αίτημά τους.
Η συζήτηση και η αποδοχή ήταν συγκλονιστικές και ιδιαίτερα εμπνευστικές και για τις
δύο πλευρές, καθώς όπως μας δήλωσαν “είστε οι μόνοι που μας επισκέφθηκαν και δεν
πήγαν να βγάλουν φωτογραφίες με τη διοίκηση”. Ακόμα ανοίξαμε τα ζητήματα ενάντια
στην καταπίεση των γυναικών, για ανοιχτά σύνορα και για την αναγκαιότητα της πάλης
ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό όπου
προκάλεσαν έντονη συζήτηση μεταξύ των εργαζομένων.
Οι εξορμήσεις μας συνεχίστηκαν στη ΔΕΗ και
στο Νοσοκομείο Χανίων, ενώ την Παρασκευή
24/5 στις 8μμ στην πλατεία της Σπλάντζιας θα
πραγματοποιηθεί κρητικό γλέντι της κίνησης με
τους μουσικούς Λευτέρη Παναγιωτάκη (βιολί)
και Κυριάκο Μπερτάκη (λαούτο) ενώ θα χαιρετήσει ο υποψήφιος δήμαρχος Σεραφείμ Ρίζος.

Ειρηναίος Μαράκης,
υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος
με την Ανταρσία στα Χανιά

εργατικη αλληλεγγυη σελ.15
22 Μάη 2019, Νο 1374

Δραστηριότητες

αριστερά σε όλες τις γειτονιές
Μ

ε καθημερινές εξορμήσεις σε
χώρους δουλειάς, σε λαϊκές
και σε πλατείες δίνουμε τη μάχη για
να δυναμώσουμε την αντικαπιταλιστική αριστερά στο Δήμο Νίκαιας
Ρέντη.
Μόνο την προηγούμενη εβδομάδα
επισκεφτήκαμε το Κρατικό Νίκαιας,
τον ΟΑΕΔ, τον ΕΟΠΥΥ, το Δημαρχείο, το πρώην Δημαρχείο Ρέντη, τις
Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου, το
Κέντρο Πολιτισμού, τον ΕΦΚΑ, το 5ο
ΚΑΠΗ ΝΙΚΑΙΑΣ. Επίσης μεγάλη
εξόρμηση έγινε στη Λαϊκή του Σαββάτου καθώς επίσης και στην πλατεία Κουμπάκη και στην πλατεία
Χαλκηδόνας. Έχουμε στήσει το κεντρικό προεκλογικό μας περίπτερο
στο κέντρο της πλατείας στο Περι-

βολάκι, όπου λειτουργεί ως κέντρο
συζήτησης και διακίνησης των εντύπων μας και των ψηφοδελτίων μας.
Κεντρικό θέμα συζήτησης είναι η

N. HΡΑΚΛΕΙΟ

ΞΑΝΘΗ

M

ε εξορμήσεις σε εργατικούς χώρους και γειτονιές συνεχίζεται η
καμπάνια της Ανταρσία στην Ξάνθη. Σημαντικό ρόλο παίζει το
προεκλογικό μας περίπτερο όπου γίνεται κέντρο για πολιτική συζήτηση και διακίνηση υλικού και ψηφοδελτίων.
Πολύς κόσμος παίρνει ψηφοδέλτια όχι μόνο για τον εαυτό του αλλά για να τα διακινήσει στο χώρο που δουλεύει, σε τζαμιά κλπ. Η συζήτηση που ανοίγει στις εξορμήσεις δεν περιορίζεται στην ψήφο.
Στην περιοδεία στο νοσοκομείο π.χ άνοιξε μεγάλη συζήτηση για την
πάλη ενάντια στην καταπίεση των γυναικών. Αντίστοιχα στην εξόρμηση στην Νομαρχία κλπ. Πολύτιμες είναι οι περιοδείες που κάνουμε σε γειτονιές, όπως στο Πούρναλικ και την Κυψέλη. Πρόκειται για
τις γειτονιές που μένουν οι φτωχοί, κόσμος σαν κι εμάς, που η Ανταρσία στην Ξάνθη φτιάχτηκε για να αγωνίζεται μαζί τους.
Η δράση μας ενοχλεί την ακροδεξιά και τους εθνικιστές στην Ξάνθη
κι αυτό φάνηκε από την στοχοποίηση συντρόφου μας. Τα ξημερώματα
της Κυριακής 19/5 θρασύδειλα φασιστοειδή έσκισαν τις αφίσες της
Ανταρσία στην Ξάνθη στον οικισμό του Πούρναλικ και τις πέταξαν μέσα στην αυλή του σπιτιού υποψηφίου δημοτικού συμβούλου του συνδυασμού μας που κατοικεί στον ίδιο οικισμό, σε μία προφανή προσπάθεια στοχοποίησης και εκφοβισμού. Όλο το ακροδεξιό σινάφι έχει ενοχληθεί από το γεγονός ότι η αντικαπιταλιστική αριστερά για πρώτη φορά κατεβάζει δικό της ψηφοδέλτιο στο Δήμο Ξάνθης και μάλιστα με
επικεφαλής της τον Τζεμαλή Μηλιαζήμ, έναν συνδικαλιστή εκπαιδευτικό που προέρχεται από τη μειονότητα. Δεν μας φοβίζουν ούτε στο
ελάχιστο. Δεν θα επιτρέψουμε προκλήσεις σε βάρος του συνδυασμού
μας και των υποψηφίων του ούτε θα τις αφήσουμε αναπάντητες.
Καλούμε τους εργαζόμενους, τη μειονότητα, τη νεολαία να στηρίξουν την Ανταρσία στην Ξάνθη στις κάλπες και όχι μόνο, για να δώσουν ώθηση στους αγώνες ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες
και ένα ηχηρό χαστούκι στην ακροδεξιά και σε αντίστοιχες πρακτικές.

Παντελής Αποστολίδης,
υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την Ανταρσία στην Ξάνθη

Εξόρμηση της Ανταρσία στην Ξάνθη

πάλη ενάντια στη φτώχεια και την
υποβάθμιση που φέρνει η πολιτική
των μνημονίων αλλά κυρίως η πάλη
ενάντια στο φασισμό σε Ελλάδα και

Ευρώπη. Η παλιότερη δράση της
Χρυσής Αυγής στην πόλη μας και η
δράση του αντιφασιστικού κινήματος
την τελευταία 10ετία έχει καθορίσει
την πολιτική συζήτηση για το ποιος
έχει τη δύναμη να τους σταματήσει.
Αυτή τη συζήτηση θα την ανοίξουμε ακόμα πιο πλατιά στην κεντρική
προεκλογική μας συγκέντρωση την
Τετάρτη 22 Μάη στην πλατεία Περιβολάκι, όπου εκτός από τους υποψήφιους του δημοτικού σχήματος,
ομιλητής θα είναι ο Τάκης Ζώτος
υποψήφιος ευρωβουλευτής της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και Πολιτική Αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυγής.

Κατερίνα Θωίδου,
υποψήφια δήμαρχος Νίκαιας-Ρέντη
με την Ανταρσία στην Κοκκινιά

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

Μ

ε συμμετοχή πάνω από 100 ατόμων
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή
19/5, στο θεατράκι της πλατείας Ηρακλείου, η προεκλογική εκδήλωση της Κόκκινης Ρωγμής - αγώνας, ρήξη, ανατροπή
στο Ηράκλειο.

Σ

την τελική ευθεία των δημοτικών
εκλογών, η «Αντίσταση και Ανατροπή» παρεμβαίνει στην γειτονιά με
εξορμήσεις για να δυναμώσει την
επιλογή του κόσμου προς την αριστερή εναλλακτική.

Την εκδήλωση άνοιξε ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Βαγγέλης Μαυριδόπουλος και την κύρια ομιλία έκανε ο Γιώργος
Ράγκος, υποψήφιος δήμαρχος Ηρακλείου
με την Κόκκινη Ρωγμή, που αναφέρθηκε
στους λόγους για τους οποίους πρέπει να
ενισχυθεί και εκλογικά η Κόκκινη Ρωγμή για
να δυναμώσουν οι αγώνες μέσα και έξω
από το δημοτικό συμβούλιο ενάντια στις
πολιτικές κυβέρνησης και ΕΕ που θα υλοποιεί η κάθε νέα δημοτική αρχή. Θύμισε
τους αγώνες που δώσαμε και ανέλυσε το
πρόγραμμα για ένα Δήμο που θα βάζει τις
ανάγκες των κατοίκων πάνω από τα κέρδη.
Στη συνέχεια χαιρέτησαν η υποψήφια
δημοτική σύμβουλος Μαρία Ντάσιου και
οι υποψήφιες περιφερειακές σύμβουλοι
με την Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην
Αττική στο Βόρειο Τομέα Αλεξάνδρα Μαρτίνη και στο Κεντρικό Τομέα Δέσποινα
Κουτσούμπα.
Το ραντεβού ανανεώθηκε για το πρωί
της Δευτέρας 20/5 στην απεργιακή συγκέντρωση των συμβασιούχων της ΔΕΠΑ
που εδρεύει στο Ηράκλειο. Η ΔΕΠΑ έχει
180 περίπου συμβασιούχους κι από τη
Δευτέρα ξεκίνησαν 24ωρες απεργίες
διεκδικώντας μονιμοποίηση και προσλήψεις γιατί αναγκάζονται να δουλεύουν
12ώρα στους Σταθμούς Εφοδιασμού για
τα λεωφορεία της ΕΘΕΛ και τα απορριματοφόρα των Δήμων. Συμμετείχαμε στην
κινητοποίηση σύντροφοι από την Κόκκινη
Ρωγμή, την αντικαπιταλιστική δημοτική κίνηση της Ν.Ιωνίας, Εκτός Σχεδίου και την
Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική,
εκφράζοντας τη συμπαράστασή μας.

Η εξόρμηση στο 1ο ΓΕΛ Βριλησσίων ανέδειξε ότι η μαθητική νεολαία
που ψηφίζει πρώτη φορά, αναζητάει
προς τα που να εκφράσει την ριζοσπαστικοποίησή της στις εκλογές,
αλλά και με ποιους θα δώσει μαζί τις
μάχες της επόμενης μέρας. Η περιοδεία στους εργαζόμενους του δήμου
ανέδειξε ένα μεγάλο ρεύμα υποστήριξης προς την Κίνησή μας. Με αυτόν τον κόσμο έχουμε να οργανώσουμε τους αγώνες για μαζικές
προσλήψεις και μονιμοποιήσεις στον
Δήμο αλλά και ενάντια στα σχέδια
ιδιωτικοποιήσεων των υπηρεσιών.
Την Πέμπτη 16/5 βρήκαμε βανδαλισμένο το εκλογικό μας περίπτερο
με σβάστικες και μετά την καταγγελία που δημοσιοποιήσαμε, ακολούθησαν ανακοινώσεις στήριξης και
κάλεσμα για απομόνωση των φασιστών από τη Λαϊκή Συσπείρωση, τον
ΣΥΡΙΖΑ και τον δήμαρχο των Βριλησσίων.
Το Σάββατο 18/5 πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 80 ατόμων η
κεντρική προεκλογική συγκέντρωση.
Οι τελευταίες μέρες βρίσκουν τους
αγωνιστές και τις αγωνίστριες της
«Αντίσταση και Ανατροπή» να δίνουν
με αυταπάρνηση την μάχη των εκλογών ώστε η αριστερή ριζοσπαστικοποίηση να δυναμώσει την αντικαπιταλιστική αριστερά, για να είναι το
μεγάφωνο των κινημάτων μέσα στο
δημοτικό συμβούλιο και τις γειτονιές
της πόλης.

Δήμητρα Λιναρδάκη, υποψήφια

Ορέστης Ηλίας, υποψήφιος

δημοτική σύμβουλος με την
Κόκκινη Ρωγμή - αγώνας, ρήξη,
ανατροπή στο N. Ηράκλειο

δήμαρχος Βριλησσίων,
Αντίσταση και Αντατροπή
Αντικαπιταλιστική Κίνηση Βριλησσίων

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Η

Ανταρσία στο Λιμάνι κινείται με εντατικούς ρυθμούς στην τελική ευθεία για
τις εκλογές. Τις τελευταίες
ημέρες επισκεφτήκαμε εργατικούς χώρους όπως τα ΕΛΤΑ, τον ΟΛΠ, το νοσοκομείο
Μεταξά, τη ΔΕΗ στα Καμίνια
κ.α. Πραγματοποιήσαμε περιοδεία στην Παλιά Κοκκινιά,
το πρωί της Κυριακής 19/5
κάναμε εξόρμηση στο παζάρι
του Πειραιά, εκεί που χτυπάει
η καρδιά των απλών ανθρώπων ντόπιων και μεταναστών,
αυτών που απουσιάζουν από
όλα τα προγράμματα των
υποψήφιων διαχειριστών του
δήμου. Το ίδιο απόγευμα
συμμετείχαμε στη νέα συγκέντρωση των κατοίκων της
Πειραϊκής ενάντια στα σχέδια
της Cosco κι έχουμε καθημερινή παρουσία στο περίπτερό
μας στη Σωτήρος.
Ένα γενικό συμπέρασμα
από όλες αυτές τις εξορμήσεις είναι ότι όσοι υποψήφιοι
μιλάνε για ανάπτυξη, όποιος
εκθειάζει τις επενδύσεις τύπου Cosco στον Πειραιά – κι
ακούσαμε τον Τσίπρα να το
κάνει στη συγκέντρωσή του
την Κυριακή – μάλλον δεν έχει
ιδέα. Ζει σε άλλη γειτονιά. Δεν
πρέπει να έχει επισκεφτεί καμία εργατογειτονιά. Από την
Παλιά Κοκκινιά, μια από τις
πλέον υποβαθμισμένες περιοχές, μέχρι το “διαμαντάκι”
όπως το λένε, την Πειραϊκή,
παντού ο κόσμος ήταν εξοργισμένος για την “ανάπτυξή”
που έχει φέρει η κυβέρνηση
χέρι – χέρι με την Cosco.
Στον ΟΛΠ ήταν χαρακτηριστική η οργή για το ξεπούλημα του λιμανιού.
Στο Μεταξά άνοιξε όλη η
συζήτηση για την υποχρηματοδότηση, την ανάγκη για μαζικές προσλήψεις και μονιμοποιήσεις των συμβασιούχων,
αλλά και το πώς θα τα πετύχουμε αυτά. Το γεγονός ότι
υπήρχε η απεργία των νοσοκομείων στις 16/5 ήταν πολύ
σημαντικό. Ειδικά στα πλυντήρια του νοσοκομείου που δουλεύουν πολλές γυναίκες άνοιξε η συζήτηση και για το σεξισμό, την καταπίεση των γυναικών και άνοιξε η προοπτική να
κάνουμε σχετική εκδήλωση
εκεί.

Τιάνα Ανδρέου,
υποψήφια δημοτική
σύμβουλος Πειραιά
με την Ανταρσία στο Λιμάνι

σελ. 16 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1374, 22 Μάη 2019

Δραστηριότητες

Εκδήλωση - συζήτηση
Τα αποτελέσματα
των εκλογών
Η Εργατική
Αλληλεγγύη
στηρίζει την
Αντικαπιταλιστική
Ανατροπή
στην Αττική
Οι εκλογές στην Περιφέρεια
της Αττικής είναι ένα από τα
πιο πολυσυζητημένα σημεία
και ένα από τα πιο δύσκολα
εκλογικά κατεβάσματα καθώς η Αττική είναι χωρισμένη σε ξεχωριστές περιφερειακές ενότητες. Δίνουμε τη
μάχη παντού με συντρόφους και συντρόφισσες που
συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο της Αντικαπιταλιστικής
Ανατροπής.

Εκλογική Περιφέρεια
Κεντρικού Τομέα Αθήνας
Μπόλαρης Λέανδρος,
Πίττας Κώστας, Ζουγανέλη
Νίκη, Γεωργοκώστα Σοφία

Εκλογική Περιφέρεια
Βόρειου Τομέα Αθήνας
Μαρτίνη Αλεξάνδρα,
Τσιρώνης Γιώργος,
Φεσσά Χρυσούλα (Σύλβια),
Στυλιανοπούλου Ευαγγελία

Εκλογική Περιφέρεια
Δυτικού Τομέα Αθήνας
Βερβέρης Μιχάλης,
Αμπελιώτη Μαρία, Παππά
Μαρία, Μανωλάτος Γιάννης

Εκλογική Περιφέρεια
Νότιου Τομέα Αθήνας
Πανταζοπούλου Έλλη,
Νικολάου Μάνος,
Τσαμούρη Φωτεινή

Εκλογική Περιφέρεια
Πειραιά
Πυλαρινού Διονυσία

Εκλογική Περιφέρεια
Ανατολικής Αττικής
Συλαϊδής Βασίλειος

ΑΘΗΝΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΑΤΡΑ

ΧΑΝΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 30/5 Νομική 7μμ
Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/5 ΕΔΟΘ 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/5

ΣΑΒΒΑΤΟ 1/6

Μαρξιστικά Φόρουμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/5 καφέ Τριώτα
(Αγ. Αντώνιος) 7.30μμ
Stonewall – 50 χρόνια μετά
Ομιλητής: Βαγγέλης Σάσαρης
ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/5
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Η επαναστατική αριστερά και οι
εκλογές
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/5
καφέ Σταθμός 8μμ
Στην τελική ευθεία των εκλογών
Ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη
ΒΥΡΩΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/5 καφέ Σπίριτ 7μμ
Πώς μπορούμε να σταματήσουμε την άνοδο της ακροδεξιάς;
Ομιλητής: Αντώνης Αντύπας
ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/5
καφέ Πολυμήχανο 8μμ
Δυνατή ΑΝΤΑΡΣΥΑ – στην τελική ευθεία των εκλογών
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου
ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/5
καφέ Πουρναρούσα 7μμ
Δυνατή ΑΝΤΑΡΣΥΑ – στην τελική ευθεία των εκλογών
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος
ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/5 καφέ Μικρές
Γεύσεις (πλ.Τερψιθέας) 7μμ
Δυνατή ΑΝΤΑΡΣΥΑ – στην τελική ευθεία των εκλογών
Ομιλητής: Τάσος Αναστασιάδης
ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/5
Πολύκεντρο Νεολαίας 7.45μμ
Πώς μπορούμε να σταματήσουμε την άνοδο της ακροδεξιάς;
Ομιλήτρια: Ιωάννα Κτενιουδάκη
ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/5 γρ.δημοτικού
σχήματος ΑΝΤΑΡΣΥΑ 8μμ
Το τραπεζικό ζήτημα

Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης
ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/5 καφέ Γιώτης 8μμ
Πώς μπορούμε να σταματήσουμε την άνοδο της ακροδεξιάς;
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού
ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/5 Θόλος 6μμ
Stonewall – 50 χρόνια μετά
Ομιλήτρια: Εύη Τσιούνη
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/5 στοά Σαρκά, Α’
κτίριο, Β’ ορ., 6μμ
Πώς μπορούμε να σταματήσουμε την άνοδο της ακροδεξιάς;
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα
ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/5 καφέ 1968 (Στοά
Θησέως και Αγ.Πάντων) 7.30μμ
Η αντικαπιταλιστική αριστερά
μπροστά στις τριπλές εκλογές
Ομιλήτρια: Ιλιρίντα Μουσαράϊ
ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/5 καφέ Πικαπ 7μμ
Το φάντασμα του σοσιαλισμού
κυνηγάει τους καπιταλιστές
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη
ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/5 καφέ Κρίκος 7μμ
Το φάντασμα του σοσιαλισμού
κυνηγάει τους καπιταλιστές
Ομιλητής: Νεκτάριος Δαργάκης
ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/5
καφέ Αλντεμπαράν 8μμ
Δυνατή ΑΝΤΑΡΣΥΑ – στην τελική ευθεία των εκλογών
Ομιλητής:
Σωκράτης Ταγγόπουλος
ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/5
καφέ Deja 7.30μμ
Δυνατή ΑΝΤΑΡΣΥΑ – στην τελική ευθεία των εκλογών
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΓΚΥΖΗ

ΠΕΜΠΤΗ 23/5 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ
(Ραγκαβή 69) 8μμ

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

Παλεύουμεγια

ΣOΣIAΛIΣMO μέσα από την
ανεξάρτητη δράση της εργατικής τάξης
Oι εργάτες δημιουργούν όλο τον πλούτο μέσα στον καπιταλισμό. Mια νέα κοινωνία απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση, ο σοσιαλισμός, μπορεί να δημιουργηθεί μόνο όταν οι
εργάτες πάρουν συλλογικά στα χέρια τους
τον έλεγχο όλου του κοινωνικού πλούτου και
προγραμματίσουν την παραγωγή και τη διανομή σύμφωνα με τις ανθρώπινες ανάγκες.
EΠANAΣTAΣH και όχι ρεφορμισμό
O καπιταλισμός δεν παίρνει διορθώσεις. Πρέπει να ανατραπεί με την εργατική δράση. Δεν
υπάρχει κοινοβουλευτικός δρόμος προς μια

τέτοια αλλαγή. Tο κοινοβούλιο, ο στρατός, η
αστυνομία, η δικαιοσύνη, όλο το αστικό κράτος λειτουργεί για να προστατεύει τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης. H εργατική τάξη
θα χρειαστεί το δικό της κράτος, στηριγμένο
στην άμεση δημοκρατία, στα συμβούλια αντιπρο σώ πων απ' τους χώρους δου λε ι άς και
στην εργατική πολιτοφυλακή.
ΔIEΘNIΣMO όχι "σοσιαλισμό σε μια
χώρα" ή "σοσιαλισμό με εθνικά χρώματα"
H εμπειρία της Pωσίας αποδεικνύει ότι ακόμα
και μια νικηφόρα εργατική σοσιαλιστική επανά στα ση όπως ο Oκτώ βρης του 1917 δεν
μπορεί να επιβιώσει σε απομόνωση. Tα καθεστώτα της EΣΣΔ μετά την επικράτηση του
σταλινισμού, της Kίνας και των άλλων ανατο-

Δυνατή ΑΝΤΑΡΣΥΑ – στην τελική ευθεία των εκλογών
Ομιλητής: Βασίλης Μάραντος
ΓΑΛΑΤΣΙ - ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 23/5
καφε Περιμπανού 7.30μμ
Δυνατή ΑΝΤΑΡΣΥΑ – στην τελική ευθεία των εκλογών
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας
ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 23/5 καφέ Γωγώ (πλατεία Φραντζή) 8μμ
Η αντικαπιταλιστική αριστερά
μπροστά στις τριπλές εκλογές
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 23/5
στην Αυλή του Πέτρου 7μμ
Η αντικαπιταλιστική αριστερά
μπροστά στις τριπλές εκλογές
Ομιλητής:
Δημήτρης Στεφανάκης
ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΙΛΙΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 23/5 καφέ Sweet
Home (Ούλαφ Πάλμε 17)7μμ
Πώς μπορούμε να σταματήσουμε την άνοδο της ακροδεξιάς;
Ομιλητής: Πάνος Γαραντζιώτης
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 23/5 Goody’s 7.30μμ
Δυνατή ΑΝΤΑΡΣΥΑ – στην τελική ευθεία των εκλογών
Ομιλήτρια:
Έλλη Πανταζοπούλου

Ομιλητής: Σπύρος Ζούρος
ΚΑΜΑΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 23/5
καφέ Τρίλιζα 8.30μμ
Πώς μπορούμε να σταματήσουμε την άνοδο της ακροδεξιάς;
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/5
Πολύκεντρο Νεολαίας 7μμ
Stonewall – 50 χρόνια μετά
Ομιλήτρια: Γεωργία Σταματάκη
ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)

ΠΕΜΠΤΗ 23/5
Σύλλογος Δασκάλων 6μμ
Stonewall – 50 χρόνια μετά
Ομιλήτρια: Άννα Μαράκη
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 23/5
Πνευματικό Κέντρο Δήμου 7μμ
Στην τελική ευθεία των εκλογών
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας
ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 23/5 Goody’s 8μμ
Στην τελική ευθεία των εκλογών
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 23/5
Μεγάλου Αλεξάνδρου 59 8μμ
Πώς μπορούμε να σταματήσουμε την άνοδο της ακροδεξιάς;
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΝΙΚΑΙΑ - ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΠΕΜΠΤΗ 23/5
δημαρχείο 6μμ
Δυνατή ΑΝΤΑΡΣΥΑ – στην τελική ευθεία των εκλογών
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 23/5
καφέ Ποέτα 8.30μμ
Πώς μπορούμε να σταματήσουμε την άνοδο της ακροδεξιάς;
Ομιλητής: Κώστας Σταματίου
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 23/5
καφέ Κομπόης 7μμ
Πώς μπορούμε να σταματήσουμε
την άνοδο της ακροδεξιάς;

λικών χωρών ήταν κρατικοί καπιταλισμοί.
Γι’ αυτό παλεύουμε για τη διεθνιστική ενότητα των εργατών σε όλον τον κόσμο χωρίς
διακρίσεις εθνικότητας γλώσσας, θρησκείας,
φύλου, φυλής ή σεξουαλικής προτίμησης.
Yποστηρίζουμε όλα τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα που αντιστέκονται στην ιμπεριαλιστική καταπίεση. H δύναμη που θα τσακίσει
τελειωτικά τον ιμπεριαλισμό είναι η ενότητα
της εργατικής τάξης σε διεθνή κλίμακα από
τη Nέα Yόρκη ως τη Σεούλ και από το Λονδίνο ως το Σάο Πάολο.
Aντιπαλεύουμε κάθε μορφή σοβινισμού, ρατσισμού ή σεξιστικών διακρίσεων που απειλεί
να διασπάσει τους εργάτες.
Aπέναντι στην αντιτουρκική πολεμοκαπηλεία
της “δικής μας” άρχουσας τάξης υποστηρίζουμε το σύνθημα Eλληνες και Tούρκοι εργά-

Στις σχολές
Μαρξισμός, θεωρία
για να καταλάβουμε
και για να αλλάξουμε
τον κόσμο
ΑΣΚΤ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/5
αιθ. γραμμ.σχεδίου 2μμ
Ομιλητής:
Δημήτρης Στεφανάκης

τες ενωμένοι.
Eίμαστε αντίθετοι στην καταπίεση των μειονοτήτων στη Θράκη και τη Mακεδονία και στα
μέτρα αστυνόμευσης των μεταναστών.
EΠANAΣTATIKO KOMMA
της εργατικής πρωτοπορίας
H εργατική τάξη μπορεί να απελευθερώσει
τον εαυτό της και όλους τους καταπιεσμένους μέσα από τη δική της δράση. Για να
κερδηθούν όλα τα κομμάτια της τάξης σε αυτή την πάλη είναι απαραίτητο να οργανωθούν
τα πιο ξεκάθαρα και μαχητικά τμήματα σε
ένα επαναστατικό σοσιαλιστικό εργατικό κόμμα. Eνα τέτοιο κόμμα μπορεί να πείθει τους
εργάτες για την επαναστατική προοπτική παρεμβαίνοντας στους μαζικούς αγώνες. Eίμαστε αντίθετοι σε κάθε αντίληψη υποκατάστασης της τάξης, απ' όπου και αν προέρχεται.

Προεκλογικές
εξορμήσεις
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/5

Κ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Λαϊκή 12.30μμ
ΝΙΚΑΙΑ Λαϊκή Φιλαδελφείας 12μ
ΠΑΤΡΑ Πόρτα πόρτα Αγία Βαρβάρα 6μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πλατεία Αγίου Θεράποντα

ΠΕΜΠΤΗ 23/5

ΙΛΙΣΙΑ Λαϊκή 1μμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Σταθμός 7.30πμ
ΚΟΛΩΝΟΣ Πλ. Πέτρουλα 7μμ
ΚΥΨΕΛΗ Λαϊκή Κυψέλης 2μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/5

ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 6.30μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 6.30μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος (έναντι
Μουσείου ΕΑΜικής Αντίστασης) 7μμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 7μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
“Τζάντε” Πετρουπόλεως 7μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 7μμ
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ σταθμός 7μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Λαϊκή 11πμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Λαϊκή 11πμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 25/5

ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Πλατεία 11.30πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος (έναντι Μουσείου ΕΑΜικής Αντίστασης) 11.30πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
Super Market Βασιλόπουλος 11.30πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Market In 11.30πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Χόντος 11.30πμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ κεντρική πλατεία 12μ και 7μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 1μμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Πλατεία Πατριάρχου 12μ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 12μ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Πλ. Κύπρου 11.30πμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου 11.30πμ
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή Νέου Κόσμου 12μ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ, Σκλαβενίτης 11.30πμ
Κ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Σκλαβενιτης 12μ
ΘΗΣΕΙΟ Μάρκετ Ιν 11πμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Μάρκετ Ιν 11πμ
ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ
Λαϊκή Γκράβας 11.30πμ
ΚΥΨΕΛΗ Πλ.Κυψέλης 11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
Λαϊκή Λαρίσης 11.30πμ
ΓΚΥΖΗΣ Πλατεία Γκύζη 11.30πμ
Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 12μ
ΝΙΚΑΙΑ
Λαϊκή Περιβολάκι Παναγίτσα 12μ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καμίνια 11.30πμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ κεντρική πλατεία 12μ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Πεζόδρομος Μιχαήλ Αγγέλου 12μεσ
ΒΟΛΟΣ Πλατεία Αγ. Νικολάου 11.30πμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική Πλατεία 11πμ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Αγοράς 11.30πμ
ΠΑΤΡΑ Ρήγα Φεραίου 11πμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Άγαλμα Λαμπράκη 12μ
Λαϊκή Βούλγαρη 12μ
Χαριλάου Παπαναστασίου 11πμ
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Ιστορία

Η

4 Μάη είναι επίσημη εθνική
επέτειος στην Κίνα. Εκείνη
τη μέρα, εκατό χρόνια πριν,
οι φοιτητές των σχολών του Πεκίνου, βγήκαν στο δρόμο για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στην απόφαση του «συνεδρίου της ειρήνης»
στις Βερσαλίες να επιδικάσει στην
Ιαπωνία κινέζικα εδάφη που κατείχε
η Γερμανία. Οι νικητές του Πρώτου
Παγκόσμιου Πόλεμου που υπόσχονταν αυτοδιάθεση στους λαούς είχαν
προδώσει τις διακηρύξεις τους και η
νεολαία της Κίνας απαντούσε δυναμικά ανοίγοντας το δρόμο προς την
επανάσταση.
Οι αρχές του προηγούμενου αιώνα ήταν η εποχή του ιμπεριαλισμού των αποικιακών αυτοκρατοριών, επίσημων και ανεπίσημων. Η
Κίνα δεν ήταν επίσημα αποικία, αλλά
από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, οι ξένοι ιμπεριαλιστές και έμποροι είχαν πολύ πιο μεγάλη ισχύ
από την κεντρική κυβέρνηση. Έκοβαν κομματάκια, μίσθωναν δικούς
τους στρατούς και επέβαλλαν τους
δικούς τους νόμους στις περιοχές
που έλεγχαν.
Εκατοντάδες «ανισότιμες συνθήκες» που επέβαλαν οι Μεγάλες Δυνάμεις στις αδύναμες κινέζικες κυβερνήσεις περιλάμβαναν τους πιο
εξευτελιστικούς όρους. Για παράδειγμα στο Πεκίνο, απαγορευόταν
σε Κινέζους να κυκλοφορούν στη
συνοικία που είχαν την έδρα τους οι
πρεσβείες των δυτικών χωρών.
Η Ιαπωνία ήταν μια ιμπεριαλιστική
δύναμη που είχε μπει δυναμικά στη
κούρσα ελέγχου της Κίνας. Ήταν
επίσης και σύμμαχος της Βρετανίας,
της Γαλλίας και των ΗΠΑ στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι, όταν
ήρθε η ώρα να μοιραστεί η λεία, πήρε σαν ανταμοιβή την επαρχία Σαντόγκ που κατείχε η Γερμανία από το
1898. Αυτή ήταν η σπίθα που πυροδότησε την έκρηξη. Πολλοί από
τους φοιτητές και τους διανοούμενους που πρωταγωνίστησαν στο κίνημα της 4 Μάη, έπαιρναν μέχρι τότε τοις μετρητοίς τις διακηρύξεις
του προέδρου Ουίλσον των ΗΠΑ για
το «δικαίωμα των εθνών στην αυτοδιάθεση». Τώρα ο Ουίλσον και οι
σύμμαχοί του τσαλαπατούσαν αυτό
το δικαίωμα.

Κίνημα
Στις 4 Μάη περίπου 30 χιλιάδες
φοιτητές ξεκίνησαν από την πλατεία
Τιενανμέν και προσπάθησαν να βαδίσουν στην περιοχή των πρεσβειών.
Βρέθηκαν αντιμέτωποι με την αστυνομία και οι συγκρούσεις κράτησαν
ώρες. Ένα κομμάτι της διαδήλωσης
κατευθύνθηκε στο σπίτι του Κάο Ραλίν, υπουργού της κυβέρνησης και
ενός από τους «Τρεις Προδότες»
που είχαν στο στόχαστρό τους οι
διαδηλωτές, και του έβαλαν φωτιά.
Η μέρα τέλειωσε με 32 συλλήψεις.
Αλλά αυτό δεν ήταν το τέλος.
Δυο μέρες μετά οι φοιτητές ίδρυσαν

4 Μάη 1919,
Πλατεία Τιενανμέν,
Πεκίνο.

ΚΙΝΑ - Μάης 1919

Οι ρίζες της επανάστασης
τη Σπουδαστική Ένωση του Πεκίνου, την πρώτη τέτοια οργάνωση
στην ιστορία της χώρας. Τις επόμενες δυο βδομάδες παρόμοιες ενώσεις ιδρύονταν σε όλες τις μεγάλες
πόλεις, και τις συνόδευαν μεγάλες
διαδηλώσεις. Το επίκεντρο του κινήματος άρχισε να μεταφέρεται από
το βορρά στο νότο, στην εμπορική
και βιομηχανική καρδιά της Κίνας. Η
Σαγκάη έγινε η έδρα της πανεθνικής
φοιτητικής ένωσης.
Στην ίδια πόλη, στα μέσα του Ιούνη, όλοι οι Κινέζοι έμποροι σταμάτησαν τις δραστηριότητές τους. Οι Κινέζοι αστοί καλωσόριζαν το κίνημα
ελπίζοντας ότι θα μπορούσε να τους
εξασφαλίσει καλύτερες διαπραγματευτικές θέσεις απέναντι στους δυτικούς ανταγωνιστές τους. Το κίνημα
της 4 Μάη κέρδισε μια συμβολική νίκη. Κάτω από την πίεση των διαδηλώσεων, οι επίσημοι εκπρόσωποι
της Κίνας δεν υπέγραψαν την τελική
Συνθήκη Ειρήνης στο Παρίσι (Συνθήκη των Βερσαλλιών). Όμως, η Κίνα συνέχιζε να παραμένει μια χώρα
μισο-φεουδαρχική, μισο-αποικία, με
την συντριπτική πλειοψηφία του
πληθυσμού της να ζει στη φτώχεια
και την καταπίεση.
Το κίνημα της 4 Μάη, όμως, πυροδότησε και μια άλλη διαδικασία. Η
νεαρή εργατική τάξη της Κίνας άρχισε να μπαίνει με ορμή στη μάχη
ενάντια στους ιμπεριαλιστές και για
τα δικά της συμφέροντα με τα δικά

της, ταξικά, όπλα. Οι εργάτες και οι
εργάτριες άρχισαν να φτιάχνουν
συνδικάτα και να κατεβαίνουν σε
απεργίες. Για την ακρίβεια, πρώτα
έκαναν απεργία και μετά έφτιαχναν
συνδικάτα.
Οι απεργίες ξεκίνησαν στα υφαντουργεία και στα τυπογραφεία της
Σαγκάης. Και άρχισαν να απλώνονται και αλλού, όπως στον κλάδο του
μετάλλου, συνολικά σε περίπου 50
επιχειρήσεις. Περίπου 60 με 100 χιλιάδες εργάτες και εργάτριες συμμετείχαν. Από την Σαγκάη οι απεργίες απλώθηκαν στο Τιεντσίν στη
βόρεια Κίνα, στο Χανγκτσόου στα
ανατολικά, στο Τζιουτζιάνγκ στα νότια και στους σιδηροδρόμους. Ήταν
η πρώτη πολιτική απεργία της εργατικής τάξης στην Κίνα.
Στην πρώτη γραμμή των απεργιών
και των διαδηλώσεων έμπαιναν οι
γυναίκες. Το κίνημα της 4 Μάη και οι
αγώνες που πυροδότησε έδωσαν
την αυτοπεποίθηση σε χιλιάδες γυναίκες να βάλουν αιτήματα για να
καταργηθούν βάρβαρα «έθιμα»
όπως οι υποχρεωτικοί γάμοι, για το
δικαίωμα στο διαζύγιο και την ισότητα απέναντι στο νόμο αλλά και για
ισότητα στα μεροκάματα, κόντρα
στη χυδαία συμπεριφορά αφεντικών
και προϊσταμένων. Το 1920 εκατοντάδες γυναίκες στην πόλη Τσανγκτσά ίδρυσαν την πρώτη γυναικεία
οργάνωση και σύντομα ακολούθησαν άλλες από το Πεκίνο μέχρι την

Σαγκάη.
Η πάλη ενάντια στην καταπίεση,
στη φτώχεια, τον ιμπεριαλισμό δενόταν με την πάλη για την κοινωνική
απελευθέρωση. Κι αυτή η εξέλιξη
άρχισε να γεμίζει φόβο ακόμα και τα
πιο «πατριωτικά» τμήματα της αστικής τάξης.

Κόμμα
Το «νέο» απέναντι στο «παλιό».
Αυτό ήταν το κοινό μοτίβο των ιδεών
των πρωταγωνιστών του κινήματος
της 4 Μάη. Όμως, ποιο ήταν το
«νέο»; Για ένα μεγάλο τμήμα τους,
το νέο γινόταν με όλο και μεγαλύτερη βεβαιότητα οι επαναστατικές ιδέες του μαρξισμού και το μέλλον το
εκπροσωπούσε η επανάσταση των
σοβιέτ στην Ρωσία.
Ο Τσεν Ντουχσίου ήταν μια κεντρική φιγούρα σε αυτές τις διεργασίες. Δεν ήταν νεαρός το 1919, αντίθετα ήταν ένας από τους πρυτάνεις
του πανεπιστημίου του Πεκίνο και είχε πίσω του χρόνια εκδοτικών προσπαθειών που συνήθως κατέληγαν
με την απαγόρευση των περιοδικών
που εξέδιδε. Ο τελευταίος καρπός
των προσπαθειών του, το περιοδικό
Νιότη (και αργότερα Νέα Νιότη) είχε
γίνει το σημείο αναφοράς για όσους
συμμετείχαν στο κίνημα της 4 Μάη.
Ο Τσεν Ντουχσίου μετακινήθηκε
ταχύτατα προς το μαρξισμό, ανοίγοντας καταρχήν τις σελίδες των περιοδικών του στο «εργατικό ζήτημα»

και στο «ρώσικο ζήτημα». Στενός
του συνεργάτης ήταν ένας άλλος
γνωστός διανοούμενος, ο Λι Νταζάο, που το 1918 είχε συγκροτήσει
τον πρώτο -μυστικό- μαρξιστικό όμιλο μελέτης στο Πανεπιστήμιο του
Πεκίνο.
Σύντομα, μαρξιστικοί όμιλοι και
περιοδικά άρχισαν να ξεπηδάνε σαν
τα μανιτάρια από τη μια πόλη στην
άλλη. Τον Αύγουστο του 1920, ο
Τσεν Ντουχσίου οργάνωσε τον πρώτο κομμουνιστικό πυρήνα στην Σαγκάη. Δεν ήταν πια ένας όμιλος μελέτης: τα μέλη του ομίλου ρίχτηκαν
στη δουλειά στα εργοστάσια, με πενιχρά στην αρχή αποτελέσματα, περίπου 400 μέλη στο συνδικάτο που
ίδρυσαν. Όμως, δεν το έβαλαν κάτω, συνέχισαν, ίδρυσαν μια οργάνωση νεολαίας, έβγαζαν εφημερίδες,
περιοδικά.
Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας έκανε το ιδρυτικό του συνέδριο
τον Ιούλη του 1921. Από τους 13 Κινέζους αντιπρόσωπους οι περισσότεροι είχαν με τον ένα ή τον άλλο
τρόπο συμμετέχει στο κίνημα της 4
Μάη. Ο Τσεν Ντουχσίου εκλέχτηκε
γραμματέας. Τυπικά, το κόμμα είχε
λιγότερα από 100 μέλη. Σύντομα θα
οδηγούσε εκατοντάδες χιλιάδες εργάτες στις μάχες της πρώτης Κινέζικης Επανάστασης.
Η εργατική τάξη θα μπορούσε να
οδηγήσει όλους τους καταπιεσμένους στην νικηφόρα σύγκρουση με
τον ιμπεριαλισμό, αυτή ήταν η πεποίθηση όσων έμπαιναν στην πάλη
μέσα από τις γραμμές του επαναστατικού κόμματος τότε. Και η εργατική τάξη της Κίνας απέδειξε ότι έχει
αυτή τη δύναμη το 1925 με 1927
όταν με κέντρο την Καντόνα και την
Σαγκάη ξεσήκωνε τη θάλασσα των
αγροτών στο πλευρό της.
Αυτή η ευκαιρία χάθηκε, πνίγηκε
στο αίμα, λόγω της καταστροφικής
πολιτικής του Στάλιν. Παρακάμπτοντας τις αντιρρήσεις επαναστατών
όπως του Τσεν, η γραμμή της Μόσχας ήταν ότι οι εργάτες «πρέπει να
κάνουν τη δουλειά του αχθοφόρου
για την αστική τάξη».
Εκατό χρόνια μετά, η 4 Μάη τιμάται με «σεμνές τελετές» στην πλατεία Τιενανμέν -είναι και κεντρική
αναφορά στο μνημείο που δεσπόζει.
Όμως, το πνεύμα της επετείου δεν
ζει εκεί. Οι ηγέτες της Κίνας φοβούνται αυτή την επέτειο. Φέτος,
στις παραμονές της, μια σειρά φοιτητές και φοιτήτριες στο Πεκίνο
«εξαφανίστηκαν», δηλαδή συνελήφθησαν. Ανήκαν στους μαρξιστικούς
ομίλους που κυνηγάει το καθεστώς
γιατί στηρίζουν απεργίες για ελεύθερο συνδικαλισμό. Αυτοί οι απεργοί και οι μαρξιστές φοιτητές και
φοιτήτριες που μπαίνουν φυλακή
από το καθεστώς του κρατικού καπιταλισμού είναι οι πραγματικοί συνεχιστές της επανάστασης στην Κίνα.

Λέανδρος Μπόλαρης
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Δραστηριότητες

Εξορμήσεις στις γειτονιές της Αθήνας

Σ

υνάντηση με τη διοίκηση του
Σωματείου των Διπλωματούχων Μηχανικών του Δήμου
της Αθήνας πραγματοποίησε το
πρωί της Παρασκευής 17/5, η Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας.
Ο υποψήφιος δήμαρχος Αθήνας
Πέτρος Κωνσταντίνου και οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι Νίκη
Αργύρη και Νίκος Στραβελάκης τόνισαν την ανάγκη διεκδίκησης αρμοδιοτήτων και ελέγχου των εργαζομένων και του σωματείου ιδιαίτερα στα θέματα της ακίνητης περιουσίας του Δήμου.
Οι εργαζόμενοι εξέφρασαν την
ανησυχία ότι επιχειρείται η εκχώρηση των αρμοδιοτήτων και εν τέλει
και των ίδιων των περιουσιακών
στοιχείων του Δήμου σε ιδιώτες με
τη συνεχή υποβάθμιση των υπηρεσιών του Δήμου.
Εξέφρασαν την αμέριστη συμπαράστασή του σωματείου στους
συμβασιούχους συναδέλφους τους
που εργάζονται για ψίχουλα με
οχτάμηνες συμβάσεις και χωρίς
στοιχειώδη εργασιακά δικαιώματα.
Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να
συνεχίσουν και να εντείνουν τις
επαφές τους για την παρουσίαση
των προβλημάτων των εργαζομένων αλλά και των αναγκών του Δήμου και των κατοίκων σε κτιριακές
υποδομές στο δημοτικό συμβούλιο
όπως συμβαίνει τα εννέα τελευταία
χρόνια. Κυρίως όμως συμφώνησαν
στη διεκδίκηση των αιτημάτων αυτών μέσα από τις διαδικασίες του
κινήματος.
Eξόρμηση στο ΙΚΑ του Ν.Κόσμου
έκανε την ίδια μέρα η Ανταρσία
στις γειτονιές της Αθήνας με την
Τάνια Βριζάκη, υποψήφια κοινοτική
σύμβουλο στο 2ο διαμέρισμα και
τον Στέλιο Μιχαηλίδη, υποψήφιο
δημοτικό σύμβουλο Αθήνας.
“Οι ελλείψεις σε προσωπικό είναι
παραπάνω από εμφανείς καθώς οι
μνημονιακές πολιτικές έχουν οδηγήσει σε μαρασμό την πρωτοβάθμια περίθαλψη. Συζητήσαμε με
τους εργαζόμενους για την ανάγκη
κλιμάκωσης των αγώνων προκειμένου να κερδίσουμε μαζικές μόνιμες
προσλήψεις και χρηματοδότηση για

Εξόρμηση στο Λαϊκό

Ο Ιασίν Αλ Αμπάντλα σε διαδήλωση ενάντια στην κατοχή της Παλαιστίνης

Ο

Ιασίν Αλ Αμπάντλα είναι πρόεδρος της Παλαιστινιακής Νεολαίας Ελλάδος και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την
Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας. Με αφορμή τη Eurovision - πλυντήριο των εγκλημάτων σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού, επισημαίνει:
«Δύο αντικρουόμενες εικόνες έρχονται από το Ισραήλ σήμερα.
Από τη μια, ένας φαντασμαγορικός, λαμπερός διαγωνισμός τραγουδιού και από την άλλη, πόλεμος, συγκρούσεις, θάνατος και ατελέσφορες διπλωματικές ενέργειες.
Λίγες μόνο μέρες πριν, η Γάζα, το μέρος απ’όπου προέρχομαι,
βομβαρδίστηκε για μια ακόμη φορά. Με διοργανώσεις όπως η Eurovision, το Ισραήλ προσπαθεί να ξεπλύνει τα εγκλήματά του. Προσπαθεί να δείξει ένα καλό πρόσωπο, αλλά στην πραγματικότητα αιματοκυλάει τους Παλαιστινίους.
Το Ισραήλ είναι ένα κράτος-τρομοκράτης. Τόσα χρόνια τους Παλαιστινίους τους έχει φυλακισμένους είτε στη Δυτική Όχθη, είτε στη
Λωρίδα της Γαζας. Ο σκοπός του είναι να βάλει χέρι σε όλα τα εδάφη των Παλαιστίνιων και να καταργήσει την πατρίδα μας την Παλαιστίνη, πράγμα που ποτέ δεν θα το δεχτούμε ούτε όσοι είναι εκεί και
ζουν αυτό τον πόνο, ούτε εμείς και οι οικογένειές μας που αναγκαστήκαμε να ξεριζωθούμε και τώρα ζούμε στην Ευρώπη. Θα έρθει η
στιγμή που όλοι μας θα γυρίσουμε και θα τελειώσει αυτή η κατοχή.
Συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο της Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας γιατί με τους συντρόφους και τις συντρόφισσες δίνουμε μαζί τον
αγώνα για λευτεριά στην Παλαιστίνη εδώ και πάρα πολλά χρόνια».

την Υγεία. Το δυνάμωμα της αντικαπιταλιστικής αριστεράς στις εκλογές της 26ης Μάη, θα ενισχύσει αυτή την προοπτική. Αρκετές εργαζόμενες προμηθεύτηκαν ψηφοδέλτια.
Άλλωστε με τους εργαζόμενους
του συγκεκριμένου χώρου έχουμε
δεσμούς ήδη από το μεγάλο αγώνα
που δόθηκε το 2014, με τις καταλήψεις των υποκαταστημάτων του
ΙΚΑ, ενάντια στο λουκέτο που πήγε

να επιβάλλει η τότε κυβέρνηση” τόνισε η Τάνια Βριζάκη.
Την Κυριακή 19/5 η Aνταρσία
στις γειτονιές της Αθήνας συμμετείχε στη συγκέντρωση των κατοίκων που κάλεσε η κίνηση “Επιμένουμε Πεδίο του Άρεως”. Μίλησαν
ο Πέτρος Κωνσταντίνου, υποψήφιος δήμαρχος και οι υποψήφιοι
δημοτικοί σύμβουλοι, Άκης Κατσούλας και Ντίνα Γκαρανέ.
Τους εργαζόμενους του Βυζαντινού Μουσείου επισκέφτηκαν το
πρωί της Δευτέρας 21/5, η υποψήφια δημοτική σύμβουλος με την Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας κι
εργαζόμενη στο Υπουργείο Πολιτισμού, Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου
κι ο Γιάννης Μαραβελάκης, υποψήφιος στο 3ο Κοινοτικό Διαμέρισμα
και υποψήφιος ευρωβουλευτής με
την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. “Η συζήτηση με
τους εργαζόμενους του συγκεκριμένου χώρου δεν έγινε τυχαία” λέει
η Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου. “Εί-

ναι οι εργαζόμενοι με τους οποίους
διαδηλώνουμε μαζί στις μεγάλες
απεργίες, τραβώντας την προσοχή
όλων με τα ευφάνταστα πανό τους.
Άνοιξαν μια σειρά ζητήματα όπως η
κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οικονομική και πολιτική, το πόσο
έχουν αλλάξει τα πράγματα από τις
προηγούμενες ευρωεκλογές έως
σήμερα. Συζητήσαμε για τη μάχη
απέναντι στον κίνδυνο της ανόδου
των φασιστών στην Ευρώπη, αλλά
και το πόσο έχει αλλάξει αυτό στην
Ελλάδα και το ρόλο που παίζει το
κίνημα και η δίκη σε αυτή την εξέλιξη. Στο ερώτημα αν υπάρχει ένας
τρόπος για να συσπειρωθεί ακόμα
περισσότερος κόσμος στην αντικαπιταλιστική αριστερά, η καλύτερη
κίνηση είναι η κοινή δράση και οι
συνεχείς πρωτοβουλίες”.
Παρέμβαση στο Λαϊκό Νοσοκομείο πραγματοποίησε την ίδια μέρα
η Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας με τη συμμετοχή του υποψήφιου δημάρχου Πέτρου Κωνσταντίνου, του υποψήφιου δημοτικού
συμβούλου Νίκου Στραβελάκη και
του υποψήφιου στο 2ο Κοινοτικό
Διαμέρισμα Βασίλη Λευθεριώτη.
Στην εξόρμηση συμμετείχε και η
Κατερίνα Σεβαστάκη υποψήφια δημοτική σύμβουλος Ζωγράφου με το
Κίνημα στην Πόλη. "Το ραντεβού
για την επίσκεψη κλείστηκε με τον
πρόεδρο του σωματείου εργαζόμενων Τάσο Αντωνόπουλο στις 16/5,
ημέρα της απεργιακής κινητοποίησης της ΠΟΕΔΗΝ όπου συμμετείχαμε με αντιπροσωπεία.
Είναι εντυπωσιακή η εντατικοποίηση της δουλειάς εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού, κάτι που δείχνει τη σημασία των αγώνων για
προσλήψεις αλλά και την υποκρισία του Πολάκη που ρίχνει άσφαιρες αντιδεξιές μπαλωθιές στον αέρα, την ίδια στιγμή που δίνει στους
εργαζόμενους αέρα κοπανιστό.
Η υποδοχή ήταν θερμή στα μαγειρεία, το πλυντήριο και τα τμήματα. Ο αγώνας για να δυναμώσει το
δημόσιο σύστημα Υγείας είναι αγώνας ζωής και θανάτου για την εργατική τάξη" τόνισε ο Πέτρος Κωνσταντίνου.

Σ.Μ.

Μαρξισμός
στις Σχολές

Κ

ύκλο ανοιχτών εκδηλώσεων υπό τον τίτλο “Μαρξισμός, θεωρία για να καταλάβουμε και για να αλλάξουμε
τον κόσμο”οργανώνει αυτές τις
μέρες το ΣΕΚ στις σχολές. Μέσα
στην προεκλογική περίοδο που η
πολιτική συζήτηση έχει ανάψει, οι
φοιτητές και οι φοιτήτριες του
ΣΕΚ δίνουν το δικό τους στίγμα
συνδυάζοντας τη στήριξη στην
αντικαπιταλιστική αριστερά με
τις ιδέες της επαναστατικής ανατροπής και καλώντας μαζικά στο
τετραήμερο φεστιβάλ “Μαρξισμός 2019” από τις 27 έως τις 30
Ιούνη στη Νομική Σχολή της Αθήνας
Εκδηλώσεις για το Μαρξισμό
έγιναν στη Φιλοσοφική Αθήνας με
ομιλητή τον Γιώργο Πίττα υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο στην
Αθήνα, στο Βιολογικό του Ηρακλείου με ομιλητή τον Παντελή
Παναγιωτακόπουλο, στο Πάντειο
με ομιλητές τον Π.Γκαργκάνα
από την Εργατική Αλληλεγγύη και
την Κ.Μητσοπούλου, καθηγήτρια
Πολιτικών Επιστημών και Ιστορίας, στη Νομική με ομιλητές τη
Μαρία Στύλλου, υπεύθυνη σύνταξης του περιοδικού Σοσιαλισμός
από τα Κάτω και τον Νίκο Στραβελάκη, οικονομολόγο ΕΚΠΑ.
Με συμμετοχή φοιτητών/τριών
και ενός καθηγητή από την Αρχιτεκτονική έγινε η εκδήλωση για
το Μαρξισμό στο Θόλο στο Βόλο
ενώ στη Γεωπονική πραγματοποιήθηκε αφισοκόλληση και
εξόρμηση-συζήτηση με τους φοιτητές της σχολής. “Στην εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής συζητήθηκαν αναλυτικά οι
θεματικοί κύκλοι του φεστιβάλ
που αγγίζουν όλα τα μεγάλα πολιτικά ζητήματα της ιστορίας και
της επικαιρότητας”, μας είπε ο
Αλέξανδρος Κοροβέσης, “Ο
Μαρξισμός είναι πανεπιστήμιο,
όσα δεν μαθαίνουμε τέσσερα
χρόνια στη σχολή, τα μαθαίνουμε
εκεί μέσα σε τέσσερις μέρες, είπε ένας φοιτητής που παρακολούθησε πρώτη φορά πέρσι το
τετραήμερο”.

Συζήτηση για τον Μαρξισμό στη Νομική

Γράμματα και σχόλια

Με φωτογραφίες από μεγάλες στιγμές του LGBTQI+
κινήματος και σύνθημα “Ο δρόμος έχει τη δική μας ιστορία” κυκλοφόρησε η αφίσα του Athens Pride 2019. Στην
επέτειο των 50 χρόνων από το Stonewall, το φετινό Pride τιμά την εξέγερση που γέννησε το κίνημα για την
απελευθέρωση των ομοφυλόφιλων και μας καλεί όλες
και όλους στις 8 Ιούνη στην πλατεία Συντάγματος.
“Η πιο πολιτική αφίσα που έχει φτιάξει το Athens Pride! Μέσα σε μια περίοδο που όλοι προσπαθούν να μας
πείσουν πως οι αγώνες είναι ξεπερασμένοι, το φετινό
Pride τιμά τους αγώνες του ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος και θυμάται τις ρίζες του. 50 χρόνια από το Stonewall, η εξέγερση και η επανάσταση είναι ξανά επίκαιρες! 8 Ιούνη
στην πλατεία Συντάγματος”, αναφέρει η Ομάδα
LGBTQI+ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
Για την εξέγερση του 1969 στη Νέα Υόρκη, την πορεία του ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος από τότε μέχρι σήμερα,
τις κατακτήσεις του αλλά και τη συνέχεια του αγώνα για
τη δικαίωσή του, διαβάστε το άρθρο “Stonewall - Πενήντα χρόνια μετά” στο
περιοδικό Σοσιαλισμός από τα Κάτω
που κυκλοφορεί. Το
άρθρο υπογράφουν ο
Βαγγέλης Χατζηνικολάου, μέλος των Proud Seniors Greece και
υποψήφιος δημοτικός
σύμβουλος με την
“Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας” και η
Αφροδίτη Φράγκου,
μέλος της Ομάδας
LGBTQI+ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και υποψήφια δημοτική σύμβουλος με
το “Εκτός των Τειχών”
στο Μαρούσι.

Γ

Η απόφαση που απορρίπτει τη χορήγηση
της άδειας είναι αντίθετη στις διατάξεις της
σωφρονιστικής νομοθεσίας και επικαλείται
φρονηματικά κριτήρια με κύριο το ότι ο Δ.
Κουφοντίνας δεν έχει αποδοκιμάσει τις πράξεις της 17Ν. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δ. Κουφοντίνας μέχρι τώρα έχει πάρει έξι άδειες χωρίς να παραβιάσει τους όρους τους.
Είναι όμως γνωστή κάθε φορά η λυσσαλέα
επίθεση των Η.Π.Α, της Ν.Δ, της – επελαύνουσας εκ νέου και δη σωρηδόν για την πρωτοκαθεδρία στην Αθήνα και εν γένει στη χώρα – οικογένειας Μητσοτάκη, των κυρίαρχων Μ.Μ.Ε.
και τελικά της (διορισμένης με απόφαση της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ) εισαγγελέως
Αρείου Πάγου, που πριν είχε θητεύσει για πολλά χρόνια ως εισαγγελέας της Αντιτρομοκρατικής με ιδιαίτερες επιδόσεις στις φυλακίσεις
νεαρών «τρομοκρατών» του αντικαπιταλιστι-
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ια μία ακόμη φορά απασχολεί την επικαιρότητα το αίτημα παροχής άδειας
στον Δημήτρη Κουφοντίνα, που ήδη νοσηλεύεται στην Εντατική, καθώς βρίσκεται σε
απεργία πείνας εξαιτίας της προσφυγής του
Εισαγγελέα Φυλακών Κασσαβέτειας ενάντια
στην απόφαση του Συμβουλίου Φυλακών για
χορήγηση άδειας, η οποία έγινε ήδη δεκτή την
Πέμπτη 9/5/2019 από το Τριμελές Συμβούλιο
Πλημμελειοδικών Βόλου.

e-mail: ergatiki@gmail.com / τηλ. 210 5241001

Στις εκλογές δυναμώνουμε την Αντικαπιταλιστική Αριστερά,
στηρίζουμε ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε Δήμους, Περιφέρειες και Ευρωβουλή!
Στις εκλογικές αναμετρήσεις στις 26 Μάη για δήμους, περιφέρειες και ευρωεκλογές συγκρούονται δύο κόσμοι. Από τη μία
μεριά βρίσκονται όλες οι πολιτικές της λιτότητας, του σεξισμού, του ρατσισμού και της Ευρώπης-φρούριο. Οι επιθέσεις
τους διαπερνούν τόσο το κεντρικό πολιτικό σκηνικό όσο και τις
επιμέρους συνθήκες σε κάθε γειτονιά και χώρο δουλειάς. Από
την άλλη πλευρά βρίσκεται ο κόσμος του αγώνα, των κινημάτων και της ελπίδας ότι μέσα στη χειρότερη κρίση του συστήματος μπορούμε να τα πάρουμε όλα πίσω. Και να παλέψουμε
ακόμα πιο δυνατά για έναν κόσμο χωρίς κρίσεις και εκμετάλλευση, χωρίς καταπίεση και διακρίσεις.
Οι αγώνες μας όλα τα τελευταία χρόνια έχουν αναδείξει πως
η δύναμή μας μεγαλώνει. Νέα εργατικά κομμάτια οργανώνονται και διεκδικούν. Παράλληλα, η νεολαία στα σχολεία και τις
σχολές παλεύει ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της παιδείας και
τη διάλυση των δημόσιων δομών της. Την ίδια στιγμή το αντιρατσιστικό κίνημα συντονίζεται διεθνώς σε μια σειρά
από δράσεις και αιτήματα. Τα κινήματα ενάντια
στην καταπίεση, από την Αμερική ως την Ασία αλλά και στην ίδια την Ευρώπη, ριζοσπαστικοποιούνται και παλεύουν για κατακτήσεις και πραγματικές
αλλαγές στις ζωές μας.
Το ΛΟΑΤΚΙ+ κίνημα μπορεί να συντονίζεται, να
συνεργάζεται και να βαθαίνει τις αναζητήσεις του.
Το είδαμε αυτό σε μια σειρά από μικρές και μεγάλες κινητοποιήσεις, από την αντισεξιστική απεργία
στις 8 Μάρτη, τις διαδηλώσεις και τις δράσεις που
απαιτούν να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι του Ζακ/
Zackie- Oh, μέχρι τις πορείες υπερηφάνειας που
χρόνο το χρόνο γίνονται ακόμα πιο μαζικές.
Παρ’ όλα αυτά, οι μεγάλες προκλήσεις βρίσκονται ακόμα μπροστά μας. Παλεύουμε για να υλοποιηθούν όλα τα αιτήματά μας (διεύρυνση συμφώνου
συμβίωσης, νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου

χωρίς προϋποθέσεις, δικαίωμα γάμου και παιδοθεσίας κλπ.)
ώστε να βελτιωθούν οι ζωές των ΛΟΑΤΚΙ+ και πολυσυντροφικών ανθρώπων και οικογενειών. Ταυτόχρονα οι αγώνες για καθολική πρόσβαση σε Υγεία, Παιδεία και εργασία, μάχες καθημερινές για τις ζωές μας, δίνονται σημείο το σημείο, κόντρα σε
γραφειοκρατικούς θεσμούς και πολιτικές που μένουν στα μισά
του δρόμου.
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η μαζικότερη οργάνωση της αντικαπιταλιστικής αριστεράς, βρέθηκε έμπρακτα στο πλευρό όλων όσων
αγωνίζονται – από τις κινητοποιήσεις για να αλλάξουν οι νόμοι
μέχρι τα Pride πανελλαδικά, τις διαδηλώσεις οργής για τη δολοφονία του Ζακ/Zackie και τις πορείες ενάντια σε ομο/τρανσφοβικές επιθέσεις. Βρέθηκε επίσης στην πρώτη γραμμή για
να συνδεθεί το πολύχρωμο κίνημα με το αντιφασιστικό και το
αντιρατσιστικό.
Αλλά η στήριξη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ δεν ήταν μόνο κινηματική.
Έβαλε τα ζητήματα αυτά μαζικά μέσα στους χώρους δουλειάς,
συνδέοντας τις μάχες και διεκδικώντας ώστε τα δικαιώματά
μας να γίνουν υπόθεση όλης της εργατικής τάξης. Γιατί μόνο
έτσι μπορούμε να κερδίσουμε: βάζοντας μπροστά τη συλλογική
μας δύναμη. Το ΛΟΑΤΚΙ+ κίνημα είναι διαχρονικά ένα ρεύμα
αντίστασης που ό,τι έχει κερδίσει το έχει κατακτήσει με σκληρούς αγώνες – τίποτα δεν του έχει χαριστεί. Ουσιαστικό ρόλο
για τη συνέχεια μπορεί να παίξει η πολιτική συζήτηση που ανοίγει με χίλιες δυο αφορμές αυτή την περίοδο και διεκδικεί συνολικές απαντήσεις. Το ζητούμενο είναι να βρούμε τις ρίζες της
καταπίεσης αλλά και το πώς μπορούμε να παλέψουμε συνολικά
για μια άλλη κοινωνία.
Ως ομάδα LGBTQI+ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ καλούμε τον κόσμο του
πολύχρωμου κινήματος να στηρίξει τα ψηφοδέλτια της αντικαπιταλιστικής αριστεράς. Σ’ αυτά συμμετέχουν δεκάδες ΛΟΑΤΚΙ+ αγωνιστές και αγωνίστριες που θέτουν υποψηφιότητα σε
δήμους, περιφέρειες και ευρωβουλή. Στόχος μας είναι να δυναμώσει η φωνή της αντίστασης και των αγώνων από τα κάτω. Για
να συνεχίσουμε με μεγαλύτερες δυνάμεις σε όλες τις μάχες
που ανοίγονται μπροστά μας. Ελάτε να τις οργανώσουμε μαζί!

Kίνημα διεκδίκησης
δημοκρατικών ελευθεριών
κού χώρου, αλλά και με πλήρη ανοχή στη ναζιστική τρομοκρατική και εγκληματική δράση, η
οποία εισαγγελέας στο πρόσφατο παρελθόν
έχει ασκήσει πειθαρχική δίωξη σε τρείς εισαγγελείς του Κορυδαλλού επειδή δεν μπλόκαραν
τις άδειες του Κουφοντίνα. Ένας από τους
τρείς είναι εκείνος που, αφού μετατέθηκε στις
φυλακές Κασσαβέτειας έχει ασκήσει την εκκρεμή προσφυγή. Προφανώς πήρε το μάθημά
του. Οι δικαστές που έκριναν την άδεια προχθές λειτούργησαν υπό το καθεστώς της ίδιας
απειλής;
Η ανοχή στην απροκάλυπτη παρέμβαση
στην «ανεξαρτησία της δικαιοσύνης» εκ μέρους όσων ομνύουν στο Κοινοβούλιο σε αυτήν
και η απροσχημάτιστη χρήση πολιτικών κριτηρίων για τη νομική αντιμετώπιση ενός κρατούμενου διαλύει κάθε αμφιβολία για τον τρόπο
που αντιλαμβάνονται οι φορείς όλων των αρμόδιων εξουσιών την έννοια και τη λειτουργία
του κράτους δικαίου.
Και όμως η ίδια εισαγγελέας Αρείου Πάγου,
προς έκπληξη ακόμα και των υφισταμένων
της, ασκεί αυτοπροσώπως την Παρασκευή το

βράδυ αναίρεση κατά του βουλεύματος του
Βόλου. Η εξήγηση βρίσκεται στό ότι είμαστε
σε προεκλογική περίοδο, ενώ σε έναν μήνα η
Εισαγγελέας αποχωρεί από την υπηρεσία.
Προφανής η προοπτική να λήξει το ζήτημα
προτού κλείσουν τα δικαστήρια για τις εκλογές.
Αναδεικνύεται άλλη μία φορά η ανάγκη κατάργησης των τρομονόμων (Π.Κ. 187 και
Π.Κ.187Α) που όμως το νέο σχέδιο Ποινικού
Κώδικα αντί να τους καταργεί τους διευρύνει,
με μόνη εξαίρεση την προκλητική υποβάθμιση
της ποινικής ευθύνης των διευθυνόντων εγκληματική οργάνωση, που είναι η μόνη κατηγορία που αντιμετωπίζει η υπόδικη ηγεσία της
Χ.Α.
Αναδεικνύεται η ανάγκη κατάργησης των
υπερεξουσιών του εισαγγελέα φυλακής, όπως
στη συγκεκριμένη περίπτωση το δικαίωμα του
εισαγγελέα να προσφεύγει και να μπλοκάρει
αποφάσεις του Συμβουλίου Φυλακής για χορήγηση άδειας. Αλλά και αυτές με το νέο σχέδιο Σωφρονιστικού Κώδικα αντί να καταργούνται διευρύνονται με αποτέλεσμα να βρίσκονται
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σε κινητοποιήσεις οι κρατούμενοι σχεδόν επί
ενάμισυ χρόνο.
Αναδεικνύεται η ανάγκη υπεράσπισης ενός
πολιτικού κρατούμενου που αρνείται να απεμπολήσει την αξιοπρέπειά του παρότι δικάστηκε σε πολλά ισόβια με μόνο στοιχείο την από
μέρους του ανάληψη πολιτικής ευθύνης και
τις διάτρητες ενοχοποιητικές καταθέσεις συγκατηγορουμένων του, όταν άλλοι με σωρεία
αποδείξεων όχι μόνο πολιτικής, αλλά και ποινικής ευθύνης κυκλοφορούν ακόμα ελεύθεροι.
Αναδεικνύεται η ανάγκη για ένα κίνημα διεκδίκησης δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών με προτεραιότητα την κατάργηση των
τρομονόμων και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των κρατουμένων χωρίς φρονηματικά
κριτήρια.
Αναδεικνύεται η ανάγκη να σταματήσουν οι
πολιτικές αυταπάτες, όχι μόνο για την οικονομική και εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης,
αλλά και για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες.
Είναι προφανές όμως ότι λιτότητα και καταστολή συμβαδίζουν. Το ίδιο και ο αγώνας
ενάντιά τους.

Κώστας Παπαδάκης, Πολιτική Αγωγή στη δίκη
της Χρυσής Αυγής, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας, υποψήφιος Ευρωβουλευτής της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
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ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ 2019
Αίθουσα Β Μαθηματικών

Αίθουσα Α Μαθηματικών

Αίθουσα Α

Αίθουσα Β

Η αρνητική κληρονομιά
της συγκυβέρνησης του 1989

50 χρόνια Stonewall

10.00-11.30

30 χρόνια
από την Τιεν Αν Μεν

Υπάρχει ο «ιστορικός
νεκροθάφτης» σήμερα;

Το 1989 στην Ανατολή

Η εργατική τάξη και οι αγώνες μας

12.00-13.30

Παρασκευή 28 Iούνη

Οι επαναστατικές
ιδέες του Μαρξ

Κώστας Πίττας, Νίκος Στραβελάκης

Αφροδίτη Φράγκου,
Βαγγέλης Χατζηνικολάου

Η Αριστερά μετά τις εκλογές

Καταπίεση και απελευθέρωση

Η αριστερά μετά τις εκλογές

Πάνος Γκαργκάνας, Κατερίνα Θωίδου,
Μάκης Καβουριάρης, Κώστας Παπαδάκης

14.30-16.00

Η Αριστερά μετά τις εκλογές

Ζανέτα Λυσικάτου,
Κώστας Καταραχιάς

Υπάρχει εργατική απάντηση
στην περιβαλλοντική κρίση;

Ελένη Πορτάλιου,
Λέανδρος Μπόλαρης, Ορέστης Ηλίας

Κώστας Βλασόπουλος
Η επαναστατική παράδοση

Η εργατική τάξη και οι αγώνες μας

Η εργατική απάντηση
στην κρίση της ΓΣΕΕ

Η κρίση
της δεκαετίας του 1930

100 χρόνια
Τρίτη Διεθνής

Τάσος Αναστασιάδης

Σωτήρης Κοντογιάννης,
Μωϋσής Λίτσης

Γιάννης Σηφακάκης

Η εργατική τάξη
και οι αγώνες μας

Η επαναστατική παράδοση

16.30-18.00

19.00-21.00

Αμφιθέατρο 1 Νομικής νέο κτίριο

Λίλιαν Μπουρίτη,
Κώστας Πίττας

Αίθουσα Γ

Οι βλαβερές συνέπειες
του ρεφορμισμού

Εκμετάλλευση και υπεραξία –
από πού βγαίνει το κέρδος

Η Αριστερά
μετά τις εκλογές

Από το Κραχ του ’29
στην κρίση σήμερα

19.00-21.00

17.00-18.30

Πέμπτη 27 Iούνη

Καλοδεχούμενοι
οι πρόσφυγες

Συντονισμός, για να
τα πάρουμε όλα πίσω

Μαρία Στύλλου

Κώστας Πολύδωρος

Από το Κραχ του ’29
στην κρίση σήμερα

Τέχνη και επανάσταση
Γιώργος Γιαννόπουλος,
Γιάννης Μπόλης,
Γιάννης Σηφακάκης
Μαρξισμός –
θεωρία και πράξη

Χρίστος Αργύρης, Θένια Ασλανίδη
Γιάννης Κούτρας,
Βασίλης Συλαϊδής

Πέτρος Κωνσταντίνου,
Γιώργος Τσιάκαλος και άλλοι
Το αντιρατσιστικό
και αντιφασιστικό κίνημα

Η εργατική τάξη και οι αγώνες μας

ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ 2019, 27 - 30 Iούνη, Αθήνα, Νομική
Οι ρίζες
του ρατσισμού

Καπιταλισμός
και αλλοτρίωση

Ο καπιταλισμός
σήμερα
Άλεξ Καλλίνικος

Από το Κραχ του ’29
στην κρίση σήμερα

Τα Σοβιέτ
στη Δύση

Ντόνι Γκλούκσταϊν
Η επαναστατική
παράδοση

Η πάλη για
την απελευθέρωση
των γυναικών

Μαρία Στύλλου,
Χριστίνα Καρακιουλάφη,
και άλλοι
Καταπίεση και
απελευθέρωση

Οι ιμπεριαλιστικοί
ανταγωνισμοί
σήμερα
Άλεξ Καλλίνικος
Ιμπεριαλισμός
και αντίσταση

Γιώργος Ράγκος
Μαρξισμός –
θεωρία και πράξη

Η πάλη ενάντια
στην ακροδεξιά
στην Ευρώπη

Κράτος
και επανάσταση –
από την Κομμούνα
στον Λένιν

Νίκος Λούντος,
Γιώργος Πίττας

Ευκλείδης Μακρόγλου

Το αντιρατσιστικό και
αντιφασιστικό κίνημα

Μαρξισμός –
θεωρία και πράξη

Η Κύπρος-αντίσταση
στο ρατσισμό και τον
άξονα Ελλάδα-Ισραήλ

Ιστορία και
Διαλεκτική –
από τον Χέγκελ
στον Μαρξ

Ντίνος Αγιομαμμίτης,
Αργυρή Ερωτοκρίτου

Σωτήρης Κοντογιάννης

Ιμπεριαλισμός και αντίσταση

Μαρξισμός – θεωρία και πράξη

Η αντίθεση
στο Ισραήλ δεν είναι
αντισημιτισμός
Γιώργος Πίττας,
Λένα Βερδέ
Ιμπεριαλισμός
και αντίσταση

Η Αριστερά
μετά τον
Εμφύλιο

Μιχάλης Λυμπεράτος,
Λέανδρος Μπόλαρης
1939 – 1949, πόλεμος, κατοχή, αντίσταση

Πότε χάθηκε
η Ρώσικη
Επανάσταση;

Φύλλια Πολίτη,
Έλλη Πανταζοπούλου
Το 1989 στην Ανατολή

Συνεχίζουμε τις
ανταρσίες στις γειτονιές
Θανάσης Διαβολάκης,
Νίκη Αργύρη,
Τζεμαλή Μηλιαζίμ,
Δημήτρης Μπελιάς,
Σεραφείμ Ρίζος

Η Αριστερά μετά τις εκλογές

12.00-13.30

Το αντιρατσιστικό και
αντιφασιστικό κίνημα

Χατζηδάκη

14.30-16.00

Στέλιος Μιχαηλίδης,
Κυριάκος Μπάνος

Θεολογικής

10.00-11.30

Πολίτου

Ρόζα:
Μεταρρύθμιση
ή επανάσταση
Αλεξάνδρα
Μαρτίνη

Η επαναστατική
παράδοση

16.30-18.00

Α Μαθηματικών

Κυριακή 30 Iούνη
Α Μαθηματικών

Πολίτου

Ο Μάρξ
και οι κρίσεις
του καπιταλισμού

Τρότσκι: Η διαρκής
επανάσταση

Πάνος Γκαργκάνας

Δημήτρης
Στεφανάκης

Από το Κραχ του ’29
στην κρίση σήμερα

Η επαναστατική
παράδοση

Δίκη – καταδίκη
της Χρυσής Αυγής

Τάκης Ζώτος,
Θανάσης Καμπαγιάννης,
Ελευθερία Κουμάντου

Αντίσταση,
η χαμένη επανάσταση

Ιάσονας Χανδρινός

Ιμπεριαλισμός
και αντίσταση

1939 – 1949,
πόλεμος,
κατοχή, αντίσταση

Νίκος Λούντος

Το αντιρατσιστικό και
αντιφασιστικό κίνημα

Το Μακεδονικό –
όχι άλλα ψέμματα

Προκόπης Παπαστράτης

Πέτρος Κωνσταντίνου

1939 – 1949, πόλεμος,
κατοχή, αντίσταση

Ιμπεριαλισμός
και αντίσταση

Η κατάρρευση
του «υπαρκτού»

Πάνος Γκαργκάνας
Το 1989 στην Ανατολή

Θεολογικής

Μια νέα
Αραβική
Άνοιξη;

Οι φοιτητές μαζί
με τους εργάτες

Παντελής
Παναγιωτακόπουλος
και άλλοι
Η εργατική τάξη
και οι αγώνες μας

Αμφιθέατρο 1 Νομικής
18.30-20.00

19.00-21.00

16.30-18.00

14.30-16.00

12.00-13.30

10.00-11.30

Σάββατο 29 Iούνη

Ένα φάντασμα πλανιέται
Μαρία Στύλλου και άλλοι

Η Αριστερά μετά τις εκλογές

Χατζηδάκη

Πόλεις
σε πόλεμο

Γκράμσι – από την
Κόκκινη Διετία στις
Θέσεις της Λυών
Μπάμπης
Κουρουνδής

Η επαναστατική παράδοση

«Ταυτότητες»
και κοινωνικές
τάξεις
Κώστας
Τορπουζίδης

Καταπίεση και
απελευθέρωση

Ο Παντελής
Πουλιόπουλος
και η επαναστατική εναλλακτική
Γιάννης
Αγγελόπουλος
Η επαναστατική
παράδοση

