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Οι κάλπες της Κυριακής 26 Μάη έφεραν
μια σκληρή ήττα για τον ΣΥΡΙΖΑ και τον
Αλέξη Τσίπρα προσωπικά. Οι αριθμοί εί-

ναι αμείλικτοι. Η ψαλίδα με τη Νέα Δημοκρατία
έφτασε κοντά στις 10 μονάδες. Οι υποψήφιοι
της “κυβερνώσας αριστεράς” στις τοπικές
εκλογές καταγράφουν παντού πτώση. Αλλά πέ-
ρα από τα νούμερα, υπάρχει η πολιτική παρα-
δοχή της ήττας από τον Τσίπρα που δήλωσε ότι
θα ζητήσει από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
την άμεση προκήρυξη βουλευτικών εκλογών.  

Ο ΣΥΡΙΖΑ κλείνει την κυβερνητική θητεία
του παραδίνοντας την εξουσία στη Νέα Δημο-
κρατία. Το εργατικό κίνημα και η Αριστερά βρί-
σκονται άμεσα μπροστά σε νέες προκλήσεις
και είναι απαραίτητο να αντλήσουμε τα σωστά
συμπεράσματα για να οργανώσουμε τις μάχες
που έχουμε μπροστά μας.

Υπόκλιση
Οι ευθύνες για αυτή την εξέλιξη βαραίνουν

πέρα από κάθε αμφιβολία την καταστροφική
προσαρμογή της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ στις
πολιτικές επιλογές της άρχουσας τάξης και
στις ανάγκες του ελληνικού καπιταλισμού. Κα-
νένας υπουργός του Τσίπρα δεν μπορεί να με-
ταθέσει τις ευθύνες του πάνω στον κόσμο που
“στράφηκε προς τα δεξιά”. Αυτοί που στράφη-
καν προκλητικά δεξιά είναι τα κυβερνητικά
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.

Αυτό είναι ολοφάνερο στον τομέα της οικο-
νομικής πολιτικής όλα αυτά τα χρόνια. Από τη
μετατροπή του ΟΧΙ του δημοψηφίσματος του
Ιούλη το 2015 σε υποταγή στα Μνημόνια μέχρι
το σημερινό δήθεν “μεταμνημονιακό” πρό-
γραμμα με τα θηριώδη πρωτογενή πλεονά-
σματα για την πληρωμή του χρέους. Ο κόσμος
της δουλειάς χτυπήθηκε βάναυσα με αντεργα-
τικά μέτρα και η δικαιολογημένη οργή του δεν
σβήνει με διακηρύξεις για συμβολικές “ελα-
φρύνσεις”. Η ταχτική του Τσίπρα να τριγυρνά-
ει και να λέει ότι αυτός μας έβγαλε από τα
μνημόνια αλλά αυτό έγινε εφαρμόζοντας μια
πολιτική που δεν ήταν δική του και τώρα θα
επιστρέψει στο αρχικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ
ήταν καθαρό αυτογκόλ: η “επιτυχία” ήρθε με
υπόκλιση στο πρόγραμμα της Τρόικας και του
νεοφιλελευθερισμού, μια υπόκλιση-δώρο στον
Μητσοτάκη.

Τα ίδια ισχύουν στον τομέα της εξωτερικής
πολιτικής. Η απάντηση του Τσίπρα στην εθνικι-
στική υστερία που ξεσήκωσε η ΝΔ για την
Συμφωνία των Πρεσπών ήταν η προσπάθεια
να αποδείξει πόσο κερδισμένα βγήκαν τα
“εθνικά συμφέροντα” από αυτή τη συμφωνία.
Είναι προκλητική κοροϊδία να εμφανίζεται το
γεγονός ότι μαχητικά αεροπλάνα της ελληνι-
κής πολεμικής αεροπορίας πετάνε πάνω από
τα Σκόπια αντί για τα τουρκικά, ως “φιλειρηνι-
κή πολιτική”. Η συνεργασία με τον Τραμπ, με
το ΝΑΤΟ, με τον Νετανιάχου δεν είναι αντίδο-
το στον εθνικισμό, είναι τροφοδότης του ελλη-
νικού σοβινισμού.

Ακόμα και στον τομέα της αντιμετώπισης
των προσφύγων η κυβέρνηση του Αλέξη Τσί-
πρα κατάφερε να προδώσει το μεγαλειώδες
κίνημα αλληλεγγύης του κόσμου που υποδέχ-
θηκε το προσφυγικό κύμα. Συνεργασία με την
ΕΕ-φρούριο, Frontex και πνιγμοί στη θάλασσα,
στρατόπεδα ντροπής στα νησιά, φονικές “επα-

ναπροωθήσεις” στον Έβρο.
Όλες αυτές οι προδοσίες έγιναν συστηματι-

κά από την ηγεσία Τσίπρα που έκανε τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ αρχηγικό κόμμα και κλάδεψε κάθε φωνή
που είχε έστω τις παραμικρές αντιρρήσεις.
Υπουργοί που έμειναν στον ΣΥΡΙΖΑ ακόμη και
μετά τη στροφή του καλοκαιριού του 2015 εί-
δαν στη συνέχεια την πόρτα της εξόδου για να
αντικατασταθούν από τα τσικό της ηγεσίας
Τσίπρα. Βήμα-βήμα, ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση
απέδειξε την τραγωδία της ρεφορμιστικής αρι-
στεράς όταν φτάνει να διαχειρίζεται τους
απάνθρωπους μηχανισμούς της οικονομίας
του κέρδους και του κράτους που τη στηρίζει.

Κρίση
Όμως αυτό το άθλιο σύστημα βρίσκεται σε

βαθιά κρίση και αυτό αναδεικνύει με το καλη-
μέρα τα όρια της επιτυχίας του Μητσοτάκη. Ο
“θρίαμβος” της ΝΔ στις κάλπες της 26 Μάη
έχει πήλινα ποδάρια και αυτό φαίνεται πρώτα
απ' όλα από την εικόνα της πολιτικής κρίσης
που συγκλονίζει όλες τις χώρες της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης.

Παντού καταγράφονται παταγώδεις αποτυ-
χίες των παραδοσιακών κυβερνητικών κομμά-
των. Στη Βρετανία, οι Συντηρητικοί βρίσκονται
στην κυβέρνηση και ταυτόχρονα καταγράφουν
μονοψήφιο ποσοστό στις Ευρωεκλογές και
παραίτηση της Τερέζα Μέι από την ηγεσία.
Στη Γαλλία, ο Μακρόν που κέρδισε τις προ-
εδρικές εκλογές πριν από δυο χρόνια με σα-
ρωτική διαφορά από την Λεπέν, τώρα βλέπει
τις πλάτες της. Στη Γερμανία, ο κυβερνητικός
συνασπισμός των φορέων του παραδοσιακού
δικομματισμού καταγράφει μαζικές απώλειες.
Στην Αυστρία, η συγκυβέρνηση της δεξιάς με
την ακροδεξιά καταρρέει μέσα σε σκάνδαλα.

Η “εύκολη” συνταγή για την οποία μιλούσαν
τα κυρίαρχα ΜΜΕ, δηλαδή η είσοδος μιας

“σοβαρής” ακροδεξιάς στις κυβερνήσεις ως
αντίδοτο για την κρίση του πολιτικού συστήμα-
τος αποδεικνύεται ανεφάρμοστη. Δεν είναι μό-
νο η Αυστρία. Και στην Ολλανδία πέφτει η
ακροδεξιά. Στο ισπανικό κράτος οι φασίστες
του Vox βλέπουν τη δυναμική τους να ανακό-
πτεται λίγο καιρό μετά την είσοδό τους στην
κυβέρνηση της Ανδαλουσίας.

Οι επιπτώσεις της πολιτικής κρίσης συνδυά-
ζονται με την παράταση της οικονομικής κρί-
σης και γίνονται πολυεπίπεδες. Δεν υπάρχει
στον ορίζοντα καμιά “μαγική φόρμουλα” για
την οικονομική ανάπτυξη. Αντίθετα, αγριεύουν
οι εμπορικοί πόλεμοι και οξύνονται οι αντιθέ-
σεις μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο
μύθος ότι τάχα ο Μητσοτάκης και η ΝΔ αποτε-
λούν αντίρροπη τάση μέσα σε αυτή την εικόνα
είναι απλά γελοίος. Κάθε απόπειρα του Μη-
τσοτάκη να κλιμακώσει την αντεργατική δια-
χείριση από εκεί που την αφήνει ο Τσίπρας θα
βρεί μπροστά της θυελλώδεις αντιστάσεις.

Η ΕΕ και τα επιτελεία της βρίσκονται παντού
εξασθενισμένα απέναντι στη μαζική οργή του
κόσμου της εργασίας που αναζητάει τρόπους
για να εκφράσει την αντίθεσή του στη διαιώνι-
ση της λιτότητας και στη διαφθορά των πολιτι-
κών και οικονομικών ελίτ. Τα Κίτρινα Γιλέκα
στη Γαλλία δεν είναι η εξαίρεση, ούτε μπορεί
να συγκαλυφτεί το κίνημά τους πίσω από
εκλογικές εικόνες. Το πραγματικό ερώτημα εί-
ναι τι κάνει η Αριστερά για να αξιοποιήσει αυ-
τές τις μαζικές διαθέσεις σε όλη την Ευρώπη
και στην Ελλάδα.

Η Αριστερά
Δεν υπάρχει κανένας αυτοματισμός που να

μετατρέπει τις δυνατότητες που ανοίγει η κρί-
ση του συστήματος σε βήματα μπροστά για
την Αριστερά. Αυτό το ζουν οι εργάτες και οι
εργάτριες σχεδόν παντού. Στην ίδια τη Γαλλία

των Κίτρινων Γιλέκων, ο Μελανσόν που κόντε-
ψε να περάσει στο δεύτερο γύρο των προεδρι-
κών εκλογών πριν δυο χρόνια, τώρα κατέγρα-
ψε μονοψήφιο ποσοστό στις Ευρωεκλογές.
Στη Γερμανία, η Die Linke σημείωσε πτώση και
υποσκελίστηκε από την άνοδο των Πράσινων.
Στη Βρετανία το “φαινόμενο Κόρμπιν” κατάφε-
ρε να χάσει τις Ευρωεκλογές πέφτοντας στην
τρίτη θέση την ώρα που καταρρέει η κυβέρνη-
ση Μέι.

Ο κοινός παρονομαστής αυτών των αποτυ-
χιών είναι η πολιτική δειλία του ρεφορμισμού
μπροστά στις προκλήσεις και η προθυμία για
αναζήτηση “ρεαλιστικών” λύσεων στα πλαίσια
των “υπαρκτών συσχετισμών”. Το κύμα των
προσφύγων ανέδειξε πιεστικά το ερώτημα
“μπορούν να έρθουν όλοι;”. Ο Μελανσόν στη
Γαλλία και η Σάρα Βάγκενεχτ στη Γερμανία
διάλεξαν να απαντήσουν “Όχι” και άρχισαν να
αναζητούν συμβιβασμούς με τη ρατσιστική πο-
λιτική των αποκλεισμών. Βρέθηκαν πιο πίσω
και όχι μπροστά από τον κόσμο που έδωσε και
δίνει συγκλονιστικές μάχες αλληλεγγύης. Ο
Κόρμπιν κάθισε στο ίδιο τραπέζι με την Μέι
που έψαχνε τρόπους για να μείνει η Βρετανία
μέσα στις αγορές της ΕΕ αλλά να κλείσει τα
σύνορά της ακόμη και για τους μετανάστες
από τις χώρες της ΕΕ! Όλοι αυτοί άφησαν όλα
τα περιθώρια στους Πράσινους, ακόμη και
στους Φιλελεύθερους να εμφανίζονται πιο
“προοδευτικοί”.

Αντίστοιχα προβλήματα εμφανίζουν οι ηγε-
σίες της Αριστεράς και εδώ. Το ΚΚΕ δεν κατά-
φερε να αντλήσει δύναμη από τον κόσμο που
γύρισε την πλάτη στον Τσίπρα. Τα ποσοστά
του δεν ανταποκρίνονται στις διακηρύξεις του.
Θα ήταν τραγικό λάθος να χρεώσει αυτή τη
στασιμότητα στον κόσμο που “δεν έβγαλε τα
κατάλληλα συμπεράσματα”. Καλύτερα να ανα-
ζητήσει τις αιτίες στα λάθη της ηγεσίας του.
Στα χρόνια της ανόδου του ΣΥΡΙΖΑ ύψωνε τεί-
χη απέναντι στον κόσμο της βάσης του δηλώ-
νοντας ότι οι κομμουνιστές δεν έχουν σχέση
με την υπόλοιπη Αριστερά. Ποτέ δεν επιδίωξε
την κοινή δράση με κόσμο που έσπαγε προς
τα αριστερά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός ο σεχταρι-
σμός δεν διορθώνεται την τελευταία στιγμή με
τον Ριζοσπάστη να γράφει ότι το κόμμα πήρε
στήριξη από τον Γιάννη Μηλιό και την Αγλαΐα
Κυρίτση.

Η ΛΑΕ πλήρωσε ακόμη πιο ακριβά την αμφι-
λεγόμενη στάση της ηγεσίας της απέναντι στα
εθνικιστικά συλλαλητήρια για το Μακεδονικό.
Αντί να σπάσει το φράγμα του 3% όπως προσ-
δοκούσε βρέθηκε σε επίπεδα κάτω από το 1%.
Η ρήξη με τον ΣΥΡΙΖΑ το 2015 ποτέ δεν ολο-
κληρώθηκε σε ρήξη με τη ρεφορμιστική στρα-
τηγική.

Συνέχεια στη διπλανή σελίδα

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

Να οργανώσουμε από 
τώρα τις επόμενες μάχες

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τους τραπεζίτες
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Επιμένουμε 
αριστερά-
αντικαπιταλιστικά

Η αντικαπιταλιστική αριστερά, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
πρέπει να βγάλει πολύτιμα συμπεράσματα από
αυτές τις εμπειρίες. Δεν χωράει καμιά επανά-
παυση ότι “άντεξε μέσα σε αυτές τις συνθή-
κες”. Έχει πτώση και σε αριθμό ψήφων στις
Ευρωεκλογές και σε ποσοστά στις Περιφερει-
ακές, όπου το 2014 είχε φτάσει στο 2,3% πα-
νελλαδικά. Τα δημοτικά σχήματα που κατέγρα-
ψαν άνοδο (Νίκαια, Πειραιάς) αποτελούν σπά-
νιες εξαιρέσεις μέσα σε αποτελέσματα στάσι-
μα ή πτωτικά. Χρειάζεται, ιδιαίτερα η ηγεσία
του ΝΑΡ να σταθεί αυτοκριτικά απέναντι σε
επιλογές διασπαστικές και σεχταριστικές. Δεν
είναι δυνατόν η ΑΝΤΑΡΣΥΑ να χρεώνεται επιλο-
γές που μιλάνε στον κόσμο του ΚΚΕ σαν “στα-

λινοφασίστες”, στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ σαν
“αστούς” και στην Ανταρσία στις Γειτονιές της
Αθήνας εχθρικά.

Οι εκλογικές μάχες δεν είναι ενδοαριστεροί
εμφύλιοι που γίνονται για να μοιραστεί μια
συρρικνούμενη επιρροή. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι δύ-
ναμη που μάχεται για να ανοίξει δρόμους για
την εργατική τάξη και το κίνημα και προχωράει
πάντα μέσα από τέτοιες επιλογές. Ιδιαίτερα
στην τωρινή συγκυρία είναι επείγον να αναδει-
χτεί σαν δύναμη που πρωτοστατεί στην κοινή
δράση και δείχνει στην πράξη την αξία της επα-
ναστατικής στρατηγικής.

Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα χαιρετίζει
όλους τους συντρόφους και τις συντρόφισσες
των τοπικών σχημάτων, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και της
ευρύτερης αντικαπιταλιστικής αριστεράς που
έδωσαν δραστήρια τη μάχη των εκλογών της
26 Μάη και καλεί να δώσουμε μαζί και τη μάχη
των βουλευτικών εκλογών. Είναι μια μάχη που
μας ετοιμάζει για τους σκληρούς αγώνες που
έρχονται. Πρώτο βήμα είναι να στηρίξουμε τα
σχήματα της Αριστεράς που περνάνε στον δεύ-
τερο γύρο των τοπικών εκλογών απέναντι στην
ανερχόμενη δεξιά. Να δείξουμε στην πράξη
στον κόσμο του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν
απέχουμε όταν δίνει μάχες.

Έχουμε μπροστά μας αγώνες ενάντια στις
απολύσεις, τις περικοπές και τις ιδιωτικοποι-
ήσεις. Το απεργιακό κίνημα χρειάζεται τη στή-
ριξη πρωτοβουλιών όπως το Συντονιστικό των
Νοσοκομείων και ο Συντονισμός, πρωτοβου-

λιών κοινής οργάνωσης της εργατικής αντίστα-
σης από τα κάτω χωρίς αποκλεισμούς.

Έχουμε να συνεχίσουμε και να κλιμακώσου-
με την πάλη ενάντια στον ρατσισμό και τη φα-
σιστική απειλή. Η πτώση των νεοναζί της Χρυ-
σής Αυγής από την τρίτη στην πέμπτη θέση με
ποσοστά μειωμένα είναι ένα αποτέλεσμα που
ήρθε σαν καρπός των αγώνων του αντιφασιστι-
κού κινήματος. Η ολοκλήρωση της δίκης με κα-
ταδίκη των δολοφόνων και της ηγεσίας που ορ-
γανώνει τα τάγματα εφόδου των φασιστών εί-
ναι μπροστά μας και ανοίγει την προοπτική να
διαλύσουμε αυτή την εγκληματική οργάνωση.
Η ΚΕΕΡΦΑ έχει τη συμβολή της σ' αυτό με τις
ενωτικές πρωτοβουλίες της δέκα χρόνια τώρα.
Και ταυτόχρονα δεν πρέπει να αφήσουμε κανέ-
να περιθώριο στους φασίστες του Βελόπουλου
να πάρουν τη σκυτάλη και να οργανώσουν αυ-
τοί ομάδες κρούσης εκεί που αποτυγχάνει η
Χρυσή Αυγή.

Οι ανάγκες της εκλογικής μάχης σημαίνουν
ότι το τετραήμερο Μαρξισμός 2019 που είναι
προγραμματισμένο για τις 27-30 Ιούνη μπορεί
να χρειαστεί να μετακινηθεί σε άλλη ημερομη-
νία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αποτελεί
προτεραιότητα η συγκρότηση όλων των αγωνι-
στών και αγωνιστριών με τις επαναστατικές
ιδέες της μαρξιστικής παράδοσης. Εκατό χρό-
νια από την ίδρυση της Κομιντέρν, όλες οι ση-
μερινές μάχες είναι ενταγμένες στην ίδια μεγά-
λη προοπτική της ανατροπής αυτού του συστή-
ματος, που δεν μεταρρυθμίζεται παρά μόνο
γκρεμίζεται με τη δράση των καθημερινών αν-
θρώπων της εργατικής τάξης. Εμπρός να στρα-
τευτούμε όλοι και όλες μαζί στον κοινό αγώνα.

Αθήνα, 27 Μάη 2019
Η Κεντρική Επιτροπή του 

Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος

Στηρίξτε 
την Εργατική
Αλληλεγγύη

Άλλα 3.850 ευρώ συγ-
κεντρώθηκαν την πε-
ρασμένη βδομάδα ανε-

βάζοντας τον δείκτη της οικο-
νομικής εξόρμησης της Εργα-
τικής Αλληλεγγύης στα 25.450
ευρώ.  

Ευχαριστούμε τις συντρό-
φισσες και τους συντρόφους
που γράφτηκαν συνδρομητές
Στέργιος Μ., Βάσω Κ., Σπύρος
Μ. και Άγγελος Κ. καθώς και
τις για τις προσωπικές σας ενι-
σχύσεις που συνεχίζονται: 200
ευρώ Νίκος Σ., από 75 ευρώ
Πάνος Κ. και Στέλλα Μ., από
50 ευρώ Γιώργος Τ., Μαρία Π.,
Κώστας Β., Λεωνίδας Α., Βασί-
λης Λ., από 30 ευρώ Γιάννα Κ.
και Αγγελική Κ., από 20 ευρώ
Παναγιώτης Π., Γιώργος Γ.,
Δημήτρης Δ., Σοφία Ρ., Κυριά-
κος Μ., Σπύρος Σ., Μαρίνα Κ.,
από 10 ευρώ Βαγγέλης Κ.,
Εύη Κ., Κώστας Π., Τάσος Μ.,
από 5 ευρώ Χάρης Τ. και Κατε-
ρίνα Σ. 

Στόχος 50.000 €

Κυκλοφορεί
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr
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Ευρωεκλογές 2019 Ευρωεκλογές 2014 Βουλευτικές Σεπτ. 2015
Εκλ.Περιφέρειες Ψήφοι % Ψήφοι % Ψήφοι %
Α Αθηνών 2293 1,00 2495 0,93 2786 1,12
Β1'Βόρειος Τομέας 2869 0,89
Β2 Δυτικός Τομέας 2354 1,08
Β3 Νότιος Τομέας Αθ. 3178 0,89
Α Πειραιως 647 0,66 772 0,7 869 0,86
Β Πειραιώς 1059 0,74 1225 0,77 1215 0,81
Α Αν. Αττικής 1318 0,59
Β Δυτικής Αττικής 461 0,57
Α Θεσσαλονίκης 1570 0,71 2518 0,82 2548 0,84
Β Θεσσαλονίκης 755 0,48 1268 0,67 1148 0,63
Αιτωλοακαρνανίας 540 0,53 854 0,67 952 0,77
Αργολίδος 313 0,54 386 0,70 466 0,89
Αρκαδίας 368 0,63 471 0,80 515 0,90
Άρτας 240 0,52 363 0,82 381 0,83
Αχαϊας 904 0,63 1150 0,69 1458 0,91
Βοιωτίας 382 0,67 605 0,91 672 1,06
Γρεβενών 144 0,64 134 0,62 164 0,74
Δράμας 201 0,37 223 0,37 319 0,56
Δωδεκανήσου 159 0,29 370 0,37 414 0,46
Έβρου 289 0,49 388 0,46 510 0,61
Ευβοίας 412 0,56 707 0,56 779 0,67
Ευρυτανίας 74 0,63 64 0,56 112 0,82
Ζακύνθου 139 0,62 130 0,56 199 0,99
Ηλείας 418 0,45 611 0,70 657 0,77
Ημαθίας 315 0,42 515 0,60 604 0,76
Ηρακλείου 604 0,43 818 0,50 1186 0,77
Θεσπρωτίας 185 0,64 239 0,88 279 1,00
Ιωαννίνων 567 0,77 843 0,89 999 1,07
Καβάλας 277 0,37 311 0,38 367 0,49
Καρδίτας 329 0,67 385 0,52 521 0,71
Καστοριάς 108 0,36 122 0,39 159 0,55
Κερκύρας 294 0,59 422 0,74 458 0,85
Κεφαλλονιάς 141 0,74 177 0,80 215 1,00
Κιλκίς 173 0,35 251 0,44 288 0,53
Κοζάνης 320 0,54 666 0,70 755 0,86
Κορινθίας 318 0,44 564 0,64 650 0,83
Κυκλάδων 415 0,60 363 0,53 596 0,92
Λακωνίας 226 0,47 332 0,67 346 0,69
Λάρισας 1203 0,80 1380 0,87 1217 0,81
Λασηθίου 162 0,42 130 0,31 298 0,77
Λέσβου 219 0,50 373 0,68 396 0,73
Λευκάδας 102 0,75 206 1,49 186 1,35
Μαγνησίας 786 0,87 730 0,67 898 0,89
Μεσσηνίας 637 0,71 819 0,86 912 0,97
Ξάνθης 298 0,61 253 0,43 341 0,59
Πέλλας 384 0,47 739 0,83 673 0,82
Πιερίας 220 0,31 307 0,42
Πρέβεζας 155 0,58 271 0,75 353 0,99
Ρεθύμνου 172 0,39 225 0,52 286 0,68
Ροδόπης 220 0,43 196 0,32 204 0,34
Σάμου 148 0,65 161 0,66 225 0,95
Σερρών 251 0,40 589 0,51 635 0,57
Τρικάλων 442 0,55 532 0,64 624 0,77
Φθιώτιδας 353 0,46 563 0,60 688 0,77
Φλώρινας 162 0,48 157 0,46 231 0,74
Φωκίδος 112 0,56 113 0,49 170 0,72
Χαλκιδικής 346 0,55 366 0,59 441 0,72
Χανίων 568 0,77 674 0,80 892 1,13
Χίου 128 0,45 177 0,59 218 0,77
Εξωτερικού 176 1,78
Σύνολο 32431 0,65 41307 0,72 46183 0,85

ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αβραάμ                              1.682
ΧΑΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Φωτίου                                           1.269
ΓΚΙΚΑ ΛΟΥΪΖΑ του Δημητρίου                                              935
ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ιωάννη                            826
ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου                                821
ΖΟΥΠΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του Δημητρίου                                        781
ΚΟΛΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Ιωάννη                                               724
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αλεξάνδρου                   720
ΜΑΚΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Κλέαρχου                                    709
ΔΡΑΓΑΝΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Σπυρίδωνα                             703
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Μιχαήλ                                      688
ΣΗΦΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Εμμανουήλ                                682
ΡΟΥΜΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Κωνσταντίνου                             668
ΔΙΑΒΟΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Στυλιανού                            646
ΑΔΑΜΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Γεωργίου                                     627
ΖΩΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη                                          569
ΚΑΤΡΑΔΗ ΕΛΕΝΗ του Στυλιανού                                         561
ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑ ΕΛΕΝΗ του Παναγιώτη                                 558
ΔΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Νικολάου                              549
ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου                                  546
ΚΟΙΛΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Ιωάννη                                     542
ΜΑΝΙΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Δημοσθένη                                    504
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Νικήτα                             495
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αλκιβιάδη                                487
ΠΟΛΙΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ του Αθανασίου                             486
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΦΑΝΗ του Αθανασίου                                  484
ΧΑΙΡΕΤΗ ΕΙΡΗΝΗ του Εμμανουήλ                                        466
ΤΣΟΛΑΚ ΑΛΗ ΜΟΥΣΤΑΦΑ του Κερέμ                                  451
ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Χριστάκη                                       450
ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ιωάννη                                 416
ΚΑΛΑΒΑΝΟΣ - ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννη    405
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Παναγιώτη               404
ΜΗΛΙΑΖΗΜ ΤΖΕΜΑΛΗ του Μεχμέτ                                      379
ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του Γεωργίου                          379
ΜΑΥΡΟΥΔΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Δημητρίου                              366
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΙΜΩΝ του Στυλιανού                                   330
ΛΑΧΑΝΙΩΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του Δημητρίου                                  322
ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Διονυσίου                    278
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Δημητρίου                          255
ΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρυσόστομου                                  252
ΤΣΙΜΠΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του Βασιλείου                                   175
ΣΤΕΦΟΥΔΗΣ ΜΟΡΦΑΚΗΣ (ΜΟΡΦΗΣ) του Χριστόδουλου     142

Β Άθήνας Β Άθήνας

9437 1,00 10562 1,18

Υπόλοιπο Αττικής Υπόλοιπο Αττικής

1983 0,63 2146 0,74

Ευρωεκλογές 2019 Ευρωεκλογές 2014
Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1.724.926 33,11  7 1.298.948 22,72  5
ΣΥΡΙΖΑ 1.240.669 23,81 6 1.518.376 26,56  6
Κίνημα Αλλαγής 400.591 7,69  2 458.514 8,02  2
ΚΚΕ 280.763 5,39  2 349.342 6,11  2
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 252.904 4,85  2 536.913 9,39  3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ Βελοπουλος 215.800 4,14  1 - - -
ΜέΡΑ25 156.939 3,01  1 - - -
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
- Ζωη Κωνσταντοπουλου 83.907 1,61  - - - -

ΠΟΤΑΜΙ 79.899 1,53  - 377.662 6,61  2
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 75.367 1,45  - 36.804 0,64  -
ΕΛΛΑΔΑ Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 64.645 1,24  - - - -
ΛΑ.Ο.Σ. - ΠΑΤ.ΡΙ.Ε. 63.973 1,23  - 154.029 2,69  -
ΠΟΛΙΤΕΣ του Ηλια Ψηνακη 47.301 0,91  - - - -
Οικολόγοι Πράσινοι 45.334 0,87  - - - -
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 41.383 0,79  - 197.837 3,46  1
ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 
ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ 37.873 0,73  - 42.792 0,75  -

Ελεύθερη Πατρίδα 37.612 0,72  - - - -
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ Τζημερος 35.682 0,68  - - - -
ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ 34.296 0,66  - - - -
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. 33.936 0,65  - 41.299 0,72  -
ΛΑΕ - Κόμμα Πειρατών 29.349 0,56 - - - -

Συνολικά ΕυρωεκλογώνΑποτελέσµατα ΑΝΤΑΡΣΥΑ ανά εκλογική περιφέρεια
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Δημοτικές Εκλογές 2019 Δημοτικές Εκλογές 2014

Δήμος Δημοτική Κίνηση Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες

ΑΘΗΝΑ Ανταρσία στις Γειτονιές της Αθήνας 3173 1,54 1 4398 1,97 1

ΑΘΗΝΑ Αντικαπιταλιστική Ανατροπή 2055 1 1 -  -  -  

AΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΚΑΜΑΤΕΡΟ Ανυπότακτη Πόλη 521 1,96 1 729 2,78 1

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Φυσάει Κόντρα 749 2,97 1 1039 4,47 1

ΑΙΓΑΛΕΩ Ρήγμα στα Δυτικά 730 2,32 1 1645 5 1

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Εκτός των Τειχών 581 1,87 1 1025 3,36 1

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Αντίσταση και Ανατροπή 203 1,38 - -  -  -  

ΒΥΡΩΝΑΣ Αριστερή Παρέμβαση Πολιτών 539 2,21 1 929 3,72 1

ΓΛΥΦΑΔΑ Αριστερή Πρωτοβουλία Γλυφάδας 442 1,12 - 628 1,66 -
ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΣ ΜΑΡΙΔΑ 673 4,41 1 1199 7,6 2
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Εκτός Πλάνου 405 1,65 -  -  -  -  

ΖΩΓΡΑΦΟΥ Κίνημα στην Πόλη 321 1,22 1 1091 3,86 1
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Μαχόμενη Ηλιούπολη 745 2,07 1 -  -  -  
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Κόκκινη Ρωγμή-Ρήξη κ' Ανατροπή 338 1,55 - 709 3,22 1
ΙΛΙΟΝ Αριστερή Κίνηση Ιλίου 551 1,73 1 -  -  -  
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Ανυπόταχτη Καισαριανή 453 3,84 1 442 3,57 -  
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Μια πόλη στο Δρόμο 764 1,96 1 -  -  -  
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Εκτός Πλαισίου 262 0,69 - - - -
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Εκτός Σχεδίου 673 2,42 1 822 2,89 1
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Μια πόλη Ανάποδα 1317 4,10 2 1639 5,34 1
ΝΙΚΑΙΑ Ανταρσία στην Κοκκινιά 1078 2,51 1 1086 2,26 1
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ανταρσία στο Λιμάνι 1436 1,96 1 1166 1,41 -  
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Αριστερή Κίνηση Περιστερίου 2036 3,23 1 2754 4,22 2
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Ανυπότακτη Πετρούπολη 377 1,52 - 984 4,12 1
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Χαλάνδρι Ενάντια 552 1,83 1 -  -  -  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ανταρσία στη Θεσσαλονίκη 1012 0,95 - 2804 2,12 -  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Η Πόλη Ανάποδα Δύναμη Ανατροπής 1940 1,75 1 - - -
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΜΕΝΕΜΕΝΗ Ανυπακοή στις γειτονιές 727 3,79 1 643 2,92 1

ΘΕΡΜΗ Μέτωπο Ρήξης και Ανατροπής 235 1,30 1 608 2,42 1
ΝΕΑΠΟΛΗ ΣΥΚΕΩΝ Η πόλη αλλιώς 1203 3,39 2 - - -  
ΧΑΝΙΑ Ανταρσία στα Χανιά 619 1,40 1 974 2,07 1
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Αριστερή Παρέμβαση 548 1,40 1 820 1,74 -  
ΠΡΕΒΕΖΑ Ανυπότακτη Κίνηση 179 0,99 1 - - -  
ΠΑΤΡΑ Ανταρσία στην Πάτρα 450 0,46 - 968 0,98 -  
ΠΑΤΡΑ Αντικαπιταλιστική Ανατροπή 401 0,41 - -  -  -  
ΞΑΝΘΗ Ανταρσία στην Ξάνθη 239 0,94 - -  -  -  

Περιφερειακες 2019 Περιφερειακες 2014
Περιφέρεια Περιφερειακή Κίνηση Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Αττικής Aντικαπιταλιστική Ανατροπή 27623 1,77 2 33895 2,09 1
Ανατολικής Μακεδονίας
Θράκης Ανταρσία στην ΑΜΘ 4129 1,47 1 5387 1,53

Βορείου Αιγαίου Ανταρσία στο Αιγαίο 1588 1,63 1 2525 2,38 1
Δυτικής Ελλάδας Αριστερή Παρέμβαση 5078 1,40 1 8187 2,04 1
Δυτικής Μακεδονίας Αριστερή Συμπόρευση για την Ανατροπή 1856 1,44 1 3443 1,81
Ηπείρου Αριστερή Παρέμβαση 3288 1,81 1 6400 2,94 1
Θεσσαλίας Αριστερή Παρέμβαση 5668 1,43 1 9870 2,23 1
Ιονίων Νήσων Αντικαπιταλιστική Αριστερά 1962 1,89 1 2661 2,21
Κεντρικής Μακεδονίας Ανταρσία στην Κ. Μακεδονία 15371 1,87 1 25842 2,63 1
Κρήτης Ανυπότακτη Κρήτη 6541 2,06 1 8198 2,35 1
Πελοποννήσου Ανταρσία στον Μωριά 4621 1,41 1 10653 2,92 1
Στερεάς Ελλάδας Αριστερή Παρέμβαση 3892 1,39 1 11093 3,36 1
Σύνολο 81617 128154

Δημοτικά σχήματα

Περιφερειακά σχήματα

ΚΥΠΡΟΣ
H εκλογική νίκη να γίνει
αφετηρία για αντεπίθεση

Η εκλογή του Νιαζί Γκιζίλγιουρεκ με το ψηφοδέλτιο του
ΑΚΕΛ στις ευρωεκλογές είναι μια ιστορική εξέλιξη. Η
εκλογή ενός Τουρκοκυπρίου με τις ψήφους Ελληνοκυ-

πρίων και Τουρκοκυπρίων είναι ένα χαστούκι στους εθνικιστές
και τους φασίστες και στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα για την προ-
οπτική της συνεργασίας, της συμφιλίωσης και της ενότητας των
απλών ανθρώπων στο νησί. Δημιουργεί μια νέα δυναμική και
ανοίγει ένα παράθυρο ελπίδας για ειρήνη και επανένωση.

Τα δεύτερο σημαντικό που έδειξαν οι ευρωεκλογές είναι την
αποδοκιμασία της κυβέρνησης και του κυβερνητικού κόμματος.
Όσο και να δηλώνουν ικανοποιημένοι που διατήρησαν την πρω-
τιά δεν μπορούν να κρύψουν ότι έχασαν 9% από τις ευρωεκλογές
του 2014 και περισσότερες από 18,000 ψήφους. Η ψαλίδα από το
ΑΚΕΛ μειώθηκε σε 1,5% από το 11% που ήταν στις προηγούμε-
νες ευρωεκλογές. Ο κόσμος αποδοκίμασε την πολιτική της λιτό-
τητας, των περικοπών, και των σκανδάλων από τους «άριστους
των αρίστων» που διόρισε ο Αναστασιάδης. Αποδοκίμασε τη ρα-
τσιστική ρητορική και την απαξίωση που επεχείρησαν για όσους
διαφωνούν μαζί τους με χυδαίες εκφράσεις όπως τα «μηδενικά».
Αποδοκίμασε τις εθνικιστικές επιθέσεις στον Νιαζί και τις προ-
σβολές προς τους Τουρκοκυπρίους με τις «δανεικές ψήφους». 

Το τρίτο σημαντικό στοιχείο που βγήκε μέσα από αυτές τις
εκλογές ήταν η αποτυχία του ΕΛΑΜ, του εδώ παραρτήματος
της Χρυσής Αυγής να κερδίσει την 6η έδρα. Όλες οι δημοσκο-
πήσεις του έδιναν προβάδισμα αλλά τελικά την έδρα την κέρδι-
σε η ΕΔΕΚ την οποία ψήφισαν αρκετά άτομα από άλλους χώ-
ρους με στόχο να εμποδίσουν το ΕΛΑΜ να εκλέξει ευρωβουλευ-
τή. Μπορεί το ΕΛΑΜ να ανέβασε τα ποσοστά του στο 8.2% αλ-
λά αυτό οφείλεται κυρίως στην μεγάλη αποχή (57,20%). Στην
πραγματικότητα κέρδισε μόνο 1300 ψήφους περισσότερους
από τις προεδρικές του Φλεβάρη του 2018. Αυτό όμως με κανέ-
να τρόπο δεν πρέπει να μας προκαλεί εφησυχασμό. Σίγουρα
χαιρόμαστε που δεν κατάφεραν να εκλέξουν ευρωβουλευτή
γιατί αυτό θα τους έδινε ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και
δυναμική όπως και πόρους, αλλά το ότι εδραιώνεται σε ψηλά
ποσοστά και κυρίως μέσα στη νεολαία, είναι κάτι που πρέπει να
αντιμετωπίσουμε άμεσα την επόμενη περίοδο.

Είναι επίσης σημαντικό το ότι για πρώτη φορά τα κόμματα,
που την προηγούμενη περίοδο συνεργάστηκαν με τους φασί-
στες του ΕΛΑΜ σε μια σειρά εκδηλώσεις αναγκάστηκαν να μιλή-
σουν ανοικτά για την φασιστική απειλή. Στα πάνελ των συζητή-
σεων όλα τα κόμματα χαιρέτησαν την εκλογή ευρωβουλευτή
από την ΕΔΕΚ και τον αποκλεισμό του ΕΛΑΜ – Χρυσή Αυγή και
για πρώτη φορά μίλησαν για ακροδεξιά, για φασιστικό κόμμα
και νεοναζί. Μέχρι τώρα μόνο το ΑΚΕΛ αναφέρονταν στο ΕΛΑΜ
σαν Χρυσή Αυγή Κύπρου.

Όλα αυτά δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την συγκρότη-
ση ενός πλατιού μετώπου ενάντια στον φασισμό και τον ρατσι-
σμό. Ο φασισμός δεν αντιμετωπίζεται εκλογικά, ούτε και πρέπει
να περιμένουμε τις επόμενες εκλογές για να κάνουμε ένα μέτω-
πο ενάντια στη φασιστική απειλή. Χρειάζεται να συγκροτήσουμε
ένα αντιφασιστικό κίνημα που να έχει διάρκεια και μαζικότητα
και να μπορεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της ακροδεξιάς
και των φασιστών όπου εμφανίζονται κάθε φορά. Ένα κίνημα
που να αντιστέκεται στις επιθέσεις της κυβέρνησης και των
αφεντικών. Μια κοινωνική συμμαχία, που να αποτελείται από
τον κάθε ένα και την κάθε μια που δεν θέλει να δει να ξαναγί-
νονται Ολοκαυτώματα και ναζιστικές θηριωδίες, που θέλει να
ζήσει σε μια επανενωμένη πατρίδα που θα την «διαφεντεύουν
αυτοί που την δουλεύουν», σε μια κοινωνία που να χαρακτηρίζε-
ται από την κοινωνική αλληλεγγύη, την αποδοχή και το σεβασμό
της διαφορετικότητας, ανεξάρτητα από θρησκεία, εθνική κατα-
γωγή ή σεξουαλικό προσανατολισμό.

Αν δεν το κάνουμε τώρα, θα έχουμε χαραμίσει μια τεράστια
ευκαιρία που μας ανοίγει το κλίμα που δημιουργεί η εκλογή του
Νιαζί Γκιζίλγιουρεκ και η ενίσχυση της αριστεράς και των κομ-
μάτων που έστω και αργά αναγνώρισαν την ανάγκη να αντιμε-
τωπιστεί η φασιστική απειλή.

Εργατική Δημοκρατία, 27 Μάη 2019

* Ενσωμάτωση πάνω από 80%

* Ενσωμάτωση 80%
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Η ώρα των απολογιών πλησιάζει -
να γίνει η ταφόπλακα της ναζιστικής συμμορίας
Στις 18-19 Ιούνη ξεκινούν οι απολογίες

των κατηγορούμενων ναζιστών της Χρυ-
σής Αυγής. Μετά τη μεγάλη ήττα της εγ-

κληματικής συμμορίας στις εκλογές, η διαδι-
κασία των απολογιών θα αποτελέσει ένα γι-
γάντιο πρόβλημα στην ήδη διαλυμένη και στρι-
μωγμένη Χρυσή Αυγή. Αλλά έχει προηγηθεί
και ένα δίμηνο στο οποίο η ΧΑ εκτίθεται συνε-
χώς, μέσω των μαρτύρων υπεράσπισής της.
Από τις 6 Μάρτη, που προσήλθε η μητέρα του
Δ. Αγιοβλασίτη ως μάρτυρας υπεράσπισής
του, μέχρι τις 21 Μάη, που ξεκίνησε την κατά-
θεσή του ο Δ. Βλαχόπουλος, τελευταίος μάρ-
τυρας του αρχηγού της ναζιστικής συμμορίας
Μιχαλολιάκου, η Χρυσή Αυγή απέτυχε πατα-
γωδώς να προβάλλει μια εξήγηση για τα όσα
κατηγορείται.

Ενώ στην αρχή της δίκης είχαν δηλωθεί πά-
νω από 260 μάρτυρες, έφτασαν στο ακροατή-
ριο μόλις 70 από αυτούς, δηλαδή περίπου 3
στους 4 είτε παραιτήθηκαν, είτε τους απέσυρε
η υπεράσπιση. Κι όχι ανεξήγητα. Τα συντριπτι-
κά στοιχεία της αποδεικτικής διαδικασίας και η
πολιτική απομόνωση της ΧΑ που διαρκώς αυ-
ξάνεται, από τη μία δεν επέτρεπαν στους μάρ-
τυρες να αναπτύξουν κάποια υπερασπιστική
γραμμή, από την άλλη έκαναν την υπεράσπιση
να τρέμει για το τι μπορεί να ξεστομίσουν.

Κυρίαρχες ήταν δυο κατηγορίες μαρτύρων.
Η πρώτη αποτελούνταν από τους μάρτυρες
«χαρακτήρα»: γονείς, συγγενείς, γείτονες και
οικογενειακοί φίλοι των μελών των ταγμάτων
εφόδου, ήρθαν στο δικαστήριο με μοναδικό
σκοπό να αρνηθούν κάθε σχέση των κατηγο-
ρούμενων με τη Χρυσή Αυγή και με τις επιθέ-
σεις που εξετάζονται από το δικαστήριο. Με
ένα φάσμα καταθέσεων που ξεκινάει από την
απλώς ανούσια γραμμή «μου είπε ότι ήταν σπί-
τι του» και φτάνει μέχρι τον τραγέλαφο γονείς
να μην αναγνωρίζουν τα παιδιά τους σε φωτο-
γραφίες παραταγμένων ταγμάτων εφόδου με
τις γνωστές χρυσαυγίτικες στολές, οι μάρτυ-
ρες χαρακτήρα δεν κατάφεραν πολλά για
τους κατηγορούμενους. 

Αντίθετα, επιβεβαίωσαν την παρουσία των
περισσότερων στο χώρο των επιθέσεων, αφού
δεν μπορούσαν να ισχυριστούν και να αποδεί-
ξουν ότι οι κατηγορούμενοι ήταν κάπου αλ-
λού. Η αιτιολογία για τις συλλήψεις ήταν «τον
πήρε η μπάλα», «η αστυνομία έκανε προσαγω-
γές, δεν τους εξήγησε γιατί», «τους πήγανε
στο τμήμα από περιέργεια» και άλλα φαιδρά.
Επίσης υπήρξαν μάρτυρες που επιβεβαίωσαν
την παρουσία άλλων κατηγορούμενων (όχι αυ-
τών που υπερασπίζονταν) στις επιθέσεις: ο
μάρτυρας του Αναδιώτη επιβεβαίωσε την πα-
ρουσία του Άγγου (υπόθεση δολοφονίας Π.
Φύσσα), η μάρτυρας του Γαλανάκη την πα-
ρουσία του Αγιοβλασίτη (υπόθεση Συνεργεί-
ου), η μάρτυρας του Μίχου την παρουσία του
Λαγού (υπόθεση Συνεργείου) κ.ά.

Η δεύτερη κατηγορία μαρτύρων ήταν τα
υψηλόβαθμα στελέχη, επιστημονικοί συνεργά-
τες και υπάλληλοι της Χρυσής Αυγής. Ήρθαν
ως μάρτυρες των βουλευτών και ιδίως του Μι-
χαλολιάκου και σκοπός τους ήταν να αρνη-
θούν την ναζιστική ιδεολογία, να δηλώσουν ότι
επικρατούσε άγνοια για τις εγκληματικές πρά-

ξεις σε όλο το εσωτερικό της οργάνωσης και
να αποποιηθούν τις ευθύνες της ηγεσίας για
τις πράξεις των μελών. Και αυτό το σκέλος της
υπερασπιστικής γραμμής οδήγησε σε τραγέ-
λαφο. Μέλη της κεντρικής επιτροπής και άλλα
υψηλόβαθμα στελέχη αρνούνταν ότι είναι μέλη
της Χρυσής Αυγής, καθώς η ΧΑ «δεν έχει μέ-
λη, μόνο υποστηρικτές». Ισχυρίζονταν μεν ότι
η Χρυσή Αυγή είναι «κόμμα», που διεξάγει συ-
νέδρια και εκλέγει τα όργανά της, αλλά δεν εί-
χαν καμία συγκεκριμένη απάντηση στο πώς γί-
νεται αυτό. Άλλοι είπαν ότι γίνεται λίγο πολύ
με προφορική συνεννόηση, άλλοι ότι το κατα-
στατικό εφαρμόζεται στο περίπου, άλλοι ότι
έρχονται εγκύκλιοι από τα κεντρικά και οι
γραμματείς των πυρήνων δεν τις διαβάζουν
καν, άλλοι ότι οι τοπικές είναι στην πραγματι-
κότητα «αυτόνομες» και δεν δίνουν κανέναν
λογαριασμό στην ηγεσία. Όλα αυτά για να
αποδείξουν ότι αν κάποιες τοπικές ντύνονταν
ή εκπαιδεύονταν στρατιωτικά ήταν δικό τους
«καπέλο». Το ίδιο κι αν σκότωναν. 

Επίσης δήλωναν κατηγορηματικά πλήρη
άγνοια για τα πραγματικά γεγονότα, προσπα-
θώντας να δώσουν την εικόνα ότι κανείς επί
έξι χρόνια δεν έχει συζητήσει τίποτα σχετικό
σε καμία συνεδρίαση ηγετικού οργάνου (κεν-
τρική επιτροπή, πολιτικό συμβούλιο, συνέ-
δριο). Για τη ναζιστική ιδεολογία οι εξηγήσεις
κυμαίνονταν από την πλήρη άρνηση ή τον
ισχυρισμό ότι ήταν «ιδέες της νιότης» που εγ-
καταλείφθηκαν (κάτι που έσπαγε εύκολα με
τις φωτογραφίες και τις αναφορές της πολιτι-
κής αγωγής σε βίντεο που το δικαστήριο έχει
προβάλει), μέχρι τις γελοιότητες περί «ποιητι-
κής αδείας», «σπαρτιατικών χαιρετισμών»,
«αρχαιοελληνικών συμβόλων» και την ξεδιάν-
τροπη αντιστροφή της Ιστορίας. 

Ωστόσο κατέθεσαν και μάρτυρες που έσπα-
σαν τη γραμμή. Οι μάρτυρες των πρώην βου-
λευτών Μπούκουρα και Αλεξόπουλου (αποχώ-
ρησαν από τη Χρυσή Αυγή το 2014 όταν είδαν
ότι το κατηγορητήριο τους περιλαμβάνει), κα-
τέθεσαν ότι οι κατηγορούμενοι αυτοί διέφεραν

από τους άλλους ιδεολογικά αλλά και στις
πρακτικές. Με άλλα λόγια παραδέχτηκαν ότι η
Χρυσή Αυγή ήταν βίαιη και ναζιστική, αλλά οι
ίδιοι δεν ήταν. Προκάλεσαν αναστάτωση στην
υπόλοιπη υπεράσπιση και ομηρικούς καυγά-
δες μεταξύ δικηγόρων μέσα στο δικαστήριο,
ενώπιον της έδρας και σε μερικές περιπτώσεις
μπροστά σε γεμάτο ακροατήριο.

Στοιχεία
Ωστόσο η υπερασπιστική γραμμή τους, ότι

«δεν ήξεραν» σε τι κόμμα έμπαιναν, παραμένει
φτωχή και έχει ήδη καταρριφθεί από πλήθος
στοιχείων και άλλους μάρτυρες. Έχει τεκμη-
ριωθεί ότι κανείς δεν φτάνει τόσο ψηλά στην
οργάνωση χωρίς να έχει την προσωπική έγκρι-
ση του αρχηγού, ότι τα υψηλόβαθμα στελέχη
είναι αυτά που φροντίζουν να κατηχήσουν τα
υπόλοιπα στην ιδεολογία της ΧΑ –άρα οφεί-
λουν να την κατέχουν– ότι δεν μπορεί κανείς
να ισχυριστεί ότι έχει δώσει το παρών σε οποι-
αδήποτε εσωτερική διαδικασία της οργάνω-
σης χωρίς να έχει ακούσει το τόσες φορές ει-
πωμένο θριαμβευτικά «είμαστε φασίστες, είμα-
στε ναζί». Ο ίδιος ο Μπούκουρας άλλωστε έχει
θριαμβολογήσει κατ’ αυτόν τον τρόπο, σε βίν-
τεο που το δικαστήριο έχει δει.

Κάτι παρόμοιο συνέβη και με τους μάρτυρες
του Μίχου. Έχοντας αποχωρήσει το 2017, ο
Μίχος μέσω των μαρτύρων του προσπάθησε –
κι αυτός μάταια- να διαχωρίσει τη θέση του
από τη Χρυσή Αυγή, την οργανωτική της δομή,
την ιδεολογία της και τις εγκληματικές της
πράξεις. Κατάφερε μόνο να τα επιβεβαιώσει,
ανατρέποντας όλη την προσπάθεια που είχε
γίνει από την υπόλοιπη υπεράσπιση μέχρι να
έρθει η σειρά του. Μέλη υπάρχουν, έλεγχος
από την ηγεσία υπάρχει κλπ. Σύμφωνα με μάρ-
τυρες του Μίχου, υπήρχαν τοπικές και τάσεις
μέσα στη Χρυσή Αυγή που ήταν «πιο βίαιες»
και «πιο ναζιστικές» από το σύνολο της οργά-
νωσης. Αυτή η γραμμή υιοθετήθηκε και από
κάποιους μάρτυρες του Μιχαλολιάκου, που εί-
παν ότι η Νίκαια «έκλεισε» ή «διεγράφη», προ-

αναγγέλλοντας αδειάσματα στη φάση των
απολογιών.

Υπήρξαν επιπλέον και μάρτυρες που άφη-
σαν να τους ξεφύγουν σημαντικά στοιχεία. Ο
Α. Σπίνος, δημοσιογράφος, μάρτυρας υπερά-
σπισης του Μιχαλολιάκου και στέλεχος της
Χρυσής Αυγής, αποκάλυψε την ύπαρξη κατα-
στατικού ήδη από το 1992. Έκανε άνω κάτω
τον ισχυρισμό της οργάνωσης ότι «το πρώτο
και μόνο» καταστατικό της είναι αυτό που κα-
τατέθηκε τον Αύγουστο του 2012 στον Άρειο
Πάγο. Επιβεβαιώνει τον Δ. Ψαρρά, που έχει
καταθέσει ως μάρτυρας κατηγορίας ότι το κα-
ταστατικό της ΧΑ του στάλθηκε στο περιοδικό
«Σχολιαστής» το 1987. Το καταστατικό αυτό
αποκαλύπτει τόσο την ναζιστική ιδεολογία της
ΧΑ όσο και την απόλυτη γνώση και εξουσία
του αρχηγού πάνω σε οτιδήποτε κάνει η οργά-
νωση και τα μέλη της. Η Αρχή του Αρχηγού,
όπως ονομάζεται στο καταστατικό αυτή η από-
λυτη εξουσία, είναι ενοχοποιητική για τον Μι-
χαλολιάκο και η οργάνωση έχει κάνει ό,τι μπο-
ρεί για να αρνηθεί την γνησιότητα (και την
ύπαρξη) του οποιουδήποτε καταστατικού πριν
το 2012. 

Πολλές άλλες σημαντικές αποκαλύψεις μι-
κρότερης εμβέλειας έκαναν διάφοροι μάρτυ-
ρες είτε επιβεβαιώνοντας στοιχεία του κατη-
γορητηρίου, είτε αναγνωρίζοντας στελέχη και
ήδη καταδικασμένους σε κρίσιμες φωτογρα-
φίες και αναγνωστέα έγγραφα από υπολογι-
στές των ηγετών.

Μετά από 4 χρόνια δίκης, σε μια διαδικασία
που συνεδρίαση τη συνεδρίαση αποκαλύπτον-
ται όλο και περισσότερα ενοχοποιητικά στοι-
χεία τα οποία διαρκώς επιβεβαιώνονται και δια-
σταυρώνονται από πλήθος πηγών (μάρτυρες
κατηγορίας, βίντεο, δημοσιεύματα, δελτία
αστυνομίας, ηχητικά, φωτογραφίες, έντυπα και
δηλώσεις της ίδιας της ΧΑ, υλικό στους σκλη-
ρούς δίσκους των ηγετών κλπ), η όποια προ-
σπάθεια των μαρτύρων υπεράσπισης να τα αρ-
νηθούν περισσότερο επιβεβαίωνε ότι υπάρχει
μηχανισμός συγκάλυψης. Αντίθετα, τα «λάθη»
τους, έρχονταν και συμπλήρωναν το παζλ κα-
θώς ήταν οι μόνες πειστικές νησίδες μέσα σε
έναν ωκεανό από απροκάλυπτα ψέματα. 

Η ώρα των απολογιών πλησιάζει και πρόκει-
ται να αποτελέσει την ταφόπλακα της υπερα-
σπιστικής γραμμής της ναζιστικής συμμορίας.
Το αντιφασιστικό κίνημα πρέπει να δώσει μαζι-
κά το παρών για να επιταχύνει τη συντριβή και
να διαδώσει όσο πιο γρήγορα και αποτελε-
σματικά γίνεται την εικόνα που σίγουρα θα ενι-
σχυθεί, μιας εγκληματικής οργάνωσης που έρ-
χεται αντιμέτωπη με την αλήθεια. Έτσι το κίνη-
μα θα διασφαλίσει ότι στις επερχόμενες βου-
λευτικές εκλογές οι ναζί δεν θα καταφέρουν
να ξαναμπούν στη βουλή.

Α.Φ.

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.

18/4, Αντιφασιστική διαδήλωση στη συμπλήρωση 4 χρόνων δίκης της ΧΑ
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Το κίνημα έριξε τα ποσοστά της ΧΑ
Η βροντώδης κατάρρευση της

Χ.Α. είναι το θετικότερο απο-
τέλεσμα των πρόσφατων ευ-

ρωεκλογών. Λιγότεροι από τις μισές
ψήφους των ευρωεκλογών 2014,
100.000 ψήφους και 2% κάτω από
τις ψήφους του Σεπτέμβρη 2015,
που ήταν η χαμηλότερη έως τότε
εκλογική της επίδοση. Στα μισά η
εκλογική δύναμη των συνδυασμών
Κασιδιάρη και Παναγιώταρου, πτωτι-
κά τα αποτελέσματα και στα υπόλοι-
πα αυτοδιοικητικά τους ψηφοδέλτια.

Για όσους τη ζούμε από κοντά δεν
είναι έκπληξη: Η ναζιστική οργάνω-
ση δεν έχει να απαντήσει τίποτα ου-
σιαστικό στην κατηγορία της εγκλη-
ματικής οργάνωσης και η γύμνια της
στη δίκη την έχει αναγκάσει να απο-
σύρει τη συντριπτική πλειοψηφία
των μαρτύρων υπεράσπισης. Ενώ οι
συγκρούσεις ανάμεσα στους κατη-
γορούμενους που διαφοροποιούνται
και την ηγεσία εκδηλώνεται καθημε-
ρινά και με πολλούς τρόπους. Οι ορ-
γανωτικοί δεσμοί ανάμεσα στην ηγε-
σία και τους ψηφοφόρους έχουν
αποκοπεί, δεκάδες στελέχη έχουν
αποχωρήσει, ανάμεσα στους οποί-
ους οι τρεις ως τώρα ευρωβουλευ-
τές της και πολλοί βουλευτές και
αυτοδιοικητικοί σύμβουλοι, γραφεία
της έχουν κλείσει και η πολιτική της
απομόνωση είναι πλήρης. Το ίδιο και
η αδυναμία της να αξιοποιήσει πολι-
τικά το Μακεδονικό, το εθνικιστικό
ρεύμα στην Ευρώπη και την αποτυ-
χία της «πρώτης φοράς».

Εκατοντάδες χιλιάδες ψηφοφό-
ρων φαίνεται μέσα από όλα αυτά να
συνειδητοποιούν ότι ψήφιζαν ναζι-
στές δολοφόνους και όχι αντισυστη-
μικούς επαναστάτες τα προηγούμε-
να χρόνια. Και θα ήταν πολύ περισ-
σότεροι αν η δίκη δεν είχε καθυστε-
ρήσει τόσο εξαιτίας των παραλείψε-
ων της κυβέρνησης στις οποίες
έχουμε επανειλημμένα αναφερθεί,
ώστε να έχει υπάρξει καταδικαστική
απόφαση. Η καθυστέρηση είναι η αι-
τία που η Χ.Α. θα πάει και στις
εσπευσμένες βουλευτικές εκλογές
με το «τεκμήριο αθωότητας». Θα

δώσει μάχη βέβαια αυτή τη φορά
για να μπει στη Βουλή και να εκλέξει
τους έμπιστους που ο αρχηγός διό-
ρισε στις εκλόγιμες περιφέρειες για
να αποφύγει το φιάσκο νέων αποχω-
ρήσεων. Αλλά η επανασυρρίκνωση
και η επαναπεριθωριοποίησή της εί-
ναι μη αναστρέψιμες. Άχρηστη πια
για το πολιτικό σύστημα και ανίκανη
να διαδραματίσει έναν ευρύτερο ρό-
λο, η ΧΑ περιορίζεται ξανά στο ναζι-
στικό της πυρήνα.

Το αποτύπωμα της νίκης του αντι-
φασιστικού κινήματος είναι και εδώ
ευδιάκριτο. Έξι χρόνια πριν, η ΧΑ
έμοιαζε παντοδύναμη. Αλλά οι κινη-
τοποιήσεις και διαδηλώσεις, οι χιλιά-
δες εκδηλώσεις έφεραν την ανατρο-
πή της, την παραπομπή και τη συνει-
δητοποίηση του εγκληματικού ναζι-
στικού της χαρακτήρα. Τότε η ΧΑ
προστατευόταν από την αστυνομία
και δρούσε με την ανοχή των κυβερ-
νητικών πολιτικών δυνάμεων. Προχ-
θές σε όλα τα πάνελ εκπρόσωποι
των ΝΔ, ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ κ.α. συναγω-
νίζονταν σε «αντιφασισμό». Το ότι
αναγκάζονται να μιλούν έτσι είναι
μία ακόμα επιτυχία. Αλλά όχι δική
τους.

Συνεχίζουμε μέσα και έξω από τη
δίκη μέχρι το τέλος.

Κώστας Παπαδάκης

Το εκλογικό αποτέλεσμα της
Χρυσής Αυγής αποτελεί πλήγ-
μα στην προσπάθεια της ορ-

γάνωσης να ενισχύσει την πολιτι-
κή/κοινοβουλευτική της βιτρίνα και
να κανονικοποιηθεί εκ νέου ως «νό-
μιμο πολιτικό κόμμα», σε μια συγκυ-
ρία που επίκεινται οι απολογίες των
ηγετικών στελεχών, κατηγορούμε-
νων για διεύθυνση εγκληματικής ορ-
γάνωσης. Οι συγκρίσεις με το 2014
είναι καταλυτικές: από το 9,4% και
την τρίτη θέση (ευρωεκλογές 2014)
στο 4,8% και την πέμπτη πλέον θέ-
ση, με την πτώση να μετριέται σε
εκατοντάδες χιλιάδες ψηφοφόρους.
Παρόμοια είναι η εικόνα και όσον
αφορά τις περιφερειακές και δημο-
τικές εκλογές, με την εκκωφαντική
αποτυχία Κασιδιάρη έστω και να
πλησιάσει τον δεύτερο γύρο στο
Δήμο της Αθήνας.

Η ανάδυση της Ελληνικής Λύσης
του Βελόπουλου δεν συγκρίνεται
με το πολιτικό και οργανωτικό σχέ-
διο ενός νεοναζιστικού κόμματος
όπως η Χρυσή Αυγή, την οικοδόμη-
ση δηλαδή ομάδων κρούσης που
επιτίθενται φυσικά σε αλλοδαπούς
και αντιφρονούντες, σχέδιο που
κατέληξε στην οργανωμένη δολο-
φονία του Παύλου Φύσσα το 2013.
Δεν ήταν η άνοδος του Βελόπου-

λου αυτή που καθόρισε τις φετινές
ευρωεκλογές. Το 2014 υπήρχε το
ΛΑΟΣ και είχε πάρει 2.5%. Η πραγ-
ματική διαφορά ανάμεσα στο 2014
και το 2019 είναι όλα αυτά που
έχουν μεσολαβήσει. Μπορεί ο Βε-
λόπουλος να έχει όλων των ειδών
τις προθέσεις και δεν χωράει κανέ-
νας εφησυχασμός. Ένας ακροδε-
ξιός χώρος λειτουργεί ως θερμοκή-
πιο για συμμορίες σαν τη Χρυσή
Αυγή. Το αντιφασιστικό κίνημα επι-
σήμαινε αυτόν τον κίνδυνο στο ΛΑ-
ΟΣ όταν αυτός εμφανίστηκε. Αυτό
όμως δεν πάει να πει ότι δεν αντι-
λαμβανόμαστε τη διαφορά.

Αποτυχία
Η αποτυχία της Χρυσής Αυγής

δεν θα είχε καταστεί εφικτή χωρίς
την αδιάκοπη δράση του αντιφασι-
στικού κινήματος και της κινητο-
ποίησης των δημοκρατικών πολι-
τών, που έπαιξαν καταλυτικό ρόλο
στην απομόνωσή της.

Σήμερα, ένας ακόμη στόχος για
το αντιφασιστικό κίνημα είναι να
μην αφήσει το Λαγό να πάει στο
ευρωκοινοβούλιο. Στα πλαίσια του
κακουργήματος για το οποίο κατη-
γορείται (διεύθυνση εγκληματικής
οργάνωσης), έχει περιοριστικό
όρο εξόδου από τη χώρα. Μετά το

18μηνο είχε παραβιάσει τον περιο-
ριστικό όρο κατ’ οίκον περιορι-
σμού που είχε τότε και είχε φυλα-
κιστεί ξανά.

Τώρα, για να παραστεί στη συγ-
κρότηση της Ολομέλειας του Ευ-
ρωκοινοβουλίου που είναι στις 2
Ιουλίου, θα πρέπει να ζητήσει άρ-
ση του περιοριστικού όρου εξόδου
από τη χώρα, το πιθανότερο από
το Συμβούλιο Εφετών. Αναλόγως
την απόφαση, θα μπορέσει ή όχι
να μεταβεί στις Βρυξέλλες. Πρέπει
να αξιώσουμε ότι δεν θα του δοθεί
αυτή η δυνατότητα. Εν όψει των
απολογιών η θέση του είναι στο
εδώλιο κι όχι να υποδύεται τον ευ-
ρωβουλευτή.

Πριν τις βουλευτικές εκλογές το
δικαστήριο θα προλάβει να κάνει
συνεδριάσεις ξεκινώντας από τις
18/6 και η διαδικασία των απολο-
γιών θα ξεκινήσει. Επομένως ο Άγ-
γος, που είναι πρώτος στη λίστα
των κατηγορούμενων, θα κληθεί να
απολογηθεί. Είναι ο χρυσαυγίτης
που εντόπισε τον Παύλο Φύσσα μέ-
σα στην καφετέρια «Κοράλλι» και με
τα μηνύματά του ενεργοποίησε το
μηχανισμό κινητοποίησης του τάγ-
ματος εφόδου από τον Πατέλη και
τον Λαγό. Από την πρώτη κιόλας
απολογία, το δικαστήριο θα βρεθεί
κατευθείαν στη βραδιά της δολοφο-
νίας Φύσσα. Θα βρεθεί στην ουσία,
το κέντρο της υπόθεσης.

Η ναζιστική συμμορία είναι πλέ-
ον στριμωγμένη. Η ήττα της δεν
την κάνει λιγότερο επικίνδυνη, κά-
θε άλλο. Στις επικείμενες εκλογές,
η απομόνωσή της πρέπει να βαθύ-
νει, με στόχο να μην εκλεγεί ξανά
στη Βουλή. Έτσι, είναι δυνατόν να
συμβεί αυτό που ισχυριζόμασταν
εξαρχής: η δικαστική απόφαση –
που αναμένεται στο τέλος της χρο-
νιάς – να αποτελέσει επισφράγιση
της ήττας που θα έχει υποστεί το
ναζιστικό μόρφωμα έξω από τη δι-
καστική αίθουσα, στην ίδια την κοι-
νωνία. 

Θανάσης Καμπαγιάννης

Η δύναμη της Χρυσής Αυγής μειώθηκε
κατά 50% σε σχέση με τις Ευρωεκλο-
γές του 2014, όχι σε μια περιοχή, αλλά

σε ολόκληρη τη χώρα. Είναι ένα σημαντικό μή-
νυμα από αυτές τις εκλογές, ειδικά αν πάρει
κανείς υπόψη του ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη
τα ακροδεξιά κόμματα πήγαν καλύτερα από
ότι το 2014, είχαν μια άνοδο, αλλού μικρότερη,
αλλού μεγαλύτερη, αλλά γενικά ως τάση κατέ-
γραψαν άνοδο.

Αυτό είναι το ελληνικό «παράδοξο». Πώς γί-
νεται στην Ελλάδα να πέφτει ο τυπικός εκπρό-
σωπος της άκρας δεξιάς, μια ναζιστική οργά-
νωση, η πιο ακροδεξιά οργάνωση; Κι αυτό το

ελληνικό «παράδοξο» έχει εξήγηση και λέγεται
αντιφασιστικό κίνημα. Μαζικό, ενωτικό, μαχητι-
κό αντιφασιστικό κίνημα, που κατάφερε δύο
πράγματα. Το ένα, να καθίσει την εγκληματική
οργάνωση στο εδώλιο του κατηγορουμένου,
να τη σύρει στη δίκη. Το δεύτερο, με τον ίδιο
τρόπο, με όλο τον κόσμο, με όλα τα συνδικάτα
-των δημοσιογράφων βλέπε ΠΟΣΠΕΡΤ, των
νοσοκομειακών, των γιατρών κλπ- να φράξει
το δρόμο της Χρυσής Αυγής σε όλο το δημό-
σιο χώρο, να μην την αφήσει να κάνει καμία
συγκέντρωση πουθενά. Και όταν προσπάθησε
τώρα προεκλογικά ο Κασιδιάρης, βρήκε ξανά
μπροστά του το αντιφασιστικό κίνημα.

Αυτό είναι η δύναμη που επέβαλε τη μείωση
της δύναμης της Χρυσής Αυγής. Αυτό μπορεί
να εξηγήσει και γιατί οργανωτικά η Χρυσή Αυ-
γή είναι ανύπαρκτη, γιατί σε αυτές τις εκλογές
δεν είδαμε ούτε ένα τρικάκι της. Εκτός από
τον Πειραιά που προσπάθησαν να κάνουν έναν
τσαμπουκά, δεν είχαμε τα φαινόμενα των προ-
ηγούμενων εκλογών. 

Το αντιφασιστικό κίνημα δεν κατάφερε να
την βάλει «μόνο» στο εδώλιο και οι χρυσαυγί-
τες να βλέπουν πια τις πόρτες των κελιών, αλ-
λά την οδήγησε και στην πολιτική απομόνωση.
Ο κόσμος όταν έβλεπε το ψηφοδέλτιο της
Χρυσής Αυγής συνειρμικά στο μυαλό του έρ-

χονταν οι λέξεις «εγκληματική οργάνωση». Και
αυτό ήταν άλλη μια μεγάλη επιτυχία του αντι-
φασιστικού κινήματος, ότι της αφαίρεσε το
προσωπείο του νόμιμου πολιτικού κόμματος.

Αυτός είναι ο δρόμος για να συνεχίσουμε,
μέχρι την πλήρη διάλυσή της και την δικαστική
της καταδίκη, στους δρόμους και το δικαστή-
ριο. Πρώτο κρίσιμο βήμα, τώρα που αρχίζουν
οι απολογίες πριν τις βουλευτικές εκλογές, εί-
ναι η μαζική παρουσία του αντιφασιστικού κι-
νήματος στο δικαστήριο.

Τάκης Ζώτος

17/5, Αντιφασιστική διαδήλωση ενάντια στην φασιστοσύναξη του Κασιδιάρη
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Με μια διήμερη πολιτική απεργία
ρίχνει το βάρος της στη μάχη
που διεξάγεται στο Σουδάν η ερ-

γατική τάξη της χώρας. Η απεργία έχει
προκηρυχθεί για τις 28 και 29 Μάη και
ήδη έχει προκαλέσει πανικό στη χούντα,
αλλά και σε δυνάμεις της αντιπολίτευσης
που παίζουν το παιχνίδι του διαλόγου με
τους στρατιωτικούς. 

Ο υπαρχηγός της χούντας απειλεί ότι
όποιος συμμετάσχει στην απεργία θα
βρεθεί αυτομάτως άνεργος και μάλιστα
λέει πως ήδη έχει βρεθεί το προσωπικό
που θα πάρει τη θέση των απεργών. Πα-
ρά τις απειλές, η οργάνωση της απεργίας
προχωράει με επιτροπές σε όλους τους
τομείς της οικονομίας, δημόσιο και ιδιωτι-
κό, από τα χωράφια μέχρι τα εργοστάσια,
τα λιμάνια και τα σχολεία. Ακόμη και μέσα
στα υπουργεία που βρίσκονται κάτω από
τον έλεγχο της χούντας υπάρχουν σημά-
δια ότι η απεργία θα οργανωθεί.

Η απεργία καλείται από την Ένωση
Σουδανών Επαγγελματιών. Είναι το μέτω-
πο επαγγελματικών οργανώσεων που
βρέθηκε από την αρχή στην πρώτη γραμ-
μή της σύγκρουσης με τον δικτάτορα
Μπασίρ και βοήθησε στην οργάνωση της
αντίστασης και των μαζικών διαδηλώσεων
που οδήγησαν στην ανατροπή του. Συμ-
μετέχουν οργανώσεις δικηγόρων, εκπαι-
δευτικών, γιατρών αλλά και ανεξάρτητα
εργατικά συνδικάτα που κάνουν τα πρώτα
τους βήματα στο φως της ημέρας, μετά
από 30 χρόνια απαγόρευσης.

Η κλιμάκωση προς την απεργία ήρθε
την περασμένη βδομάδα όταν έφτασαν
σε αδιέξοδο οι συνομιλίες ανάμεσα στην
αντιπολίτευση και τη χούντα για τον τρό-
πο με τον οποίο υπόσχονται ότι θα οργα-
νωθεί η μετάβαση προς τη δημοκρατία.
Το κίνημα στους δρόμους, τα συνδικάτα
και οι επαγγελματικές ενώσεις απαιτούν
να περάσει άμεσα η εξουσία σε πολιτική
κυβέρνηση. Η χούντα μέχρι τέλους επέ-
μεινε ότι την πλειοψηφία στο υπουργικό

συμβούλιο πρέπει να την έχουν οι στρα-
τιωτικοί, και ότι ο πρόεδρος της χώρας
πρέπει να είναι μέλος της χούντας.

Υπήρξαν τμήματα της αντιπολίτευσης
που αποδέχθηκαν τους όρους της χούν-
τας και τώρα εξαπολύουν τα βέλη τους
προς τους “ανεύθυνους” που οργανώ-
νουν απεργία. Το κόμμα “Ούμα”, του Σαν-
τίκ αλ-Μάχντι ανακοίνωσε ότι διαφωνεί με
την απεργία και καλεί τον κόσμο να μην
συμμετάσχει. Ο Μάχντι ήταν ο πρωθυ-
πουργός που πριν από 30 χρόνια ανατρά-
πηκε από το πραξικόπημα του Μπασίρ.
Όχι μόνο δεν ηγήθηκε της εξέγερσης, αλ-
λά αποδέχθηκε τα αιτήματά της μόνο
όταν οι μάχες στους δρόμους είχαν καθο-
ρίσει ότι ο Μπασίρ θα γινόταν παρελθόν. 

Πολιτική ανυπακοή
Από τη μεριά τους οι οργανώσεις της

Ένωσης Σουδανών Επαγγελματιών είχαν
από την αρχή προτείνει μια σειρά βημά-
των κλιμάκωσης του αγώνα σε περίπτωση
που οι στρατιωτικοί δεν δεχθούν να κά-
νουν στην άκρη. Ζητούσαν από τις οργα-
νώσεις και τον κόσμο που έμπαινε στη
μάχη να δεσμευθεί ότι θα προχωρήσει σε
απεργία και σε πολιτική ανυπακοή αν
χρειαστεί. Λένε πως όπως οι αγώνες επέ-
βαλαν στον Μπασίρ να παραιτηθεί, το ίδιο
θα κάνουν και στους χουντικούς. Έτσι η
απεργία μετατρέπεται σε βασικό μηχανι-
σμό ξεκαθαρίσματος γραμμών μέσα στο
μπλοκ της αντιπολίτευσης.

Η χούντα στο μεταξύ προσπαθεί να ορ-
γανώσει την αντεπίθεσή της. Κάτω από
την πίεση του δρόμου, αρχικά είχε βάλει
φρένο στη δράση των κίτρινων συνδικά-
των που ήταν μακριά χέρια του καθεστώ-
τος. Τώρα με την απεργία ενόψει, ξαναέ-
λυσε τα λουριά στους κρατικούς συνδικα-
λιστές για να μπορέσουν να κάνουν απερ-
γοσπασία και χαφιεδισμό. Παράλληλα ο
αρχηγός της χούντας, αλ-Μπουρχάν, επι-
σκέφθηκε προ ημερών τον δικτάτορα Σίσι
της Αιγύπτου. Ο Σίσι, βασικός χασάπης

της αραβικής άνοιξης, υποσχέθηκε στη
σουδανική χούντα όλη τη βοήθεια που
χρειάζεται για να πατάξει την αντίσταση
και ιδιαίτερα την απεργία. Αντίστοιχη στή-
ριξη, με χρήμα, εξοπλισμούς και προπα-
γάνδα στέλνουν τα καθεστώτα του Κόλ-
που.

Η εμπειρία της Αιγύπτου όμως έχει
προϊδεάσει και προετοιμάσει το κίνημα,
γι’ αυτό και παλεύει να μην σταθεροποι-
ήσουν την εξουσία τους οι στρατιωτικοί,
όπως έκανε ο Σίσι στην Αίγυπτο για να
μακελέψει στη συνέχεια την επανάσταση.

Η εργατική τάξη δεν μπαίνει για πρώτη
φορά σε κίνηση με τη διήμερη απεργία.
Ήδη από τις πρώτες μέρες της εξέγερ-
σης βγήκαν σε αγώνες δείχνοντας τη
στήριξή τους στα αιτήματα της εξέγερ-
σης. Οι γιατροί και οι ειδικευόμενοι στα
νοσοκομεία είχαν από την αρχή κεντρικό
ρόλο στις διαδηλώσεις. Οι εργαζόμενοι
στα ΜΜΕ και στα Πανεπιστήμια οργάνω-
σαν απεργίες. Τις επόμενες βδομάδες οι
απεργίες έφτασαν στις τηλεπικοινωνίες,
στα λιμάνια και στα εργοστάσια ζάχαρης
και σε άλλους χώρους της βιομηχανίας
τροφίμων. Οι εργαζόμενοι στην τράπεζα
του Χαρτούμ έκλεισαν 30 υποκαταστήμα-
τα μετά από κάλεσμα των επαγγελματι-
κών ενώσεων, όταν η κατάληψη δρόμου
κοντά στο αρχηγείο του στρατού δέχθηκε
επίθεση, ενώ και οι εργαζόμενοι στο
Υπουργείο Υγείας προχώρησαν σε απερ-
γία και έντυσαν το Υπουργείο με τα πανό
της εξέγερσης.

Το διήμερο 28-29 Μάη επιχειρεί να δεί-
ξει στη χούντα από ποιον πραγματικά
εξαρτάται η χώρα, από τα στρατόπεδα ή
από τα εργοστάσια. Η απειλή για τους
χουντικούς είναι μεγάλη γι’αυτό και κανείς
δεν μπορεί να προβλέψει με ποιον τρόπο
θα αντιδράσουν. Η διπλανή επιστολή μάς
καλεί να οργανώσουμε την αλληλεγγύη
μας στον κόσμο του Σουδάν που δεν φο-
βάται να τα βάλει με τους δικτάτορες.

Νίκος Λούντος

Κάλεσμα για   
Αγαπητέ σύντροφε-συντρόφισσα,

Οι επαναστάσεις στο Σουδάν φτάνουν σε κρίσιμο ση-
μείο. Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν πάρει μέρος στις δια-
δηλώσεις και στις απεργίες τους τελευταίους μήνες, ανα-
τρέποντας δικτάτορες που κυβερνούσαν επί δεκαετίες.
Παρόλα αυτά, τα προτάγματα των εξεγέρσεων για πραγ-
ματική δημοκρατική αλλαγή και κοινωνική δικαιοσύνη πα-
ραμένουν εντελώς ανεκπλήρωτα, καθώς μηχανισμοί του
στρατού και των σωμάτων ασφαλείας των παλιών καθε-
στώτων επιχειρούν να κρατηθούν στην εξουσία.

Δεν πρέπει να αφήσουμε αφηρημένο το ζήτημα της αλ-
ληλεγγύης με τους αδελφούς και τις αδελφές μας που
διακινδυνεύουν τα πάντα παλεύοντας για ειρήνη, ελευθε-
ρία, κοινωνική δικαιοσύνη και δημοκρατία. Κυβερνήσεις
από όλο τον κόσμο έχουν ενισχύσει τις κατασταλτικές δυ-
νατότητες των καθεστώτων, παρέχοντας όπλα και εξοπλι-
σμό για το στρατό και την “ασφάλεια”, και μέσω συνεργα-
σιών γύρω από τα ζητήματα της “αντι-τρομοκρατίας” και
της φύλαξης των συνόρων.

Τη φετινή Πρωτομαγιά συνδικαλιστές δέχθηκαν επίθε-
ση με δακρυγόνα από την αστυνομία στο Αλγέρι καθώς
προσπαθούσαν να βγουν σε πορεία. Στο Σουδάν, ο υπαρ-
χηγός της στρατιωτικής χούντας, Μοχάμεντ Νταγκαλό
της διαβόητης πολιτοφυλακής των Δυνάμεων Ταχείας
Επικουρίας, δηλώνει πως οι ειρηνικοί διαδηλωτές, στους
οποίους περιλαμβάνονται τα μέλη των ανεξάρτητων συν-
δικάτων που συνδέονται με την Ένωση Σουδανών Επαγ-
γελματιών προκαλούν “χάος” το οποίο δεν θα γίνεται
πλέον ανεκτό.

Οι εργατικές οργανώσεις αντεπιτίθενται. Στην Αλγερία,
ομοσπονδίες ανεξάρτητων συνδικάτων κάλεσαν σε γενι-
κή απεργία την πρώτη μέρα του Ραμαζανιού (7 Μάη). Οι
Σουδανοί γιατροί έχουν κλιμακώσει την απεργιακή δρά-
ση, οι εργάτες στο Πορτ Σουδάν και άλλες ομάδες εργα-
τών συντάσσονται με τις κινητοποιήσεις και διακηρύσ-
σουν την υποστήριξή τους στην επανάσταση κάθε μέρα.

Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Σε καλούμε όλοι μαζί:
• να στείλουμε χαιρετισμούς στους συνδικαλιστές στην

Αλγερία και το Σουδάν που κινητοποιούνται για τα αιτή-
ματα των λαϊκών εξεγέρσεων με απεργίες, διαμαρτυ-
ρίες και καταλήψεις, και παλεύουν για τη δημιουργία
δημοκρατικών, ανεξάρτητων συνδικάτων και για να
σπάσουν τον έλεγχο των υποστηρικτών του καθεστώ-
τος πάνω στις εργατικές και επαγγελματικές ενώσεις.

• να καλέσουμε το συνδικαλιστικό κίνημα σε όλο τον κό-
σμο να κινητοποιηθεί σε αλληλεγγύη με τις καταλήψεις,
τις απεργίες και τις διαδηλώσεις στο Σουδάν και την
Αλγερία.
Να κινητοποιηθούμε ενάντια στις συνεργασίες (σε επί-

πεδο ασφάλειας και στρατιωτικό) με τα παλιά καθεστώτα
(και με άλλα πρόσωπα και ομάδες υπεύθυνες για παρα-
βιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων). Να αντισταθούμε
στην παροχή όπλων και κατασταλτικού εξοπλισμού από
τις κυβερνήσεις μας.

Να διακηρύξουμε την αλληλεγγύη μας με τον αγώνα για
πραγματική δημοκρατία στο Σουδάν και την Αλγερία, και
την αντίθεσή μας σε κάθε μορφή στρατιωτικής κυβέρνησης.

Στις αρχικές υπογραφές περιλαμβάνονται:
Βιδάλ Αραγονές, μέλος του καταλανικού κοινοβουλίου

Σαφάκ Αϊχάν, (Συνδικάτο Εκπαιδευτικών, 
τμήμα Egitim Sen Bursa/Yenisehir, Τουρκία)

Πάτρικ Μπόντ, καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας, Πανεπιστή-
μιο Βιτβάτερσραντ, Γιοχάνεσμπουργκ, Νότια Αφρική

Ρίτσαρντ Μπόιντ Μπάρετ, Βουλευτής, Ιρλανδία

Κριστίνε Μπούχολτς, μέλος του γερμανικού κοινοβουλίου 

Μαρία Καρβάλιο Ντάντας, μέλος του ισπανικού κοινοβουλίου

Τζέρι Κάρολ, βουλευτής Μπέλφαστ
στο βορειοιρλανδικό κοινοβούλιο

Γενική απεργία στο Σουδάν



Τα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών
επιβεβαίωσαν το μέγεθος της πολι-
τικής κρίσης. Οι Τόρις, το κυβερνών

Συντηρητικό Κόμμα έπεσε στο 9%. Ήταν
το χειρότερο αποτέλεσμα στη μέχρι τώρα
ιστορία. Δυο μέρες πριν την επίσημη ανα-
κήρυξη των αποτελεσμάτων η Μέι είχε
ανακοινώσει ήδη την απόφασή της να πα-
ραιτηθεί. Αυτό που εξανάγκασε την Μέι
στην παραίτηση ήταν η αδυναμία της να
περάσει ένα σχέδιο “ομαλής εξόδου” της
Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Μέι παρουσίασε, ύστερα από έναν
μαραθώνιο διαβουλεύσεων με την Κομι-
σιόν, το πρώτο της σχέδιο “εξόδου” τον
Νοέμβρη του 2018. Τον Γενάρη το κοινο-
βούλιο την καταψήφισε με συντριπτική
πλειοψηφία (432 όχι έναντι 202 ναι). Μέ-
σα στους επόμενους μήνες η κυβέρνηση
έκανε δυο ακόμα απόπειρες να φέρει
ένα νέο, “βελτιωμένο” σχέδιο στη Βουλή
-που απορρίφθηκαν με μεγάλες πλειοψη-
φίες και οι δυο. 

Στην πορεία αυτή κατάφερε να διαιρέ-
σει βαθιά και το κόμμα της και την ίδια
την άρχουσα τάξη. Από τους υποψήφι-
ους διαδόχους της, κάποιοι (με πρώτο
και καλύτερο τον Μπόρις Τζόνσον) τάσ-
σονται ανοιχτά υπέρ μιας “άγριας εξό-
δου”- χωρίς καμιά συμφωνία με την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση. Αλλά, παρόλο που είναι
ο επικρατέστερος αντικαταστάτης της
Μέι, η εκλογή του δεν είναι καθόλου βέ-
βαιη: οι εσωτερικοί κανονισμοί του Συν-
τηρητικού Κόμματος ορίζουν ότι η ψηφο-
φορία για τον νέο αρχηγό γίνεται απο-
κλειστικά ανάμεσα σε δυο μόνο υποψή-
φιους -τους οποίους επιλέγει η κοινο-
βουλευτική ομάδα. Πράγμα που σημαίνει
ότι τον Ιούλη o Τζόνσον μπορεί να μην εί-
ναι καν υποψήφιος. 

Και για το Εργατικό Κόμμα του Τζέρεμι
Κόρμπιν, όμως, τα αποτελέσματα των

Ευρωεκλογών ήταν αρνητικά: από το
25% του 2014 έπεσε τώρα στο 14%. Από
τις 20 έδρες που είχε στο απερχόμενο
Ευρωκοινοβούλιο θα έχει τώρα μόνο τις
μισές. Το Εργατικό Κόμμα κράτησε ου-
σιαστικά μια αντιφατική στάση απέναντι
στο Brexit.

Χάρτης
Που πήγαν όλες αυτές οι ψήφοι που

χάθηκαν από τα δύο μεγάλα κόμματα; Η
μερίδα του λέοντος πήγε στο νεοσύστατο
“Κόμμα του Brexit“. Ιδρυτής και αρχηγός
του είναι ο Νάιτζελ Φάρατζ, ο πάλαι-ποτέ
ηγέτης του Ukip, του ακροδεξιού κόμμα-
τος που εξανάγκασε στην ουσία το 2016
τον Κάμερον να αποφασίσει το δημοψήφι-
σμα για το Brexit. Ο Φάρατζ αποχώρησε
από το Ukip αμέσως μετά την επιτυχία
του δημοψηφίσματος. Στις Ευρωεκλογές
του 2014 το Ukip είχε πάρει ένα 27%. Στις
εκλογές της περασμένης Κυριακής όμως
αφανίστηκε από το πολιτικό χάρτη. Το
νέο κόμμα του Φάρατζ, αντίθετα, αναδεί-
χτηκε, με ένα 31% σε πρώτο κόμμα. Το
Κόμμα του Brexit θα προσπαθήσει τώρα
σίγουρα να αξιοποιήσει αυτή την εκλογική
επιτυχία για να  σπρώξει το πολιτικό σκη-
νικό προς την ακροδεξιά.

Για τον σκληρό πυρήνα των νεοναζί
της Βρετανίας, οι Ευρωεκλογές ήταν μια
τεράστια αποτυχία. Ο Τόμυ Ρόμπινσον, ο
πρώην ηγέτης της διαβόητης EDL (Αγγλι-
κή Αμυντική Λίγκα, μια φασιστική συμμο-
ρία που προσπάθησε να στήσει τάγματα
εφόδου στους δρόμους στο πρότυπο της
Χρυσής Αυγής) προσπάθησε να εκλεγεί,
σαν ανεξάρτητος υποψήφιος, στο νέο
Ευρωκοινοβούλιο -χωρίς επιτυχία. 

Ο Φάρατζ κατάφερε να καρπωθεί ένα
μεγάλο κομμάτι από τις απώλειες των

δυο μεγάλων κομμάτων. Αλλά όχι όλες.
Οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες (LibDem)
και οι Πράσινοι κατάφεραν να αυξήσουν
κατά πολύ τα ποσοστά τους. Οι Φιλελεύ-
θεροι, ένα μικρό δεξιό κόμμα που ζει στη
σκιά των Τόρις, ανέβηκαν από το 6,5%
που είχαν πάρει το 2014 στο 20% φέτος.
Οι Πράσινοι διπλασίασαν σχεδόν τα πο-
σοστά τους, από το 6,9% το 2014 στο
12,1% τώρα.

Η Βρετανία εξακολουθεί να βρίσκεται
αντιμέτωπη με μια από τις πιο άγριες και
απρόβλεπτες πολιτικές κρίσεις της ιστο-
ρίας της. Η ίδια η άρχουσα τάξη είναι
βαθιά διαιρεμένη, σε αδυναμία να χαρά-
ξει μια ενιαία στρατηγική για το μέλλον
της και τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊ-
κή Ένωση. Το Συντηρητικό Κόμμα, το
κόμμα της, έχει χάσει τη δυνατότητα να
κυβερνάει: το γεγονός ότι ένα κόμμα
που πήρε το 9% των ψήφων στις τελευ-
ταίες εκλογές θα εκλέξει, με εσωτερικές
διαδικασίες, τον επόμενο πρωθυπουργό
της χώρας είναι, στα μάτια εκατομμυ-
ρίων ψηφοφόρων απλά μια ωμή παρα-
βίαση κάθε έννοιας δημοκρατίας. Κάποι-
οι προωθούν την ιδέα ενός νέου δημο-
ψηφίσματος -και πιέζουν το Εργατικό
Κόμμα να την υποστηρίξει. “Ο Τζέρεμι
Κόρμπιν”, γράφει το BBC, “επιμένει να
μην στηρίζει ανοιχτά την ιδέα ενός δεύ-
τερου δημοψηφίσματος, παρά τις αυξα-
νόμενες φωνές από το εσωτερικό του
κόμματος”. Αλλά το μόνο που θα κατά-
φερνε ένα νέο δημοψήφισμα θα ήταν να
εξοργίσει ακόμα περισσότερο την αρνη-
τική άποψη που έχει η πλειοψηφία του
κόσμου για τη δημοκρατία στην “Ενωμέ-
νη Ευρώπη”: όταν το αποτέλεσμα των
εκλογών δεν μας αρέσει, απλά το αγνο-
ούμε και καλούμε τον κόσμο να ξαναψη-
φίσει -μέχρι να μάθει να το κάνει σωστά. 

Σωτήρης Κοντογιάννης
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    συμπαράσταση
Πέτρος Κωνσταντίνου, δημοτικός σύμβουλος Αθήνας

Μερβέ Ντιλτεμίζ, διωκόμενη από το κράτος πανεπιστημιακός,
συνδικάτο εκπαιδευτικών Egitim Sen, Άγκυρα, Τουρκία

Γιανγκ Ντονγκ-γκιου, αντιπρόεδρος της Συνοσπονδίας 
Συνδικάτων KCTU, Νότια Κορέα

Κάρολιν Ίγκαν, πρόεδρος του τοπικού τμήματος 
Τορόντο του συνδικάτου μετάλλου, Καναδάς

Αργυρή Ερωτοκρίτου, μέλος γενικού συμβουλίου της ΠΟΕΔΗΝ

Οϊάνα Ετσεμπαριέτα, μέλος του βασκικού 
κοινοβουλίου με το EH Bildu

Σάρα Βιλά Γκαλάν, μέλος ισπανικής Γερουσίας

Πάνος Γκαργκάνας, διευθυντής εφημερίδας Εργατική Αλληλεγγύη

Ορέστης Ηλίας, δημοτικός σύμβουλος Βριλησσίων

Κιμ Γιονγκ-χουν, βουλευτής του κόμματος 
Μιντζούνγκ, Νότια Κορέα

Ρόνι Κάσριλς, πρώην υπουργός, Νότια Αφρική

Σενόλ Καρακάς, συμπρόεδρος DSiP, 
Επαναστατικό Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα, Τουρκία

Κώστας Καταραχιάς, πρόεδρος συλλόγου 
εργαζομένων νοσοκομείου Αγ. Σάββας

Άλεξ Κένι, εκτελεστική επιτροπή συνδικάτου 
εκπαιδευτικών NEU, Βρετανία

Τζίνο Κένι, βουλευτής, Ιρλανδία

Φερντά Κεσκίν, πανεπιστημιακός, συνδικάτο Sosyal-Is, 
Πανεπιστήμιο Μπιλγκί, Ιστανμπούλ

Ζαννέτα Λυσικάτου, μέλος γενικού συμβουλίου ΟΕΝΓΕ

Τίνα Μακβέι, δημοτική σύμβουλος, Δουβλίνο, Ιρλανδία

Κώστας Μανταίος, πρόεδρος ΣΦΕΑ

Έιμον ΜακΚαν, δημοτικός σύμβουλος, Βόρεια Ιρλανδία

Ράσιγκα Μαχάρτζ, Πανεπιστήμιο Στέλενμπος, Νότια Αφρική

Όσκαρ Ματούτε, βουλευτής του EH Bildu, Ισπανία

Τζον Μόλινιου, εκδότης Irish Marxist Review

Γιλντίζ Ονέν, Πρωτοβουλία “Όχι στο ρατσισμό, 
είμαστε όλοι πρόσφυγες”, Τουρκία

Τσαγλά Οφλάς, Αντικαπιταλιστική πλατφόρμα, Τουρκία

Μελτέμ Οράλ, συμπρόεδρος DSiP, Τουρκία

Τζαν Ιρμάκ Οζινανίρ, διωκόμενος πανεπιστημιακός, 
συνδικάτο εκπαιδευτικών Egitim Sen, Άγκυρα, Τουρκία

Προκόπης Παπαστράτης, ομ. καθηγητής τμήματος Ιστορίας,
Πάντειο Πανεπιστήμιο

Κατερίνα Πατρικίου, δημοτική σύμβουλος Πετρούπολης

Ελένη Πορτάλιου, καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής, ΕΜΠ

Σεραφείμ Ρίζος, δημοτικός σύμβουλος Χανίων

Σιντ Ράιαν, πρώτη πρόεδρος Εργατικής Ομοσπονδίας Οντάριο

Σαντίκ Σαχίν, συνδικάτο εκπαιδευτικών Egitim Sen, 
Ιστανμπούλ, Τουρκία

Νίτα Σαντκέρα, αντιπρόεδρος συνδικάτου UCU, Βρετανία

Χαν Σανγκ-γκιουν, πρώην πρόεδρος εργατικής 
συνομοσπονδίας KCTU, Νότια Κορέα

Γου Σεκ-κιουν, αντιπρόσωπος κορεατικής ομοσπονδίας 
ιατρικών οργανώσεων για δικαιώματα υγείας, Νότια Κορέα

Μπριντ Σμιθ, βουλευτής, Ιρλανδία

Βασίλης Συλαϊδής, Εργατικό Κέντρο Αθήνας

Οζάν Τεκίν, υπεύθυνος καθημερινής 
ιστοσελίδας marksist.org, Τουρκία

Κατερίνα Θωίδου, δημοτική σύμβουλος Νίκαιας

Κίρι Τανκς, πρόεδρος συνδικάτου εκπαιδευτικών NEU, Βρετανία

Μπαχά Ουζμπιλέκ, συνδικάτο εργαζομένων 
στην υγεία SES, Σμύρνη, Τουρκία

Σαλίμ Βάλι, καθηγητής τμήματος Εκπαίδευσης, 
πανεπιστήμιο Γιοχάνεσμπουργκ, Νότια Αφρική

Εκλογές κρίσης στην ΕΕ
Τρία στοιχεία ξεχώρισαν στις φετινές Ευρωεκλογές. 

Πρώτον, η κρίση των παραδοσιακών κομμάτων εξουσίας, της
κεντροδεξιάς και της κεντροαριστεράς όχι μόνο συνεχίζεται
αλλά και διευρύνεται. Το “Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα” (Χριστιανο-
δημοκράτες) που περιλαμβάνει ανάμεσα στα άλλα τη Νέα Δη-
μοκρατία, το CDU της Γερμανίας, το VP της Αυστρίας και το
ΔΗΣΥ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έπεσε από τις 221 στις 180
έδρες. Η “Προοδευτική Συμμαχία Σοσιαλιστών και Δημοκρα-
τών” (Σοσιαλδημοκράτες) που περιλαμβάνει το ΠΑΣΟΚ, το Πο-
τάμι, το ΕΔΕΚ (Κύπρος), το SPD (Γερμανία), το Εργατικό Κόμ-
μα (Βρετανία) κλπ από τις 191 έδρες έπεσε στις 145. 

Δεύτερον, η ακροδεξιά ανέβηκε μεν αλλά ούτε παντού, ούτε
με τους καταστροφικούς ρυθμούς που προέβλεπαν τα περισ-
σότερα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Οι μαζικές αντιφασιστικές
και αντιρατσιστικές κινητοποιήσεις κατάφεραν, παντού όπου
υπήρξαν, να φρενάρουν -και να αντιστρέψουν σε κάποιες περι-
πτώσεις- τις επιτυχίες της. Το Αυστριακό FPΟ του Χανς Κρί-
στιαν Στράχε που συμμετείχε μέχρι πριν από λίγο στην κυβέρ-
νηση του Σεμπάστιαν Κουρτς (αποπέμφθηκε λόγω του “Ίμπιζα
Γκέιτ”) έχασε περίπου δυόμιση μονάδες από τις προηγούμενες
εκλογές. Το Ολλανδικό “Κόμμα για την Ελευθερία” του Γκερτ
Βίλντερς που είχε πάρει πάνω από 13% το 2014, έπεσε τώρα
κάτω από το 4%. Η Χρυσή Αυγή, εδώ στην Ελλάδα, έχασε σχε-
δόν τους μισούς της ψηφοφόρους. Στη Γερμανία το ισλαμοφο-
βικό AfD ανέβηκε μεν σε σχέση με τις προηγούμενες ευρωε-

κλογές, έπεσε όμως σε σχέση με τις τελευταίες εθνικές εκλο-
γές. 

Ο “Εθνικός Συναγερμός” της Μαρίν Λεπέν, αντίθετα, αναδεί-
χτηκε με ένα 23,3% σε πρώτη δύναμη στη Γαλλία ξεπερνώντας
τα ποσοστά του κυβερνητικού συνασπισμού του Εμμανουέλ
Μακρόν (22,4%). Στην Ιταλία η Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι (συμ-
μετέχει στην κυβέρνηση με το Κίνημα των Πέντε Αστέρων) ανα-
δείχτηκε και αυτή με ένα 34% σε πρώτο κόμμα λεηλατώντας τις
ψήφους του Μπερλουσκόνι που έπεσε σε μονοψήφιο ποσοστό.

Τρίτον, ένα μεγάλο κομμάτι της δυσαρέσκειας κατευθύνθηκε
στους Πράσινους, που είδαν τη δύναμή τους να ανεβαίνει σε
μια σειρά από χώρες. Η “Ομάδα των Πράσινων” κατέκτησε φέ-
τος 69 έδρες στο Ευρωκοινοβούλιο – 19 περισσότερες από
όσες είχε πάρει στις εκλογές του 2014. Η κλιματική αλλαγή, η
κρίση των πλαστικών αποβλήτων και η δεξιά προσαρμογή της
σοσιαλδημοκρατίας έστρεψαν ένα μεγάλο κομμάτι των ψηφο-
φόρων σε όλη την Ευρώπη προς τους οικολόγους και τους
πράσινους.

Η Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά αντίθετα, μια ομάδα που πε-
ριλαμβάνει ανάμεσα στα άλλα τον ΣΥΡΙΖΑ, το Diem25 του Γιάν-
νη Βαρουφάκη, την γερμανική Die Linke, το ΑΚΕΛ της Κύπρου
και το Ισπανικό Podemos έπεσε από τις 52 έδρες το 2014 στις
39. Το πολιτικό σύστημα της Ευρώπης βρίσκεται σε κρίση αλλά
η ρεφορμιστική αριστερά αποδεικνύεται για μια ακόμα φορά
ανίκανη να την αξιοποιήσει.

ΒΡΕΤΑΝΙΑ



Μια συγκλονιστική χρονιά από
το περσινό Pride τιμάται στις
φετινές διαδηλώσεις υπερη-

φάνειας. Μια χρονιά όπου το ΛΟΑΤΚΙ
κίνημα βρέθηκε δεκάδες φορές και
με δεκάδες αφορμές στο δρόμο. Με
τις μεγαλειώδεις διαδηλώσεις σε όλη
την Ελλάδα για την καταδίκη των δο-
λοφόνων του Ζακ, δημιουργώντας
ένα τεράστιο κίνημα συμπαράστασης
που δηλώνει πως δε θα κάνει πίσω
μέχρι τη δικαίωση. Η δολοφονία του
Ζακ τον περασμένο Σεπτέμβρη ανέ-
δειξε με τον πιο βάρβαρο τρόπο τη
σαπίλα ενός συστήματος που συγκα-
λύπτει, μιας αστυνομίας που περηφα-
νεύεται για το όργιο βίας, αλλά και
μια τεράστια αλληλεγγύη στους ΛΟ-
ΑΤΚΙ ανθρώπους από εκατοντάδες χι-
λιάδες, από εργατικά σωματεία, συλ-
λογικότητες, φοιτητές και μαθητές.

Με τη συμμετοχή πολύχρωμων
μπλοκ στους μεγάλους αντιφασιστι-
κούς και αντιρατσιστικούς σταθμούς.
Από τις 15 Σεπτέμβρη στο Σύνταγμα
και τη διεθνή συνάντηση αντιφασιστι-
κών κινημάτων τον Οκτώβρη. Μέχρι
το Πολυτεχνείο, το διεθνή αντιρατσι-
στικό συντονισμό στις 16 Μάρτη και
την κινητοποίηση στο Εφετείο για την
καταδίκη των νεοναζί της Χρυσής Αυ-
γής τον περασμένο Απρίλη.

Με την οργάνωση και τη συμμετο-
χή στην απεργιακή 8 Μάρτη. Στηρί-
ζοντας τις μάχες για ίση αμοιβή για
ίση εργασία, ενάντια στις σεξιστικές
επιθέσεις και βάζοντας μπροστά τα
δικαιώματα των τρανς γυναικών. Συ-
νεχίζοντας ενάντια στις προτεινόμε-
νες αλλαγές του Ποινικού Κώδικα
που ρίχνουν στα μαλακά βιαστές και
φασίστες.

Αλλά και διεθνώς, τα κινήματα
ενάντια στις διακρίσεις φουντώνουν
από την Αμερική του Τραμπ μέχρι τη
Βραζιλία του Μπολσονάρο, την Αυ-
στρία, τη Γερμανία, την Αγγλία και
παντού. Μέσα σε συνθήκες όπου οι
από πάνω προσπαθούν να μας πεί-
σουν πως οι αγώνες μας δεν μπο-
ρούν να αλλάξουν τους συσχετι-
σμούς, το πολύχρωμο κίνημα μαζί με
την εργατική τάξη αποδεικνύει καθη-
μερινά πως η ελπίδα βρίσκεται στους
αγώνες μας.

Μέσα στην περίοδο της πιο μεγά-
λης κρίσης των από πάνω, στις τρά-
πεζες, στις κυβερνήσεις και στους
θεσμούς τους, το φετινό Pride γυρνά-
ει στη γέννηση του ΛΟΤΑΚΙ κινήμα-
τος. Πενήντα χρόνια συμπληρώνονται
φέτος από την εξέγερση του Stone-
wall! Στις 28 Ιούνη 1969, ένας (συνη-
θισμένος) έλεγχος της αστυνομίας
στο μπαρ Stonewall Inn της Νέας
Υόρκης πήρε μια διαφορετική τροπή.
Η αγανάκτηση από τις συνεχείς επι-
σκέψεις της αστυνομίας στο μεγαλύ-
τερο γκέι μπαρ οδήγησε σε ολονύ-

χτιες συγκρούσεις. Η μαχητική διεκ-
δίκηση των ΛΟΑΤΚΙ δικαιωμάτων ξα-
ναμπήκε στην ατζέντα του κινήματος.
Το Stonewall συνέβη σε μια περίοδο
που η εργατική τάξη και η νεολαία
της Αμερικής βρίσκονταν σε αναβρα-
σμό. Το αντιπολεμικό κίνημα ενάντια
στην αμερικάνικη εισβολή στο Βιετ-
νάμ, η δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ
Κινγκ την περασμένη χρονιά, η άνο-
δος του κινήματος των Μάυρων Παν-
θήρων, οι επιθέσεις της κυρίαρχης
τάξης που λυσσαλέα προπαγάνδιζε
πως η ομοφυλοφιλία είναι ψυχοπά-
θεια. Ο διεθνής Μάης του ‘68 και η
συνέχειά του.

Όλα αυτά συνετέλεσαν στη γέννη-
ση ενός μαχητικού ΛΟΑΤΚΙ κινήματος
που συνδέθηκε με την εργατική τάξη
και τα κινήματα αντίστασης. Που κέρ-
δισε τη συμπαράσταση χιλιάδων και
βγήκε στους δρόμους για να τους
κερδίσει όλους. Μέσα από αυτό δημι-
ουργήθηκαν και οι μεγαλύτερες ορ-
γανώσεις, όπως το GLF (Gay Libera-
tion Front) - που η ονομασία του πα-
ρέπεμπε στη βιετναμέζικη αντίσταση
και δήλωνε ανοιχτά επαναστατικό.
“Είμαστε μαζί με όσους καταπιέζον-
ται από αυτή την σάπια, βρώμικη, αι-
σχρή, γαμημένη καπιταλιστική συνο-
μωσία”!

Ανέδειξε επίσης σπουδαίες τρανς
ακτιβίστριες όπως η Sylvia Rivera και
η Marsha Johnson οι οποίες εμπνεύ-

στηκαν και έφτιαξαν το STAR (Street
Transvestite Action Revollutionaries).

Αυτή η περίοδος και η φωτιά των
νέων οργανώσεων βοήθησαν στην
οργάνωση των πρώτων ΛΟΑΤΚΙ ορ-
γανώσεων και εδώ, στον απόηχο της
Χούντας. Έχουμε πίσω μας σαν κίνη-
μα μια τεράστια, πολύ ενδιαφέρουσα
ιστορία. Που αναδεικνύει την ταξική
προέλευση της καταπίεσης των ΛΟ-
ΑΤΚΙ ανθρώπων και δείχνει το δρόμο
για να παλέψουμε μέχρι να την τσακί-
σουμε. Μας δείχνει το πως οι άρχου-
σες τάξεις διαχρονικά προσπάθησαν
να μας διαιρέσουν, είτε προσπαθών-
τας να καταστείλουν τις ζωές, το φύ-
λο και τη σεξουαλικότητά μας δημι-
ουργώντας αντιεπιστημονικά παρα-
μύθια, είτε “επιβάλλοντας” τον απο-
κλεισμό μας από τη δουλειά, την

Υγεία, την Παιδεία. Μας δείχνει όμως
ακόμα τις αντιστάσεις ενός ολόκλη-
ρου κόσμου που καταπιέζεται από το
ίδιο σύστημα. Και το πώς όταν αυτές
ενώνονται μπορούν να τσακίσουν
τους πιο σκληρούς νόμους και τις πιο
συντηρητικές ιδέες.

Αυτή την περίοδο έχουμε μπροστά
μας αντίστοιχες προκλήσεις. Σαφώς
τα τελευταία χρόνια έχουμε κερδίσει
πολλά. Όμως η κρίση, οι πολιτικές
της λιτότητας, οι ανταγωνισμοί, ο ρα-
τσισμός κι ο σεξισμός του συστήμα-
τος είναι απειλές που χρειάζονται συ-
νολική απάντηση. Μπορούμε να τσα-
κίσουμε το σύστημα της εκμετάλλευ-
σης και της καταπίεσης.

Για να το καταφέρουμε αυτό δεν
αρκούν η ορατότητα, η προοδευτική
εκπροσώπηση και η ατομική στάση.
Χρειάζεται η οργανωμένη εργατική
τάξη που μπορεί να πάει τη μάχη μέ-
χρι το τέλος. Η στήριξη των Pride από
εργατικά συνδικάτα, όπως έγινε πέ-
ρυσι με την ΕΙΝΑΠ και τους γιατρούς
των νοσοκομείων ή πρόπερσι με την
ΑΔΕΔΥ έδωσαν τεράστια δύναμη και
ώθηση στους αγώνες μας. Το υγει-
ονομικό κίνημα πρωτοστάτησε στον
αγώνα για δικαίωση του Ζακ σπάζον-
τας τις προσπάθειες συγκάλυψης. Η
ΑΔΕΔΥ δύο χρόνια μετά, προχώρησε
στην απόφαση για απεργία στις 8
Μάρτη, τη διεθνή μέρα των γυναικών.
Είναι προχωρήματα που μας δίνουν
έμπνευση και κατεύθυνση για το πώς
μπορούμε να νικήσουμε!

Το ίδιο διεκδικούμε να γίνει και φέ-
τος. Στήριξη των συνδικάτων στο Pri-
de 2019, στις 8 Ιούνη στην πλατεία
Συντάγματος, με αποφάσεις συμμε-
τοχής και συνέχεια της συζήτησης
που άνοιξε η απεργιακή 8 Μάρτη. 50
χρόνια από το Stonewall η εξέγερση
είναι ξανά επίκαιρη!

Καλέστε τα σωματεία, τους φοιτη-
τικούς συλλόγους και τις συλλογικό-
τητές σας να συμμετέχουν οργανω-
μένα στις φετινές διαδηλώσεις σε
όλες τις πόλεις και ελάτε να παλέ-
ψουμε μαζί ενάντια στο σύστημα που
γεννά τις διακρίσεις!

ΑΝΤΑΡΣΥΑ LGBTQI
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Στα τέλη της δεκαετίας του ‘60,
η αμερικάνικη κοινωνία βρίσκε-
ται εν μέσω πολλών εσωτερι-

κών και εξωτερικών προβλημάτων και
αναταραχών. Ο ψυχρός πόλεμος ήταν
σε εξέλιξη, η αμερικάνικη επέμβαση
στο Βιετνάμ μετρούσε ήδη δεκατέσ-
σερα χρόνια, η δολοφονία του Μ. Λ.
Κινγκ τον Απρίλη του ’68 ήταν ακόμη
στην επικαιρότητα, το κίνημα των
Μαύρων Πανθήρων είχε μόλις χαρα-
κτηριστεί από τον Τζον Έντγκαρ Χού-
βερ ως η μεγαλύτερη εσωτερική απει-
λή για τις ΗΠΑ και ο Ρ. Νίξον είχε
αναλάβει τα καθήκοντα του προέδρου
από τον Γενάρη του 1969. Μέσα σε
αυτό το πολιτικό περιβάλλον ο σεξι-
σμός, η απόλυτη κοινωνική απαξίωση
των ομοφυλόφιλων, λεσβιών και
τρανς ατόμων καθώς και η κρατική
προπαγάνδα εναντίον τους ήταν στο
φόρτε τους: από τις διαλέξεις στα
σχολεία για τον «κίνδυνο της ομοφυ-
λοφιλίας» και τις ψευδοεπιστημονικές
συκοφαντίες περί «ψυχοπαθολογικής
δυσλειτουργίας της προσωπικότη-
τας» στην ψυχροπολεμική μακαρθική
κατασκοπολογία για ομοφυλόφιλους
«υποχείρια» των σοβιετικών.

Στην Christopher Street στο Gre-
enwich Village της Νέας Υόρκης,
από τα μέσα του 1966 λειτουργούσε
το μπαρ Stonewall Inn υπό την κηδε-
μονία τριών μελών της τοπικής μα-
φίας. Ήταν το μεγαλύτερο και μονα-
δικό χορευτικό γκέι κλαμπ της πό-
λης κι εκεί μπορούσε κανείς να νιώ-
σει συντροφικότητα, να βρει παρέα,
να πιει, να χορέψει ή να ψωνιστεί σε
ένα σχετικά προστατευμένο περι-
βάλλον. Άσπροι, μαύροι, Λατίνοι,
ομοφυλόφιλοι και λεσβίες, ντραγκ
κουίνς, τρανς και παρενδυτικά άτο-
μα διασκέδαζαν και συναναστρέφον-
ταν με άνεση. Λάδωνε σε σταθερή
βάση την αστυνομία ώστε να απο-
λαμβάνει την προστασία της και πα-
ράλληλα να πληροφορείται για τις
εφόδους της. Έτσι μια φορά τον μή-
να ήταν όλοι έτοιμοι, μετά από την
σχετική ενημέρωση, να παίξουν τους
«ρόλους» τους.

Στις 28 του Ιούνη του 1969 κι ενώ
η μηνιαία αστυνομική επιχείρηση εί-
χε γίνει μια βδομάδα πριν, στο Sto-
newall γίνεται πάλι έφοδος από το
τμήμα Δημόσιας Ηθικής της Ν. Υόρ-
κης. Εκείνο το βράδυ στην Christo-
pher Str κυκλοφορούσε πολύ περισ-
σότερος κόσμος από ότι συνήθως.
Σύμφωνα με μαρτυρίες η κηδεία της
Judie Garland, που είχε αφήσει την
τελευταία της πνοή λίγες μέρες πριν
στο Λονδίνο, και που τελέστηκε σε
μικρή απόσταση από το μπαρ, είχε
μαζέψει μεγάλο πλήθος θαυμαστών,
οι περισσότεροι από τους οποίους
ήταν ομοφυλόφιλοι καθώς η εκλι-
πούσα σταρ υπήρξε μεγάλο γκέι ίν-

δαλμα. Πολλοί απ’ αυτούς κατηφόρι-
σαν προς τη γειτονιά με τα μπαρ για
ένα ποτό στη μνήμη της.

Καθώς η αστυνομική επιχείρηση
καθυστερούσε, ένα πλήθος από
όσους αφήνονταν ελεύθεροι, καθώς
και από συμπαραστάτες ή απλώς πε-
ρίεργους από τους γύρω δρόμους,
άρχισε να συγκεντρώνεται γύρω από
το Stonewall. Το πλήθος γινόταν όλο
και μεγαλύτερο καθώς η νύχτα προ-
χωρούσε και η αστυνομική επέμβαση
δεν έλεγε να τελειώσει. Οι συμπλο-
κές ξεκίνησαν όταν μια γυναίκα με
χειροπέδες συνοδευόμενη από αστυ-
νομικούς προς την κλούβα κατάφερε
να τους ξεφύγει επανειλημμένως και
να παλέψει μαζί τους ξανά και ξανά
κάθε φορά που κατάφερναν να την
πιάσουν. Σύμφωνα με μαρτυρίες αυ-
τή ήταν η δυναμική λεσβία Storm De-
Larverie. Οι ταραχές κλιμακώθηκαν
σε τέτοιο βαθμό που χρειάστηκε να
επέμβει η Τακτική Αστυνομία του
Τμήματος Νέας Υόρκης. Η εξέγερση
κράτησε έξι ημέρες.

Τα επεισόδια του Stonewall δεν θα
ήταν σήμερα αξιομνημόνευτα σε τέ-
τοιο βαθμό ούτε θα είχαν την καθο-
λική αναγνώριση ενός εμβληματικού

γεγονότος που οδήγησε σε νέους
δρόμους την πολιτική αντιμετώπιση
των ομοφυλόφιλων διεκδικήσεων, αν
δεν τα ακολουθούσε η δημιουργία
δυναμικών οργανώσεων που μετα-
σχημάτισαν αυτό το κύμα ακατέργα-
στης και γνήσιας οργής σε μια ανερ-
χόμενη κοινωνική δύναμη.

Ρήξη
Ρήξη ανάμεσα στους παλαιάς κο-

πής ακτιβιστές και στην δυναμικά
ανερχόμενη ομάδα των νεώτερων
και πιο μαχητικών αγωνιστών προ-
έκυψε όταν οι Mattachine ακτιβιστές
(συλλογικότητα ομοφυλόφιλων των
αρχών της δεκαετίας του ’50) ενόψει
της συνάντησης που θα είχαν με τον
Δήμαρχο και την Αστυνομία ανάρτη-
σαν στην πρόσοψη του Stonewall
Inn μια πινακίδα που έγραφε: «Εμείς
οι ομοφυλόφιλοι ζητούμε από τους
ανθρώπους μας να διατηρήσουν ει-
ρηνική και ήσυχη συμπεριφορά
στους δρόμους του Village – Matta-
chine». Η παράκληση αυτή δεν είχε
καμιά τύχη. Αγνοήθηκε στην πράξη
καθώς κάθε βράδυ μετά τη νύχτα
των επεισοδίων, όλο και περισσότε-
ροι ομοφυλόφιλοι αλλά και ετεροφυ-

λόφιλοι αριστεροί, από τους σοσια-
λιστές και τους Μαύρους Πάνθηρες
μέχρι τους Yippies (Youth Internatio-
nal Party) και τους Puerto Rican
Young Lords, κατέφθαναν στο ση-
μείο για να συμμετέχουν στις νέες
συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυ-
νάμεις.

Καθώς οι συγκρούσεις άρχισαν να
υποχωρούν οι νεαροί ακτιβιστές άρ-
χισαν να διανέμουν στον κόσμο φυλ-
λάδια που έγραφαν: «Do You Think
Homosexuals Are Revolting? You Bet
Your Sweet Ass We Are» (Νομίζετε
ότι οι ομοφυλόφιλοι έχουν εξεγερ-
θεί; Στοιχηματίστε το κωλαράκι σας
πως σίγουρα έχουμε) και ανακοίνω-
ναν συνέλευση σ’ ένα αριστερό στέ-
κι του Village γνωστό ως Alternative
U. Αυτό που ξεκίνησε σαν μια δεδο-
μένη επιτροπή από τους «Mattachine
– New York» για να οργανώσει μια
πορεία μνήμης για τις συγκρούσεις
στο Stonewall, εξελίχθηκε σε ένα με-
γάλο εκρηκτικό κίνημα, το GLF (Gay
Liberation Front – Μέτωπο για την
Απελευθέρωση των Ομοφυλόφιλων)!
Μια συνειδητή και σαφής αναφορά
στο Εθνικό Μέτωπο Απελευθέρωσης
του Νότιου Βιετνάμ (South Vietna-

mese National Liberation Front) που
εκείνη την εποχή πολεμούσε τις αμε-
ρικάνικες δυνάμεις στην Νοτιοανα-
τολική Ασία. Ήθελαν έτσι να αντιμε-
τωπίσουν όχι μόνο την ομοφοβία της
αμερικανικής κοινωνίας, αλλά ένα
ολόκληρο οικοδόμημα καταπίεσης
και εκμετάλλευσης. Άρχισε έτσι να
γίνεται κοινή συνείδηση ότι τα ζητή-
ματα που αφορούσαν τις άδικες δια-
κρίσεις ενάντια στους ομοφυλόφι-
λους ήταν ένα μέρος μιας ευρύτε-
ρης επαναστατικής ατζέντας που εί-
χε να κάνει με την αλληλεγγύη σε
κάθε καταπιεζόμενη μειονότητα!

Σε απάντηση ερώτησης από την
εφημερίδα Rat «Τι είναι αυτό που
σας κάνει επαναστάτες;», το GLF
έγραψε: «Συγκαταλέγουμε τους εαυ-
τούς μας μαζί με όλους τους κατα-
πιεσμένους του κόσμου: Τους αγω-
νιστές του Βιετνάμ, τον τρίτο κόσμο,
τους μαύρους, τους εργάτες…
όλους όσους καταπιέζονται από αυ-
τή την σάπια, βρώμικη, αισχρή, γα-
μημένη καπιταλιστική συνομωσία»!

Με την εξέγερση του Stonewall σα
να δόθηκε το σύνθημα για μια υπε-
ρεπείγουσα επαναστατική σύγκρου-
ση με το συντηρητικό κατεστημένο
για την πλήρη και ολοκληρωτική
απελευθέρωση όλων των φύλων,
των σεξουαλικών προσανατολισμών
και όλων των ταυτοτήτων έξω από
το επιβεβλημένο κοινωνικό δίπολο
«άνδρας – γυναίκα».

Παρά το γεγονός ότι στις συγ-
κρούσεις στο Stonewall η συμμετο-
χή πολλών τρανς ατόμων ήταν άμε-
ση και καταλυτική, στη συνέχεια αυ-
τό ξεχάστηκε και το όλο γεγονός χα-
ρακτηρίστηκε ως εξέγερση των ομο-
φυλόφιλων και των λεσβιών. Ωστόσο
οι δράσεις που ακολούθησαν τα γε-
γονότα της 28ης Ιουνίου του ’69
ανέδειξαν ως σύμβολα του αγώνα

δύο δυναμικές τρανς γυναίκες, τη
Sylvia Rivera και την Marsha P. John-
son. Στενές φίλες και συναγωνί-
στριες οι δυο τους, μετά την εξέγερ-
ση του Stonewall προχώρησαν στην
ίδρυση του STAR (Street Transvestite
Action Revolutionaries). Αλλά και
πριν τον Ιούνη του ’69, η ακτιβιστική
τους δράση ήταν γνωστή από την
συμμετοχή τους σε κινήματα για τα
πολιτικά δικαιώματα, ενάντια στον
πόλεμο του Βιετνάμ, καθώς και στο
Δεύτερο Κύμα Φεμινιστικής Κίνησης.

Οργή
Η εξέγερση του Stonewall δεν

ήταν η πρώτη εξέγερση που πυρο-
δοτήθηκε από τη συσσωρευμένη ορ-
γή με αφορμή μια έφοδο της αστυ-
νομίας σε γκέι κλαμπ. Ούτε η σύνδε-
ση του κινήματος που γεννήθηκε
από αυτό με τα κινήματα που ξέσπα-
γαν στις ΗΠΑ έπεσε από τον ουρα-
νό. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας
του ’60 είχαν σημειωθεί εξεγέρσεις,
διεκδικήσεις, σύνδεση με το κίνημα
Black Power, αλλά και κατακτήσεις.
Όμως το Stonewall σηματοδότησε
το πέρασμα σε μια νέα εποχή για το
ΛΟΑΤΚΙ+ κίνημα, μετά και τον Μάη
του ’68 που συγκλόνισε όλο τον πλα-
νήτη. 

Το 1970 έγιναν οι πρώτες συγκεν-
τρώσεις και διαδηλώσεις στη μνήμη
αυτής της ιστορικής εξέγερσης, με-
τά από μια χρονιά με έντονες εξελί-
ξεις στο ΛΟΑΤΚΙ+ κίνημα των ΗΠΑ.
Ο στόχος για τη διοργάνωση μιας
ετήσιας κινητοποίησης που θα θύμι-
ζε την εξέγερση και θα αποτελούσε
πόλο ορατότητας και οργάνωσης
για τον κόσμο που μπαίνει στη μάχη
για την απελευθέρωση, μπήκε τον
Νοέμβρη του 1969 σε συνάντηση
του ERCHO (Eastern Regional Con-
ference of Homophile Organizations)
στη Φιλαδέλφεια. Από τον Γενάρη
του 1970 ξεκίνησαν συνελεύσεις με
στόχο να οργανωθούν και να συντο-
νιστούν οι συγκεντρώσεις στις διά-
φορες πόλεις, να προσκληθούν ορ-
γανώσεις και να μαζευτεί οικονομική
ενίσχυση. Στο Σικάγο, το Λος Άντζε-
λες, το Σαν Φρανσίσκο και τη Νέα
Υόρκη ακτιβιστές και ακτιβίστριες
βγήκαν στο δρόμο στις 27 και 28
Ιούνη για να τιμήσουν τον ένα χρόνο
από την εξέγερση του Stonewall, αν-
τιμετωπίζοντας τα μεγάλα εμπόδια
που έβαλε η αστυνομία, την απειλή
βίας και τα υπέρογκα πρόστιμα. Αυ-
τές ήταν οι πρώτες διαδηλώσεις πε-
ρηφάνιας, που σήμερα έχουν φτάσει
να διοργανώνονται σε πάνω από 45
χώρες και εκατοντάδες πόλεις τον
Ιούνη κάθε χρόνου. 

Αφροδίτη Φράγκου
Βαγγέλης Χατζηνικολάου

Πενήντα χρόνια από το Stonewall - Η εξέγερση είναι ξανά επίκαιρη

Διαβάστε επίσης

Athens Pride 2018

στο περιοδικό 
Σοσιαλισμός από τα κάτω 
που κυκλοφορεί
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Ευχαριστούμε όλες και όλους όσους τίμη-
σαν με την ψήφο τους την «Ανταρσία στα
Χανιά» σε μια δύσκολη πολιτική μάχη.

Η ανανέωση της εκλογής της παράταξης
στο δημοτικό συμβούλιο αποτελεί μια αναγνώ-
ριση της συμβολής της στους λαϊκούς αγώνες
και της ανάγκης ύπαρξης της αντικαπιταλιστι-
κής φωνής μέσα στο δημοτικό συμβούλιο.

Η πολιτική της κυβέρνησης, η προσαρμογή
της στη συνέχιση των πολιτικών της άγριας λι-
τότητας εις βάρος των εργαζομένων, των συν-
ταξιούχων, των φτωχών, αποτέλεσε τη μοναδι-
κή αιτία ενός κακού αποτελέσματος για την
αριστερά. Η προσπάθεια να βαφτίσει «τέλος
των μνημονίων» τη συνέχιση των πολιτικών
των περικοπών, των ιδιωτικοποιήσεων και της
ανεργίας για τη στήριξη των αιματοβαμμένων
πλεονασμάτων εισέπραξε την οργή την εργα-
τικής τάξης. Πώς άραγε να πείσεις, για παρά-
δειγμα, τους εκπαιδευτικούς που τους παρέ-

τεινες την ανεργία και
τους ανάγκασες να πλη-
ρώνουν μαζικά πολλές χι-
λιάδες ευρώ για μεταπτυ-
χιακά με την ελπίδα μόνι-
μης δουλειάς, ότι το εναλ-
λακτικό απέναντι στους
εμπνευστές των μνημο-
νίων είναι αυτοί που τα
συνέχισαν; Πώς να πεί-
σεις τις καθαρίστριες του
Αγ. Σάββα, ότι διαφέρεις
όταν τους δείχνεις την
πόρτα της εξόδου; Πώς
να πείσεις τους εργαζόμε-
νους των τουριστικών περιοχών ότι είσαι
πραγματικά αντίθετος στην 7ημερη εργασία
του Μητσοτάκη, όταν ήδη τη βιώνουν στο πε-
τσί τους; Πώς είναι δυνατόν να μη διεκδικεί το
δήμο Χανίων ένα μέλος της παράταξης Αρνα-

ουτάκη, όταν η ηγεσία
του ΣΥΡΙΖΑ έχει οδηγή-
σει την αριστερά δεμένη
χειροπόδαρα να υποταχ-
θεί σε αυτή;

Άμεση ήταν η αντανά-
κλαση αυτών των επιλο-
γών και στο δήμο Χα-
νίων. Οι εκπρόσωποι της
δεξιάς και του ΚΙΝΑΛ
μπόρεσαν να πλασάρουν
τον εαυτό τους ως σωτή-
ρες, γιατί τα τελευταία 5
χρόνια η δημοτική αρχή
(που απολάμβανε την

υποστήριξη τόσο στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ όσο
και της οικογένειας Μητσοτάκη) εφάρμοζε πο-
λιτικές που εξυπηρετούσαν τα μεγάλα επιχει-
ρηματικά συμφέροντα. Δεν ήταν λίγες οι φο-
ρές που στην προσπάθεια αυτή είχε τη στήρι-

ξη της παράταξης που επίσημα στήριξε ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ.

Στο επόμενο διάστημα τα κινήματα της πό-
λης, ο κόσμος της εργασίας, στο δήμο Χανίων
θα έχουν να αντιμετωπίσουν μια σκληρή και
δυσμενή γι’ αυτούς διαχείριση, είτε αυτή έχει
άρωμα παραδοσιακής δεξιάς είτε ξαναζεστα-
μένου ΓΑΠ. Γι’ αυτό το έργο της αριστεράς
μέσα και έξω από το δημοτικό συμβούλιο θα
είναι δύσκολο, αλλά και ο ρόλος της εξαιρετι-
κά κρίσιμος. Αυτός είναι και ο λόγος που ο ρό-
λος της έδρας του σχήματός μας μέσα στο
δημοτικό συμβούλιο θα είναι πολύτιμος. 

Την Τετάρτη 29/5 η Ανταρσία στα Χανιά θα
πραγματοποιήσει συνέλευση στην οποία θα
εκτιμήσει το αποτέλεσμα και θα αποφασίσει τη
στάση της στις επαναληπτικές εκλογές την
επόμενη Κυριακή.

Σεραφείμ Ρίζος
Ανταρσία στα Χανιά

Πετύχαμε μια μεγάλη νίκη για το φτωχόκοσμο
που αντιστέκεται και δίνει τις μάχες του για
μια καλύτερη ζωή με την εκλογή δημοτικού

συμβούλου για την Ανταρσία στις γειτονιές της
Αθήνας, για τρίτη συνεχόμενη φορά. Επιμείναμε σε
μια πολιτική που αναδεικνύει ότι υπάρχει εναλλακτι-
κή αριστερή λύση κόντρα στο πισωγύρισμα στη Δε-
ξιά των Μητσοτάκηδων και των Μπακογιάννηδων,
που μπορεί να ξεπερνάει τους συμβιβασμούς της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με την δράση του εργατικού κι-
νήματος και του κόσμου στις γειτονιές. 

Προβάλαμε ως εναλλακτική τη μαζική αλλά και
την ενωτική παρουσία στους αγώνες ενάντια στη λι-
τότητα, τους νεοναζί, τον ρατσισμό, την καταπίεση
των γυναικών, των ΛΟΑΤΚΙ, τη δράση στο πλευρό
των εργαζόμενων στους δρόμους της Αθήνας, την
αντίσταση στις πολιτικές “νόμου και τάξης”, την μά-
χη για το περιβάλλον και τους ελεύθερους χώρους. 

Είμαστε η σταθερή φωνή κατά του φασισμού και
του ρατσισμού και χαιρόμαστε για την εκλογική κα-
τάρρευση των νεοναζί της Χρυσής Αυγής που ήρθε
σαν αποτέλεσμα της αντιφασιστικής πάλης. Η
ΚΕΕΡΦΑ και η Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας
ήταν στην πρώτη γραμμή της καμπάνιας για τη δί-
κη-καταδίκη της ΧΑ και της αλληλεγγύης στους
πρόσφυγες. Η αναγνώριση του ρόλου μας ήταν κα-
θοριστική για την επανεκλογή μας.

Η παρουσία της Ανταρσία στις γειτονιές της Αθή-
νας, της αντικαπιταλιστικής αριστεράς στο Δήμο
της Αθήνας, έχει πλέον ρίζες στις γειτονιές και τους
εργασιακούς χώρους και έδωσε φωνή με τους υπο-
ψήφιούς της στον κόσμο που δίνει τις μάχες σε ερ-
γασιακούς χώρους.

Θα συνεχίσουμε! Θα είμαστε η ενωτική δύναμη
αντίστασης στη Δεξιά, η δύναμη που θα τσακίσει
τους νεοναζί, η δύναμη που θα συνεχίσει τις μάχες
του κόσμου που αντιστέκεται! 

Πέτρος Κωνσταντίνου
Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας

Η “Ανταρσία στην Κοκκινιά της προ-
σφυγιάς και της αντίστασης” κατά-
φερε να μπει για δεύτερη συνεχό-

μενη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου Νίκαιας- Ρέντη με ποσοστό 2,5% και
να ξεπεράσει τις 1000 ψήφους, ενώ σε 5
από τα 14 εκλογικά διαμερίσματα καταγρά-
ψαμε ποσοστό από 3-5%!

Είναι μία μεγάλη επιτυχία που αναδει-
κνύει ότι πλέον στη Νίκαια και στο Ρέντη η
αντικαπιταλιστική αριστερά είναι μία υπαρ-
κτή και παγιωμένη δύναμη που μπορεί να
παίζει ρόλο μέσα και έξω από το δημοτικό
συμβούλιο, να παίρνει πρωτοβουλίες από
τα κάτω και έτσι να εμπνέει και να κάνει τη
διαφορά! 

Οργανώσαμε μία εξαιρετική προεκλογική
καμπάνια όπου κυριολεκτικά οργώσαμε τις
πλατείες, τους εργατικούς χώρους και τις
λαϊκές από τη Νεάπολη μέχρι το Ρέντη. Σε
όλες αυτές τις εξορμήσεις και τις περιοδεί-
ες ανοίξαμε τη συζήτηση για το πώς μπο-
ρούμε να παλέψουμε τη φτώχεια και την
ανεργία που μαστίζει την πόλη της Νίκαιας
και του Ρέντη, χωρίς ποτέ να ξεχνάμε να δί-
νουμε παράλληλα την κόντρα με το φασι-

σμό, το ρατσισμό και τις σεξιστικές διακρί-
σεις και ανοίγοντας ταυτόχρονα την πολιτι-
κή συζήτηση για την ανάγκη να δυναμώσει
η αριστερά της ρήξης και της ανατροπής
του καπιταλισμού που διεκδικεί τη διαγρα-
φή του χρέους.

Ταυτόχρονα με την προεκλογική μάχη
δεν αφήσαμε στην άκρη καμία μάχη του κι-
νήματος. Οργανώσαμε την απεργία στις 8
Μάρτη, το διεθνή αντιφασιστικό συντονισμό
στις 16 Μάρτη, προσπαθήσαμε να οργανώ-

σουμε μαζί με το Συντονιστικό των Νοσο-
κομείων επιτροπή συμβασιούχων στο Κρα-
τικό Νίκαιας και την απεργία στα νοσοκο-
μεία που έγινε 10 μέρες πριν από τις εκλο-
γές. Αυτές οι επιλογές μας έφεραν σε επα-
φή με έναν κόσμο ριζοσπαστικοποιημένο
που αναζητά την εναλλακτική λύση απέ-
ναντι στη δεξιά κατρακύλα του ΣΥΡΙΖΑ, αλ-
λά και του νυν δημάρχου Ιωακειμίδη που
είχε την επίσημη στήριξη και του ΣΥΡΙΖΑ
αλλά και της ΝΔ, του ΚΙΝΑΛ και του Ποτα-
μιού και ο οποίος παρά την άνοδο του πο-
σοστού του έχασε γύρω στους 2.000 ψή-
φους από τις εκλογές του 2014. Πτώση σε
ψήφους είχαν επίσης και οι συνδυασμοί
του ΚΚΕ και της ΛΑΕ που δεν μπόρεσαν να

εκφράσουν από τα αριστερά τη δυσαρέ-
σκεια του κόσμου.

Συνεχίζουμε λοιπόν ακόμα πιο δυνατοί
και αισιόδοξοι για νέες ανταρσίες, στα δη-
μοτικά συμβούλια, στους δρόμους, στους
εργατικούς χώρους και παντού για να τα
πάρουμε όλα πίσω!        

Κατερίνα Θωίδου, 
Ανταρσία στην Κοκκινιά 

της προσφυγιάς και της αντίστασης  

Με σημαντική αύξηση σε ψήφους και
ποσοστό, με την έδρα μας ξανά
στο δημοτικό συμβούλιο, το αποτέ-

λεσμα ήταν πολύ θετικό στον Πειραιά. Στην
"καρδιά του κτήνους", όπως είπε ένας σύν-
τροφος. Σωστό, αν σκεφτούμε την προσπά-
θεια επέλασης πολύ σκληρών επιχειρηματι-
κών συμφερόντων σε συνδυασμό με τη
δράση των νεοναζί. Οι τελευταίοι έχασαν
τις μισές ψήφους τους από τις προηγούμε-
νες δημοτικές εκλογές, γεγονός που αποτε-
λεί σημαντική νίκη για το αντιφασιστικό κί-
νημα στην πόλη.

Προσπαθήσαμε, στην προεκλογική μας
καμπάνια, να αναδείξουμε τα μεγάλα προ-
βλήματα του Πειραιά, τις αιτίες τους, τις
προτάσεις της αντικαπιταλιστικής αριστε-
ράς και κυρίως να δείξουμε ότι με τους
αγώνες μας μπορούμε να αλλάξουμε την
πόλη και τη ζωή μας. Μάλιστα οργανώσαμε
και μπήκαμε μπροστά σε τέτοιους αγώνες
και προεκλογικά. Στο στόχαστρό μας ήταν
η παρουσία της Cosco στο λιμάνι, το ma-
ster plan της και τα σχέδια για λιμάνι στην

Πειραϊκή, η άλωση της πόλης από το γνω-
στό μεγαλοεπιχειρηματία, η υποβάθμιση
και η εγκατάλειψη στις γειτονιές, οι συνέ-
πειες των μνημονίων στο Δήμο και στις
ζωές των εργαζόμενων και της νεολαίας, η
αλληλεγγύη σε μετανάστες και πρόσφυγες.
Ανοιχτήκαμε σε νέο κόσμο, σε αγωνιστές
της Αριστεράς και των κινημάτων. Μέσα

από τα υπαρκτά κινήματα στην πόλη αυτή
την περίοδο στήσαμε το ψηφοδέλτιό μας,
οργανώσαμε τη δημοτική μας κίνηση και
αντλήσαμε εκλογική δύναμη. Έχουμε τώ-
ρα μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και
εκτίμησης με ένα πιο ευρύ δυναμικό αν-
θρώπων, γυρίζουμε στις γειτονιές και
απευθυνόμαστε στον κόσμο πολύ πιο άνε-
τα. Όλα αυτά θα παίξουν σπουδαίο ρόλο
για να αναδειχτεί η μεγάλη δύναμη που
μπορεί να αλλάξει την πόλη και να κάνει τη
ζωή σ' αυτήν καλύτερη. Κι αυτή η δύναμη
είναι η εργατική τάξη του Πειραιά.

Ευχαριστούμε όλες και όλους που συμ-
μετείχαν, που βοήθησαν, που στήριξαν την
"Ανταρσία στο Λιμάνι". Η απήχηση αυτής

της εκλογικής δουλειάς και το ίδιο το απο-
τέλεσμα είναι βάση για να οργανώσουμε
ενωτικά τους αγώνες της επόμενης μέρας.
Πατάμε γερά, είμαστε αισιόδοξοι, προχω-
ράμε!

Θανάσης Διαβολάκης
Ανταρσία στο Λιμάνι
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Πριν δύο χρόνια παρακολούθησα για
πρώτη φορά το φεστιβάλ Μαρξι-

σμός. Συγκεκριμένα πήγα μόνο σε τρεις
συζητήσεις την τελευταία μέρα, καθώς
υποτιμούσα την μαρξιστική θεωρία και τη
θεωρούσα παρωχημένη. Τελικά, όμως,
από το ελάχιστο που παρακολούθησα κα-
τάλαβα γιατί αυτή η θεωρία είναι ανα-
γκαία για να καταλάβουμε την οικονομική
κρίση του σήμερα και τον αντίκτυπό της
στις ζωές μας αλλά και πώς μπορούμε με
τους αγώνες μας να αλλάξουμε τον κό-
σμο. 

Αυτό που μου έκανε εντύπωση και το
εκτίμησα πολύ ήταν το ότι στο πάνελ της
τελευταίας μεγάλης συζήτησης πρωτα-
γωνιστούσαν γυναίκες. Συγκεκριμένα η
μία ήταν καθαρίστρια, από τα πιο χτυπη-
μένα κομμάτια της εργατικής τάξης και η
άλλη μια συντρόφισσα από την Τουρκία,
από μία χώρα δηλαδή για την οποία βομ-
βαρδιζόμαστε συνέχεια με εθνικιστικό μί-
σος από τα κυρίαρχα ΜΜΕ. Την επόμενη
χρονιά δεν έχασα ούτε μία συζήτηση και
πραγματικά ο πλούτος γνώσεων και προ-
σωπικών εμπειριών των ομιλητών από
τους αγώνες της χρονιάς, μου έδωσαν
όλα όσα χρειάζομαι για να μπορέσω να
βγω να αγωνιστώ η ίδια, αλλά και να πεί-
σω τους συμφοιτητές μου για την δύναμη
και την σημαντικότητα των αγώνων τους.
Για να προετοιμαστούμε για τους αγώνες
μας, ειδικά μετά τις εκλογές που θα
υπάρχει και μεγάλη ανάγκη για απαντή-
σεις, ελάτε όλοι και όλες στο φετινό φε-
στιβάλ Μαρξισμός 2019. 

Άννα Αδαμίδη, Φιλοσοφική Αθήνας

Οι ιδέες που κυριαρχούν στα Πανεπι-
στήμια είναι οι ιδέες της άρχουσας

τάξης. Η νοοτροπία ότι η πολιτική και ο
συνδικαλισμός δεν έχουν θέση στις σχο-
λές μας. Ο Μαρξισμός έρχεται να σπάσει
αυτές τις αντιλήψεις ως ένα διαφορετικό
πανεπιστήμιο, όχι των από πάνω, αλλά
των εργατών, των φοιτητών και της νεο-
λαίας. 

Με τις εξελίξεις να τον κάνουν πιο επί-
καιρο από ποτέ, μας υπενθυμίζει την
ιστορία της Αριστεράς και του εργατικού
κινήματος, μια ιστορία που δεν μπορεί
κανείς να αγνοήσει, γεμάτη μάχες που
συνδέονται με το σήμερα και έχοντας
πάντα ως κέντρο το επαναστατικό κόμμα,
το πώς θα συγκροτηθεί και με τι έχουμε
να συγκρουστούμε. Μας γυρίζει πίσω σε
όλες τις μάχες που έχουμε δώσει μέσα
από το αντιφασιστικό κίνημα για τη δίκη-
καταδίκη των νεοναζί δολοφόνων της
Χρυσής Αυγής, το αντισεξιστικό και
LGBTQI+ κίνημα με την πάλη για ίσα δι-
καιώματα και ενάντια στην καταπίεση,
πάντα με τη νεολαία στην πρώτη γραμμή.
Μας οπλίζει με επιχειρήματα και γνώσεις,
μα πάνω από όλα μας εμπνέει, ώστε να
βγούμε πιο δυνατές και δυνατοί για όλες
τις μάχες που έρχονται.

Εύα Ντόκου, ΣΔΟΚΕ ΠΑΔΑ

Είναι η δεύτερη χρονιά που θα παρακολουθήσω
το φεστιβάλ του Μαρξισμού. Πέρσι είχα προ-

λάβει λίγες συζητήσεις και αυτό που μου έμεινε
στο μυαλό είναι η μεγάλη δυναμική που είχαν.
Ήταν μια καθοριστική εμπειρία και το ίδιο πιστεύω
για φέτος. 

Δεν είναι τυχαίο ότι είναι ένα φεστιβάλ που συ-
νεχίζει πάνω από τριάντα χρόνια τώρα, ανοιχτό σε
όλους τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες, σε όλο
τον κόσμο της Αριστεράς, είτε είναι οργανωμένος,
είτε είναι ανένταχτος. Με δεκάδες συζητήσεις για
όλα τα θέματα, ο Μαρξισμός δίνει απαντήσεις που
δεν βρίσκουμε συχνά αλλού, προσφέρει επιχειρή-
ματα και συλλογικότητα, την αίσθηση ότι δεν είσαι
μόνος αλλά παλεύεις μαζί με άλλους, κοινά. Ενάν-
τια στην απογοήτευση που θέλουν να σπείρουν οι
κυβερνήσεις και τα αφεντικά σε όλους μας και ει-
δικά στη νεολαία, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τί-
ποτα για να αλλάξουμε τη ζωή μας, ο Μαρξισμός
δίνει έμπνευση και προοπτική. 

Βρίσκω ιδιαίτερα σημαντικές, από τα θέματα
της επικαιρότητας, τις συζητήσεις για την δίκη-κα-
ταδίκη της Χρυσής Αυγής και την πάλη ενάντια
στην άνοδο της ακροδεξιάς και του φασισμού.
Όχι μόνο γιατί θα μιλήσουν αγωνιστές και αγωνί-
στριες από το εξωτερικό που θα βάλουν την διε-
θνή εικόνα των κινημάτων και της αντίστασης που
δεν είναι γνωστή, αλλά και γιατί θυμίζουν τους
αγώνες που δώσαμε όλη τη χρονιά εδώ, με τα αν-
τιφασιστικά συλλαλητήρια, τις συγκεντρώσεις στα
δικαστήρια στο πλευρό της Μάγδας Φύσσα και
του πατέρα του Σαχζάτ Λουκμάν, όλες τις κινητο-
ποιήσεις μαζί με τους μετανάστες και τη συνέχειά
τους. Και επιπλέον γιατί το πώς απαντάμε στη φα-
σιστική απειλή, σε ερωτήματα όπως το αν όλοι οι
ψηφοφόροι της Χρυσής Αυγής είναι ναζί, είναι πο-
λύ κρίσιμα στον αγώνα που δίνουμε.

Πελαγία Κατέλη, Τουρκικών Σπουδών ΕΚΠΑ

Στις 11,12,13,14 Ιούλη, μία βδομάδα μετά τις βουλευτικές εκλογές μεταφέρε-
ται το φεστιβάλ επαναστατικών ιδεών “Μαρξισμός 2019”. 

Οι πολιτικές εξελίξεις αναβαθμίζουν τη σημασία του. Αν τα αποτελέσματα των
Ευρωεκλογών και των τοπικών εκλογών άναψαν τη συζήτηση μέσα στους εργα-
ζόμενους, τη νεολαία και όλη την Αριστερά, το αποτέλεσμα των βουλευτικών θα
την απογειώσει. Ο “Μαρξισμός” θα είναι το σημείο συνάντησης όλου του κόσμου
που θα συνεχίσει να δίνει τις μάχες ενάντια στη λιτότητα, τις περικοπές, τις απο-
λύσεις και τις ιδιωτικοποιήσεις, ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες, ενάντια
στο σεξισμό και τις διακρίσεις.

Όλοι οι θεματικοί κύκλοι του φεστιβάλ βρίσκονται στο κέντρο αυτών των μα-
χών -από τους κύκλους “Η Αριστερά μετά τις εκλογές” και “Η εργατική τάξη και
οι αγώνες μας”, μέχρι τους κύκλους “Το αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό κίνημα”
και “Καταπίεση και απελευθέρωση”. Ο συνδυασμός της επικαιρότητας με την
ιστορία του εργατικού κινήματος και της Αριστεράς, ο εξοπλισμός με τη μαρξι-
στική θεωρία και την επαναστατική παράδοση είναι πολύτιμα για τη συνέχεια και
την κλιμάκωση των αγώνων το επόμενο διάστημα, για την προοπτική τους. 

Δηλώστε από τώρα τη συμμετοχή σας!

Στις 11-14 Ιούλη ο ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ 2019

Ονοματεπώνυμο ..............................................................................................

..................................................................................  Φύλο....................................

..................................................................................

Διεύθυνση ............................................................................................................

Τ.Κ. ..............................Πόλη................................................................................

Τηλέφωνο ............................................................................................................

Κινητό ....................................................................................................................

E-Mail ......................................................................................................................

Σωματείο, Σχολή ή Σχολείο ....................................................................

....................................................................................................................................

Θέλετε να φροντίσουμε για την παραμονή σας; c
Εάν χρειάζεστε παιδικό σταθμό, παρακαλούμε γράψτε 

τον αριθμό των παιδιών c, και την ηλικία c, c, c
(Θα πρέπει να το δηλώσετε μέχρι 7 Ιούνη)

Κατέβαλα το ποσό ..........€ σε μετρητά c, με επιταγή c
για τη συμμετοχή μου στο τετραήμερο Μαρξισμός 2019

Ημερομηνία ........../ ........../ 2019

Αίτηση συμμετοχής 
H συμμετοχή για όλο το τετραήμερο 
Μαρξισμός 2019 κοστίζει 10 ευρώ. 
Για άνεργους και μαθητές 5 ευρώ.
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Δώσαμε μια δύσκολη μάχη σε ένα δήμο που

θεωρείται προπύργιο της δεξιάς, η υποψήφια
του ΣΥΡΙΖΑ πήρε την 4η θέση, η ύπαρξη 19 πα-
ρατάξεων δημιούργησαν μεγάλο ανταγωνισμό,
χωρίς να έχουμε πρόσβαση στα ΜΜΕ, χωρίς
τους οικονομικούς πόρους που είχαν άλλοι
υποψήφιοι. 

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες συγκροτήσαμε
ένα ψηφοδέλτιο με αγωνιστές κι αγωνίστριες
από εργατικούς χώρους κι ακτιβιστές του αντι-
φασιστικού κι αντιρατσιστικού κινήματος. Κατα-
φέραμε να ανταπεξέλθουμε στο τεράστιο οικο-
νομικό εμπόδιο, στηριζόμενοι στον απλό κόσμο
και τους εργαζόμενους που ανταποκρίθηκαν
στο κάλεσμά μας για ενίσχυση. Κάναμε μια καμ-

πάνια που βασίστηκε στις εξορ-
μήσεις σε εργατικούς χώρους
και γειτονιές, συναντώντας πολύ
καλή ανταπόκριση από τον κό-
σμο. Συγκρουστήκαμε με τις κυ-
ρίαρχες απόψεις, που αναπαρά-
γονταν τόσο από τα ΜΜΕ όσο κι
από τους άλλους υποψηφίους
και είτε μίλαγαν για τον “αυτοδι-
οικητικό και μη πολιτικό” χαρακτήρα των εκλο-
γών, είτε αναπαρήγαγαν τον εθνικισμό, τη δεξιά
ατζέντα περί νόμου και τάξης και τις νεοφιλε-
λεύθερες επιθέσεις που ετοιμάζονται να κάνουν
ο Ταχιάος και οι άλλοι υποψήφιοι της δεξιάς.
Έτσι καταφέραμε να έχουμε τη στήριξη δεκά-
δων αγωνιστών όπως ο Γιώργος Τσιάκαλος, ο
Γιώργος Γιαννόπουλος κι ο Νίκος Σακελλάριος. 

Οι πάνω από 1.000 ψήφοι που πή-
ραμε ανεξάρτητα αν τελικά αυτό θα
σημαίνει και έδρα της Ανταρσία στη
Θεσσαλονίκη στο δημοτικό συμβού-
λιο (η καταμέτρηση συνεχιζόταν
όταν γράφονταν αυτές οι γραμμές)
είναι ένα θετικό αποτέλεσμα παρότι
η προσπάθειά μας δεν στηρίχτηκε
από το σύνολο του δυναμικού της

ΑΝΤΑΡΣΥΑ στην πόλη. Ευχαριστούμε όλες και
όλους όσους επέλεξαν το ψηφοδέλτιο της Αν-
ταρσία στη Θεσσαλονίκη και τους καλούμε να
συνεχίσουμε να δίνουμε μαζί τις μάχες που έρ-
χονται, τόσο ενάντια στη νέα δημοτική αρχή,
όσο κι ενάντια στις επιθέσεις που έρχονται από
τη δεξιά το επόμενο διάστημα.

Γιάννης Κούτρας

ΠATPA
Ο πρώτος γύρος των δημοτι-

κών εκλογών έφτασε στο τέλος
του. Ο λαός της Πάτρας έδειξε
ότι επιμένει αριστερά. Ο νυν δή-
μαρχος Κώστας Πελετίδης συγ-
κέντρωσε ποσοστό άνω του 40%
πάρα τις κραυγές όλων των μνη-
μονιακών υποψηφίων. Είναι ένα
αποτέλεσμα που τονίζει την διά-
θεση του κόσμου της πόλης να
συνεχίσει να δίνει μάχες. 

Η «Ανταρσία στην Πάτρα»
έδωσε δυναμικά το παρών σε
αυτή την εκλογική μάχη. Κατά-
φερε να συγκροτήσει ένα μαχη-
τικό εργατικό ψηφοδέλτιο με κό-
σμο από όλα τα κινήματα, που
με τους αγωνιστές του θα οργα-
νώσουμε τους αγώνες που έρ-
χονται, από καλύτερες θέσεις.

Ταυτόχρονα φτάσαμε σε πολλά
νέα σημεία, σε εργατικούς χώ-
ρους και γειτονιές και συνδεθή-
καμε με αγωνιστές που επέλε-
ξαν, μέσα σε αυτή τη μάχη, να
οργανωθούν στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ
και στις γραμμές μας, για να
απλώσουν το μήνυμα της κλιμά-
κωσης και της αντικαπιταλιστι-
κής προοπτικής. Αυτή είναι μια
συζήτηση που όχι απλά δεν τε-
λειώνει, αλλά τώρα αρχίζει. Ευ-
χαριστούμε τους αγωνιστές που

μας στήριξαν στην κάλπη. Θα
συνεχίσουμε να οργανώνουμε
την μάχη μαζί τους και με πολ-
λούς περισσότερους, γνωρίζον-
τας πως η απεύθυνση της αντι-
καπιταλιστικής αριστεράς είναι
πολύ μεγαλύτερη. Κατανοούμε
ότι ένα μεγάλο κομμάτι κόσμου
επέλεξε το ψηφοδέλτιο της Λαϊ-
κής Συσπείρωσης σαν ένα πιο
δυνατό εργαλείο για την εκλογι-
κή μάχη. Με αυτόν τον κόσμο θα
κρατήσουμε ανοικτή την επικοι-
νωνία και την συζήτηση για την
αναγκαιότητα της αντικαπιταλι-
στικής αριστεράς, με πρώτο
σταθμό τον Β' γύρο των δημοτι-
κών εκλογών, στον οποίο θα στη-
ρίξουμε μαζί τον Πελετίδη για να
μείνει ο Δήμος στα χέρια της
αριστεράς. Είναι σαφές ότι η
διαδικασία επικοινωνίας με αυ-
τόν τον κόσμο υπονομεύτηκε βά-

ναυσα από τον διασπαστικό δη-
μοτικό συνδυασμό (συντρόφων
του ΝΑΡ), που έκανε σημαία του
τον σεχταρισμό, την περιχαρά-
κωση και την καταγγελία στην
υπόλοιπη αριστερά, τραυματί-
ζοντας έτσι την δυνατότητα να
έχει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ ένα πολύ κα-
λύτερο εκλογικό αποτέλεσμα, σε
όλες τις κάλπες στην Πάτρα και
να απλώσουμε τις αντικαπιταλι-
στικές λύσεις των από τα κάτω
ακόμη περισσότερο. Η «Ανταρ-
σία στην Πάτρα» θα συνεχίσει
τον αγώνα, αιχμηρά και ενωτικά
για να κερδίσει όλον τον κόσμο
της αριστεράς στην προοπτική
του αντικαπιταλιστικού δρόμου.
Οι μάχες είναι μπροστά μας. Θα
τα πάρουμε όλα πίσω. 

Δημήτρης Μπελιάς

Ευχαριστούμε τις εκατοντάδες
του εργατόκοσμου της Ξάνθης
που μας εμπιστεύτηκαν με την ψή-

φο τους στις δημοτικές εκλογές. Είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα για
να ριζώσουμε στην πόλη και τις γειτονιές, παλεύοντας στο πλευρό της
τεράστιας πλειοψηφίας των απλών ανθρώπων για τις ανάγκες μας και
όχι για τα κέρδη μιας χούφτας παράσιτων. Ταυτόχρονα, είναι ένα σα-
φές μήνυμα ότι μπορούμε να βγούμε πιο δυνατοί, πιο ενωμένοι κόντρα
σε όλους αυτούς που παίζουν το βρώμικο
χαρτί του ρατσισμού και του εθνικισμού
για να μας διαιρέσουν. 

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους δεκάδες
αγωνιστές και αγωνίστριες που πλαισιώ-
σανε το ψηφοδέλτιό μας και που δώσαμε
μαζί αυτή τη σκληρή μάχη. 

Συνεχίζουμε. Μπαίνουμε σε μια νέα πε-
ρίοδο, με ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστρο-
φής της ΝΔ στην κυβέρνηση, μετά από τέσσερα χρόνια καταστροφι-
κής προσαρμογής του ΣΥΡΙΖΑ στις ανάγκες και τα συμφέροντα του ελ-
ληνικού καπιταλισμού σε όλα τα επίπεδα. Επιμένουμε αριστερά και αν-
τικαπιταλιστικά για τη μόνη πραγματική εναλλακτική στις πολιτικές της
λιτότητας που καταστρέφουν τις ζωές μας, την αντικαπιταλιστική εναλ-
λακτική. 

Τζεμαλή Μηλιαζήμ

Την επανεκλογή της κέρδισε η
Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο
(περιφέρεια), ενώ η Αριστερή Πα-

ρέμβαση στα Γιάννενα μπήκε για πρώτη φορά στο δημοτικό συμβούλιο. Η
εκλογή των αντικαπιταλιστικών σχημάτων σε δήμο και περιφέρεια, αποτε-
λεί αναγνώριση των αγώνων που δώσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα.

Κατά τις προεκλογικές εξορμήσεις με τα συνεργεία της Εργατικής
Αλληλεγγύης και των σχημάτων βρεθήκαμε σε χώρους δουλειάς και
γειτονιές, επικοινωνώντας ξανά με όλους
αυτούς που παλέψαμε μαζί στις απεργίες
και στους εργατικούς αγώνες, στα κινήμα-
τα υπεράσπισης του περιβάλλοντος, στις
μάχες ενάντια στο ρατσισμό και τους φα-
σίστες. Με αυτόν τον κόσμο, αλλά και με
καινούριο που γνωρίσαμε αναδεικνύοντας
και τη συνολική εναλλακτική της αντικαπι-
ταλιστικής αριστεράς, θα δώσουμε και
τους αγώνες που έρχονται. Από τα θετικά των αποτελεσμάτων είναι
πως και στην Ήπειρο εκφράστηκε η δυναμική του αντιφασιστικού κινή-
ματος, αφού η Χρυσή Αυγή έχασε και τις δύο έδρες που είχε στο περι-
φερειακό συμβούλιο, ενώ σε σχέση με τις Ευρωεκλογές τόσο στο νομό
όσο και στην ίδια την πόλη των Ιωαννίνων η ΑΝΤΑΡΣΥΑ κατέγραψε από
τα μεγαλύτερα ποσοστά πανελλαδικά. 

Λουίζα Γκίκα

Να συνεχίσουμε     

ΞΑΝΘΗ ΓΙΑΝΝΕΝΑ
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   τις Ανταρσίες στις γειτονιές

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤ.
Η Κόκκινη Ρωγμή αγώνας, ρή-

ξη, ανατροπή στο Ηράκλειο στη
πρώτη παρουσία της στις Δημο-
τικές Εκλογές πήρε 355 ψήφους
και 1,55%. Δεν κατάφερε, για λί-
γους ψήφους, να εκλέξει δημοτι-
κό σύμβουλο και αυτό αφήνει
μία πικρή γεύση στο τέλος μίας
ιδιαίτερα σημαντικής προεκλογι-
κής μάχης για την αντικαπιταλι-
στική αριστερά στο Ηράκλειο.

Η Κόκκινη Ρωγμή συγκροτήθη-
κε 2 μήνες πριν τις δημοτικές
εκλογές από δυνάμεις της αντι-
καπιταλιστικής και ριζοσπαστικής
αριστεράς που πίστεψαν στην
αναγκαιότητα και στη δυνατότη-
τα που έχει η αντικαπιταλιστική
αριστερά και στο Ηράκλειο να
δώσει τις δικές της απαντήσεις
και να γειωθεί στη τοπική κοινω-
νία. Κατάφερε να μεγαλώσει τις
δυνάμεις της, να επικοινωνήσει
με πλατιά ακροατήρια εργαζόμε-
νων και νεολαίας και να αφήσει
το στίγμα της στη πόλη.

Οι 355 αγωνίστριες και αγωνι-
στές που ρίξαν το ψηφοδέλτιο
μας στη κάλπη αλλά και μεγαλύ-
τερα κομμάτια της αριστεράς
που δεν μας ψήφισαν αλλά βρε-
θήκανε μαζί μας και πριν και στη
διάρκεια της προεκλογικής πε-
ριόδου είναι η παρακαταθήκη
που έχουμε και για τη συνέχιση
του δημοτικού σχήματος αλλά
και για τις πρωτοβουλίες που θα
χρειαστεί να πάρουμε το επόμε-
νο διάστημα για τα τοπικά ζητή-
ματα που θα ανοίξουν στη πε-
ριοχή αλλά και για τις κεντρικές
μάχες που ανοίγονται μπροστά
μας.

Συνεχίζουμε!

Γιώργος Ράγκος

Σε όλη την διάρκεια της προ-
εκλογικής περιόδου τα μέλη της
Ανυπότακτης Πετρούπολης μι-
λήσαμε με δεκάδες κόσμου στις γειτονιές κάνοντας την
σύνδεση των αγώνων που δώσαμε σε κεντρικό επίπεδο
ενάντια στις απολύσεις των συμβασιούχων, ενάντια
στον ρατσισμό, τον σεξισμό και τον φασισμό. 

Αναδείξαμε με την ανάγκη ξεσηκωμού που υπάρχει
και στην γειτονιά για να σταθούμε εμπόδιο στα σχέδια
της Περιφέρειας για την επέκταση του ΧΥΤΑ Φυλής,
την χρήση για ταφή υπολειμμάτων στο λατομείο Μου-
σαμά αλλά και τις διεκδικήσεις της Μονής Λαμίας στο

Ποικίλο Όρος. Η έδρα δεν κερ-
δήθηκε (με βάση τα τωρινά δε-
δομένα) αλλά η δουλειά που
έχουμε να κάνουμε σαν σχήμα
είναι πάνω σε αυτούς τους άξο-
νες, να δυναμώσουμε την φωνή μας και να οργανώσου-
με καλύτερα την δουλειά μας στην γειτονιά ώστε να
δώσουμε τις επόμενες μάχες για να είναι νικηφόρες. 

Κατερίνα Πατρικίου 

Ευχαριστούμε τους κατοίκους της Καλλι-
θέας που μας στήριξαν με την ψήφο τους
και η Αριστερή Ανατρεπτική Δημοτική Κίνη-

ση «Μία ΠΟΛΗ στο Δρόμο» αποκτά εκπροσώπηση στο νέο δημοτικό συμβούλιο της
πόλης. Οι 764 ψήφοι (1,96%) αποτελούν για εμάς τη δύναμη να συνεχίσουμε την προ-
σπάθεια που ξεκινήσαμε πριν λίγους μήνες με την συγκρότηση του δημοτικού σχήμα-
τος και για μετά τις δημοτικές εκλογές. 

Δώσαμε μία δύσκολη εκλογική μάχη απέναντι στην προσπάθεια ανάκαμψης των πα-
λιών συντηρητικών δυνάμεων Κάρναβου-Ασκούνη. Η παρουσία της Χρυσής Αυγής στο νέο δημοτικό συμβούλιο θα
είναι μία πρόκληση για το αντιρατσιστικό & το αντιφασιστικό κίνημα της Καλλιθέας. Αξίζει όμως να επισημάνουμε
ότι οι φασίστες δεν κατάφεραν να συσπειρώσουν ούτε το μισό του ποσοστού που κατέγραφαν από το 2012 και σε
αυτό το αποτέλεσμα παίξαμε ρόλο. Δεσμευόμαστε ότι τόσο στο δημοτικό συμβούλιο όσο και στους δρόμους και
στις γειτονιές  της Καλλιθέας θα τους εμποδίζουμε! Με το τέλος των εκλογών έχουμε να οργανώσουμε τις αντι-
στάσεις του κόσμου της πόλης για δουλειές, δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες για τους ντόπιους και τους μετανά-
στες, για μία Καλλιθέα καθαρή από ρατσισμό και φασίστες.

Ραφαήλ Καστρίτσης

Οι δημοτικές εκλογές στο Περιστέρι δείχνουν
με έντονο τρόπο την ανάγκη να χτίσουμε την
αριστερή αντιπολίτευση. Το 3,23 % που πήρε η
Αριστερή Κίνηση Περιστερίου είναι μια καλή αρ-
χή για να μπούμε μπροστά να οργανώσουμε
όλες τις εργατικές και τις πολιτικές μάχες σε μια
εργατογειτονιά σαν το Περιστέρι που το ποσο-
στό του ΟΧΙ στο δημοψήφισμα το 2015 άγγιξε το
70%. 

Από τη μεριά του ΣΕΚ δώσαμε
τη μάχη μέσα από την Αριστερή
Κίνηση Περιστερίου την προεκλο-
γική περίοδο, να κουβεντιάσουμε
με εξορμήσεις σε δεκάδες εργα-
τικούς χώρους την ανάγκη να δυ-
ναμώσουμε τους εργατικούς

αγωνες και να απλώσουμε παντού τα παραδείγ-
ματα των απεργιών που έχουν κάνει οι εργαζόμε-
νοι στα νοσοκομεία. Για να παλέψουμε για προσ-
λήψεις σε όλες τις κοινωνικές δομές κόντρα στα
ξεπουλήματα του ΣΥΡΙΖΑ. 

Αναδείξαμε τις μεγαλειώδεις αντι-
φασιστικές διαδηλώσεις που στεί-
λανε στο σκαμνί τους φασίστες της
Χρυσής Αυγής και που δεν τους
άφησαν να πατήσουν το πόδι τους
στις γειτονιές μας. Θυμίσαμε την
αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και
τη μάχη να κλείσουν τα στρατόπεδα

της ντροπής και να τους ανοίξουμε τις γειτονιές
μας. Παλέψαμε να οργανώσουμε την απεργιακή
8 Μάρτη και τη μάχη οι γυναίκες της εργατικής
τάξης να μην πληρώνουν την κρίση των καπιταλι-
στών, να ανοίξουν και να στελεχωθούν κοινωνι-
κές δομές, να υπάρχουν παιδικοί σταθμοί, Παι-
δεία και Υγεία για όλους. Ανοίξαμε τη συζήτηση
για το αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα, για τη δυ-
νατότητα να διαγράψουμε το χρέος, για να στα-
ματήσουμε τις περικοπές. 

Μπορούμε πραγματικά με τη δύναμη της τά-
ξης μας να τα πάρουμε όλα πίσω. Το δυνάμωμα
της αντικαπιταλιστικής αριστεράς είναι δυνάμω-
μα για τους αγώνες μας. Συνεχίζουμε!

Λίλιαν Μπουρίτη

Στα Βριλήσσια προεκλογικά
κυριάρχησε το δίλημα «πρό-
οδος ή πισωγύρισμα» και πά-
νω σε αυτό κατάφερε να κερ-
δίσει την πρωτιά η παράταξη
που στηρίζεται από ΠΑΣΟΚ –
ΣΥΡΙΖΑ - Οικολόγους κόντρα
στην υποψηφιότητα Ντινόπου-
λου (ΝΔ). 

Ως «Αντίσταση και Ανατρο-
πή» δώσαμε μια πολύ δύσκολη μάχη μέσα σε 6 μήνες,
σε πολιτικές συνθήκες που καθορίστηκαν από την λογι-
κή του «μικρότερου κακού» και παρότι δεν καταφέραμε
να εκλεγούμε στο δημοτικό συμβούλιο, είναι πολύ ση-
μαντικό ότι στα Βριλήσσια υπάρχει πλέον μια μαχητική
και δραστήρια δημοτική κίνηση της αντικαπιταλιστικής
αριστεράς, με μεγάλη συμμετοχή νεολαίας. 

Ότι καταφέραμε και φτάσαμε ως
εδώ, ενωτικά και μαχητικά, είναι μια πο-
λύ καλή αρχή και μια τεράστια παρακα-
ταθήκη για το μέλλον! Συνεχίζουμε με
όλο τον κόσμο που ξεκινήσαμε μαζί
από την ίδρυσή μας πριν μερικούς μή-
νες, αλλά και πολλές και πολλούς που
γνωρίσαμε στην πορεία. Έχουμε να ορ-
γανώσουμε μια σειρά μάχες, κινηματι-
κές και πολιτικές, ενάντια στη συνέχιση

των μνημονιακών πολιτικών, αλλά και ενάντια στο ρα-
τσισμό και του φασίστες. Ευχαριστούμε όλους και όλες
που μας στήριξαν! Καλούμε τους 200 ανθρώπους που
ψήφισαν «Αντίσταση και Ανατροπή» να συσπειρωθούν
στην Κίνηση και να προχωρήσουμε μαζί στα επόμενα
βήματα και την κοινή δράση στους αγώνες. 

Ορέστης Ηλίας

Η Αριστερή Ριζοσπαστική Δημοτι-
κή Κίνηση Μαρουσιού «Εκτός των
Τειχών» κατάφερε για τρίτη συνεχό-
μενη εκλογική μάχη να εκπροσωπεί-
ται στο δημοτικό συμβούλιο της πό-
λης μας. 

Πρόκειται για μια σημαντική νίκη
για την εργατιά του Μαρουσιού και
τον κόσμο με τον οποίο έχουμε δώσει
και θα συνεχίσουμε να δίνουμε μάχες
μαζί. Η ανάδειξη σημαντικών κεντρι-
κών ζητημάτων όπως το τσάκισμα
του φασισμού και του ρατσισμού, οι
μόνιμες προσλήψεις στις υπηρεσίες
του Δήμου, η αντίσταση στις ιδιωτικο-
ποιήσεις ήταν στο κέντρο της δρά-
σης του δημοτικού μας σχήματος.
Στις τοπικές μάχες που από την επό-
μενη ημέρα θα χρειαστεί να μπούμε
με όλες μας τις δυνάμεις το «Εκτός
των Τειχών» μπορεί και πρέπει να εί-
ναι πρωτοπόρο. Το «Εκτός των Τει-
χών» θα είναι η φωνή αυτών των μα-
χών μέσα στο δημοτικό συμβούλιο,
αλλά και το κέντρο της σύνδεσης και
της οργάνωσής τους προκειμένου να
μπορούν να κερδίζουν.

Δεν μπορεί ωστόσο να αγνοηθεί το
γεγονός ότι σε απόλυτους αριθμούς
το δημοτικό μας σχήμα είχε πτώση.
Η δεξιά προσαρμογή της κυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ έσπειρε την απογοήτευ-
ση, ενώ πανελλαδικά η εικόνα της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ δεν ήταν τέτοια που να
μπορεί να κερδίσει τον κόσμο του
ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ που απογοη-
τευόταν από τις ηγεσίες του και να
σταθεί στο ύψος των μαχών που έδι-
νε τα τελευταία 4 χρόνια η εργατική
τάξη. Αυτό φαίνεται άλλωστε και στις
ψήφους που έλαβε η ΑΝΤΑΡΣΥΑ για
τις ευρωεκλογές από το Μαρούσι, οι
οποίες είναι πολύ λιγότερες από τις
ψήφους του «Εκτός των Τειχών». 

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ δεν έχει λείψει από
καμία μάχη και το αντικαπιταλιστικό
πρόγραμμα μπορεί να δώσει απαν-
τήσεις στα τοπικά και στα κεντρικά
πολιτικά ζητήματα -κι αυτό πρέπει να
το αξιοποιήσει. Η τοπική επιτροπή
ΑΝΤΑΡΣΥΑ του Μαρουσιού και το
δημοτικό σχήμα «Εκτός των Τειχών»
χρειάζεται, τόσο εν όψει των βου-
λευτικών εκλογών, όσο και σε όλο το
επόμενο διάστημα, να προσεγγίσει
και να συσπειρώσει τις εκατοντάδες
των Μαρουσιωτών που μας στήρι-
ξαν. Μπορούμε να δυναμώσουμε την
αντικαπιταλιστική προοπτική, να μην
αφήσουμε τη δεξιά να επιστρέψει
και να κλιμακώσει τις επιθέσεις της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και να δώσουμε
νικηφόρες μάχες μαζί με όλη την ερ-
γατική τάξη.

Αφροδίτη Φράγκου

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
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ΠΕΜΠΤΗ 30/5
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/5
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 
Ελ. Βενιζέλου και Έβρου 6μμ
ΝΙΚΑΙΑ Πλατεία Σπάθα 7μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 7μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ 
Market In Μεταξουργείο 7.30μμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 7μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
“Τζάντε”’ Πετρουπόλεως 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος (έναντι Μου-
σείου ΕΑΜικής Αντίστασης) 7μμ
ΒΟΛΟΣ Πλατεία Αγ. Νικολάου 6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 1/6
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
Πανόρμου Λαϊκή Λαρίσης 11.30πμ
ΚΥΨΕΛΗ Πλατεία και Κυψέλης 11.30πμ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 11πμ
ΠΑΤΗΣΙΑ Λαική Γκράβας 11.30πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 11.30πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Πλ. Κύπρου 11.30πμ
ΤΑΥΡΟΣ ΗΣΑΠ Κ. Πετράλωνα 12μ
ΘΗΣΕΙΟ Μάρκετ Ιν Νηλέως 11πμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Σταθμός ΜΕΤΡΟ 10.30πμ
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 6μμ
Ν. ΚΟΣΜΟΣ Σταθμός ΜΕΤΡΟ 12μες
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Market In 11.30πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 
Super Market Βασιλόπουλος 11.30πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Σκλαβενίτης Πλατεία Πλα-
στήρα 11.30πμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 11.30πμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ κεντρική πλατεία 12μ
ΒΡΙΛΗΣΙΑ πλατεία Ανάληψης 12μεσ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 
Πλατεία Πατριάρχου 12μεσ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 
πεζόδρομος Μ. Ασίας 12μεσ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 12μες
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 12μ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 12μες
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Σωτήρος και Καραΐσκου 11.30πμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ Άγαλμα Λαμπράκη
11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή 11.30πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ 
Παπαναστασίου και Μαρτίου 11.30πμ
ΚΑΜΑΡΑ 
Τσιμισκή και Ναυαρίνου 11.30πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 10.30πμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική πλατεία 11.30πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Πεζόδρομος Μιχαήλ Αγγέλου 12μες
ΠΑΤΡΑ Γεροκωστοπούλου και Ρήγα
Φεραίου 11πμ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Αγοράς 11.30πμ

Εξορμήσεις

ΒΟΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/5 Θόλος 6μμ
Τα σοβιέτ στη Δύση
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/5 
στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’ ορ., 7μμ
Stonewall – 50 χρόνια μετά
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλλου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ)
ΠΕΜΠΤΗ 30/5 Πολύκεντρο Νεολαίας 7μμ
Πώς μπορούμε να σταματήσουμε την
άνοδο της ακροδεξιάς;
Ομιλήτρια: Θοδώρα Καφήρα 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ)
ΠΕΜΠΤΗ 30/5 
Πολύκεντρο Νεολαίας 7.30μμ
Τα σοβιέτ στη Δύση
Ομιλητής: Κωνσταντίνος Δανακτσής

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/6 
στην Αυλή του Πέτρου 7μμ
Stonewall – 50 χρόνια μετά
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΘΗΣΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/6 καφέ Πικαπ 7μμ
Stonewall – 50 χρόνια μετά
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/6 καφέ Βαβέλ 8μμ
Stonewall – 50 χρόνια μετά
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/6 
καφέ Μικρές Γεύσεις (πλ.Τερψιθέας) 7μμ
Εργατική απάντηση στην κρίση της ΓΣΕΕ
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΕΜΠΤΗ 6/6 
πολιτ.κέντρο Αντ.Σαμαράκης 8μμ
Stonewall – 50 χρόνια μετά
Ομιλητής: Τάκης Καραβίτης

ΝΙΚΑΙΑ 
ΠΕΜΠΤΗ 6/6 δημαρχείο 6μμ
Εργατική απάντηση στην κρίση της ΓΣΕΕ

Ομιλήτρια: Φυλλιώ Φραγκάκου

ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
ΠΕΜΠΤΗ 6/6 
καφέ Sweet Home (Ούλαφ Πάλμε 17)7μμ
Μαρξισμός και εθνικισμός
Ομιλητής: Γιώργος Τσαμούρης

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 6/6 
καφέ Τζέγκα (Κειριαδών 38) 7μμ
Stonewall – 50 χρόνια μετά
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 6/6 
καφέ Γωγώ (πλατεία Φραντζή) 8μμ
Stonewall – 50 χρόνια μετά
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

Μαρξιστικά Φόρουμ

εργατικη αλληλεγγυη
Bδομαδιάτικη Eφημερίδα
εκδίδεται από το ΣΕΚ
Ιδιοκτήτης: Αναστασιάδης Αναστάσιος 
του Βασιλείου, Φειδίου 14, 106 78 Αθήνα 
Eκ δό της: Αναστασιάδης Αναστάσιος
Διευ θυ ντής: Γκαρ γκά νας Παναγιώτης, 
Αναξαγόρα 14Α, 10552 Αθήνα, τηλ. 210 5241001 
Σύνταξη: Λένα Βερδέ, Σωτήρης Κοντογιάννης,
Νίκος Λούντος, Στέλιος Μιχαηλίδης, Κυριάκος Μπά-
νος, Λέανδρος Μπόλαρης, Γιώργος Πίττας, Αφρο-
δίτη Φράγκου 
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση:
Π. Γαβριηλίδης, Γ. Κούβαρης
Eκτύ πω ση: News Press Hold, 
παρ. Ορφέως 13, 194 00 Κορωπί 
Γρα φεία: Ανα ξα γό ρα 14Α, 105 52 Ομό νοια 
e-mail: er ga ti ki@gmail.com τηλ.: 210 5241001, 
Διεύθυνση Aλ λη λο γρα φί ας:
TΘ 8161 Oμό νοια 102 10 Aθή να 
Κω δι κός ΕΛ ΤΑ 7856

Ανοιχτές εκδηλώσεις Μετά τις εκλογές – Να οργανώσουμε τις επόμενες μάχες

ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ
Πα λεύ ου με για
ΣOΣIA ΛI ΣMO 
μέ σα από την ανε ξάρ τη τη
δρά ση της εργα τι κής τά -
ξης
Oι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον
πλού το μέ σα στον καπι τα λι σμό. Mια
νέα κοι νω νία απαλ λαγ μέ νη από την
εκμε τάλ λευ ση, ο σοσια λι σμός, μπο -
ρεί να δημιουρ γη θεί μό νο όταν οι
εργά τες πάρουν συλ λο γι κά στα χέ -
ρια τους τον έλεγ χο όλου του κοι -
νω νι κού πλού του και προ γραμ μα τί -
σουν την παρα γω γή και τη δια νο μή
σύμ φω να με τις ανθρώ πι νες ανά -
γκες. 

EΠA NA ΣTAΣH 
και όχι ρεφορ μι σμό 
O καπι τα λι σμός δεν παίρ νει διορ θώ -
σεις. Πρέ πει να ανα τρα πεί με την
εργα τι κή δρά ση. Δεν υπάρ χει κοι νο -
βου λευ τι κός δρό μος προς μια τέ-
τοια αλλα γή. Tο κοι νο βού λιο, ο
στρα τός, η αστυ νο μία, η δικαιο σύ -
νη, όλο το αστι κό κρά τος λει τουρ γεί
για να προ στα τεύ ει τα συμ φέ ρο ντα
της άρ χου σας τά ξης. H εργα τι κή
τά ξη θα χρεια στεί το δι κό της κρά -
τος, στη ριγ μέ νο στην άμε ση δημο -
κρα τία, στα συμ βού λια αντι προ σώ -
πων απ' τους χώρους δου λε ι άς και
στην εργα τι κή πολι το φυ λα κή. 

ΔIE ΘNI ΣMO
όχι "σοσια λι σμό σε μια χώ -
ρα" ή "σοσια λι σμό με εθνι -
κά χρώ μα τα"
H εμπει ρία της Pω σί ας απο δει κνύ ει
ότι ακό μα και μια νικη φό ρα εργα τι -
κή σοσια λι στι κή επα νά στα ση όπως
ο Oκτώ βρης του 1917 δεν μπο ρεί να
επι βιώ σει σε απο μό νω ση. Tα καθε -
στώ τα της EΣΣΔ με τά την επι κρά τη -
ση του στα λι νι σμού, της Kί νας και
των άλ λων ανα το λι κών χω ρών ήταν
κρα τι κοί καπι τα λι σμοί. 
Γι’ αυτό παλεύ ου με για τη διε θνι στι -
κή ενό τη τα των εργα τών σε όλον
τον κόσμο χωρίς δια κρί σεις εθνι κό -
τη τας γλώσ σας, θρη σκεί ας, φύλου,
φυλής ή σεξουα λι κής προ τί μη σης. 
Yπο στη ρί ζου με όλα τα εθνι κο α πε -
λευ θε ρω τι κά κινή μα τα που αντι στέ -
κο νται στην ιμπε ρια λι στι κή κατα πί ε -
ση. H δύνα μη που θα τσα κί σει τελει-
ω τι κά τον ιμπε ρια λι σμό εί ναι η ενό -
τη τα της εργα τι κής τά ξης σε διε θνή
κλί μα κα από τη Nέα Yόρ κη ως τη
Σε ούλ και από το Λον δί νο ως το Σάο
Πά ο λο. 
Aντι πα λεύ ου με κά θε μορ φή σοβι νι -
σμού, ρατσι σμού ή σεξι στι κών δια -
κρί σε ων που απει λεί να δια σπά σει
τους εργά τες. 
Aπέ να ντι στην αντι τουρ κι κή πολε μο -
κα πη λεία της “δι κής μας” άρ χου σας
τά ξης υπο στη ρί ζου με το σύν θη μα
Eλ λη νες και Tούρ κοι εργά τες ενω -
μέ νοι. 

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

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

Oνο μα ................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ΑΘΗΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 30/5 Νομική 7μμ
Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/5 ΕΔΟΘ 7μμ
Ομιλητής: Πέτρος Κωνσταντίνου

ΠΑΤΡΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/5 
ΕΒΕ Αράτου 21, Πλατεία Όλγας 7μμ
Ομιλητής: Τάσος Αναστασιάδης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/5 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης

ΧΑΝΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 1/6 Εργ. Κέντρο 7.30μμ
Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης

ΒΟΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/6 Θόλος 6μμ
Ομιλητής: Γιάννης Αγγελόπουλος

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 6/6 Συνεδριακό Κέντρο Περιφέρειας
στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’ όροφος 7.30μμ
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΞΑΝΘΗ
ΠΕΜΠΤΗ 6/6 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης

Θέ λω να γί νω μέ λος του ΣEK



ΟΙούνης του 1989 ήταν εκλογι-
κός για την Ελλάδα. Το προ-
ϊόν των εκλογών ήταν η συγ-

κυβέρνηση της ΝΔ με τον ενιαίο Συνα-
σπισμό του Φλωράκη και του Κύρκου.
Όμως, στις αρχές του μήνα, τα βλέμ-
ματα όλων των αριστερών ανθρώπων
ήταν στραμμένα πολύ μακριά. Για την
ακρίβεια ήταν καρφωμένα στις εικό-
νες που μετέδιδαν οι τηλεοράσεις.
Θωρακισμένα οχήματα μεταφοράς
προσωπικού να περνάνε πάνω από κα-
πνισμένα συντρίμμια, ένας νεαρός με
λευκό πουκάμισο κρατώντας δυο σα-
κούλες με ψώνια μπροστά σε μια φά-
λαγγα αρμάτων μάχης. 

Ήταν 5 Ιούνη και το κινέζικο καθε-
στώς είχε πνίξει στο αίμα την εξέγερ-
ση των φοιτητών και των εργατών
στο Πεκίνο. Μια εξέγερση που είχε
πάρει το όνομά της από την τεράστια
κεντρική πλατεία του Πεκίνο, την Τιε-
νανμέν, που είχαν καταλάβει για βδο-
μάδες. Τριάντα χρόνια μετά, το φάν-
τασμα εκείνης της εξέγερσης συνεχί-
ζει να πλανιέται πάνω από τα κεφάλια
της κινέζικης άρχουσας τάξης. 

Πριν ένα μήνα ένα επίσημο έγγρα-
φο της Κομισιόν περιέγραφε την Κίνα
ως «συστημικό αντίπαλο». Παραπονιό-
ταν ότι το κινέζικο κράτος χρησιμοποι-
εί την ισχύ του για να στηρίξει τις κινέ-
ζικες επιχειρήσεις στο παγκόσμιο οι-
κονομικό ανταγωνισμό. Ακόμα και οι Φαϊνάν-
σιαλ Τάιμς δεν βρίσκουν άλλο όρο για να περι-
γράψουν αυτή την κατάσταση από το «κρατι-
κός καπιταλισμός». Οι βάσεις για αυτή την
εξόρμηση είχαν τεθεί στα τέλη της δεκαετίας
του ’70 από την ηγεσία του ΚΚ Κίνας υπό τον
Ντενγκ Χσιαοπίνγκ. Στα τέλη της δεκαετίας του
’80 είχαν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς. 

Οι μεταρρυθμίσεις περιλάμβαναν από το πε-
ριορισμένο, αρχικά, άνοιγμα στις επενδύσεις
δυτικών πολυεθνικών, μέχρι την κατάργηση
μιας σειράς κρατικών ελέγχων στην αγροτική
οικονομία. Οι ρυθμοί ανάπτυξης της οικονο-
μίας επιταχύνθηκαν, δυο και τρεις φορές γρη-
γορότερα από τις προβλέψεις. Η επιτυχία έφε-
ρε «υπερθέρμανση» της οικονομίας – εκτόξευ-
ση των τιμών, ιδιαίτερα των τροφίμων, και πλη-
θωρισμό. Τα μέτρα για την αντιμετώπισή του
έφεραν κλεισίματα και απολύσεις.

Πυροκροτητής
Αυτό ήταν το υπόβαθρο στο οποίο άρχισε

να εκφράζεται η κοινωνική δυσαρέσκεια.
Όπως έχει συμβεί πολλές φορές από τη δε-
καετία του ’60, τα πανεπιστήμια έπαιξαν το ρό-
λο του πυροκροτητή της. Η αφορμή που έβγα-
λε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στο δρόμο
ήταν η κηδεία του Χου Γιαομπάνγκ στις 15
Απρίλη. Ο Χου ήταν μέλος του ΠΓ του κόμμα-
τος, δηλαδή της ανώτατης ηγεσίας της χώρας
και είχε τη φήμη του ανεκτικού που είχε στηρί-
ξει τη χαλάρωση των πιο καταπιεστικών νόμων
και πρακτικών του καθεστώτος. 

Τη μέρα της κηδείας του Χου δεκάδες χιλιά-
δες φοιτητές και άλλος κόσμος πήγε να τον τι-
μήσει στην πλατεία Τιενανμέν. Η κυβέρνηση
κατήγγειλε τους «αντεπαναστάτες φοιτητές».
Απείλησε με καταστολή. Στις 28 Απρίλη περί-
που 150.000 διαδηλωτές μπήκαν στην πλατεία.
Οι μισοί, σύμφωνα με περιγραφές της εποχής,
ήταν εργάτες που είχαν κατέβει από τα εργο-
στάσια και τα γιαπιά.

Η διαδήλωση τέλειωσε με καλέσματα για
πανεθνικές διαδηλώσεις στις 4 Μάη. Είναι μια
μέρα με μεγάλη συμβολική σημασία: στις 4
Μάη 1919, οι φοιτητές του Πεκίνο έκαναν με-
γάλες αντιιμπεριαλιστικές διαδηλώσεις που
σημάδεψαν την αρχή της πρώτης Κινέζικης
Επανάστασης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της
Κίνας είχε γεννηθεί μέσα από αυτό το κίνημα.
Εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές πλημμύρι-
σαν το κέντρο του Πεκίνο εκείνη τη μέρα, με
διαδηλώσεις να γίνονται σε 400 πόλεις σε όλη
τη χώρα.

Στις 13 Μάη εκατοντάδες φοιτητές και φοι-
τήτριες ξεκίνησαν απεργία πείνας στην πλα-
τεία, για να πιέσουν για τα αιτήματα που είχαν
αρχίσει να διαμορφώνονται. Δεν ήταν ριζοσπα-
στικά, η φοιτητική ηγεσία τόνιζε τη μετριοπά-
θειά της: στη λίστα των αιτημάτων τους περι-
λάμβαναν την απομάκρυνση κάποιων υπουρ-
γών, μέτρα κατά της διαφθοράς, κυβερνητική
δήλωση που θα ζητάει συγγνώμη για την κα-
ταγγελία του κινήματος ως «αντεπαναστατι-
κού».

Όμως, το καθεστώς τρέναρε τις διαπραγμα-
τεύσεις. Η απεργία πείνας ήταν μέσο πίεσης
για να τις επιταχύνει και πήρε τεράστια δημο-
σιότητα γιατί ξεκίνησε δυο μέρες πριν την επί-
σκεψη του Γκορμπατσόφ στο Πεκίνο. Θα ήταν
η πρώτη επίσημη επίσκεψη ηγέτη της ΕΣΣΔ
στην Κίνα από το 1962. Το καθεστώς υπολόγι-
ζε σε μια μεγάλη προπαγανδιστική επιτυχία,
με τον Ντενγκ και τον Γκορμπατσόφ να χαιρε-
τάνε τα ευτυχισμένα πλήθη στην πλατεία. Τελι-

κά, η επίσημη τελετή έγινε στο αεροδρόμιο. Η
Τιενανμέν ανήκε στους φοιτητές και τους συμ-
παραστάτες τους. 

Μισό εκατομμύριο διαδήλωσαν στην πλα-
τεία τη μέρα που κατέφτασε ο Γκορμπατσόφ,
ένα εκατομμύριο την επόμενη. Το ανησυχητι-
κό, για το καθεστώς, ήταν η αυξανόμενη συμ-
μετοχή των εργατών στις διαδηλώσεις – κατέ-
φταναν οργανωμένοι ανά εργοστάσιο ή μεγά-
λο εργοτάξιο. Μια άλλη πηγή ανησυχίας ήταν
η εξάπλωση του κινήματος σε άλλες πόλεις –
στην κεντρική πλατεία της Σαγκάης είχαν «κα-
τασκηνώσει» τριάντα χιλιάδες διαδηλωτές. 

Στρατιωτικός νόμος
Η απάντηση του καθεστώτος ήταν η κήρυξη

του στρατιωτικού νόμου στις 20 Μάη. Ο στρα-
τός άρχισε να κινείται στο Πεκίνο, πυροδοτών-
τας μια έκρηξη. Εκατομμύρια βγήκαν στους
δρόμους – κάποιοι υπολογισμοί μιλάνε για
πέντε εκατομμύρια, το μισό πληθυσμό της πό-
λης. Εκατοντάδες οδοφράγματα υψώθηκαν. Ο
σκοπός τους ήταν να καθυστερήσουν τις φά-
λαγγες ώστε οι διαδηλωτές να μπορέσουν να
συναδελφωθούν με τους φαντάρους. Αυτό κι
έγινε σε πολλές περιπτώσεις. 

Όπως περιέγραφε ένας αυτόπτης μάρτυ-
ρας: «Όλο το κέντρο της πόλης, σε απόσταση
χιλιομέτρων σε κάθε κατεύθυνση, βρίσκεται
υπό τον έλεγχο των φοιτητών και των εργα-
τών. Παντού περνάνε φορτηγά με τις καρό-
τσες τους γεμάτες φοιτητές και εργάτες… Κι
όλοι τραγουδάνε τη Διεθνή, ξανά και ξανά».

Η Αυτόνομη Ομοσπονδία Εργατών του Πεκί-
νο, η «γκονγκζιλιάν» (ομοσπονδία στα κινέζι-
κα), άρχισε να αναπτύσσεται εκείνες τις μέ-
ρες. Οι ιδρυτές της ήταν νέοι εργάτες από χα-
λυβουργίες, σιδηροδρόμους, οικοδομές. Είχε
ιδρυθεί στα τέλη του Απρίλη, αλλά άρχισε να
μεγαλώνει και να αποκτάει επιρροή στα τέλη
του Μάη, μετά την κήρυξη του στρατιωτικού
νόμου όταν το φοιτητικό κίνημα άρχισε να δεί-

χνει σημάδια κόπωσης και ταλάντευ-
σης. 

Οι εργάτες και οι εργάτριες που
την αποτελούσαν μετέφραζαν με πο-
λύ απτό τρόπο τα αιτήματα για δημο-
κρατία, ενάντια στη διαφθορά των
γραφειοκρατών. Δημοκρατία σήμαινε
οι εργάτες να έχουν λόγο τι γίνεται
στο χώρο δουλειάς, το δικαίωμα να
«επιβλέπουν» τη διεύθυνση, να έχουν
δικά τους συνδικάτα. 

Στις 18 Μάη η Ομοσπονδία είχε κυ-
κλοφορήσει τη διακήρυξή της:

«Έχουμε υπολογίσει προσεκτικά, με
βάση το Κεφάλαιο του Μαρξ, το ποσο-
στό εκμετάλλευσης των εργατών.
Ανακαλύψαμε ότι οι “υπηρέτες του λα-
ού” καταβροχθίζουν όλη την υπεραξία
που παράγεται από τον ιδρώτα και το
αίμα μας… Υπάρχουν μόνο δυο τά-
ξεις: των εκμεταλλευτών και των εκμε-
ταλλευόμενων. Η ιστορία δεν έχει πει
ακόμα την τελευταία της λέξη».

Το συνδικάτο εγκατέστησε το αρ-
χηγείο του στην πλατεία, οργάνωσε
ένα «εργατικό σώμα περιφρούρη-
σης», για να τηρεί την τάξη και να
προστατεύει τους φοιτητές και τέσ-
σερις «ταξιαρχίες πρόθυμων να πε-
θάνουν» για την αντίσταση σε τυχόν
επίθεση του στρατού και της αστυνο-
μίας. Δεν ήταν λόγια του αέρα: αυτοί
πράγματι πάλεψαν και έπεσαν σχε-

δόν μέχρι τον τελευταίο όταν ξεκίνησε η σφα-
γή.

Η ιδέα της γενικής απεργίας, που πρότεινε
και το ανεξάρτητο συνδικάτο, άρχισε να συζη-
τιέται πιο σοβαρά στους κόλπους της φοιτητι-
κής ηγεσίας. Όμως, ο χρόνος μετρούσε πλέον
αντίστροφα. 

Το βράδυ της 3ης Ιούνη τα τανκς άρχισαν
να συγκλίνουν προς την πλατεία, όπου έφτα-
σαν τις πρώτες ώρες της 4ης Ιούνη. Το πρώτο
φως της ημέρας αποκάλυψε εκατοντάδες κα-
μένα οδοφράγματα, κι ανάμεσά τους καμένα
τανκ και στρατιωτικά οχήματα. Η αντίσταση
ήταν άγρια, αλλά τελικά κάμφθηκε. Αυτό που
ακολούθησε ήταν ένα λουτρό αίματος. Εκα-
τοντάδες εκτελέστηκαν, περίπου τριάντα χι-
λιάδες καταδικάστηκαν σε φυλάκιση. 

«Οι αγορές βγάζουν στεναγμό ανακούφισης
καθώς ο Ντενγκ επικρατεί» σχολίαζε τότε η
Γουόλ Στρητ Τζέρναλ. Τριάντα χρόνια μετά, οι
αγορές βγάζουν στεναγμούς απελπισίας για
την «επιβράδυνση» του συστήματος και της κι-
νέζικης οικονομίας και κραυγές πανικού για τον
εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ Κίνας. Τα πανεπιστήμια
έχουν αρχίσει να σιγοβράζουν με μια νέα γενιά
αγωνιστών και αγωνιστριών που έφεραν το κί-
νημα #metoo στις Εστίες και τα αμφιθέατρα
και πηγαίνουν στα εργοστάσια για να συναντή-
σουν απεργούς εργάτες και εργάτριες. 

Το 1989 οι απολογητές του καπιταλισμού μι-
λούσαν για το «τέλος της ιστορίας». Οι φωνές
των εργατών του Πεκίνο που έλεγαν ότι η
«ιστορία δεν έχει πει ακόμα την τελευταία της
λέξη» χάθηκαν μέσα στις θριαμβολογίες των
από πάνω και την άγρια καταστολή. Η ΟΣΕ -η
οργάνωση από την οποία προέρχεται το ΣΕΚ-
συμμετείχε στις μικρές διαδηλώσεις αλληλεγ-
γύης με ένα κόκκινο πανό που έγραφε «Τον
Σοσιαλισμό τον χτίζουν οι εργάτες όχι τα
τανκς και οι γραφειοκράτες». Παραμένει πάν-
τα επίκαιρο. 

Λέανδρος Μπόλαρης

29 Μάη 2019, Νο 1375Ιστορία

Τιενανμέν 1989
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Τον Σοσιαλισμό 
τον χτίζουν 
οι εργάτες 
- όχι τα τανκς 
και οι γραφειοκράτες



Με απεργία απάντησαν την Τρίτη
28/5 οι εργαζόμενοι στην Τρά-
πεζα Πειραιώς καθώς η τράπε-

ζα τους ανακοίνωσε πως προχωράει
άμεσα στην απόσχιση του τμήματος
των “κόκκινων” δανείων (RBU) και τη
μεταβίβασή του σε σουηδική εταιρεία.
Μαζί με το τμήμα θα μεταβιβαστούν και
οι 1.200 περίπου εργαζόμενοι που απα-
σχολούνται σε αυτό.

Ο αναβρασμός και η οργή για τις με-
θοδεύσεις της εργοδοσίας ήταν διάχυ-
τος και στην συγκέντρωση που πραγμα-
τοποίησαν την ήμερα της απεργίας
μπροστά στο κεντρικό κτήριο της Τρά-
πεζας Πειραιώς στην οδό Αμερικής στο
κέντρο της Αθήνας. Εκατοντάδες εργα-
ζόμενοι συγκεντρώθηκαν με τα συνθή-
ματα και τα πανό τους στέλνοντας αγω-
νιστικό μήνυμα ενάντια στην απόσχιση,
στη επικείμενη διάλυση των συλλογικών
τους συμβάσεων αλλά και ενάντια στις
απολύσεις αφού πλέον το μέλλον τους
είναι αβέβαιο. 

Στη συγκέντρωση καλούσαν τα σω-
ματεία των εργαζόμενων στην Πειραι-

ώς, η ΟΤΟΕ, το Εργατικό Κέντρο Αθή-
νας, ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημό-
νια καθώς και το κλαδικό του ΠΑΜΕ. Η
ΟΤΟΕ ανακοίνωσε πως στηρίζει με
24ωρη απεργία τους εργαζόμενους στο
RBU της Τράπεζας Πειραιώς. Η πραγ-
ματικότητα είναι ότι οι μεθοδεύσεις της
διοίκησης της Πειραιώς είναι γνωστές
εδώ και πολλούς μήνες και όλοι γνωρί-
ζουν πως είναι το προοίμιο για να ξεκι-
νήσουν αντίστοιχες κινήσεις σε όλες τις
μεγάλες συστημικές τράπεζες. Τώρα εί-
ναι η ώρα η ΟΤΟΕ να προχωρήσει σε
γενική απεργία για όλο τον κλάδο. 

Όπως τόνισε από το μικρόφωνο της
συγκέντρωσης ο πρόεδρος του Συλλό-
γου των Εργαζόμενων στις Υπηρεσίες
της Τράπεζας Πειραιώς (ΣΕΥΤΠΕ), Μα-
νώλης Μπεμπένης: “Δεν θα επιτρέψου-
με καμία απόλυση, καμία απόσχιση, κα-
μία μεταβολή των όρων εργασίας και
των εργασιακών μας δικαιωμάτων. Δεν
θα επιτρέψουμε την απώλεια της τρα-
πεζοϋπαλληλικής μας ιδιότητας. Η με-
γάλη απεργία και διαδήλωση στις 4
Φλεβάρη έδειξε το δρόμο. Και η σημε-

ρινή μεγάλη κινητοποίηση αποδεικνύει
ότι οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε εγρή-
γορση απέναντι στις μεθοδεύσεις της
διοίκησης. Αν η συγκεκριμένη πρακτική
επιλεκτικής απόσχισης και μεταφοράς
εργαζομένων σε άλλη εταιρεία δεν
απαντηθεί δυναμικά και με αποφασιστι-
κότητα, όπως απαιτούν οι περιστάσεις,
τότε είναι μαθηματικά βέβαιο ότι και άλ-
λοι συνάδελφοί μας θα βρεθούν στο κά-
δρο της επόμενης πρόκλησης”.

24ωρη απεργία στο πλευρό των ερ-
γαζόμενων της Τράπεζας Πειραιώψς
κήρυξαν επίσης το Εργατικό Κέντρο
Αγρινίου και το Εργατικό Κέντρο Λάρι-
σας με αντίστοιχες συγκεντρώσεις
μπροστά στα κεντρικά καταστήματα
της Πειραιώς σε κάθε πόλη.

ΛΕΠΕΤΕ
Με τις πικέτες τους ενάντια στην κα-

τάργηση του ΛΕΠΕΤΕ  βρέθηκαν και οι
συνταξιούχοι της Εθνικής Τράπεζας στην
συγκέντρωση των εργαζόμενων της Τρά-
πεζας Πειραιώς. Οι συνταξιούχοι της
Εθνικής από την Τρίτη 28/5 ξεκίνησαν κα-
τάληψη στα γραφεία του συλλόγου τους
(ΣΣΕΤΕ) ζητώντας την άμεση προκήρυξη
εκλογών σύμφωνα με την απόφαση της
μεγάλης Γενικής Συνέλευσης που πραγ-
ματοποίησαν στις 11 Απρίλη. 

“Είμαστε εδώ γιατί οι επίθεσεις τόσο
στους εν ενεργεία όσο και στους συν-
ταξιούχους τραπεζοϋπάλληλους χρει-
άζεται να αντιμετωπιστούν κοινά. Ήρ-
θαμε να δηλώσουμε τη στήριξη και την
αλληλεγγύη στον αγώνα τους”, ανέφε-
ρε στην ΕΑ η Ιωάννα Παυλοπούλου
συνταξιούχος της Εθνικής Τράπεζας
και μέλος του Συντονισμού Ενάντια στα
Μνημόνια. “Οι τραπεζίτες χτυπάνε όλα
τα εργασιακά δικαιώματα που έχουμε
κατακτήσει με τους αγώνες μας εδώ
και δεκαετίες.  Ο μόνος τρόπος για να
τους φράξουμε το δρόμο είναι οι αγώ-
νες μας. Είναι μεγαλύτερη ανάγκη από
ποτέ η ΟΤΟΕ να καλέσει σε Παντραπε-
ζική απεργία για όλα τα ζητήματα. Στην
ενότητα είναι η δύναμή μας. Όλοι μαζί
μπορούμε να τους σταματήσουμε”.

Κυριάκος Μπάνος
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Συνέχιση των απεργιακών τους κινητοποι-
ήσεων με 24ωρες επαναλαμβανόμενες
μέχρι την 1η Ιούνη και συγκεντρώσεις

τόσο μπροστά στα κεντρικά γραφεία της εται-
ρίας όσο και στους σταθμούς ανεφοδιασμού
αποφάσισαν οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι
στην ΔΕΠΑ με κεντρικό αίτημα την μονιμοποί-
ηση όλων των εργολαβικών. 

Η απεργία που έχει τη στήριξη της Πανελλή-
νιας Ομοσπονδίας Ενέργειας (ΠΟΕ) έχει ήδη
αρχίσει να προκαλεί σημαντικά προβλήματα
αφού, μετά από μια εβδομάδα απεργιών και
μπλοκαρίσματος των σταθμών ανεφοδιασμού
των αστικών λεωφορείων (Ανθούσα) και των
απορριμματοφόρων (Λιόσια), εκατοντάδες εί-
ναι τα οχήματα που δεν μπορούν να κινηθούν
λόγω έλλειψης φυσικού αερίου.

Ολόκληρες γραμμές λεωφορείων έχουν πε-
ριορίσει τα δρομολόγιά τους, ενώ σε άλλες
γραμμές ξαναβγήκαν στα δρόμο τα παλιά βεν-
ζινοκίνητα λεωφορεία. 

Η απεργία γίνεται με υψηλά ποσοστά συμμε-
τοχής, παρά τις προσπάθειες εκφοβισμού και

τρομοκράτησης των εργαζομένων  από εργο-
λάβους, όπως καταγγέλλει σε ανακοίνωσή του
το επιχειρησιακό Σωματείο Εργαζομένων ΣΕ-
ΦΑ – ΔΕΠΑ.

“Από την Πέμπτη η διοίκηση ΔΕΠΑ άρχισε
να προειδοποιεί πως θα στρέψει τους εργαζό-
μενους ενάντια στη διοίκηση του Σωματείου,
μη αποδεχόμενη πως οι αποφάσεις λαμβάνον-
ται συλλογικά, σε Γενικές Συνελεύσεις με κα-
θολική συμμετοχή. Απαντάμε: Η μεγαλύτερη
παράβαση και κατάχρηση είναι το ίδιο το ορ-
γανόγραμμα της ΔΕΠΑ. Μία επιχείρηση που
εμφανίζεται να λειτουργεί με 47 άτομα, ενώ
στην πραγματικότητα λειτουργεί με 200. Η ΔΕ-
ΠΑ (όμιλος) είναι από τις 10 πιο κερδοφόρες
επιχειρήσεις της χώρας. Όταν λαμβάνει τα
βραβεία κερδοφορίας, ξεχνάει ποιοι παράγουν
τον πλούτο.

Εργαζόμενοι, που καλύπτουν πάγιες και
διαρκείς ανάγκες και εργάζονται στη ΔΕΠΑ κά-

ποιοι έως και 23 χρόνια. Η εργολαβοποίηση
αποτελεί ιδιωτικοποίηση από την πίσω πόρτα
και αυτό επιβεβαιώνεται και σήμερα, μπροστά
στο νέο διαχωρισμό και την πώληση των πιο
κερδοφόρων τμημάτων της ΔΕΠΑ που προχω-
ράει η κυβέρνηση, με τους εργολαβικούς ερ-
γαζόμενους να είναι στον αέρα”.

Οι εργαζόμενοι της ΔΕΠΑ δεν είναι μόνοι. Τη
συμπαράσταση στον αγώνα τους με συμμετο-
χή και στις συγκεντρώσεις τους έχουν δηλώ-
σει οι εργολαβικοί εργαζόμενοι στην ΔΕΣΦΑ
με το Σωματείο τους (ΠΣΕΦΑ), ενώ την αλλη-
λεγγύη του έχει εκφράσει και το σωματείο ερ-
γαζομένων ΟΣΥ (λεωφορεία). Οι εργαζόμενοι
στη ΔΕΠΑ συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους
και μέρα με τη μέρα θα ανακοινώνουν τις νέες
συγκεντρώσεις που αποφασίζουν ζητώντας
την στήριξη ολόκληρης της εργατικής τάξης.
“Οι εργαζόμενοι ενωμένοι δίνουμε δυναμική
απάντηση στην επιχείρηση εκφοβισμού δυνα-
μώνοντας την παρουσία μας το Σαββατοκύρια-
κο στους σταθμούς ανεφοδιασμού”, αναφέ-
ρουν οι εργαζόμενοι της ΔΕΠΑ. 

Λοκ Άουτ προσπάθησαν να επιβάλλουν οι εργοδότες
των Διαγνωστικών Κέντρων και των Ιατρικών Εργαστη-
ρίων με υποχρεωτική 3ήμερη κανονική ή άνευ αποδο-

χών άδεια στους εργαζόμενούς τους, για το διάστημα 23
έως 25/05 προκειμένου να μην εξυπηρετήσουν τους ασθε-
νείς, διεκδικώντας από την κυβέρνηση τις οφειλές του ΕΟ-
ΠΥΥ. 

Η απόφαση των ιδιοκτητών ιδιωτικών κλινικών είναι μια τε-
ράστια πρόκληση για τους εργαζόμενους που στις 11 Ιούνη,
εν μέσω προεκλογικής περιόδου, ετοιμάζονται να κάνουν
πανελλαδική 24ωρη απεργία με βασικό αίτημα την υπογρα-
φή αξιοπρεπών συλλογικών συμβάσεων με αυξήσεις.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Αγωνι-
στική Συνδικαλιστική Κίνηση Υγειονομικών (ΑΣΚΥ): Το Λοκ
Άουτ δεν θα περάσει. Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι
αυτή είναι μια παράνομη ενέργεια από την πλευρά της εργο-
δοσίας. Δεν είναι τυχαίο ότι οι εργοδότες ανακοίνωσαν το
σχέδιό τους την εβδομάδα των εκλογών και λίγες μέρες με-
τά τις δηλώσεις του Μητσοτάκη για ιδιωτικοποίηση των δη-
μόσιων νοσοκομείων. Ευθύνες έχει και η κυβέρνηση του ΣΥ-
ΡΙΖΑ που αρκείται μόνο σε συμβολικές κινήσεις για την απο-
κατάσταση των αδικιών και προωθεί τις ιδιωτικοποιήσεις. Το
Υπουργείο Εργασίας και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας
θα έπρεπε να εμποδίσουν την εργοδοτική ανταπεργία.

Η απάντηση έρχεται από τους ίδιους τους συναδέλφους
που δεν υπογράφουν τις άδειες και διεκδικούν το δικαίωμα
στην εργασία σπάζοντας το λοκ άουτ που επιχειρούν να επι-
βάλλουν τα αφεντικά με τα σωματεία στο πλάι τους. Η απερ-
γία είναι δικαίωμα των εργαζόμενων και όχι των αφεντικών. 

Διεκδικούμε Σταθερή εργασία για όλους, κατάργηση των
ελαστικών σχέσεων, επαναφορά της ευνοϊκότερης ρύθμισης
για τις ΣΣΕ, αυξήσεις στο ύψος των αναγκών μας. Διασφάλι-
ση όλων των θέσεων εργασίας, καμία απόλυση, μαζικές
προσλήψεις ενάντια στα εξουθενωτικά ωράρια, εξασφάλιση
των επιδομάτων μας. Απαιτούμε την κρατικοποίηση των κλι-
νικών για να μην είναι η υγεία εμπόρευμα στα χέρια των
ιδιωτών αλλά αγαθό στο οποίο έχουν πρόσβαση όλοι οι ερ-
γαζόμενοι, οι άνεργοι, οι μετανάστες.

Οργανώνουμε τη δύναμή μας στους χώρους δουλειάς,
συμμετέχουμε μαζικά στην απεργία στις 11 Ιούνη”.

11 Ιούνη απεργία 
στην Ιδιωτική Υγεία
κόντρα στο λοκάουτ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Απεργία στην Τράπεζα Πειραιώς

28/5, Απεργία εργαζόμενων στην Τράπεζα Πειραιώς
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Διαμαρτυρία 
για τις
γυναικοκτονίες
των μεταναστριών
εργατριών 
στην Κύπρο

Η αποκάλυψη των φρικτών εγ-
κλημάτων αλλά και η ρατσι-
στική στάση της αστυνομίας

στην πατρίδα μας δεν μπορούσαν
να μας αφήσουν άπραγους. Ομάδα
Κυπρίων Φοιτητών αυτοοργανωθή-
καμε και αποφασίσαμε να διαμαρτυ-
ρηθούμε έξω από την πρεσβεία της
Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Η διαμαρτυρία αυτή είναι κομμάτι
των αντιδράσεων που ξέσπασαν στην
Κύπρο. Θέλαμε να δείξουμε ότι οι
φοιτητές είμαστε δίπλα στους μετα-
νάστες και θέλουμε μια κοινωνία που
όλοι οι άνθρωποι έχουν την ίδια αξία.
Υπαίτιους θεωρούμε όχι μόνο τον δο-
λοφόνο αλλά και το ίδιο το κράτος. 

Η μέρα δεν ήταν τυχαία αφού κόν-
τρα στην πελατειακή σχέση ψηφο-
φόρου-κόμματος (πατρώνου) που
υπάρχει στην Κύπρο θέλαμε να δεί-
ξουμε στην κυπριακή κοινότητα ότι
υπάρχουν πολιτικές πράξεις πέρα
από την ψήφο. Φωνάξαμε συνθήμα-
τα: “ Το κράτος σας βρωμάει Ρατσι-
σμό-Σεξισμό” και “Κάτω τα χέρια απ’
τις γυναίκες”. Ένα πλακάτ έδειχνε
πόσο καταστροφική είναι η μετανα-
στευτική πολιτική που δημιουργεί
“λαθρομετανάστες”: “The Police in-
stead of asking: Where are these wo-
men? Τhey were asking: Where is
your visa?” Συμμετείχαν φοιτητές και
φοιτήτριες από το Πάντειο, ανέντα-
κτοι φοιτητές, φοιτητές της αντικαπι-
ταλιστικής αριστεράς και μέλη της
Κινησης για μια απεργιακή 8 Μάρτη.

Παναγιώτα Ζύντιλη 
Πάντειο Πανεπιστήμιο, 

Πρωτοβουλία Κυπρίων Φοιτητών

Την πρόταση για διάσπαση του σωματείου τους
υιοθέτησαν τελικά με μεγάλη πλειοψηφία οι ερ-
γαζόμενοι της Intracom Telecom που πραγματο-

ποίησαν συνέλευση και εκλογές την Τρίτη 21/5 και την
Τετάρτη 22/5. Η πρόταση για διάσπαση του σωματείου
υποστηρίχτηκε από την δεξιά πλειοψηφούσα παράτα-
ξη και την παράταξη του ΠΑΜΕ μέσα στην Intracom,
ενώ η μοναδική παράταξη που στήριξε την ενότητα
του σωματείου για όλες τις εταιρίες της Intracom ήταν
η Πρωτοβουλία Γένοβα.

Η Εργατική Αλληλεγγύη μίλησε με τον Γιάννη Θεο-
χάρη, εκλεγμένο μέλος στο ΔΣ του Σωματείου της In-
tracom με την Πρωτοβουλία Γένοβα.

“Από τη δική μας τη μεριά είχαμε επιχειρηματολογή-
σει από την αρχή για τη σημασία της ενότητας του σω-
ματείου. Πρόκειται για ένα σωματείο που έχει δώσει
μεγάλες μάχες στο παρελθόν και έχει συσπειρώσει
τους εργαζόμενους της Intracom. Το βασικό επιχείρη-
μα από τη δική μας μεριά είναι ότι το θέμα της δύνα-
μης του σωματείου πρέπει να είναι ανεξάρτητο από
την εργοδοσία. Δυστυχώς δεν πείσαμε τους συναδέλ-
φους. Μόλις το 12% των εργαζόμενων στην Intracom
πείστηκαν για τη σημασία της ενωτικής δράσης του
σωματείου ενώ οι υπόλοιποι ακολούθησαν τη λογική
των κοινών συμφερόντων με την εργοδοσία.

Είναι λάθος και η άποψη του ΠΑΜΕ ότι η διάσπαση θα
δυναμώσει την δράση σε πρωτοβάθμιο επίπεδο και πως
η κοινή δράση μεταξύ εργαζόμενων διαφορετικών εται-
ριών στον ίδιο κλάδο μπορεί να αντιμετωπιστεί από το
ΣΕΤΥΠ, το κλαδικό σωματείο το οποίο ελέγχεται από το
ΠΑΜΕ. Όπως έχει φανεί πολλές φορές στο παρελθόν, η
ενιαία δράση σε πρωτοβάθμιο επίπεδο είναι αναντικατά-
στατη και η διάσπαση του σωματείου αποδυναμώνει τις
δυνατότητες αντίστασης των ερεγαζόμενων.

Διάσπαση
Συνολικά η απόφαση που πάρθηκε από τη συνέλευ-

ση είναι μια αρνητική απόφαση που αποδυναμώνει την
συνδικαλιστική μας δράση, αφού η διάσπαση του σω-
ματείου και ο περιορισμός του μόνο στο κομμάτι της
Intracom Telecom αφήνει συναδέλφους ακάλυπτους
σε άλλες εταιρίες του ομίλου της Intracom Holdings. 

Η απόφαση αυτή γίνεται ακόμα πιο αρνητική αν σκε-
φτεί κανείς ότι συνοδεύτηκε με μια δεύτερη απόφαση
για το καταστατικό του νέου σωματείου. Στην συνέλευ-
ση είχαμε και δεύτερη κάλπη στην οποία αποφασίζαμε
αν στο νέο καταστατικό θα υπήρχε η δυνατότητα της
κήρυξης απεργίας και με απόφαση του ΔΣ και όχι μό-
νο με απόφαση της συνέλευσης. Είμαστε ένα πανελλα-
δικό σωματείο με εργαζόμενους στην Αθήνα, την Πά-
τρα, την Θεσσαλονίκη και η δυνατότητα να βγάζουμε
απαρτίες είναι πολύ δύσκολη όπως έχει αποδειχτεί
πολλές φορές στο παρελθόν. 

Δυστυχώς με ποσοστά 60%-40% οι συνάδελφοι ακο-
λούθησαν και σε αυτή την κάλπη την πρόταση της πλει-
οψηφούσας δεξιάς παράταξης. Είναι μια κακή εξέλιξη
για την συνδικαλιστική μας δράση μέσα στην Intracom. 

Από τη μεριά της Πρωτοβουλίας Γένοβα στην Intra-
com την επόμενη περίοδο χρειάζεται να συσπειρώσου-
με τους δεκάδες συναδέλφους που στήριξαν την πρό-
τασή μας για ενιαίο σωματείο με κοινή δράση και να
δυναμώσουμε τις αντιστάσεις. Ταυτόχρονα πρέπει να
δημιουργήσουμε παράταξη και στο νέο σωματείο της
Intracom Telecom για να μπορέσουμε να στηρίξουμε
και τους συναδέλφους που δέχονται τις επιθέσεις της
εργοδοσίας τους. 

Είναι μια δύσκολη και επίπονη δουλειά που όμως εί-
ναι αναγκαία στις νέες συνθήκες που έχουμε μπροστά
μας την επόμενη περίοδο”.

Με αφορμή τα εγκαίνια-φιέστα του Γαβρό-
γλου για την μετονομασία του ΤΕΙ σε Ελ-

ληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, πραγματο-
ποιήθηκε κινητοποίηση την οποία καλούσαν
μέλη της ΕΑΑΚ καθώς και ο φοιτητικός σύλ-
λογος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Παρά τους επαίνους που αντάλλασαν μεταξύ
τους οι διάφοροι φορείς, καθηγητές και πρυ-
τάνεις και την προσπάθεια να φανεί ότι πρό-
κειται για μια αναβάθμιση του ιδρύματος, η
πραγματικότητα είναι  διαφορετική. 

Η κατάσταση στο ΤΕΙ βρίθει από παντού
προβλήματα. Εστίες τόσο λίγες που δεν αν-
τιστοιχούν παρά μόνο σε ένα μικρό ποσο-
στό των φοιτητών και όσοι μένουν σε αυτές
αναγκάζονται να πληρώνουν. Άθλια κατά-
σταση στη σίτιση (τις προηγούμενες μέρες
βρέθηκε κατσαρίδα στο φαγητό). Απλήρω-
τοι εργαζόμενοι εδώ και 5 μήνες. Ελλειπής
εξοπλισμός σε εργαστήρια. Τεράστια προ-
βλήματα στη λειτουργία.

Ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση της “ανα-
βάθμισης” θα έχουμε την συγχώνευση των
τμημάτων Ηλεκτρολογίας και Μηχανικών
Πληροφορικής, αλλαγές στο πρόγραμμα
σπουδών (π.χ στην ΣΕΥΠ) όπου και οι ίδιοι οι
καθηγητές προβληματίζονται για το πώς θα

προσαρμόσουν τον οδηγό σπουδών στις μει-
ωμένες πλέον ώρες διδασκαλίας τους. Όσον
αφορά την χρηματοδότηση η απάντηση
ήταν γενικές υποσχέσεις χωρίς κάτι συγκε-
κριμένο. Στο θέμα της σίτισης ακούσαμε μέ-
χρι και πρόταση που έλεγε να λειτουργούν
την εστία οι φοιτητές μόνοι τους.

Από τη μεριά μας ως ΕΑΑΚ απαιτούμε
την άμεση αύξηση της χρηματοδότησης
του ιδρύματος και συνολικά της παιδείας.
Την πλήρη εξασφάλιση των δικαιωμάτων
μας χωρίς προϋποθέσεις, την κάλυψη των
αναγκών σχετικά με τη σίτιση και τη στέ-
γαση, να φύγουν οι ιδιώτες από τις σχο-
λές μας και να προσληφθεί το προσωπικό
αυτό από το πανεπιστήμιο με τις κατάλλη-
λες συνθήκες εργασίας, να πληρωθούν
άμεσα οι έκτακτοι εργαζόμενοι. Δίνουμε
την μάχη απέναντι στην επίθεση που δέχε-
ται η δημόσια παιδεία, μαζί με τους εργα-
ζόμενους  του πανεπιστημίου. Είναι μια
μάχη κοινή, για να βάλουμε τις ανάγκες
μας πάνω από τα κέρδη των επιχειρημα-
τιών, σε σύγκρουση με τη νεοφιλελεύθερη
πολιτική.

Λεωνίδας Μαρουλάσοβ, 
Ηράκλειο Κρήτης, ΣΕΚ στις Σχολές

Στις 23 Μάη πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο κινητοποίηση
την οποία καλούσε η Κίνηση Κοινωφελούς Εργασίας Ηρα-
κλείου, την στιγμή που βρισκόταν σε εξέλιξη προεκλογική

συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ με ομιλητή τον Τσίπρα, ενώ στην κινητο-
ποίηση βρίσκοταν με πανό το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών (πα-
ράρτημα Ηρακλείου). 

Όπως μας είπε η Μιρέλα, εργαζόμενη στην κοινωφελή εργασία:
“Είμαστε εργαζόμενοι με 8-μηνη σύμβαση και δεν προβλέπεται μέ-
χρι στιγμής η ανανέωσή της”. Επίσης τόνισε πως οι εργαζόμενοι
δεν είναι γραμμένοι σε σωματείο παρά τις προσπάθειες τους να
γραφτούν σε σωματεία του Ηρακλείου. Πρόκειται για εργαζόμε-
νους διαφόρων ειδικοτήτων (βιβλιοθηκονόμοι, εργαζόμενοι στο
πράσινο, καθαριστές/ριες, κ.α) οι οποίοι καλύπτουν βασικές ανάγ-
κες στους χώρους τους. 

Όπως είπε και η ιδια “Σήμερα ακουστήκαμε αρκετά αλλά χρειάζε-
ται στην επόμενη κινητοποίηση να είμαστε περισσότεροι, προχωρά-
με με επόμενο στόχο την οργάνωση πανελλαδικής κινητοποίησης
το επόμενο διάστημα”. Τα αιτήματα των εργαζομένων είναι η μόνι-
μη και σταθερή εργασία για όλους/ες, η ίση αμοιβή για ίση εργα-
σία, η παράταση του προγράμματος μέσω του οποίου έχουν προσ-
ληφθεί, η υπογραφή ΣΣΕ της ΠΟΕ ΟΤΑ για τους αντίστοιχους κλά-

δους και ειδικότητες, πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
και ασφάλιση, καταβολή επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας
καθώς και εφαρμογή μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, επίδο-

μα ανεργίας για όλους τους εργαζόμενους στο διάστημα ανεργίας.
Τέλος ζητούν την τροποποίηση του άρθρου 103, ενός νόμου που
δυσκολεύει την μονιμοποίηση προσωπικού. 

Οι συγκεντρωμένοι προχώρησαν σε διαδήλωση η οποία τελικά
άλλαξε διαδρομή καθώς η αστυνομία δεν επέτρεπε να περάσει η
διαδήλωση από δρόμο ο οποίος ήταν παράλληλος με την προεκλο-
γική συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν άλλη μια απόδειξη πως οι
αγώνες συνεχίζονται διαρκώς ακόμα και μέσα στις εκλογές. Με αυ-
τή την προοπτική οργανώνουμε την μάχη για να πάρουμε πίσω όλα
όσα μας λεηλάτησαν την περίοδο των μνημονίων και της συνεχιζό-
μενης λιτότητας. Με έμπνευση από τους αγώνες της τάξης μας
μπορούμε να τα πάρουμε όλα πίσω.

Σταθερή δουλειά για όλους

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Κάλυψη αναγκών, όχι φιέστες
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