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Με επιτυχία, μαζική συμμετοχή και
πλούσια συζήτηση πραγματοποιήθηκε
το απόγευμα της Τρίτης 11 Ιούνη στην

πλατεία Εθνικής Αντίστασης μπροστά από το
δημαρχείο, η εκδήλωση της Ανταρσία στις γει-
τονιές της Αθήνας.

Το λόγο πήραν εισηγητικά η Ζαννέτα Λυσι-
κάτου, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εργαζο-
μένων νοσοκομείου Αγ.Σάββας, ο Τάκης Ζώ-
τος, δικηγόρος, Πολιτική Αγωγή στη δίκη της
Χ.Α, ο Βαγγέλης Χατζηνικολάου, σκηνοθέτης,
μέλος της ΛΟΑΤΚΙ συλλογικότητας Proud Se-
niors, ο Νίκος Στραβελάκης, πανεπιστημιακός
ΕΚΠΑ, ο Πέτρος Κωνσταντίνου, δημοτικός
σύμβουλος Αθήνας και συντονιστής της ΚΕΕΡ-
ΦΑ, ενώ τη συζήτηση συντόνισε η Θένια Ασλα-
νίδη, γιατρός στο Νοσοκομείο Ερυθρός και
μέλος του Συντονιστικού Νοσοκομείων.

Η Ζαννέτα Λυσικάτου μετέφερε την εικόνα
από τις απεργιακές μάχες που συνεχίζονται
αμείωτα μέσα στην προεκλογική περίοδο: «Το
εργατικό κίνημα είναι στους δρόμους, το θέμα
είναι να χτίσουμε μια Αριστερά που να μπορεί
ενωτικά να οδηγήσει αυτές τις μάχες στη νίκη
και η Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας είναι
ένα τέτοιο παράδειγμα» τόνισε.  

«Είμαστε χαρούμενοι που για τρίτη φορά η
Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας βρίσκεται
με θέση στο δημοτικό συμβούλιο και συνεχίζει
να αγωνίζεται» τόνισε ξεκινώντας την ομιλία
του ο Βαγγέλης Χατζηνικολάου. «Προχθές στο
Ρride αισθάνθηκα πάρα πολύ περήφανος που
οι εργαζόμενοι στον Άγιο Σάββα και το Γεννη-
ματάς, που τα συνδικάτα της ΕΡΤ ήρθαν να
στηρίξουν τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότη-
τας και βάδισαν μαζί μας».  

«Προεκλογικά είχαμε βάλει ένα στόχο στην
Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας και αυτός
ήταν να κοντύνουμε και εκλογικά τους φασί-
στες» τόνισε ο Τάκης Ζώτος. «Μας έλεγαν ότι
αυτά δεν γίνονται, υπάρχει συντηρητική στρο-
φή και ο Κασιδιάρης θα μπει στο δεύτερο γύ-
ρο. Τα αποτελέσματα των εκλογών έδειξαν
εκλογική συντριβή της Χρυσής Αυγής. Η αιτία
είναι μία, είναι το αντιφασιστικό κίνημα και η
δίκη της Χ.Α, όλοι εμείς που δώσαμε αυτή τη

μάχη τέσσερα ολόκληρα χρόνια, είναι τα συν-
δικάτα που δεν τους αφήσαν να σταθούν που-
θενά σε δημόσιο χώρο».

Ρεύμα
«Η επιτυχία της Ανταρσίας στις γειτονιές σε

αυτήν την εκλογική αναμέτρηση έχει να κάνει
με το ότι ήταν ένα σχήμα που ενώ σκεφτόταν
συνολικά δρούσε τοπικά» τόνισε ο Νίκος Στρα-
βελάκης «Είναι ένα ρεύμα που έχει μια αντίλη-
ψη για τον κόσμο και τα πράγματα αλλά και
για τα καθημερινά, στη γειτονιά για τα δικαιώ-
ματα, για τους κοινωνικούς αγώνες, για την
αντιφασιστική πάλη. Δίνει ένα παράδειγμα για
τη συνολικότερη δράση της Αριστεράς και της
αντικαπιταλιστικής αριστεράς όλο το επόμενο
χρονικό διάστημα».

«Επιμένουμε στην αντικαπιταλιστική εναλλα-
κτική. Θέλουμε συνολικά η Αριστερά να μπει
μπροστά, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ μαζί με το ΚΚΕ και τη
ΛΑΕ να έχουν κοινή νικηφόρα δράση πάνω
στα μέτωπα της λιτότητας, των απολύσεων,
τις προκλήσεις των αφεντικών, την αντιφασι-
στική πάλη, ενάντια στα κλειστά σύνορα στους

πρόσφυγες - είναι κάτι το οποίο το διεκδικού-
με από την δική μας πλευρά και είναι κάτι που
θέλουμε να δούμε να γίνεται πράξη. Και είναι
μονόδρομος» τόνισε ο Πέτρος Κωνσταντίνου.
«Δεν συμμεριζόμαστε και δεν θέλουμε να ανα-
παράγουμε στον κόσμο που παλεύει το αφή-
γημα της καταστροφής και της ηττοπάθειας
ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο άμυνας και ότι
πρέπει να αποδεχτεί όλη η Αριστερά ότι ηττη-
θήκαμε επειδή ηττήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στην
επόμενη εκλογική μάχη στις 7 Ιούλη κοντρά-
ροντας τους τσαμπουκάδες της δεξιάς, αλλά
και τις εκκλήσεις του ΣΥΡΙΖΑ για νέο “ρεαλι-
σμό”, επιμένοντας ότι ο αντικαπιταλισμός είναι
μονόδρομος. Είμαστε με την εναλλακτική που
μπορεί να φέρει ο κόσμος από τα κάτω, είμα-
στε με τις επαναστάσεις, και βλέπουμε τέτοια
μηνύματα να έρχονται αυτές τις μέρες από
την συγκλονιστική εξέγερση στο Σουδάν».

Ακολούθησε πλούσια συζήτηση. Ανάμεσα
στους συντρόφους-ισσες που πήραν το λόγο
ήταν ο Βασίλης Μπέκος, μικροπωλητής που
τόνισε την ρατσιστική αντιμετώπιση που βιώ-
νουν οι τσιγγάνοι. Μετέφερε ταυτόχρονα ζο-

φερές εικόνες από τις άθλιες συνθήκες δια-
βίωσης στις φτωχογειτονιές αυτής της πόλης
τονίζοντας ότι δεν έχουν να περιμένουν τίποτα
από την ΝΔ και τις υποσχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Η
Μαρία Αμπελιώτη, εργαζόμενη στο Δήμο της
Αθήνας και η Ιωάννα Παυλοπούλου, συνταξι-
ούχος της Εθνικής Τράπεζας μίλησαν για τους
αγώνες που δίνονται και θα ακολουθήσουν
στους χώρους δουλειάς για αξιοπρεπή εργα-
σία, μισθούς και συντάξεις. Και συνέχισε στο
ίδιο τόνο ο Αλέξανδρος Σταματίου, φωτορε-
πόρτερ από τα Εξάρχεια.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απεύθυνε και η
Μαριάννα Τσίχλη, περιφερειακή σύμβουλος Ατ-
τικής με την Ανυπότακτη Αττική: «Καταρχήν θα
ήθελα να συγχαρώ την Ανταρσία στις γειτονιές
της Αθήνας για το αποτέλεσμα που κατέγραψε
στις εκλογές κάτω από συνθήκες που ήταν δύ-
σκολες αντικειμενικά και υποκειμενικά. Τέτοια
αποτελέσματα και πολλά άλλα ακόμα δημοτικών
και περιφερειακών σχημάτων μας δίνουν ένα τό-
νο για την επόμενη περίοδο, είναι ελπιδοφόρα
και δείχνουν και ένα δρόμο μέσα από τον οποίο
μπορούμε να συντονιστούμε, να ενώσουμε δυ-
νάμεις, να αναπτύξουμε κοινές πρακτικές, κοι-
νές δράσεις και πολιτικές πρωτοβουλίες».  

Γ.Π.

Επιτυχία στα κοινοτικά συμβούλια

Επιτυχία με εκλογή έξι συμβούλων, 6801 ψή-
φους και 3,35% για την Ανταρσία στις γει-

τονιές της Αθήνας στα κοινοτικά συμβούλια!

Σε ανακοίνωσή της η Ανταρσία στις γειτο-
νιές της Αθήνας ευχαριστεί “τον εργατόκοσμο
και τον φτωχόκοσμο της Αθήνας, όλους και
όλες τις αγωνίστριες και τους αγωνιστές που
ψήφισαν με την καρδιά τους την Ανταρσία
στις γειτονιές της Αθήνας και έκαναν την με-
γάλη έκπληξη στις εκλογές των επτά κοινοτι-
κών συμβουλίων της Αθήνας!

Με 6801 ψήφους και ποσοστό 3,35% εκλέγου-
με για πρώτη φορά έξι κοινοτικούς συμβούλους!
Συγκεκριμένα εκλέγονται σύμβουλοι στο 1ο, 2ο,
4ο, 5ο, 6ο και 7ο κοινοτικό συμβούλιο. Στο 3ο
όπου δεν εκλέξαμε συγκεντρώσαμε το υψηλότε-
ρο ποσοστό μας, 3,71%(!), αλλά εκεί ήταν οι
έδρες 11 και όχι 15 όπως σε όλα τα άλλα.

Είναι ένα αποτέλεσμα που δικαιώνει την
ακούραστη και υπομονετική παρέμβαση τοπι-
κά δεκάδων αγωνιστών και αγωνιστριών στις
γειτονιές, στηρίζοντας τη συλλογική πάλη των
εργαζόμενων, των προσφύγων και των αλλη-

λέγγυων, του αντιφασιστικού κινήματος, των
αγώνων για ελεύθερους χώρους, τον αγώνα
για δικαιοσύνη στο Ζακ, για τα δικαιώματα
των γυναικών.

Είναι μια επιβράβευση της ενωτικής δράσης
μας με τον κόσμο της αριστεράς και των κινη-
μάτων, της διαρκούς προσπάθειας για να
ανοίξει η συζήτηση για τα μεγάλα ζητήματα
της εναλλακτικής λύσης στη χρεοκοπία της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, της αντιπαράθεσης με
τον νεοφιλελευθερισμό και βέβαια της σύγ-
κρουσης με τους ναζί της Χρυσής Αυγής.

Έχουμε αυξημένη ευθύνη απέναντι στο κό-
σμο που μας στήριξε σε κάθε γειτονιά. Είναι
ώρα να χτίσουμε την δύναμη της αντικαπιταλι-
στικής αριστεράς σε κάθε γειτονιά!”

Η Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας καλεί
τα μέλη και τους φίλους της στο Γλέντι στην
ταράτσα μετά μουσικής την Κυριακή 23 Ιούνη
στις 8μμ στην Αιόλου 47.

Διαμέ
ρισμα Έγκυρα ΜΠΑΚΟ

ΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΗ

ΠΟΛΗ
ΓΕΡΟΥ
ΛΑΝΟΣ

ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΧΡΥΣΗ
ΑΥΓΗ

ΒΟΥΛΓΑ
ΡΑΚΗΣ

ΑΝΥΠΟ
ΤΑΚΤΗ ΑΝΤΑΡΣΙΑ

1ο 
Ψηφοι 27.706 12.822 3.929 4.320 1.989 1.788 586 367 905

Ποσοστό 48,01 14,71 16,18 7,45 6,7 2,19 1,37 3,39

Έδρες 15 7 2 3 1 1 0 0 1

2ο 
Ψηφοι 34.454 15.774 5.469 5.283 3.158 2.616 977 1.177

Ποσοστό 45,78 15,87 15,33 9,17 7,59 2,84 3,42

Έδρες 15 7 3 2 1 1 0 1

3ο  
Ψηφοι 18.934 8.081 3.414 2.569 1.934 1.724 510 702

Ποσοστό 42,68 18,03 13,57 10,21 9,11 2,69 3,71

Έδρες 5 2 2 1 1 0 0

4ο 
Ψηφοι 25.283 10.590 3.997 3.379 2.415 3.004 992 906

Ποσοστό 41,89 15,81 13,36 9,55 11,88 3,92 3,58

Έδρες 6 2 2 1 2 1 1

5ο 
Ψηφοι 28.594 12.716 4.794 3.915 2.548 2.495 782 396 948

Ποσοστό 44,47 16,77 13,69 8,91 8,73 2,73 1,38 3,32

Έδρες 7 3 2 1 1 0 0 1

6ο 
Ψηφοι 32.085 14.413 5.095 4.590 2.600 3.141 904 414 928

Ποσοστό 44,92 15,88 14,31 8,1 9,79 2,82 1,29 2,89

Έδρες 7 2 2 1 2 0 0 1

7ο 
Ψηφοι 36.768 16.732 6.033 5.429 3.154 2.647 921 617 1.235

Ποσοστό 45,51 16,41 14,77 8,58 7,2 2,5 1,68 3,36

Έδρες 7 3 2 1 1 0 0 1

ΣΥΝΟΛΟ
Ψηφοι 202.824 91.128 32.731 29.485 17.798 17.415 5.672 1.794 6.801

Ποσοστό 100 44,92 16,13 14,53 8,77 8,58 2,79 0,88 3,35

Έδρες 101 46 17 15 7 9 1 0 6

Με ορμή στην επόμενη μάχη
11/6, Εκδήλωση της Ανταρσία 
στις γειτονιές της Αθήνας
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Ένας κόσμος έτοιμος να εκραγεί
Μπήκαμε και επίσημα ξανά σε προεκλο-

γική περίοδο και ξαφνικά, αυτή τη φο-
ρά, Τσίπρας και Μητσοτάκης και από

κοντά και η Φώφη προσπαθούν να μας πεί-
σουν ότι είναι ώρα για “πολιτικό πολιτισμό”,
“σοβαρό διάλογο πάνω σε προγράμματα” και
“ψύχραιμη κοινή εθνική γραμμή απέναντι στην
Τουρκία”. Ο επίσημος πολιτικός κόσμος βαδί-
ζει προς τις κάλπες ανήσυχος και φοβισμένος.
Έχει κάθε λόγο να είναι.

Μια ματιά στο διεθνές σκηνικό εξηγεί γιατί.
Οι οικονομικές εξελίξεις είναι παγκόσμια ανη-
συχητικές. Οι G20, οι είκοσι πλουσιότερες χώ-
ρες πάνε για τη συνάντησή τους στη σκιά προ-
ειδοποιήσεων ότι η οικονομία επιβραδύνεται

και καμιά κεντρική τράπεζα δεν έχει έτοιμη
συνταγή για διέξοδο. Ο βασικός υποψήφιος
για διάδοχος του Μάριο Ντράγκι στην κεφαλή
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δηλώνει
ότι σήμερα είμαστε λιγότερο προετοιμασμένοι
για την αντιμετώπιση μιας νέας κρίσης σε σύγ-
κριση με πριν δέκα χρόνια! 

Οι προοπτικές ότι η ελληνική οικονομία θα
βγάζει συνεχώς θηριώδη υπερπλεονάσματα
για να ξεπληρώνει το χρέος ποτέ δεν ήταν βά-
σιμες. Τώρα γίνονται χειρότερες.

Και ενώ συσσωρεύονται τα σύννεφα της οι-
κονομικής κρίσης, ο αμερικάνικος ιμπεριαλι-
σμός απειλεί να βάλει φωτιά σε όλους τους
ανταγωνισμούς που υποβόσκουν ανάμεσα σε
μεγάλες και μικρές δυνάμεις σε κάθε γωνιά
του πλανήτη. Από τους εμπορικούς πολέμους
μέχρι τις πολεμικές προβοκάτσιες του Τραμπ
κατά του Ιράν, διαμορφώνεται ένα τοπίο που
βάζει πιέσεις πάνω στις άρχουσες τάξεις κάθε
εθνικού καπιταλισμού να δείχνουν τα νύχια
τους.

Αλλά το πιο εντυπωσιακό στοιχείο στη διε-
θνή συγκυρία είναι η εύφλεκτη οργή των από
κάτω. Σε πείσμα όλων των αναλυτών, κυριλέ
και “αριστερών”, που μας βομβαρδίζουν με
κλισέ περί εξαφανισμένης εργατικής τάξης ή

ακόμη χειρότερα περί συντηρητικοποίησης και
παθητικοποίησης των μαζών, τα ξεσπάσματα
της λαϊκής οργής έρχονται καθημερινά να
στείλουν αντίθετα μηνύματα. Ο κόσμος είναι
ένα καζάνι που βράζει.

Ξεσπάσματα οργής
Το έδειξαν οι γυναίκες στην Ελβετία, την πιο

συντηρητική ευρωπαϊκή χώρα, με τη συγκλονι-
στική απεργία τους. Το έδειξε η Γενική Απερ-
γία στη Βραζιλία. Στη χώρα όπου η άρχουσα
τάξη μεθόδευσε τη φυλάκιση του Λούλα και
άνοιξε το δρόμο στον ακροδεξιό Μπολσονά-
ρο, οι εργάτες και οι εργάτριες δείχνουν ότι
δεν υπάρχουν σκυμμένα κεφάλια. Στο μακρινό
Χονγκ Κονγκ, με πληθυσμό 7,5 εκατομμύρια,
είδαμε να βγαίνουν στους δρόμους δυο εκα-
τομμύρια διαδηλωτές και να αναγκάζουν σε
υποχώρηση τη δεύτερη υπερδύναμη του πλα-
νήτη. 

Στην ευρύτερη περιοχή μας, η εργατική τά-
ξη και η φτωχολογιά του Σουδάν κρατάει ζων-
τανή την επανάστασή της κόντρα στις επιθέ-
σεις μιας στρατιωτικής χούντας που έχει τις
πλάτες της Σαουδικής Αραβίας και του σφα-
γέα της Αραβικής άνοιξης στρατάρχη Σίσι. Τα
χέρια του Σίσι που είναι βαμμένα με το αίμα χι-
λιάδων αγωνιστών, έχουν τώρα πάνω τους και
τον θάνατο του τελευταίου εκλεγμένου Πρό-
εδρου της Αιγύπτου, του Μοχάμεντ Μόρσι.
Έπειτα από έξι χρόνια στη φυλακή, ο Μόρσι
πέθανε μέσα στο δικαστήριο όπου δικαζόταν
ξανά!

Κι όμως, τον δολοφόνο Σίσι δίπλα στον Νε-
τανιάχου και τον Τραμπ μάς εμφανίζουν ως
εγγυητή της σταθερότητας και του “διεθνούς
δικαίου” στην Ανατολική Μεσόγειο ο Τσίπρας

και οι υπουργοί του με τη συναίνεση και του
Μητσοτάκη και του ΚΙΝΑΛ.

Το μέλλον μας δεν βρίσκεται βουλιάζοντας
σε αυτόν το βούρκο. Το μέλλον μας είναι δί-
πλα στον κόσμο που ξεσηκώνεται παντού. Γι'
αυτό χρειαζόμαστε τώρα περισσότερο από
ποτέ δυνατή αντικαπιταλιστική αριστερά, την
αριστερά που εμπιστεύεται τις αστείρευτες
δυνάμεις της τάξης μας. Οι απεργοί στις τρά-
πεζες και στα νοσοκομεία, οι διαδηλωτές και
οι διαδηλώτριες στα Pride, οι αντιφασίστες
που παλεύουν για να στείλουν τους δολοφό-
νους της Χρυσής Αυγής έξω από τη Βουλή και
μέσα στη φυλακή, όλοι και όλες μαζί δείχνουν
τι θα βρει μπροστά της η επόμενη κυβέρνηση:
κύματα οργής σαν αυτά που ξεδιπλώνονται
παντού. 

Η Εργατική Αλληλεγγύη σας προσκαλεί να
προετοιμαζόμαστε για να ανταποκριθούμε σε
αυτή την πρόκληση στηρίζοντας την ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ και στις κάλπες και στους δρόμους.

Κυκλοφορεί
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

Στηρίξτε 
την Εργατική
Αλληλεγγύη

Στα 36.550 ευρώ ανέβηκε ο δείκτης
της οικονομικής εξόρμησης της Εργα-
τικής Αλληλεγγύης με τα 3.300 ευρώ
που συγκεντρώθηκαν την περασμένη
βδομάδα. 

Ευχαριστούμε τις συντρόφισσες και
τους συντρόφους που ανανέωσαν την
συνδρομή τους: Σμαράγδη Μ., Απο-
στόλη Λ., Κατερίνα Μ., Δημήτρη Χ. και
Κώστα Δ. καθώς και για τις προσωπι-
κές σας ενισχύσεις: από 75 ευρώ
Τριαντάφυλλος Γ. και Αγγελική Γ., από
100 ευρώ Πέτρος Π., Μαρία Α., Γιώρ-
γος Τ. και Κώστας Β., από 50 ευρώ
Φώτης Κ., Κωνσταντίνα Π., Γιάννης Κ.,
Σωτήρης Δ., από 40 ευρώ Γεράσιμος
Σ. και Άννα Β., Μύρων Μ. 30 ευρώ, από
20 ευρώ Γιώργος Κ., Τάκης Χ., Χρή-
στος Κ., Βασίλης Γ., Γεωργία Δ. και
Βαγγέλης Μ., από 10 ευρώ Νίκος Κ.,
Σπύρος Ν., Δήμητρα Κ., Νίκος Β., Κα-
τερίνα Σ., από 5 ευρώ Ηλίας Σ. και Μα-
τίνα Σ. 

Τις επόμενες μέρες κλείνουν οι υπο-
ψηφιότητες για τις εκλογές στις 7 Ιού-
λη. Δίνουμε τη μάχη με τα ψηφοδέλτια
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ πανελλαδικά, με τις
συντρόφισσες και τους συντρόφους
του ΣΕΚ στην πρώτη γραμμή και αυτής
της μάχης. Ενισχύστε όσο περισσότε-
ρο μπορείτε για να ξεπεράσουμε όλες
τις οικονομικές πιέσεις και να βγάλου-
με περισσότερο ενισχυμένη την αντι-
καπιταλιστική αριστερά!

Στόχος 50.000 €

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Γενική απεργία στη Βραζιλία, 14 Ιούνη



Ανοιχτή Εκδήλωση στην πλατεία Περιβολάκι της Νίκαια-
ςπραγματοποίησε την περασμένη Τετάρτη 12 Ιουνίου το δη-

μοτικό σχήμα “Ανταρσία στην Κοκκινιά της προσφυγιάς και της
αντίστασης”, λίγες μέρες μετά την επανεκλογή του για δεύτερη
φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο Νίκαιας Ρέντη και πριν τις εθνι-
κές εκλογές της 7ης Ιουλίου. 

Ομιλήτριες στην εκδήλωση ήταν η Κατερίνα Θωίδου, επικε-
φαλής και δημοτική σύμβουλος Νίκαιας και η Τασούλα Δημη-
τριάδου, μέλος ΔΣ Συλλόγου Γονέων 12ου Δημοτικού Σχολείου
Νίκαιας. 

Η Κατερίνα μίλησε αρχικά για τα αποτελέσματα των δημοτι-
κών εκλογών, τονίζοντας ότι η δεύτερη εκλογή της Ανταρσία
στην Κοκκινιά στο Δημοτικό Συμβούλιο αναδεικνύει ότι η αντικα-
πιταλιστική αριστερά έχει παγιωθεί ως μία αναγνωρίσιμη δύνα-
μη που μπορεί να κάνει τη διαφορά με τις ενωτικές της πρωτο-
βουλίες. Τόνισε ότι ενόψει των βουλευτικών εκλογών έχουμε να
δώσουμε μάχες με κλιμάκωση των αγώνων μέσα στην προεκλο-
γική περίοδο και κοινή δράση και εκλογική παρέμβαση της αρι-
στεράς πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ, σε αντικαπιταλιστική κατεύθυνση.     

Στις μάχες που έχουμε να δώσουμε την επόμενη περίοδο στη

Νίκαια αναφέρθηκε η Τασούλα, για να μην αφήσουμε να μετα-
τραπεί ο Δήμος ακόμα περισσότερο σε ανταποδοτική επιχείρη-
ση, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το χώρο της Παιδείας. Το
επόμενο διάστημα ο Δήμος μαζί με το υπουργείο έχουν αποφα-
σίσει να στοιβάξουν τα  προνήπια σε κοντέινερ στις αυλές των
σχολείων, ενώ τα σχολικά κτίρια ρημάζουν
και τα σχολεία έχουν γεμίσει χορηγούς αφού
η δημοτική αρχή δεν διεκδικεί χρήματα. Τόνι-
σε ότι  σαν “Ανταρσία στην Κοκκινιά” κάναμε
ένα άνοιγμα στον κόσμο της αριστεράς, ο
οποίος μας στήριξε και τώρα συνεχίζουμε
ενωτικά ενάντια στην καταπίεση, την κατα-
στροφή του περιβάλλοντος, το ρατσισμό, το
φασισμό. 

Στη συνέχεια το λόγο πήραν η Φιλιώ Φραγ-
κάκου, εργαζόμενη στο νοσοκομείο Άγιος
Σάββας που μίλησε για την μεγάλη απεργία

του σωματείου ενάντια στις απολύσεις των καθαριστριών, η Μή-
τση Μπάμπακου, συνταξιούχος εκπαιδευτικός που θύμισε τις
μάχες του αντιφασιστικού κινήματος στην πόλη και τη συμπλή-
ρωση 10 χρόνων από την ίδρυση της ΚΕΕΡΦΑ, ο Λεωνίδας Κον-
τουδάκης από την ΚΕΕΡΦΑ Νίκαιας, η Διονυσία Πυλαρινού από
το ΣΕΚ.

Εύη Σταμπολή
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«Όλες οι Ελληνίδες και οι Έλληνες
είναι και πρέπει να το γνωρίζουν
και να αισθάνονται απόλυτα

ασφαλείς. Η τουρκική προκλητικότητα και η
παραβίαση του διεθνούς δικαίου δεν αποτελεί
ένδειξη ισχύος, αλλά αδυναμίας. Η Ελλάδα εί-
ναι μια χώρα ισχυρή και έχει το τελευταίο διά-
στημα καταφέρει να διαμορφώσει συμμαχίες
και ερείσματα τόσο ισχυρά όσο ποτέ άλλοτε». 

Αυτά δήλωσε ο πρωθυπουργός μετά την
έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ που πραγμα-
τοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή 16/6. Βέ-
βαια, μέσα στο τριήμερο του Αγίου Πνεύμα-
τος, το απολύτως τελευταίο πράγμα που θα
μπορούσε να διαγνώσει κανείς στον κόσμο -εί-
τε βρισκόταν στο χωριό του είτε σε κάνα νησί
είτε σε κάποια παραλία της Αττικής ή απέναντι
σε κάναν ανεμιστήρα προσπαθώντας να δρο-
σιστεί- ήταν “ανησυχία” για την “ισχύ” και τις
“συμμαχίες της χώρας μας”.

Την ίδια όμως στιγμή που το Υπουργείο
Άμυνας “καθησυχάζει” τον κόσμο, έρχεται ο
ίδιος ο Τσίπρας να τροφοδοτήσει το θερμό
κλίμα και την ανασφάλεια. Στη συνάντηση που
είχε με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Αποστο-
λάκη μετά το ΚΥΣΕΑ “οι δύο άνδρες συμφώνη-
σαν από κοινού ο κ. Αποστολάκης να μην είναι
υποψήφιος στις εθνικές εκλογές για να μπορέ-
σει απερίσπαστος, ως πολιτικός προϊστάμενος
των Ενόπλων Δυνάμεων, να επιτελέσει το εθνι-
κό του καθήκον”!

Θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι η
στάση του πρωθυπουργού έχει να κάνει με τη
δημιουργία εντυπώσεων προκειμένου μέσα
στην προεκλογική περίοδο να προσελκύσει το
μονίμως “ανησυχών εθνικά” κομμάτι των δε-
ξιών ψηφοφόρων. Όμως, όση αλήθεια και αν
εμπεριέχει αυτός ο ισχυρισμός (παρά την πα-
ταγώδη αποτυχία αυτής της τακτικής που εί-
δαμε επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια να
εφαρμόζει ο ίδιος ο πρωθυπουργός και ακόμη
περισσότερο ο πρώην υπουργός Άμυνας, Καμ-
μένος) τα βασικά κίνητρα του Τσίπρα δεν είναι
προεκλογικά.

Έχουν να κάνουν με τη συνολική δεξιά κα-
τρακύλα του ΣΥΡΙΖΑ που προσαρμόζεται όχι
μόνο στις πιέσεις της ΝΔ για πιο σκληρή στά-
ση στα “εθνικά” αλλά συνολικότερα στις πιέ-
σεις που θέτουν οι πολυεθνικές και η ελληνική
άρχουσα τάξη για τα συμφέροντά τους που
διακυβεύονται στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Η έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ αφορούσε

τις “πληροφορίες” περί τουρκικής “γεώτρησης
εντός της κυπριακής ΑΟΖ” καθώς σύμφωνα με
τον κυβερνητικό εκπρόσωπο της κυπριακής κυ-
βέρνησης, Πρόδρομο Προδρόμου, έχει ξεκινή-
σει «θαλάσσια εισβολή» (!) γιατί «τις τελευταίες
ημέρες φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες πληρο-
φορίες για μεταφορά κάποιων υλικών που είναι
σαν να δείχνουν ότι γίνεται όντως γεώτρηση”
προσθέτοντας ότι “δεν είμαστε όμως σε θέση
να επιβεβαιώσουμε αυτές τις πληροφορίες”. 

Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τους επιχειρη-
σιακούς σχεδιασμούς που αποφάσισε το ΚΥ-
ΣΕΑ και πρέπει να κρατήσουν τον Αποστολάκη
στο υπουργείο τις επόμενες τρεις προεκλογι-
κές βδομάδες σχετικά με τις ανεπιβεβαίωτες
πληροφορίες. Το μόνο το οποίο εκφράστηκε
δημόσια μετά τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ είναι η
απόφαση της ελληνικής και κυπριακής κυβέρ-
νησης να ζητήσουν από κοινού στην επερχόμε-
νη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ την επόμενη βδο-
μάδα “ακόμα και την επιβολή κυρώσεων από
την ΕΕ προς την Τουρκία εάν επιβεβαιωθεί ότι
έχει γίνει γεώτρηση εντός της κυπριακής ΑΟΖ”. 

Ήδη σε αυτήν την κατεύθυνση στα πλαίσια
της συνόδου των χωρών MED7 της ΕΕ στη
Μάλτα την περασμένη Παρασκευή, ο Τσίπρας
δήλωσε ότι “οι ηγέτες της εκφράζουν την πλή-

ρη στήριξή τους προς τον πρόεδρο της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας σχετικά με όσα συμβαί-
νουν στην Κυπριακή ΑΟΖ”. Πράγματι, ο Μα-
κρόν δήλωσε: «Η Τουρκία πρέπει να σταματή-
σει τις παράνομες δραστηριότητες της στην
ΑΟΖ της Κύπρου». Ο Ιταλός πρωθυπουργός
Κόντε εξέφρασε την “πλήρη υποστήριξη του
στην Κύπρο, διαμηνύοντας πως έχει απόλυτο
δικαίωμα να εφαρμόσει τα κυριαρχικά της δι-
καιώματα στην κυπριακή ΑΟΖ”.  Ενώ σε δηλώ-
σεις του και ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρ-
τμεντ χαρακτήρισε την τουρκική γεώτρηση ως
«ιδιαίτερα προκλητικό» βήμα που θα ανεβάσει
την ένταση στην περιοχή. 

Συμφέροντα
Είναι αναμενόμενη αυτή η στάση εκ μέρους

των συγκεκριμένων κυβερνήσεων καθώς διό-
λου τυχαία στην κυπριακή ΑΟΖ δραστηριοποι-
ούνται οι αμερικανικές Exxon Mobil και Noble
Energy, η γαλλική Total και η ιταλική EΝΙ. 

Για τα συμφέροντά αυτών των εταιριών και
για την ανάδειξη του ελληνικού καπιταλισμού
σε κεφαλοχώρι της Ανατολικής Μεσογείου, η
ελληνική και κυπριακή κυβέρνηση έχουν προ-
χωρήσει τα τελευταία χρόνια σε μονομερείς
χαράξεις ΑΟΖ στην Ανατολική Μεσόγειο και

γεωτρήσεις. Πανηγυρίζει, λοιπόν, ο Τσίπρας
για να παρουσιάσει σαν “εγγυητές της ασφά-
λειας” - ποιους; 

Τον Τραμπ, αυτόν τον καιροσκόπο ακροδεξιό,
ρατσιστή, σεξιστή του χειρίστου είδους την ώρα
μάλιστα που αυτός προετοιμάζει νέο θερμό
επεισόδιο με το Ιράν; Τους “εταίρους” της ΕΕ
την ίδια στιγμή που αυτοί μέσω της Κομισιόν
απαιτούν από τον ΣΥΡΙΖΑ να πάρει πίσω ακόμη
και τα λιγοστά ψίχουλα που έδωσε το Μάιο; Την
στυγνή δικτατορία του Σίσι στην Αίγυπτο που
πριν 15 μέρες έδωσε τα “φώτα” της στους πρα-
ξικοπηματίες του Σουδάν για το πώς μπορείς να
κατασφάξεις ένα λαό; Το κράτος του Ισραήλ,
τον άλλο σύμμαχο του “άξονα” Ελλάδας-Κύ-
πρου-Αιγύπτου-Ισράηλ- καθώς αυτό εντείνει
ανενόχλητο την σφαγή των Παλαιστινίων;   

Τα συμφέροντα που εξυπηρετεί καθώς και
οι “συμμαχίες” της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ -που
αναμφίβολα θα συνεχίσει η ΝΔ εφόσον γίνει
κυβέρνηση- δεν αποτελούν εγγύηση “ασφάλει-
ας” και “σταθερότητας” στην περιοχή αλλά
οξύνουν την πολεμική ένταση, ό,τι και να λένε
για “ειρηνική συνύπαρξη” των λαών. Οι τελευ-
ταίοι άλλωστε θα κληθούν να πληρώσουν ξανά
το μάρμαρο είτε χρηματοδοτώντας δίπλα στο
χρέος και νέους εξοπλισμούς, είτε ακόμη χει-
ρότερα σε ένα θερμό επεισόδιο ή ένα πόλεμο,
σαν και αυτούς που διεξήγε το ελληνικό κρά-
τος και στο παρελθόν έχοντας την υποστήριξη
των “ισχυρών” με γνωστά αποτελέσματα.

Το εργατικό και αντιπολεμικό κίνημα και στις
δύο πλευρές του Αιγαίου και στις δύο πλευρές
της Κύπρου έχει καθήκον να μπει μπροστά για
να σταματήσει αυτά τα επικίνδυνα σχέδια
όξυνσης ανάμεσα στον τουρκικό και ελληνικό
καπιταλισμό. 
• Η καταπληκτική αντιπολεμική ταινία γυρι-

σμένη στην Κύπρο και στις δύο πλευρές του
τείχους «Αναζητώντας τον Χέντριξ», που παί-
χτηκε πρόσφατα και πέτυχε την καλύτερη μέ-
χρι στιγμής ελληνική πρεμιέρα το 2019, είναι
ένα μικρό παράδειγμα της απήχησης του αντι-
πολεμικού και διεθνιστικού μηνύματος. Ας ανα-
ζητήσει να την δει ο πρωθυπουργός. Ακόμη και
αν τα “εθνικά” του προτάγματα τον δυσκο-
λεύουν πλέον να συμφωνήσει με μηνύματα που
αμφισβητούν και διακωμωδούν έννοιες όπως
τα σύνορα, ίσως ανακαλύψει άλλο ένα λόγο
που δεν μπορεί να συσπειρώσει τους αριστε-
ρούς ψηφοφόρους ενόψει των εκλογών.

Γιώργος Πίττας

STOP στις εξορμήσεις 
στην Ανατολική Μεσόγειο

ΝΙΚΑΙΑ

Πλατεία Περιβολάκι, Νίκαια, 12 Ιούνη

Πομπέο, Αναστασιάδης, Νετανιάχου, Τσίπρας
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Α' ΑΘΗΝΑΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΑΡΓΥΡΗ ΝΙΚΗ
ΑΣΛΑΝΙΔΗ ΠΑΡΘΕΝΑ
ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΒΡΥΖΑΚΗ ΤΑΝΙΑ
ΓΑΝΙΑΡΗ ΠΟΠΗ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΖΙΟΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΖΩΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΛΩΝΙΖΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΠΑΚΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ ΦΛΩΡΑ
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥΔΗ ΜΑΤΙΝΑ
ΣΗΦΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΙΑΠΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Β1 ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΛΕΦΑΝΤΗ ΜΕΛΙΝΑ
ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΘΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΛΟΪΖΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΜΑΡΤΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΜΠΛΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΠΟΥΓΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΟΡΕΣΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΠΙΤΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΡΑΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΡΙΧΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Β2 ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΔΑΡΔΑΒΙΛΑ ΜΥΡΤΩ
ΔΡΑΓΑΝΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΖΟΥΠΑ ΣΤΕΛΛΑ
ΖΟΥΡΜΠΑΚΗ ΜΑΧΗ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΠΟΥΡΙΤΗ ΛΙΛΙΑΝ
ΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Β3 ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΛ ΟΝΤΑΤ ΜΟΥΣΑ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΑΡΛΑΠΑΝΟΥ ΛΕΝΑ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΚΕΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΛΑΦΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΑΝΤΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
ΛΥΣΙΚΑΤΟΥ ΖΑΝΝΕΤΑ
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΙΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΝΟΣ
ΞΗΡΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΞΙΦΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗ
ΠΑΠΠΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΡΩΡΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

Α' ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΛΦΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΤΑΣΟΣ
ΔΕΛΛΑΓΡΑΜΑΤΙΚΑ ΦΙΛΙΑ
ΔΙΑΒΟΛΑΚΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΜΑΚΡΗΣ ΜΑΚΗΣ

ΜΠΕΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ
ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

Β' ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ ΦΡΑΤΖΕΣΚΑ
ΒΑΖΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΗΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΘΩΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΚΑΡΤΕΡΗΣ ΜΑΝΟΣ
ΚΑΣΑΡΧΟΥ ΛΕΝΑ
ΚΟΥΓΙΤΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΝΙΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΦΡΑΓΚΑΚΟΥ ΦΙΛΙΩ

Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ ΒΙΚΥ
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΣΜΙΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΟΙΛΑΚΟΥ ΣΥΛΒΙΑ
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΠΛΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΙΒΗ
ΣΥΛΑΪΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Β' ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΜΠΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΚΟΛΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΩΔΟΥ ΛΗΔΑ
ΚΟΛΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΟΛΟΤΣΙΟΣ ΣΑΚΗΣ
ΚΟΜΝΙΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΞΟΠΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΛΕΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΖΑΜΑΔΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗ ΧΡΥΣΗ
ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ

Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΒΛΑΧΟΜΗΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΒΙΤΣ ΣΕΒΑΣΤΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
ΚΟΥΒΑΚΑ ΕΛΕΝΗ
ΠΛΟΥΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΚΟΚΚΙΝΟΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ
ΜΠΑΘΑ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΗ ΕΥΔΟΚΙΑ
ΤΡΙΚΑΛΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΣΩΛΗ ΕΛΕΝΗ-ΑΝΝΑ

ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΒΕΡΔΕ ΛΕΝΑ

ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΚΑΣΣΕΛΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ
ΒΡΑΤΣΙΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΑΡΓΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΛΑΚΚΑ ΛΑΥΡΙΑ

ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΛΟΥΔΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΚΑΝΙΣΤΡΑ ΑΝΝΑ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΙΑΣΩΝ
ΜΠΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΧΑΪΝΤΑΡ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΚΟΛΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΟΥΝΟΥΚΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΡΟΔΗ ΕΛΕΝΗ

ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΙΚΑΣ

ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ
ΚΟΥΣΙΝΟΒΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΛΑΖΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΜΠΟΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΚΛΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΛΑΧΑΝΙΩΤΗ ΤΟΝΙΑ
ΧΑΪΚΑΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
ΜΠΑΧΟΥΡΟΥ ΒΑΣΩ
ΣΑΜΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΤΣΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΝΙΑ
ΒΑΛΑΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΚΟΥΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΡΟΥΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΑ

ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΕΚΙΜΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΒΛΑΧΑΣ ΠΑΝΟΣ
ΓΚΙΚΑ ΛΟΥΪΖΑ
ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΣΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΟΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΙΤΤΑ ΤΑΤΙΑΝΑ

ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΟΥΡΚΟΥΤΣΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΟΥΝΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΚΡΑΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΤΣΙΡΩΝΗ ΕΥΣΕΒΙΑ

ΝΟΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΓΑΪΤΑΝΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
ΜΑΛΓΑΡΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΣΠΡΑΓΚΑΘΟΣ ΑΒΡΑΑΜ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΓΓΕΛΙΤΣΑ
ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΡΗΣ

ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΒΑΣΙΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΓΕΝΗΚΟΜΣΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΣΙΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΑΜΟΥΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΚΕΡΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
ΖΑΜΠΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΖΩΓΡΑΦΙΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΛΕΙΔΩΝΑ ΙΣΜΗΝΗ
ΜΑΝΑΒΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΑΤΖΑΡΑ ΜΑΡΙΑ

ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΟΛΟΧΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΝΤΟΥΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΣ
ΣΕΒΑΣΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ
ΣΚΟΥΦΟΓΛΟΥ ΜΑΝΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΧΡΥΣΟΧΟΥ ΠΩΛΙΝΑ

ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗΣ ΠΑΝΟΣ
ΔΟΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΥ
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΗΛΙΑΖΗΜ ΤΖΕΜΑΛΗ
ΠΙΣΤΟΛΑ ΜΑΡΙΑ

ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΗΣ
ΚΕΡΑΤΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΤΕΤΣΙΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΓΙΑΡΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΖΙΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΘΟΣ
ΣΑΒΒΑΚΗ ΕΥΓΕΝΕΙΑ

ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΤΖΙΑΡΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ

ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ
ΚΛΟΥΚΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ

ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΕΚΑΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΑΒΟΥΛΙΔΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΤΑΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ)

ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΨΑΛΗ-ΓΕΡΟΚΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΕΛΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΤΡΙΖΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΟΣ
ΜΕΞΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΙΤΣΑΚΗ ΧΑΡΑ
ΦΙΩΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΖΑΝΝΗΣ 

Οι πρώτοι υποψήφιοι-ες με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις εκλογές της 7ης Ιουλίου
Η ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ συνεδρίασε την
Τετάρτη 12/6 και αποφάσισε τα εξής:

1. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ θα δώσει με αισιοδοξία και αποφα-
σιστικότητα τη μάχη των εκλογών με στόχο να συ-
σπειρώσει μέσα από μια πλατιά απεύθυνση όλον τον
μαχόμενο κόσμο του κινήματος και της Αριστεράς.
Για να προβάλει την αντικαπιταλιστική εναλλακτική
σαν τη μόνη ρεαλιστική διέξοδο απέναντι στην κρίση
του συστήματος. Για να προβάλει τις σκληρές ταξι-
κές απαντήσεις που χρειάζεται να δώσει το εργατικό
κίνημα και η αντικαπιταλιστική αριστερά απέναντι
στην ευρωμνημονιακή επίθεση που προωθούν τόσο η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όσο και η ΝΔ, της οποίας ανοίγει
το δρόμο.

2. Εκτιμάμε ότι δεν υπάρχουν οι πολιτικοί όροι και η

προγραμματική συμφωνία πολιτικής/εκλογικής συ-
νεργασίας ούτε με την ΛΑΕ, με βάση και την απόφα-
ση του πρόσφατου Πανελλαδικού Συμβουλίου της,
αλλά ούτε με άλλες δυνάμεις της μαχόμενης αριστε-
ράς, όπως φάνηκε και από τις τοποθετήσεις τους
στην ανοιχτή εκδήλωση-συζήτηση που κάλεσε η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ τη Δευτέρα 10 Ιουνίου στην Αθήνα. 

3. Η ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, στη βάση της ομόφωνης
εκτίμησής της για τα αποτελέσματα των εκλογών στις
26/5, θα προχωρήσει στην κατάρτιση των ψηφοδελ-
τίων της για τις εκλογές της 7ης Ιούλη, στην προετοι-
μασία των νέων υλικών της και στην οργάνωση της
εξώστρεφης δουλειάς σε όλη την Ελλάδα. Σ�αυτή τη
μάχη οι οργανώσεις και το ανένταχτο δυναμικό της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ θα χρειαστεί να δώσουν όλες τους τις δυ-
νάμεις σε συντροφικό κλίμα. 
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Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση των εργαζόμενων
στην Φριγκογκλάς έξω από το Υπουργείο Εργα-
σίας, την Πέμπτη 13/6, ενάντια στην απόφαση της

εργοδοσίας να κλείσει το εργοστάσιο της Κ.Αχαΐας και να
απολύσει τους εργαζόμενους. 

“Οι τράπεζες πήραν χρήματα για την ανακεφαλαιοποί-
ηση, πήραν χρήματα από μένα που είμαι εργάτης, έδω-
σαν ένα τεράστιο δάνειο στη Φριγκογκλάς για να μου
κλείσει τη δουλειά μετά.

Και όλα αυτά με την ανοχή των κυβερνήσεων αφού δεν
τους ελέγχει κανένας. Εμείς ζητάμε την επαναλειτουργία
του εργοστασίου. Ζητάμε δουλειά, τίποτε περισσότερο,
τίποτε λιγότερο” δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο
Τάκης Αναστασόπουλος, αναπληρωτής γραμματέας του
σωματείου εργαζομένων.

Την Τρίτη 18/6 οι εργαζόμενοι προχώρησαν σε τρίωρη
στάση εργασίας και συμβολικό αποκλεισμό της Εθνικής
Οδού Πατρών – Πύργου, κινητοποίηση που θα επαναλει-
φθεί και την Πέμπτη 20/6 μετά τη συνάντηση με την εργο-
δοσία.

“Αν δεν μπορεί η εργοδοσία που αποδείχθηκε ανίκανη
να κρατήσει ανοιχτό το εργοστάσιο, να το πάρουν στα χέ-
ρια τους οι εργαζόμενοι με κατάληψη και να απαιτήσουν
κρατικοποίηση της Φριγκογκλάς εδώ και τώρα χωρίς κα-
μιά αποζημίωση για τους εργοδότες. Να αναλάβει το κρά-
τος να στηρίξει  τους εργαζόμενους για να σωθούν οι
δουλειές και οι ζωές των εργατών” τονίζει ο Συντονισμός
Ενάντια στα Μνημόνια σε ανακοίνωση συμπαράστασης
που εξέδωσε. 

ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ

Την Τετάρτη 19 Ιούνη το Συνδικάτο Επισιτισμού προ-
χωρά σε 24ωρη απεργία στον κλάδο. Η απεργία έρ-
χεται μέσα σε μια περίοδο που έχει σημάνει κατακό-

ρυφη αύξηση του τζίρου αλλά και κλιμάκωση της απλη-
στίας  των αφεντικών. 

“Το 2018 ήταν η χρονιά που η τουριστική και επισιτιστι-
κή βιομηχανία στην Ελλάδα έπιασε επιδόσεις που δεν είχε
πιάσει ποτέ. 33 εκατομύρια άνθρωποι ήρθαν στη χώρα
για διακοπές ή για κρουαζιέρα με τα κέρδη να είναι υψη-
λότερα από ποτέ”, αναφέρει στην ΕΑ ο Βασίλης Μυρσι-
νιάς, μέλος του αντικαπιταλιστικού Δικτύου Εργαζόμενων
στον Επισιτισμό Τουρισμό “Η Καμαριέρα”. 

“Οι ενδείξεις για φέτος είναι ότι αυτός ο αριθμός θα ξε-
περαστεί. Σε αντιδιαστολή με αυτή την εικόνα βρίσκεται η
κατάσταση των εργαζομένων αυτής της βιομηχανίας. Η
τήρηση της από πέρυσι υπογεγραμμένης και ενεργοποι-
ημένης κλαδικής σύμβασης βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα
με ευθύνη των εργοδοτών, ενώ και η ίδια η σύμβαση σε
περιπτώσεις ενισχύει την 7ήμερη εργασία για εποχική
(σεζόν) εργασία. Σχεδόν ένας στους δυο εργαζομένους
δεν καλύπτεται ασφαλιστικά όσο δουλεύει ή καλύπτεται
ασφαλιστικά για το μισό χρόνο από αυτόν που πραγματι-
κά εργάζεται. 

Την ίδια στιγμή, όμως, στα πιο οργανωμένα κομμάτια
του κλάδου έχουν επιτευχθεί νίκες, από επιχειρησιακές
συμβάσεις με αυξήσεις σε μεγάλες μονάδες, μέχρι πλή-
ρεις αποζημιώσεις από εστιατόρια (περίπωση Aleria). Αυ-
τό δείχνει ότι από το συνδικαλισμό και τις εργατικές πα-
ρεμβάσεις στον κλάδο μόνο να κερδίσουμε έχουμε”.

Στην προκήρυξη της “Καμαριέρας” τονίζεται μεταξύ άλ-
λων: “Για 5η συνεχόμενη χρονιά η τουριστική βιομηχανία
ετοιμάζεται για ανάπτυξη κερδών και τζίρου. Είναι πρό-
κληση. Τα δώρα της κυβέρνησης με τη μείωση του ΦΠΑ
όχι μόνο δεν έκαναν πιο φιλεργατικούς τους εργοδότες,
τους έκαναν και πιο ακριβούς για την εργατική τάξη και τη
νεολαία που θέλουν να φάνε ένα γεύμα ή να πάνε διακο-
πές με αξιοπρέπεια. Στις 19 Ιούνη δεν πρέπει να πάμε για
δουλειά, μόνο να κερδίσουμε έχουμε απεργώντας και κα-
τεβαίνοντας στη συγκέντρωση”.

Κάτω τα χέρια από τους εργαζόμενους στην ΕΡΤ

Σε επαναλαμβανόμενες 24ωρες
απεργίες προχωρούν από την Τε-
τάρτη 19/6 οι εργαζόμενοι στην

ΕΡΤ διεκδικώντας εδώ και τώρα την
εφαρμογή της ήδη δημοσιευμένης σε
ΦΕΚ “ΚΥΑ αναβίωσης – συμψηφισμού”,
μέσω της οποίας κλείνει το κενό που
άφησε στα εργασιακά τους δικαιώματα η
διετία  του μαύρου (2013-2015). 

Στη συνέλευση που πραγματοποίησε η
ΠΟΣΠΕΡΤ την Τρίτη 18/6 πάνω από 200
εργαζόμενοι συμμετείχαν, με την συντρι-
πτική πλειοψηφία να τάσσεται υπέρ των
κινητοποιήσεων για την άμεση εφαρμογή
της ΚΥΑ. Από την Αριστερή Πρωτοβουλία
Εργαζόμενων τοποθετήθηκαν η Ειρήνη
Φωτέλη και η Άννα Τσινίκα τονίζοντας την
αναγκαιότητα της απεργίας.

Τα αυτονόητα
“Μερικά από τα πιο θεμελιώδη ζητήμα-

τα που σαν εργαζόμενοι της ΕΡΤ θέσαμε
από την πρώτη μέρα που ξανανοίξαμε με-
τά το μαύρο, τον Ιούνη του 2015 είναι
ακόμα στον αέρα. Δεν είναι μόνο τα χρή-
ματα, τα ένσημα και όλα τα εργασιακά
μας ζητήματα από την περίοδο του μαύ-
ρου. Είναι πάνω απ' όλα η ίδια η απρό-
σκοπτη λειτουργία της ΕΡΤ και το ξεκα-
θάρισμα ότι δεν θα έχουμε μια από τα
ίδια”, ανέφερε στην ΕΑ η Ειρήνη Φωτέλη
εκλεγμένο μέλος του ΔΣ της ΠΟΣΠΕΡΤ
με την Αριστερή Πρωτοβουλία Εργαζόμε-
νων. “Είναι ξεκάθαρο από τις δηλώσεις
των στελεχών της ΝΔ ότι την επόμενη μέ-
ρα μετά τις εκλογές, αν δεν έχουν ολο-
κληρωθεί οι διαδικασίες για την εφαρμο-
γή της ΚΥΑ δεν θα μπορέσουμε να διεκδι-
κήσουμε τίποτα. Έχουν περάσει 4 χρόνια
και ακόμα παλεύουμε για τα αυτονόητα”.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ΠΟ-
ΣΠΕΡΤ τονίζεται πως: “Με την ΚΥΑ εξα-

σφαλίζεται ο εξοπλισμός, η παραγωγή
και μετάδοση ραδιοτηλεοπτικού προϊόν-
τος, η διαφύλαξη της  περιουσίας της
ΕΡΤ και κυρίως η συνέχειά της μέσω της
οικονομικής της επάρκειας και αυτοτέλει-
ας. Ταυτόχρονα οι εργαζόμενοι ζητάμε
τη ΣΣΕ που αρνείται να υπογράψει η διοί-
κηση τόσο καιρό. Όταν οι υποσχέσεις
δεν τηρούνται, τα χρονικά περιθώρια δεν
υπάρχουν, ο διάλογος είναι προσχηματι-
κός, τότε η μόνη λύση είναι η απεργία”.

“Δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για
αναμονή”, τονίζεται στην προκήρυξη που
εξέδωσε η Αριστερή Πρωτοβουλία Εργα-
ζόμενων, “Πολλοί συνάδελφοι προβληματί-
ζονται για το αν τώρα είναι η κατάλληλη
στιγμή για κινητοποιήσεις. Η απάντηση εί-
ναι ΝΑΙ. Η προεκλογική περίοδος δεν ση-
μαίνει αναστολή αγώνων αλλά το αντίθετο. 

Αν θέλουμε μπορούμε να κάνουμε ό,τι

κάναμε το πεντάμηνο του «μαύρου». Λει-
τουργική κατάληψη και να εκπέμπουμε
«προεκλογικό» πρόγραμμα, με ευθύνη
των εργαζόμενων και των συνδικάτων.
Πρόγραμμα που να βάζει στο κέντρο του
τις ανάγκες και τους αγώνες των εργαζό-
μενων που διεκδικούν και παλεύουν, πρό-
γραμμα με τις ανάγκες της κοινωνίας και
όχι αυτό που επέβαλλε η κυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ εδώ και 4 χρόνια που δεν έχει καμία
σχέση με όλα όσα παλεύαμε την περίοδο
του «μαύρου».

Μόνο  αν συνεχίσουμε να αγωνιζόμα-
στε μπορούμε να πάρουμε την ΚΥΑ αλλά
και να στείλουμε μήνυμα στη ΝΔ ότι οι
εργαζόμενοι στην ΕΡΤ είναι μάχιμοι και
δεν θα αφήσουν να περάσουν τα όποια
σχέδια απεργάζεται η Δεξιά για την συρ-
ρίκνωση της ΕΡΤ”.

Κ.Μ.

ΔΟΕ Θέλουμε συνέλευση μάχης

Η 88η Γενική Συνέλευση της ΔΟΕ που θα πραγματοποι-
ηθεί από τις 23 μέχρι τις 26 Ιούνη στο ξενοδοχείο Novo-
tel στην Αθήνα γίνεται σε μια περίοδο που τα ξεπουλή-

ματα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζονται, όπου οι υποσχέσεις
για 15.000 διορισμούς παραμένουν στον αέρα. Όπου η αξιολό-
γηση της σχολικής μονάδας κρέμεται πάνω από τα σχολεία. Και
ταυτόχρονα τα ζόμπι της ΝΔ απειλούν ότι θα έρθουν ξανά στην
εξουσία.

Πολιτικά αυτό σημαίνει νέες σκληρές μάχες για τους εκπαι-
δευτικούς και για ολόκληρη την εργατική τάξη. Η ημερήσια διά-
ταξη του συνεδρίου βρίσκεται πολύ πίσω από τις ανάγκες της
εκπαίδευσης και των εργαζόμενων συνολικότερα. Για παράδειγ-
μα το ζήτημα του προσοντολόγιου, με ευθύνη της πλειοψηφίας
της ηγεσίας της ΔΟΕ δεν συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια
διάταξη, όπως και το ζήτημα των διορισμών. Από εκεί και πέρα,
η πλειοψηφία της ηγεσίας της ΔΟΕ δεν φαίνεται  διατεθιμένη να
προτείνει την παραμικρή απεργιακή κινητοποίηση για την αντί-
σταση του κλάδου.

Ωστόσο όλη την προηγούμενη χρονιά γίναμε μάρτυρες ενός
μεγάλου κινήματος όπου οι εκπαιδευτικοί για σχεδόν μια εβδο-
μάδα απέργησαν διεκδικώντας το αυτονόητο, μαζικούς διορι-
σμούς, τον διορισμό όλων των αναπληρωτών με βάση το πτυχίο
και την προϋπηρεσία.

Όλα τα προηγούμενα χρόνια, δεν σταμάτησαν οι μάχες ενάν-
τια στις περικοπές, οι μάχες για τη διεκδίκηση περισσότερων
χρημάτων για τη λειτουργία των σχολείων.  Ο κόσμος που έδω-
σε αυτές τις μάχες πρέπει να καθορίσει τη πολιτική συζήτηση
και τις κατευθύνσεις που πρέπει να πάρει το συνέδριο. Γι'αυτό
και από τη δική μας τη πλευρά προτείνουμε ότι πρέπει να υπάρ-
ξει απόφαση για απεργιακή κινητοποίηση στη νέα χρονιά. 

Επειδή είναι μπροστά μας τα ζητήματα, επειδή οι 15.000
προσλήψεις που έχει τάξει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι στον
αέρα. Επειδή το προσοντολόγιο είναι απειλή και έχει αρχίσει να
σπρώχνει χιλιάδες εκπαιδευτικούς να δίνουν πολλές χιλιάδες
ευρώ προκειμένου να βρουν μεταπτυχιακά για να εξασφαλίσουν
μια ελπίδα ότι μπορεί αύριο να βρουν δουλειά. Χρειάζεται να εί-
ναι ένα συνέδριο μάχης και όχι συνέδριο εκλογικών μηχανισμών
και συσχετισμών.

Οι Παρεμβάσεις χρειάζεται να πρωταγωνιστήσουν σε αυτή
την κατεύθυνση. 

Σεραφείμ Ρίζος, Μέλος του ΔΣ του ΣΕΠΕ Χανίων 
και αντιπρόσωπος στην 88η Γενική Συνέλευση της ΔΟΕ

Το 19ο Συνεδρίο της ΟΛΜΕ θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα
(ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ) από το Σάββατο 29/6 έως την Τρίτη 2/7.

Να θυμηθούμε την απάντηση που δώσαμε στο “Μαύρο”.
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Την Πέμπτη 13 Ιουνίου ανεστάλη τελι-
κά το εργοδοτικό λοκάουτ στα ιδιω-

τικά διαγνωστικά εργαστήρια. Η αντα-
περγία των αφεντικών ξεκίνησε στις 10 Ιουνίου και έλαβε την ανοιχτή
στήριξη της ΝΔ καθώς επικεφαλής των εργοδοτών στην διαπραγμάτευ-
ση με την κυβέρνηση τέθηκε ο νέος περιφερειάρχης Γιώργος Πατού-
λης. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ εμφανώς παραδομένη
στους εκβιασμούς των εργοδοτών μοίραζε υποσχέσεις για αύξηση της
χρηματοδότησης και νέα δώρα εκατομμυρίων. 

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης για τον υπουργό Υγείας Ξανθό
αποδείχθηκε μία διαρκή διολίσθηση σε κεκλιμένο πεδίο. Αρχικά ο Ξαν-
θός ανακοίνωσε στους εργοδότες των ιδιωτικών διαγνωστικών την αύ-
ξηση κατά 9 εκατομμύρια του προϋπολογισμού του 2019. Αυτή η υπο-
χώρηση άνοιξε την όρεξη στα αφεντικά που διεκδίκησαν 60 εκατ. ευρώ
από ληξιπρόθεσμες οφειλές από το 2009 (απ’ την περίοδο που ξεκίνη-
σε ένας γύρος επιθέσεων στα ασφαλιστικά ταμεία μέσω συγχωνεύσε-
ων και καταργήσεων) και άλλα 60 εκατ. ευρώ από την κατάργηση του
clawback και του rebate για το β’ εξάμηνο του 2018. Ο εκβιασμός αυ-
τός οδήγησε τελικά την ηγεσία του υπουργείου Υγείας σε νέες παρα-
χωρήσεις 30 εκατ. ευρώ για τον κλειστό προϋπολογισμό των διαγνω-
στικών για το 2019 φτάνοντας τα 396 εκατ. ευρώ, από 357 εκατ. ευρώ
το 2018. 

Σημαντικό ρόλο στην αναστολή του λοκάουτ έπαιξε η απεργία των ερ-

γαζομένων στην ιδιωτική υγεία που
πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιουνίου με
συγκέντρωση στο Υπουργείο Εργασίας

αναδεικνύοντας την έλλειψη ΣΣΕ στον κλάδο και τους εκβιασμούς των
εργοδοτών σε εργαζόμενους την εβδομάδα του λοκάουτ, την ίδια ώρα
που τα αφεντικά προσπαθούσαν να εμφανιστούν σαν θύματα. 

Παρά το clawback και το rebate σημειώνεται εκτίναξη της κερδοφορίας
για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ιδιωτικής
Υγείας. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ICAP τα συ-
νολικά έσοδα των επιχειρήσεων παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών Υγείας
στην Ελλάδα το 2018, σε σχέση με το 2017, κινήθηκαν ανοδικά, σημει-
ώνοντας τζίρο 1,35 δισ. ευρώ.  Ενδεικτική για τα κέρδη είναι και η εικόνα
των επενδύσεων σε ιατρικά μηχανήματα που γίνονται στον ιδιωτικό τομέα.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Ινστιτούτου Εφοδιαστικής Αλυσίδας
και Τεχνολογίας Νοσοκομείων, το 2018 καταγράφηκαν συνολικά στον
δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα Υγείας 28.230 ιατρικά μηχανήματα υψηλής
τεχνολογίας, εκ των οποίων στα δημόσια νοσοκομεία υπάρχει εγκατε-
στημένο και λειτουργεί το 29,4% των μηχανημάτων αυτών. Ενδεικτικά, ο
δημόσιος τομέας διαθέτει 146 αξονικούς τομογράφους, ενώ ο ιδιωτικός
338. Το δημόσιο έχει 51 μαγνητικούς τομογράφους εγκατεστημένους και
ο ιδιωτικός τομέας 318. Οσο για τους ψηφιακούς μαστογράφους,
το δημόσιο έχει 45, ενώ ο ιδιωτικός τομέας 302.

Κώστας Πολύδωρος

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Πανελλαδικές κινητοποιήσεις μέσα στην
προεκλογική περίοδο με τη στήριξη της
ΠΟΕΔΗΝ πραγματοποιούν την Τετάρτη

19 Ιούνη  οι πάνω από 4.000 συμβασιούχοι ερ-
γαζόμενοι με προγράμματα ΟΑΕΔ στη δημό-
σια Υγεία. Η ΠΟΕΔΗΝ καλύπτει και στηρίζει
την κινητοποίηση με στάση εργασίας από τις
11πμ-4μμ και την συγκέντρωση έξω από το
υπουργείο Υγείας στις 12 το μεσημέρι.

Σημαντική ήταν η σύσκεψη που πραγματο-
ποίησε το Συντονιστικό των Νοσοκομείων τη
Δευτέρα 17/6 στο νοσοκομείο Αγ. Σάββας με
βασικό θέμα την οργάνωση της απεργίας. Μι-
λώντας στην σύσκεψη η Κατερίνα Θωίδου, ερ-
γαζόμενη με πρόγραμμα ΟΑΕΔ στο Εθνικό
Κέντρο Αιμοδοσίας τόνισε:

“Η ανταπόκριση από τους συμβασιούχους
μέσα στα νοσοκομεία για την απεργία είναι η
μεγάλη απάντηση στις δηλώσεις όλου του δεξι-
ού συρφετού που μας απειλεί ότι θα μας απο-
λύσει. Αυτή η στάση εργασίας είναι η καλύτερη
απάντηση όχι μόνο όσων εργάζονται με ΟΑΕΔ,
αλλά όλων των συμβασιούχων στα νοσοκομεία
που ξέρουμε πολύ καλά ότι ξεπερνάνε τους
12.000. Η μάχη αυτή ωστόσο δεν είναι μόνο μά-
χη των συμβασιούχων, αλλά και των μόνιμων
εργαζόμενων στα νοσοκομεία, αφού οι απειλές
λένε ότι θα περάσουν σε μια πολιτική σκληρών
περικοπών και προσλήψεων 1 προς 5. 

Όλοι καταλαβαίνουμε λοιπόν πως αν δεν
σταματήσουμε αυτές τις απειλές και δεν διεκ-
δικήσουμε, τώρα μέσα στην προεκλογική πε-
ρίοδο, τη δέσμευση ότι θα παραμείνουμε στη
δουλειά, ανοίγει ο ασκός του Αιόλου και για
την ιδιωτικοποίηση των νοσοκομείων, αλλά και
για απολύσεις ακόμα και μόνιμου προσωπικού,
όπως έχουμε δει και στο παρελθόν.

Γιαυτό ήταν πολύ σωστή η πρωτοβουλία
που πήρε η ομάδα των συμβασιούχων για
απεργία και συγκέντρωση έξω από το υπουρ-
γείο, αλλά και η προσπάθεια να γίνουν πανελ-
λαδικές κινητοποιήσεις παντού.

Η κινητοποίηση της Τετάρτης είναι η αρχή

για να ξεκινήσουμε ένα μεγάλο αγώνα προκει-
μένου να κρατήσουμε τη δουλειά μας. Στέλνου-
με μήνυμα πως είμαστε αποφασισμένοι να διεκ-
δικήσουμε τη δουλειά μας μέχρι τέλος. Δεν πα-
ρακαλάμε για να μείνουμε στη δουλειά μας. Ξέ-
ρουμε καλά πως μείναμε στη δουλειά μας γιατί
το παλέψαμε όλα αυτά τα χρόνια. Ξέρουμε πο-
λύ καλά ότι κάποιοι θεωρούσαν ανέφικτο ότι θα
πάρουμε παράταση στη δουλειά μας. Όμως
κερδίσαμε με τους αγώνες μας και το Νοέμβρη
του 2017 και τον Οκτώβρη του 2018.  Οι παρα-
τάσεις γίνονταν μετά από κινητοποιήσεις που
επέβαλαν στη κυβέρνηση ότι τα νοσοκομεία
δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς εμάς”. 

Διεκδικούμε μονιμοποίηση
“Την Τετάρτη βγαίνουμε στην κινητοποίηση

με το σκεπτικό ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει.
Τώρα μέσα στην προεκλογική περίοδο να βά-
λουμε το ζήτημα ότι, όχι μόνο δεν θα μας απο-
λύσει κανείς, αλλά διεκδικούμε και τη μονιμο-
ποίησή μας, αφού μετά από τρία χρόνια στη

δουλειά έχουμε κάθε λόγο να θεωρούμε ότι τα
νοσοκομεία δεν μπορούν να λειτουργήσουν
χωρίς εμάς. Και έτσι βάζουμε τις βάσεις για
καινούριες κινητοποιήσεις και μέσα στον Ιού-
λη”, τόνισε η Κ. Θωίδου.

“Όλοι και όλες εμείς οι συμβασιούχοι καλύ-
πτουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες στα Νο-
σοκομεία, παλεύουμε για τη μονιμοποίηση μας
αλλά και για χιλιάδες άλλες προσλήψεις για να
σώσουμε τη Δημόσια και Δωρεάν Υγεία, την
οποία οι Πατούληδες, οι Κούληδες και οι κλινι-
κάρχες των ιδιωτικών μαγαζιών θέλουν να την
δουν να ψοφάει για να κερδοσκοπήσουν πάνω
στις πλάτες των φτωχών και της ανάγκης τους
. Η καλύτερη απάντηση στα σενάρια και τις
απειλές της Δεξιάς αλλά και στην κατάντια του
ΣΥΡΙΖΑ είναι μόνο μία: η σκληρή ταξική απάν-
τηση, δηλαδή η ΑΠΕΡΓΙΑ”, τονίζεται σε προκή-
ρυξη που εξέδωσε το Συντονιστικό των Νοσο-
κομείων και μοιράστηκε σε δεκάδες νοσοκο-
μεία πανελλαδικά.

Κυριάκος Μπάνος

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Με μεγάλη συμμετοχή και περιφρουρή-
σεις καταστημάτων σε κεντρικά κατα-

στήματα και διευθύνσεις σε όλη την Ελλά-
δα πραγματοποιήθηκε η 24ωρη απεργία
των εργαζόμενων στην Εθνική Τράπεζα την
Παρασκευή  14/6. Όπως ανακοίνωσε ο
Σύλλογος των Υπαλλήλων στην Εθνική
Τράπεζα (ΣΥΕΤΕ) η απεργία ξεπέρασε σε
συμμετοχή το 65%, αποδεικνύοντας στην
πράξη πως οι τραπεζοϋπάλληλοι δεν κά-
θονται με σταυρωμένα χέρια μπροστά στις
επιθέσεις που δέχονται. 

Ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια
οργανώνει εκδήλωση με θέμα τις μάχες
των τραπεζοϋπάλληλων, την Πέμπτη 27/6
στις 4μμ, στο ΕΚΑ.

“Η επιτυχία της απεργίας έδειξε ότι οι
συνάδελφοι είναι εξοργισμένοι με τις μεθο-
δεύσεις της διοίκησης της ΕΤΕ που θέλει
να καταργήσει στην ουσία τον κανονισμό
εργασίας της τράπεζας”, ανέφερε στην ΕΑ
ο Κώστας Λύτρας, εργαζόμενος της ΕΤΕ
που πήρε μέρος στην περιφρούρηση του
κεντρικού της  Αιόλου και συνέχισε:

“Ο διευθύνων σύμβουλος Μυλωνάς εκ-
βιαστικά και την τελευταία στιγμή αποφάσι-
σε να συνδέσει την υπογραφή ΣΣΕ με την
αλλαγή του Κανονισμού Εργασίας. Μια
βδομάδα πριν τη λήξη της παλιάς ΣΣΕ έρ-
χονται ξαφνικά να μας πουν πως θα εργα-
ζόμαστε με στόχους εργασίας και μπό-
νους. Στην ουσία αυτό που θέλουν είναι να
δημιουργήσουν ένα πλαίσιο εργασίας που
όποιος δεν το φτάνει θα εξωθείται σε από-
λυση. 

Δεν φτάνουν τα προγράμματα εθελού-
σιας, δεν φτάνει που κλείνουν καταστήμα-
τα κατά δεκάδες, δεν φτάνουν οι ενοικιαζό-
μενοι εργαζόμενοι-λάστιχο των 500 ευρώ,
τώρα θέλουν να ξεκινήσουν απολύσεις.
Θέλουν να καθιερώσουν ένα μοντέλο που
σταδιακά θα μας απαξιώνει και θα μας πε-
τάει στο δρόμο. 

Το κακό είναι πως ο ΣΥΕΤΕ δεν κινείται
με την μαχητικότητα που πρέπει σε τέτοιες
στιγμές. Βάλανε μια απεργία 10 μέρες πριν
λήξει η ΣΣΕ, πολύ λίγη και πολύ καθυστε-
ρημένη. Έπρεπε να έχουμε ξεκινήσει νωρί-
τερα και να βάλουμε μέσα και την ΟΤΟΕ. 

Βλέπουμε σε όλες τις τράπεζες να πλήτ-
τονται τα δικαιώματα των εργαζόμενων και
των συνταξιούχων.

Είδαμε και στην περιφρούρηση του κεν-
τρικού στην Αιόλου κατά τη διάρκεια της
απεργίας συνταξιούχους της ΕΤΕ να δί-
νουν μάχη μαζί μας για το ΛΕΠΕΤΕ. Χρει-
άζεται να υπάρξει συντονισμός.  Στη συνε-
δρίαση του ΔΣ του ΣΥΕΤΕ την Τρίτη 17/6
πρέπει να μπει πρόγραμμα κινητοποιήσε-
ων. Γι' αυτό και η εκδήλωση του Συντονι-
σμού Ενάντια στα Μνημόνια είναι τόσο ση-
μαντική”.

“Φωνάζουμε μήνες τώρα ότι η μάχη μας
είναι κοινή. Στην απεργία του ΣΥΕΤΕ πήρα-
με μέρος αναδεικνύοντας πως μαζί θα στα-
ματήσουμε τις επιθέσεις”, δήλωσε η Ιωάν-
να Παυλοπούλου, συνταξιούχος της ΕΤΕ. 

Απεργίες μέσα στην προεκλογική περίοδο

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

23/11/17, Η απεργία που οδήγησε στην πρώτη ανανέωση των συμβασιούχων ΟΑΕΔ στην Υγεία
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ΕΛΒΕΤΙΑ

Συγκλονιστική απεργία Γυναικών
Πάνω από μισό εκατομμύριο

κόσμου ανταποκρίθηκε
στο κάλεσμα της «Συλλογι-

κότητας για μια Απεργία των Γυ-
ναικών» στις 14 Ιούνη. 70.000 στη
Ζυρίχη, 40.000 στη Βέρνη, 40.000
στη Βασιλεία, 50.000 στη Λωζάνη
και πάνω από 20.000 στη Γενεύη.
Η συμμετοχή ήταν εξίσου μεγάλη
και σε πολλές μικρότερες πόλεις,
όπως 12.000 στη Σιόν, στο Φριμ-
πούρ και στο Νοϊσατέλ. Η μόνη
πιο μεγάλη κινητοποίηση στην
ιστορία της χώρας είναι αυτή της
μοναδικής γενικής απεργίας του
1918. Το αίτημα που σίγουρα ένω-
σε όλον αυτόν τον κόσμο, γυναί-
κες και άντρες όλων των γενιών,
μετανάστριες και μετανάστες,
ήταν αυτό της ισότητας μισθών
και συντάξεων και των παροχών
υπηρεσιών (παιδικοί σταθμοί, μο-
νάδες δημιουργικής απασχόλη-
σης). Τα συνθήματα, όμως, άνοι-
γαν μια σειρά από διεκδικήσεις
ενάντια στο σεξισμό και τη σεξι-
στική βία, την ομοφοβία και τη
τρανσοφοβία, την σεξουαλική κα-
ταπίεση κ.α. 

Απεργία
Η μεγαλύτερη όμως επιτυχία

αυτού του κινήματος ήταν η επα-
νανομιμοποίηση της λέξης και της
έννοιας της απεργίας. Σε μια χώ-
ρα που τα αφεντικά έχουν επιβά-
λει ότι απαραίτητος όρος υπογρα-
φής κάθε συλλογικής σύμβασης
είναι η αποδοχή από τα συνδικάτα
της εργασιακής ειρήνης και όπου
τα συνδικάτα είναι ένας γραφει-
οκρατικοποιημένος μηχανισμός
με επαγγελματικό προσωπικό και
χωρίς αντιπροσώπους από τους
χώρους δουλειάς, το να απεργή-
σει κανείς είναι πολύ σπάνιο και
δύσκολο, καθώς οι προϋποθέσεις
για να μην βγει μια απεργία παρά-
νομη είναι πολλές και χρονοβόρες
και οι συνέπειες βαριές. Απεργίες
κάνουν οι Γάλλοι, λέμε έδώ. Κι
όμως απέργησαν χιλιάδες. Δεκά-
δες σχολείων και υπηρεσιών έμει-
ναν κλειστά, εκατοντάδες χώροι
έκαναν στάση εργασίας έστω και
λίγων λεπτών, ενημερώσεις ή εκεί
που ήταν αδύνατο οι υπάλληλοι
φορούσαν μωβ παρά τις απειλές
σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα
και για απολύσεις!

1991
Η ταινία Θεϊκή Πρόνοια της Πέ-

τρα Βόλπε παρουσιάζει λαμπρά
το πως κερδήθηκε με αγώνες το
δικαίωμα των γυναικών στην Ελ-
βετία να ψηφίζουν, μόλις το 1971.
20 χρόνια μετά, όμως, στις 14 Ιού-

νη του 1991 η αντίστοιχη ΓΣΕΕ
(UNIA) καλούσε σε απεργία γιατί
το δικαίωμα στην ισότητα, ψηφι-
σμένο το 1981, καταπατούνταν
από τα αφεντικά αλλά ακόμα και
στο δημόσιο τομέα και την τοπική
αυτοδιοίκηση. Τότε πάνω από μι-
σό εκατομμύριο εργαζομένων εί-
χαν κινητοποιηθεί. Αυτός είναι και
ο λόγος που το γυναικείο κίνημα
διάλεξε τις 14 Ιούνη και όχι την 8
Μάρτη για τη φετινή απεργία, η
οποία εάν και έχει τις αναφορές
της σε εκείνη του 1991 πήρε την
έμπνευση και τη δύναμή της από
τις τεράστιες κινητοποιήσεις των
τελευταίων χρόνων στην Ισπανία,
την Ιταλία αλλά και τη Νότιο Αμε-
ρική. 

Από τα κάτω
Σε αντίθεση με το 1991, η φετι-

νή 14 Ιούνη δεν οργανώθηκε από
τα πάνω, από τα μεγάλα συνδικά-
τα, αλλά από τα κάτω. Πριν από
ένα χρόνο, μετά από ένα κάλεσμα
ακτιβιστριών της Αριστεράς και

συνδικαλιστριών βάσης, που είχαν
δουλέψει μαζί για το δημοψήφι-
σμα ενάντια στην αύξηση του ορί-
ου συνταξιοδότησης των γυναι-
κών στα 65, περίπου εκατό γυναί-
κες συναντήθηκαν στη Λωζάνη και
αποφάσισαν να πάρουν την πρω-

τοβουλία και να οργανώσουν αυ-
τή την ημέρα. Φάνταζε αδύνατο.
Δρώντας τοπικά η πρωτοβουλία
ρίζωσε αρχικά σε Λωζάνη και Γε-
νεύη, πόλεις όπου και το εργατικό
κίνημα είναι παραδοσιακά πιο δυ-
νατό. Προχώρησε στη σύνταξη
και δημοσιοποίηση ενός μανιφέ-
στου 19 σημείων που άγγιζαν
όλες τις πτυχές της καταπίεσης
των γυναικών και σε ένα κάλεσμα.
Όταν το Σεπτέμβρη το μπλοκ της
πρωτοβουλίας κατέβαινε στη Βέρ-
νη στην ετήσια συμβολική διαδή-
λωση της UNIA δεν ήταν καλοδε-
χούμενο. Χάρη όμως στην υπομο-
νετική δουλειά των συνδικαλι-
στριών, πρώτα το συνδικάτο του
δημοσίου και ύστερα η UNIA στή-
ριξαν την απεργία χωρίς όμως πο-
τέ να την οργανώσουν. Εκεί όπου
υπήρχαν ενεργές συνδικαλί-
στριες, όπως στην ωρολογοποιία
του καντονιού του Βο, γνωστή για
τη σκληρότητα των αφεντικών, η
συμμετοχή ήταν ιστορική. Το κίνη-
μα σιγά σιγά απλώθηκε σε δεκά-
δες πόλεις διασχίζοντας τα γλωσ-
σικά σύνορα στο εσωτερικό της
χώρας. Τους δύο τελευταίους μή-
νες οι ομάδες πολλαπλασιάζονταν
σε γειτονιές και εργατικούς χώ-
ρους. Οργανωτικές συναντήσεις,
ανοιχτές μόνο στις γυναίκες ξε-
φύτρωναν παντού και από δίπλα
τους άρχισαν να δημιουργούνται
τοπικές αλληλέγγυων αντρών.
Εάν και οργανωτικά το κίνημα
ήταν αποκλειστικά γυναικείο, τελι-
κά ανοίχτηκε σε όλους και όλες
και χιλιάδες εργάτες και εργά-
τριες βάδισαν μαζί. 

Οι διαστάσεις που πήρε ανάγ-
κασαν πολιτικούς ακόμα και της
δεξιάς να στηρίξουν στα λόγια.
Τα ΜΜΕ που αρχικά επιτίθονταν
ενορχηστρωμένα στο κίνημα λέ-
γοντας ότι κυριαρχούταν από την
άκρα αριστερά και ότι δεν αφο-
ρούσε όλες τις γυναίκες και ότι
ήταν ενάντια στους άντρες, αναγ-
κάστηκαν τους τελευταίους μήνες
να το αγκαλιάσουν προσπαθών-
τας βέβαια συγχρόνως να το δα-
μάσουν και να στρογγυλέψουν
όλα τα αιτήματα. Την ίδια στιγμή,
τα αφεντικά θύμιζαν διαρκώς ότι
η απεργία θα ήταν παράνομη.

Ήταν μια μέρα που θα γραφτεί
στις πρώτες σελίδες της ιστορίας
του εργατικού και γυναικείου κι-
νήματος της χώρας και που έδω-
σε μεγάλη έμπνευση. Έμπνευση
που η αριστερά πρέπει και μπορεί
να μετατρέψει σε οργανωμένη αν-
τίσταση στις βίαιες επιθέσεις που
η άρχουσα τάξη έχει στα σκαριά. 

Μαρίζα Ψαλτάκου

Λωζάνη, 14 Ιούνη

Η Μαρίζα στην απεργία



Θρασύδειλη επίθεση από νεοναζί δέχτη-
κε ο σκηνοθέτης, συγγραφέας κι ακτιβι-
στής Γιάννης Γιουλούντας, το βράδυ

της Πέμπτης 13/6 στον Πειραιά. Τα φασιστοει-
δή τον στοχοποίησαν λόγω της αντιφασιστικής
μπλούζας που φόραγε, τον ακολούθησαν μέχρι
το ΣΕΦ, όπου και του επιτέθηκαν τραυματίζον-
τάς τον. Η Ανταρσία στο Λιμάνι και η ΚΕΕΡΦΑ
Πειραιά, καλούσαν το απόγευμα της Τρίτης
18/6, πλατιά σύσκεψη στο Εργατικό Κέντρο
Πειραιά, προκειμένου να οργανωθεί κινηματική
απάντηση στη φασιστική επίθεση. 

Όπως υπογραμμίζουν στην κοινή τους καταγ-
γελία: “Καταδικάζουμε την επίθεση στον αντι-

φασίστα Γιάννη Γιουλούντα από αγέλη φασι-
στών που τον χτύπησαν άγρια και τον τραυμάτι-
σαν, την Πέμπτη το βράδυ στον Πειραιά. Εκ-
φράζουμε τη συμπαράσταση και την αλληλεγ-
γύη μας. Ταυτόχρονα εκφράζουμε και την οργή
μας γιατί το περιστατικό έρχεται ως συνέχεια
στην επίθεση στους συντρόφους μας της "Αντι-
καπιταλιστικής Ανατροπής στην Αττική", τη μέ-
ρα των εκλογών (26/5) έξω από το 3ο ΓΕΛ Πει-
ραιά, από τάγμα εφόδου με επικεφαλής τον
υποψήφιό τους στον Πειραιά. 

Τέτοιες επιθέσεις δεν λυγίζουν τους αντι-

φασίστες και τους αγωνιστές, ούτε μπορούν
να βγάλουν τη νεοναζιστική συμμορία από τη
δύσκολη θέση που την έχει φέρει το αντιφα-
σιστικό κίνημα και που εκφράστηκε και στα
αποτελέσματα των εκλογών. Διεκδικούμε την
άμεση σύλληψη των φασιστών που επιτέθη-
καν στο Γιάννη Γιουλούντα, τη διάλυση των
ταγμάτων εφόδου, το κλείσιμο των γραφείων
τους στον Πειραιά, την καταδίκη των νεοναζί
δολοφόνων. Οι γειτονιές και οι δρόμοι του
Πειραιά θα μείνουν ελεύθερες για όλο το λαό
και τη νεολαία”. 
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ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ
Όχι προεκλογικές
διευκολύνσεις
στους ναζί

Να εμμείνει στην απόφαση που
πήρε κατά τις πρόσφατες αυ-
τοδιοικητικές εκλογές και Ευ-

ρωεκλογές να μη παραχωρήσει χώ-
ρους και εκλογικά περίπτερα στη να-
ζιστική Χρυσή Αυγή, απαιτεί η «Αν-
ταρσία στις γειτονιές της Αθήνας»
από το δημοτικό συμβούλιο Αθήνας
εν όψει και των βουλευτικών εκλογών
της 7ης Ιούλη. Η συνεδρίαση του δη-
μοτικού συμβουλίου την Παρασκευή
14 Ιούνη, η οποία θα συζητούσε το
θέμα, αναβλήθηκε λόγω μη απαρτίας.
Νέο δημοτικό συμβούλιο είχε οριστεί
για την Τρίτη 18 Ιούνη στις 3μμ, την
ώρα που η Εργατική Αλληλεγγύη πή-
γαινε στο τυπογραφείο.

Είχε προηγηθεί την Πέμπτη 13 Ιούνη
η διακομματική σύσκεψη του δήμου
Αθηναίων, στην οποία, παρότι η ναζι-
στική οργάνωση δεν είχε καν προ-
σκληθεί, η πρόταση της αρμόδιας
υπηρεσίας την περιλάμβανε στην κα-
τανομή των χώρων. Στη διαδικασία αυ-
τή δεν υπήρξε ομοφωνία. Ο Πέτρος
Κωνσταντίνου από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ έκ-
φρασε τη διαφωνία του με την παρα-
χώρηση χώρων στην υπόδικη συμμο-
ρία και στη συνέχεια το ίδιο έκαναν οι
εκπρόσωποι του ΚΚΕ, του ΣΥΡΙΖΑ, της
Ένωσης Κεντρώων και του μλ-ΚΚΕ.

Να μείνουν εκτός Βουλής
Μιλώντας την Πέμπτη 13 Ιούνη το

πρωί στην ΕΡΤ, η Αργυρή Ερωτοκρί-
του, από την Ανταρσία στις γειτονιές
της Αθήνας, τόνισε: «Την προηγούμενη
φορά καταψήφισαν [σσ: την πρόταση
της Ανταρσία στις γειτονιές της Αθή-
νας να μην δοθούν χώροι στη Χρυσή
Αυγή] οι δημοτικοί σύμβουλοι που πρό-
σκεινται στη Νέα Δημοκρατία και προ-
φανώς οι δημοτικοί σύμβουλοι της
Χρυσής Αυγής. Υπολογίζουμε ότι μπο-
ρεί αυτή τη φορά να έχουμε μια παρό-
μοια εξέλιξη. Νομίζω ότι ειδικά και με
τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλο-
γών που η Χρυσή Αυγή έχασε το μισό
της δύναμής της, έχουμε μια προοπτι-
κή πραγματικά να μείνουν εκτός Βου-
λής και αυτό πρέπει να είναι η διεκδίκη-
ση όλων. Από τη δική μας τη μεριά αυ-
τό διεκδικούμε, να μείνουν εκτός Βου-
λής. Μέτρα όπως αυτά που λένε ότι
δεν δικαιούνται κανένα χώρο είναι δη-
μοκρατικά μέτρα, γιατί η Χρυσή Αυγή
δεν είναι ένα κόμμα. Είναι μια εγκλημα-
τική οργάνωση που προσπαθεί να βά-
λει ένα μανδύα νόμιμου κόμματος».

Λ.Β.
• Το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε
τελικά να μην δοθούν χώροι και εκλο-
γικά περίπτερα στην ναζιστική Χρυσή
Αυγή αψηφώντας τις νέες απειλές
Κασιδιάρη για νέες μηνύσεις κατά
των δημοτικών συμβούλων. Υπέρ 22,
κατά 2 και 1 αποχή. 

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΛΟΓΙΕΣ

Όλοι στο Εφετείο στις 27/6
Σε αντιφασιστική συγκέντρωση στο Εφε-

τείο (Αλεξάνδρας & Λουκάρεως) όπου
διεξάγεται η δίκη της Χρυσής Αυγής, κα-

λεί η ΚΕΕΡΦΑ την Πέμπτη 27/6, στις 9πμ. Στο
κάλεσμά της υπογραμμίζει ότι έφτασε η ώρα
για να απολογηθούν οι 68 κατηγορούμενοι νεο-
ναζί, γεγονός που σηματοδοτεί την είσοδο στην
τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της δίκης. 

“Βρισκόμαστε αμέσως μετά την εκλογική κα-
τάρρευση της Χρυσής Αυγής στις εκλογές για
την Ευρωβουλή και τους δήμους με πτώση
50% της δύναμης της και λίγο πριν τις βουλευ-
τικές εκλογές της 7ης Ιούλη. Το αντιφασιστικό
και εργατικό κίνημα βρίσκεται μπροστά σε μια
διπλή μάχη. Από τη μία να κλιμακώσει την απο-
μόνωση της Χρυσής Αυγής προεκλογικά, να
μην τολμήσουν να βγουν σε καμία γειτονιά με
περίπτερα και προεκλογικές συγκεντρώσεις
ώστε να μην εκλέξουν ούτε έναν βουλευτή στις
ερχόμενες εκλογές και να μην βρεθεί στα
έδρανα της ευρωβουλής ο Λαγός με άρση των
περιοριστικών μέτρων σε βάρος του. Και από
την άλλη, να εξασφαλίσει ότι η δίκη θα καταλή-
ξει σε μια βαριά καταδικαστική απόφαση για τη
νεοναζιστική συμμορία. Μπορούμε να κερδί-
σουμε και τα δύο.

Τέσσερα χρόνια από την έναρξη της δίκης, η
ακροαματική διαδικασία έχει φέρει στο φως
καταιγισμό αποδείξεων και στοιχείων για την
εγκληματική δράση της οργάνωσης. Δεν αφή-
νει το παραμικρό περιθώριο αμφισβήτησης ότι
έχουμε να κάνουμε με μια ναζιστική οργάνωση
που σχεδίαζε δολοφονικές επιθέσεις και όχι με

κόμμα που μπορεί να ζητάει την ψήφο σε εκλο-
γές. Δεν συσπειρώνει μέλη όπως οποιοδήποτε
άλλο πολιτικό κόμμα, αλλά χτίζει στρατό-τάγ-
ματα εφόδου για να επιβάλει την τρομοκρατία
των φασιστών στις γειτονιές με επιθέσεις σε
οποιονδήποτε θεωρούν εχθρό τους -τους μετα-
νάστες, την αριστερά, το εργατικό κίνημα, τα
ΛΟΑΤΚΙ άτομα κι η λίστα δεν σταματάει. Οι δο-

λοφονίες του Σαχζάτ Λουκμάν και του Παύλου
Φύσσα, οι δολοφονικές επιθέσεις στο ΠΑΜΕ
και τους Αιγύπτιους αλιεργάτες δεν ήταν τυχαί-
ες αυθόρμητες δράσεις μελών της Χρυσής Αυ-
γής, αλλά καλά οργανωμένες επιθέσεις με εν-
τολές από την ανώτερη ιεραρχία και πάντα με
την έγκριση του Αρχηγού, του φύρερ Μιχαλο-
λιάκου. Απέναντι σε αυτά τα στοιχεία έχουν να
απολογηθούν.

Η μαζική παρουσία του αντιφασιστικού κινή-
ματος μέσα και έξω από τα δικαστήρια είναι
καταλυτική για ακόμα μία φορά. Έχει να παίξει
το ρόλο της μεγάλης ντουντούκας στην τερά-
στια αντιφασιστική πλειοψηφία και να κάνει με-
γάλο γεγονός το ξεβράκωμα των νεοναζί. Να
αναγκάσουμε τα ΜΜΕ, να μην δώσουν ούτε
δευτερόλεπτο εκλογικό στους υποψήφιους και
τα προεκλογικά σποτάκια της Χρυσής Αυγής,
αλλά να δώσουν ενημέρωση για τη δίκη. Οι ερ-
γαζόμενοι της ΕΡΤ με τις αντιφασιστικές τους
απεργίες για να μην έχουν τηλεοπτικό χρόνο οι
φασίστες, δείχνουν το δρόμο. Όλα τα δημοτικά
συμβούλια χρειάζεται να απομονώσουν τους
φασίστες της Χρυσής Αυγής, να μην παραχω-
ρήσουν χώρους και εκλογικά περίπτερα. 

Καλούμε σε αντιφασιστική συγκέντρωση έξω
από το Εφετείο στις 9πμ την Πέμπτη 27 Ιούνη
και συμμετοχή στο ακροατήριο μέσα στην αί-
θουσα της δίκης. Ανοίγει η δυνατότητα μέσα
σε λίγους μήνες οι νεοναζί επιτέλους να είναι
και έξω από τη Βουλή και μέσα στη φυλακή.
Να είμαστε όλοι εκεί”.

Σ.Μ.

Αντιφασιστική σύσκεψη στον Πειραιά

Ολοκληρώθηκε στις 18/6 (362η συνεδρίαση) η κατάθεση του τελευταί-
ου μάρτυρα υπεράσπισης του Μιχαλολιάκου και της Χρυσής Αυγής γενι-
κά, Δ. Βλαχόπουλου. Είναι μόλις ο 69ος μάρτυρας υπεράσπισης που κα-
τέθεσε από τους 265 δηλωμένους. Αμέσως μετά ακολούθησαν σύντομοι
σχολιασμοί από την πολιτική αγωγή, στους οποίους οι συνήγοροι συνόψι-
σαν την αδυναμία της οργάνωσης να παρουσιάσει στο δικαστήριο μια άλ-
λη εκδοχή των γεγονότων και τα επιπλέον ενοχοποιητικά στοιχεία που κα-
τάφερε το δικαστήριο να αποκομίσει.

Η Χ. Παπαδοπούλου από την πολιτική αγωγή της οικογένειας Φύσσα τό-
νισε τις τρομερές αντιφάσεις και τα κενά των καταθέσεων, όσον αφορά
την ύπαρξη καταστατικού, το πότε ενημερώθηκε ο Μιχαλολιάκος για τη
δολοφονία, το αν διαγράφτηκε ο Πατέλης και πολλά άλλα ζητήματα. Ο Θ.
Καμπαγιάννης από την πολιτική αγωγή των Αιγύπτιων αλιεργατών υπο-
γράμμισε τα νέα στοιχεία, όπως η γνώση του Λαγού για την επικείμενη
επίθεση στον Φύσσα, η παρουσία του Πατέλη και Κασιδιάρη στη Μεσογεί-

ων την επόμενη μέρα της δολοφονίας, η διάρκεια του τάγματος εφόδου
της Νίκαιας που είχε κάνει και την επίθεση στο Συνεργείο κ.α. Ο Θ. Θεο-
δωρόπουλος από την πολιτική αγωγή των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ επι-
σήμανε ότι εκτός του ότι κατέθεσε μόλις το 26% των μαρτύρων υπεράσπι-
σης, με το «δε θυμάμαι» και «δεν έπεσε στην αντίληψή μου» δεν αποδόμη-
σαν το κατηγορητήριο. Η πλήρης άρνηση των φίλων και συγγενών των φυ-
σικών αυτουργών οποιασδήποτε σχέσης με τη ΧΑ, τόνισε, δείχνει ότι οι
μάρτυρες θεωρούν ενοχοποιητική μια τέτοια σχέση.

Στις 20/6 στο Εφετείο θα ολοκληρωθεί ο σχολιασμός των μαρτύρων και
από την υπεράσπιση. Το δικαστήριο έχει καλέσει τους 18 κατηγορούμε-
νους για τη δολοφονία του
Παύλου Φύσσα που θα αρ-
χίσουν τις απολογίες αμέ-
σως μετά.

Αφροδίτη Φράγκου

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

Πρώτο στο σκαμνί το τάγμα εφόδου Νίκαιας
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Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή

9 Ιούλη 2009, Αντιρατσιστική διαδήλωση 13 Ιούλη 2009, Ιδρυτική εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ 15 Σεπτέμβρη 2010, Απεργία μεταναστών στη Σκάλα Λακωνίας 23 Φλεβάρη 2011, Πανεργατική απεργία 24 Αυγούστου 2012, Συλλαλητήριο ενάντια στον “Ξένιο Δία”

19 Γενάρη 2013, Αθήνα Πόλη Αντιφασιστική 26 Φλεβάρη 2013, Πορεία μνήμης για τον Σαχζάτ Λουκμάν 7 Φλεβάρη 2013, Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τη δολοφονία του Μπαμπακάρ Εντιαγιέ 30 Μάρτη 2013, Συλλαλητήριο Ιθαγένεια για όλα τα παιδιά 28 Απρίλη 2013, Διαδήλωση στη Μανωλάδα

18 Σεπτέμβρη 2013, διαδήλωση στο Κερατσίνι τη μέρα που δολοφονήθηκε ο Φύσσας 25 Σεπτέμβρη 2013, Αντιφασιστική Απεργία 31 Μάρτη 2014, Αντιφασιστική διαδήλωση στον Αγ. Παντελεήμονα 3 Απρίλη 2014, Απεργία στη Γενικη Ανακύκλωση 24 Γενάρη 2016, Διαδήλωση “Ρίξτε το φράχτη στον Εβρο”

30 Αυγούστου 2016, Ενάντια στην Ισλαμοφοβία 17 Ιούνη 2017, Αντιφασιστική διαδήλωση στην Γκορυτσά 2 Μάρτη 2017, Πειραιάς, Κλείστε τα γραφεία της ΧΑ 13 Οκτώβρη 2018, Διεθνής Αντιφασιστική Συνάντηση 16 Μάρτη 2019, Δικαιοσύνη για τον Εμπουκά
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Συνεχίζουμε ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες

Την ΚΕΕΡΦΑ, δεν την γνώριζα μέχρι την Άνοιξη
του ’13. Ο λόγος ίσως να ήταν το γεγονός πως
ως τότε είχα ελάχιστες γνώσεις για οργανωμέ-

νες συλλογικότητες που είχαν ως επίκεντρο της δρά-
σης τους την κινητοποίηση ενάντια στο φασισμό και
τον ρατσισμό, που είχε αρχίσει να φουντώνει ενοχλη-
τικά στην Ελλάδα ως επακόλουθο της οικονομικής
κρίσης. 

Ίσως πάλι γιατί μέχρι τότε θεωρούσα ανάξιο λόγου
ν’ ασχοληθεί κανείς με το φαινόμενο Χ.Α και ό,τι αυτό
εκπροσωπούσε, αν και ήδη οι φασίστες είχαν δώσει
αρκετά δείγματα γραφής, τέτοια ώστε να είναι πλέον
αναγκαία η ανάληψη πρωτοβουλιών τόσο ενημέρω-
σης όσο και δράσης εναντίον τους! 

Εδώ στην επαρχία, στην Αμαλιάδα Ηλείας, μια πα-
ραδοσιακά προοδευτική κωμόπολη, δεν φτάσαμε πο-
τέ στη δυσάρεστη θέση να έρθουμε αντιμέτωποι με
το «θηρίο» πρόσωπο με πρόσωπο.

Τον Απρίλη του ’13 όμως βιώσαμε την επίθεση στην
Νέα Μανωλάδα, στους εργάτες που δουλεύουν στις
καλλιέργειες της φράουλας. Δεν δίστασαν να τους
πυροβολήσουν και να τους τραυματίσουν, για να τους
αποτρέψουν από την διεκδίκηση των δεδουλευμένων!
Αυτό πήγαινε πολύ! Ήταν η ώρα του συναγερμού! Λί-
γες μέρες μετά ήρθε το κάλεσμα για την, κατά την
άποψή μου, μεγαλύτερη και δυναμικότερη πορεία
που έχει υπάρξει εδώ κάτω! 

Η ΚΕΕΡΦΑ μια οργάνωση που ελάχιστοι γνωρίζαμε
τότε μας κάλεσε! Το έδαφος ήταν γόνιμο. Έτσι όλοι
οι αγωνιστές/στριες του νομού, είτε ως ανένταχτοι, εί-
τε ως οργανωμένοι σε σωματεία, συλλογικότητες, ερ-
γατικά κέντρα, πολιτικές οργανώσεις της Αριστεράς,
οι σύντροφοι της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, μέλη και μεμονωμένα
στελέχη του τότε ΣΥΡΙΖΑ, ήρθαν και ενώθηκαν στην
Νέα Μανωλάδα με συναγωνιστές και συντρόφους
που ταξίδεψαν από την Αθήνα, την Πάτρα κι αλλού σ’
ένα τεράστιο ανθρώπινο ποτάμι μήκους 4 χιλιομέ-
τρων, μαζί με τους χιλιάδες μετανάστες εργάτες γης
που ζούσαν και ζουν στην περιοχή. Πορεία από την
Νέα Μανωλάδα ως την Βάρδα 5χλμ νοτιότερα!

Έτσι γνωρίστηκα με τον Πέτρο, την Τόνια, τον Νε-
κτάριο και όλους τους άλλους! Από τότε πολλά έχουν
συμβεί, δικαστικοί αγώνες, ήττες αλλά και τεράστιες
νίκες έχουν καταγραφεί και συνεχίζουμε… 

Χαιρετίζω από την μεριά μου τα 10 χρόνια δυναμι-
κής παρουσίας της Κίνησης Ενωμένοι Ενάντια στο
Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή και εύχομαι να συ-
νεχίσει να είναι φρουρός των δικαιωμάτων και της
αξιοπρέπειας όλων των ανθρώπων, ανεξάρτητα από
την καταγωγή, το θρήσκευμα, την φυλή, το φύλο κλπ. 

Δημήτρης Πέππας, Αμαλιάδα Ηλείας

Από το 2009 που ιδρύθηκε η
ΚΕΕΡΦΑ στα Χανιά έχει μια συ-
νεχή δραστήρια παρουσία,

απαντώντας στην οποιαδήποτε προ-
σπάθεια της Χρυσής Αυγής  να εμφανι-
στεί στην πόλη. 

Ειδικά μέχρι το 2012 η ναζιστική συμ-
μορία έκανε πολλές προσπάθειες με
επιθέσεις σε μετανάστες και κόσμο της
αριστεράς. Δεν αφήσαμε καμία τέτοια
πρόκληση αναπάντητη. Πήραμε πρω-
τοβουλίες που κατέληξαν σε συλλαλη-
τήρια και διαδηλώσεις με αποτέλεσμα
πολύ σύντομα να σταματήσουν οι επι-
θέσεις και στη συνέχεια να κλείσουν τα
γραφεία της Χ.Α. Την τελευταία φορά
που οργανωμένο τάγμα εφόδου επιχεί-
ρησε να βγει στους δρόμους των Χα-
νίων, με επικεφαλής τον τότε αρχηγό
της τοπικής συμμορίας Βλαμάκη, κατέ-
ληξε σε ένα τεράστιο φιάσκο, με τον
χρυσαυγίτη στη θάλασσα. 

Λίγο καιρό μετά βάλανε λουκέτο στα
γραφεία τους και η προσπάθεια να τα
ξανανοίξουν αργότερα δεν πέτυχε.
Όλα αυτά οδήγησαν σε αποσύνθεση
της τοπικής συμμορίας, φτάνοντας στο
σημείο, ακόμα κι ο επικεφαλής περιφέ-
ρειας Κρήτης των νεοναζί, να αποχω-
ρήσει λίγο καιρό πριν τις πρόσφατες
αυτοδιοικητικές εκλογές. Η αντιφασι-
στική δράση της ΚΕΕΡΦΑ έπαιξε κρίσι-
μο ρόλο για αυτή την εξέλιξη. Οι κινη-
ματικές πρωτοβουλίες που πήραμε
ενάντια στις προκλήσεις, η σταθερή
οργάνωση μεγάλων κινητοποιήσεων
στις διεθνείς ημέρες δράσης κάθε χρό-
νο, η συνεργασία με εργατικά σωμα-
τεία και συλλογικότητες των Χανίων, η
πραγματοποίηση εκδηλώσεων ενάντια
στο ρατσισμό και τους φασίστες, για
τη δίκη της Χ.Α, η δράση μας για αλλη-
λεγγύη στους πρόσφυγες, οι εβδομα-
διαίες εξορμήσεις, οι πικετοφορίες, οι
μικροφωνικές. Με όλη αυτή την πλού-
σια και πολύπλευρη δράση της ΚΕΕΡ-
ΦΑ τα τελευταία δέκα χρόνια, έχουμε
πετύχει νίκες κι έτσι θα συνεχίσουμε!

Μαργαρίτα Παπαμηνά, 
δασκάλα Χανιά

Στην Γκορυτσά υπήρ-
ξε μια περίοδος που
είχαμε μεγάλο πρό-

βλημα. Πριν από 2-3 χρό-
νια δεχόμασταν συνέχεια
επιθέσεις. Φασίστες μπαί-
νανε μέσα στα χωράφια
και χτυπάγανε πολλά παι-
διά. Εργάτες που δού-
λευαν εκεί. Κι εγώ ήμουν
ένας από αυτούς. 

Επικοινωνήσαμε με την
Πακιστανική Κοινότητα
και τον Τζαβέντ Ασλάμ και
με την ΚΕΕΡΦΑ. Ευχαρι-

στούμε πάρα πολύ και την
ΚΕΕΡΦΑ και την κοινότη-
τα γιατί ήρθαν κατευθεί-
αν. Και μία και δύο και
τρεις φορές. Κάναμε πολ-
λές διαδηλώσεις μαζί
τους και με όλα τα παιδιά
από το Πακιστάν που δου-
λεύουν εδώ στην Γκορυ-
τσά. Τώρα πια τα πράγμα-
τα έχουν αλλάξει. Εδώ και
τουλάχιστον έναμιση χρό-
νο έχουν σταματήσει οι
επιθέσεις. Δουλεύουμε
κανονικά χωρίς να φοβό-

μαστε ότι θα ρθουν και θα
μας χτυπήσουν. Νομίζω
ότι κάποια στιγμή πιάσανε
και τους φασίστες που
μας είχαν χτυπήσει. Αυτό
έγινε γιατί κάναμε αυτές
τις διαδηλώσεις. Όλοι οι
Πακιστανοί εργάτες εδώ
είναι στο πλευρό της
ΚΕΕΡΦΑ. Είμαστε μαζί
της και ξέρουμε ότι άμα
γίνει ξανά κάτι, πάλι εδώ
θα είναι.

Ασφάκ Μαχμούντ
Γκορυτσά Ασπρόπυργου

Σε αυτό τον παραλογισμό που συμ-
βαίνει δίπλα μας, ποιός θα μπορού-
σε να μείνει αδιάφορος; Ανθρώπι-

νες υπάρξεις καταστρέφονται, παιδιά
γεννιούνται χαμένα από χέρι, πριν καλά
καλά ξεκινήσουν τη ζωή τους. 

10 χρόνια τώρα, η ΚΕΕΡΦΑ κάνει αγώ-
να. Προσπαθεί να βοηθήσει και να είναι
κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους με τις
άπειρες ανάγκες, ακόμα και στα πιο στοι-
χειώδη. Αυτά που πολλοί από μας δεν
μπορούμε καν να φανταστούμε μιας και
είχαμε την τύχη να γεννηθούμε σε μια χώ-
ρα που εδώ κι αρκετές δεκαετίες δεν έχει

γνωρίσει τη φρίκη του πολέμου. Οι άν-
θρωποι που έρχονται από τους πολέμους
πρέπει να είναι ασφαλείς, να έχουν αξιο-
πρεπή ζωή, πρόσβαση σε μόρφωση,
Υγεία, δουλειά. Να μπορέσουν να ξαναχτί-
σουν τη ζωή τους. Χρειάζεται να είμαστε
στο πλευρό τους όπως μπορεί ο καθένας.
Η ΚΕΕΡΦΑ το παλεύει με κάθε τρόπο και
με συγκινητική αφοσίωση. Όσες φορές εί-
χα την χαρά με τις μικρές μου δυνάμεις
να βοηθήσω, ένιωσα τη βαθιά ικανοποί-
ηση πως ακόμα η αδικία με κάνει να επα-
ναστατώ. Στο τέλος το δίκαιο θα νικήσει.

Εύα Μπέη, ζωγράφος   

Η Λέσβος είναι το κυριότερο σημείο εισόδου των προσφύγων- μεταναστών από την
Τουρκία στην Ευρώπη. Άρα είναι κρίσιμο να μην πιάσει εδώ ρίζες ο ρατσισμός και ο
φασισμός. 

Η ΚΕΕΡΦΑ δραστηριοποιήθηκε μαζί με άλλες αντιρατσιστικές οργανώσεις για να οργα-
νώσει την αντίσταση των μεταναστών-προσφύγων για τα αιτήματά τους, και την πάλη ενάν-
τια στους φασίστες. Καλέσαμε πολλές συσκέψεις, μαζί με εργατικά σωματεία, για να οργα-
νώσουμε συγκεντρώσεις και πορείες προσφύγων με αιτήματα για τον απεγκλωβισμό τους
στο νησί, την παροχή ασύλου και καλύτερες συνθήκες περίθαλψης και διαβίωσης. Επίσης
οργανώσαμε πορείες ενάντια στους φασίστες και τους αναγκάσαμε να κλείσουν τα τοπικά
γραφεία τους. Υπερασπιστήκαμε τους πρόσφυγες όταν τραμπούκοι, οργανωμένοι από την
‘Πατριωτική Κίνηση’ (καθοδηγούμενη από την τοπική οργάνωση της Ν.Δ.), επιτέθηκαν σε
ομάδα προσφύγων που έκανε καθιστική διαμαρτυρία στην πλατεία Σαπφούς. Τους υπερα-
σπιστήκαμε όταν τους έσερναν στα δικαστήρια με διάφορα προσχήματα. Κυρίως, επισκε-
φτήκαμε επανειλημμένα τα στρατόπεδα, και ιδιαίτερα το διαβόητο της Μόριας, για να τους
οργανώσουμε να έρθουν στην πόλη και να βαδίσουν μαζί μας. Δεκάδες είναι οι δράσεις μας
προς αυτή την κατεύθυνση τα τελευταία χρόνια.

Παρασκευάς Ψάνης, Λέσβος

19/3/16, Αντιφασιστική διαδήλωση στα Χανιά

19/3/16, Αντιρατσιστική συγκέντρωση στη Λέσβο



Η μαζικότητα και μαχητικότητα
του ΛΟΑΤΚΙ κινήματος σήμε-
ρα είναι γεγονός αναμφισβή-

τητο. Το δείχνουν όχι μόνο οι Μέρες
Περηφάνιας σε όλη την Ελλάδα, αλ-
λά και οι πρόσφατες αντιδράσεις στη
συγκάλυψη της δολοφονίας του Ζακ,
οι διαρκείς πιέσεις πάνω στα κόμμα-
τα που κυβερνούν να μην αγνοούν τα
αιτήματα του πολύχρωμου κινήμα-
τος. Το κίνημα αυτό ωστόσο δεν έπε-
σε από τον ουρανό. Όπως πολύ σω-
στά ανέδειξε το φετινό Athens Pride
στην κεντρική θεματική του, κουβα-
λάει μαζί του τον «δρόμο», μια ολό-
κληρη κινηματική ιστορία αγώνων
των ΛΟΑΤΚΙ μέχρι σήμερα. Καταλυτι-
κό κομμάτι αυτής της ιστορίας στην
Ελλάδα αποτελεί η ΠΟΕΚ. 

Ο Κώστας Κ., ιδρυτικό μέλος της
αφηγείται: «Η ΠΟΕΚ (Πρωτοβουλία
Ομοφυλόφιλων Ενάντια στην Κατα-
πίεση) δημιουργήθηκε το καλοκαίρι
του 2000, όταν στο πλαίσιο μιας αν-
τιρατσιστικής πορείας που θα γινό-
ταν εκείνες τις μέρες, ομοφυλόφιλοι
από το χώρο της επαναστατικής αρι-
στεράς αποφασίσαμε να συγκροτή-
σουμε ένα γκέι μπλοκ. Είχαμε άλλω-
στε την άποψη ότι ο ρατσισμός δεν
αφορά μόνο το χρώμα, τη θρησκεία,
την εθνική καταγωγή κ.λ.π. αλλά και
τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Ο
πρόχειρος τίτλος ΠΟΕΚ που προορι-
ζόταν να μας εκφράσει σε εκείνη τη
διαδήλωση και μόνο, τελικά μας συν-
τρόφευσε στα έξι χρόνια της δράσης
μας. Η ίδια η συμμετοχή μας και τα
αισθήματα που βιώσαμε όσοι συμμε-
τείχαμε σε αυτή τη δημόσια εκδήλω-
ση μας εξέπληξαν τόσο θετικά, που
αποφασίσαμε να συνεχίσουμε». 

Επαναστάτες
Ο κεντρικός πυρήνας αρχικά σχη-

ματίστηκε από συντρόφους από το
Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα και
στηριζόταν στην θέση αρχής του
κόμματος να υπερασπίζεται τα δι-
καιώματα και τους αγώνες των ομο-
φυλόφιλων. Αυτή τη φορά όμως οι
επαναστάτες βρέθηκαν στη θέση
του οργανωτή αυτών των αγώνων.
Το αποτέλεσμα ήταν πρωτόγνωρο.
Η πρωτοβουλία σταδιακά βρήκε αν-
ταπόκριση και άρχισε να συσπειρώ-
νει ευρύτερο κόσμο. 

Διανύαμε μια περίοδο στην οποία,
ενώ η ομοερωτική επιθυμία γινόταν
όλο και πιο ορατή, καθώς γκέι,
τρανς, λεσβίες είχαν αρχίσει να βγαί-
νουν πιο ανοιχτά και να διεκδικούν
χώρο και έκφραση, δεν λειτουργού-
σε οργανωμένο κίνημα. Υπήρχαν
αξιέπαινες αλλά μεμονωμένες προ-
σπάθειες αγωνιστών όπως π.χ. το
περιοδικό «Κράξιμο» που έβγαζε η

Πάολα. Την πλούσια κληρονομιά των
αγώνων του ΑΚΟΕ με το περιοδικό
«Αμφί» και τη σχέση με την επανα-
στατική αριστερά είχε διαδεχθεί η
άνοδος του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση
το 1981, που σημάδεψε την υποχώ-
ρηση της επαναστατικής αριστεράς
και των κοινωνικών κινημάτων της
μεταπολίτευσης. Οι κυβερνήσεις ΠΑ-
ΣΟΚ δεν έκαναν στην πραγματικότη-
τα τίποτα για τους γκέι και τις λε-
σβίες, προχώρησαν όμως σε κάποιες
προοδευτικές μεταρρυθμίσεις (αυτό-
ματο διαζύγιο, αποποινικοποίηση
μοιχείας, πολιτικός γάμος, νόμος για
την ισότητα των φύλων), ενσωματώ-
νοντας ολόκληρες κινήσεις «κοινωνι-
κής κριτικής» στην «Αλλαγή». Ο ερ-
χομός του HIV ήταν ένα ακόμη χτύ-
πημα που αποδυνάμωσε το ΛΟΑΤ κί-
νημα φυσικά και κυρίως πολιτικά. 

Η συγκρότηση της ΠΟΕΚ δεν συ-
νέπεσε απλά, ήταν παιδί του σημεί-
ου καμπής προς μια νέα περίοδο,
καθώς το καλοκαίρι του 2000 τα
πράγματα είχαν αρχίσει να αλλά-
ζουν. Το διεθνές κίνημα ενάντια
στην καπιταλιστική παγκοσμιοποί-
ηση είχε ήδη κάνει την εμφάνισή του
με τις μεγάλες διαδηλώσεις στο
Σιάτλ (όπου οι γκέι ακτιβιστές της
Αμερικής είχαν δώσει το παρών) και
οι αντικαπιταλιστές ετοιμάζονταν
«να κάνουν την Πράγα το Σιάτλ της
Ευρώπης» στη σύνοδο της Παγκό-
σμιας Τράπεζας και του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου στις 26 Σε-
πτέμβρη 2000. Δεν τα κατάφεραν
τότε, αλλά μερικούς μήνες αργότε-
ρα στη Γένοβα τον Ιούλη του 2001.
Και στην Ελλάδα υπήρχε μεγάλο εν-
διαφέρον για το νέο κίνημα και δίψα
για πολιτική συζήτηση. Η ΠΟΕΚ
συμμετείχε στην ίδρυση της «Πρω-
τοβουλίας Γένοβα 2001» και δεν
έλειψε σχεδόν από κανένα ραντεβού
του αντικαπιταλιστικού κινήματος:
Φλωρεντία και ίδρυση του Ευρωπαϊ-
κού Κοινωνικού Φόρουμ (ΕΚΦ) το
2002, Θεσσαλονίκη το καλοκαίρι του

2003 ενάντια στη σύνοδο της Ε.Ε.,
έδωσε ενεργά το παρών τόσο στο
δρόμο όσο και στις διαδικασίες, ορ-
γανώνοντας και συμμετέχοντας σε
σεμινάρια και συζητήσεις του ΕΚΦ
στο Παρίσι (2003), το Λονδίνο
(2004), μέχρι την Αθήνα το 2006. Συ-
νέβαλε στον προβληματισμό που
αναπτυσσόταν για τις ρίζες της κα-
ταπίεσης και τον τρόπο να την παλέ-
ψουμε, τον πολιτικό προσανατολι-
σμό, τις συμμαχίες, την προοπτική.
Βασική θέση της ΠΟΕΚ ήταν ότι οι
διακρίσεις κατά των ΛΟΑΤ είναι ανα-
πόσπαστο κομμάτι της καταπίεσης
που επιβάλλει στην κοινωνία το
υπάρχον κοινωνικό και οικονομικό
σύστημα. Η συγκεκριμένη πολιτική
δράση ωστόσο προϋποθέτει πολιτι-
κές επιλογές και καθήκοντα.

Αντικαπιταλισμός
Η ομάδα λειτουργούσε με ανοι-

κτές και δημοσιοποιημένες ολομέλει-
ες με συγκεκριμένη ατζέντα και πρό-
γραμμα δράσης. Συζητούσε για τον
αντικαπιταλισμό, την ιστορία των ΛΟ-
ΑΤ, το Stonewall, την πορνεία κ.α. Η
ανάπτυξή της επιταχύνθηκε με την
έκδοση του περιοδικού «Απελευθέ-
ρωση» με κείμενα που έγραφαν τα
μέλη της και βοήθησε στο άπλωμα
και την οικονομική στήριξή της. Σχη-
ματίζονταν μικρές ομάδες που το
πουλούσαν σε διαδηλώσεις και εκδη-
λώσεις ή ακόμη και έξω από γκέι
μπαρ και συγκεντρώσεις ομοφυλόφι-
λων. Έτσι γνώριζαν συνεχώς νέο κό-
σμο, τους οποίους έπειτα καλούσαν
στις δραστηριότητες της ομάδας και
στη συγκρότηση γκέι μπλοκ στις δια-
δηλώσεις, διαπιστώνοντας έμπρακτα
πόσες δυνατότητες ανοίγει η εξώ-
στρεφη πολιτική δράση.

Τον Μάρτιο του 2003, με αφορμή
την εισβολή της αστυνομίας στο
γκέι μπαρ Spices, τις συλλήψεις
που ακολούθησαν και την αυτοκτο-
νία ενός από τους συλληφθέντες
στο κρατητήριο, ο ΛΟΑΤ κόσμος ξέ-

σπασε καλώντας σε μαζική συνέλευ-
ση στο Πολυτεχνείο, από την οποία
συγκροτήθηκε το «Πολύχρωμο φό-
ρουμ», σηματοδοτώντας μια ελπιδο-
φόρα επανεμφάνιση του ΛΟΑΤ κινή-
ματος. Τα μέλη της ΠΟΕΚ το στήρι-
ξαν από την πρώτη στιγμή και λει-
τούργησαν προωθητικά για την ορ-
γάνωση της δράσης και τον πολιτικό
προσανατολισμό του, τη σύνδεση με
την κοινωνία και την αριστερά. 

Στη συγκεκριμένη συγκυρία αυτό
σήμαινε δέσιμο με το αντιπολεμικό
κίνημα που είχε πρόσφατα συγκρο-
τηθεί σαν απάντηση στους ιμπεριαλι-
στικούς πολέμους των ΗΠΑ και των
συμμάχων τους στο Αφγανιστάν και
στο Ιράκ. Η ΠΟΕΚ που είχε διαδηλώ-
σει στο πλευρό της «Συμμαχίας Στα-
ματήστε τον Πόλεμο» στις 15 Φλεβά-
ρη 2003, άνοιξε τη συζήτηση γιατί
ολόκληρο το ΛΟΑΤ κίνημα πρέπει να
βγει προς τα έξω και να παλέψει
ενάντια στον πόλεμο και είχε αποτέ-
λεσμα: Πολύχρωμα μπλοκ διαδήλω-
σαν με το σύνθημα «Γκέι, τρανς και
λεσβίες είμαστε παρούσες σε όλες
τις πορείες» στην πορεία του Πολυ-
τεχνείου το 2003 που είχε έντονο αν-
τιπολεμικό και αντι-ιμπεριαλιστικό
χαρακτήρα, στην αντιπολεμική πο-
ρεία και συναυλία τον Ιούνη του
2004 και τον Μάρτη του 2005. Η δια-
δικασία ήταν διπλή: Από τη μια το
ΛΟΑΤ κίνημα ανοίχτηκε σε κεντρικές
πολιτικές μάχες και ταυτόχρονα πρό-
βαλε μέσα στην κοινωνία τη δική του
ύπαρξη, αιτήματα και προοπτική.
Μέσα από όλη αυτή την προσπάθεια
κερδήθηκε η εξώστρεφη απεύθυνση
στην εργατική τάξη, η θέση ότι ο σε-
ξισμός και η ομοφοβία μπορούν να
ηττηθούν, φτάνει να δοθεί οργανω-
μένη μάχη μέσα στον κόσμο. 

Το 1ο Pride στην Αθήνα το 2005
ήταν καρπός αυτού του ανοίγματος.
Σήμερα μπορεί να φαντάζει μικρό με
τα 500 άτομα συμμετοχή, αλλά όταν
οργανώθηκε αποτέλεσε ένα τεράστιο
βήμα προς τα μπρος. Παρά τους

θρασύδειλους εκφοβισμούς φασι-
στο-ομάδων του Βορίδη, που το προ-
ηγούμενο βράδυ πέταξαν τρικάκια
«Έξω πούστη απ’την Αθήνα», το Pri-
de έγινε με επιτυχία και έδωσε δύνα-
μη και ελπίδα στους ΛΟΑΤ και τους
συμπαραστάτες τους. Η ΠΟΕΚ έπαι-
ξε ρόλο στην πραγματοποίησή του.

Η ΠΟΕΚ είχε διαρκή δράση και
στη Θεσσαλονίκη, όπου οργάνωσε
ακτιβισμούς και συζητήσεις με πιο
χαρακτηριστική την εκδήλωση στο
Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο τον Δε-
κέμβρη του 2003 με συμμετοχή 150
ατόμων. Έτσι άνοιξε για πρώτη φο-
ρά η συζήτηση για την καταπίεση
μέσα στις σχολές, όπου η αριστερά
παρά τη σημαντική οργανωτική της
δύναμη βρισκόταν πίσω και μακριά
από τις μάχες ενάντια στον σεξισμό.

Σύγκρουση
Όλες αυτές οι εξελίξεις, όπως

ήταν αναμενόμενο έβαλαν πίεση πά-
νω στα πολιτικά κόμματα που μέχρι
τότε ήταν είτε ανοιχτά ομοφοβικά εί-
τε βουβά, και έτσι κάποια έβαλαν
σταδιακά στην ατζέντα τους τα αιτή-
ματα των ΛΟΑΤ, άλλοτε σαν δημο-
κρατικές διεκδικήσεις, άλλοτε σαν
επίκληση στον ανθρωπισμό, αλλά
ποτέ σαν σύγκρουση με το σύστημα
και τους θεσμούς του. Τελικά, και
κάτω από την πίεση του κόσμου,
άνοιξε ο δρόμος ώστε χρόνια μετά
να παραχωρηθούν στους ΛΟΑΤ αρ-
κετά δικαιώματα. Η ΠΟΕΚ σταμάτη-
σε να λειτουργεί γύρω στο 2006-7,
ωστόσο πολλά μέλη της συμμετεί-
χαν ενεργά στη συγκρότηση της αν-
τικαπιταλιστικής αριστεράς με την
ΕΝΑΝΤΙΑ το 2007 και αργότερα με
την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, στο πλαίσιο της
οποίας τη σκυτάλη πήρε αργότερα
μια νέα συλλογικότητα, η LGBTQI+
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, για να συνεχίσει στο
κομμάτι που εξακολουθεί να λείπει
και είναι σήμερα όσο ποτέ επίκαιρο,
την αντικαπιταλιστική πάλη.

Δήμητρα Κυρίλλου
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“Gay, Trans, Λεσβίες - σε όλες τις πορείες”

Tα επόμενα Pride
8ο Thessaloniki Pride 2019
Σάββατο 22 Ιούνη, Λευκός Πύργος

4ο Patras Pride
Παρασκευή 21 και 
Σάββατο 22 Ιούνη, Πλατεία Όλγας

Μπλοκ της ΠΟΕΚ σε αντιπολεμικό συλλαλητήριο στις 20/3/2004



Την Τετάρτη 19/6 πραγματοποιήθηκε συνέλευση της δημο-
τικής κίνησης “Μια Πόλη στο Δρόμο” στην Καλλιθέα με
30 άτομα. Απ’ όλες τις τοποθετήσεις υπήρξαν δύο κοινά

στοιχεία: ένα η θετική αποτίμηση του εκλογικού κατεβάσματος
και δύο η ανάγκη για δράση στην συνέχεια. Συγκεκριμένα, το
δημοτικό σχήμα κατάφερε με 2 μήνες προεκλογική εκστρατεία,
προς έκπληξη πολλών, να εκλέξει δημοτικό σύμβουλο με 1,95%
και 767 ψήφους. 

Από την δικιά μας μεριά αυτό ερμηνεύτηκε από την ανάγκη
να καλυφτεί το πολιτικό κενό που έχει αφήσει η δεξιά στροφή
του ΣΥΡΙΖΑ και παράλληλα η αδυναμία του ΚΚΕ να προχωρήσει

σε πολιτικές πρωτοβουλίες στον Δήμο μας. Αλλά επίσης το
σχήμα αυτό αποτέλεσε και ένα παράδειγμα ενότητας καθώς
συμμετείχαμε από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, τη ΛΑΕ και ανένταχτοι που
είχαμε συναντηθεί στα κινήματα της Καλλιθέα όλο το προηγού-
μενο διάστημα. 

Όσον αφορά την συνέχεια, προέκυψε από όλες τις τοποθετή-
σεις ότι πρέπει να οργανώσουμε τις αντιφασιστικές μάχες από
τώρα και όχι από Σεπτέμβρη. Μέσα στον Ιούλη θα γίνει παρέμ-
βαση στην αντιφασιστική επέτειο του Μπιζανίου για να τιμήσου-

με/θυμηθούμε την αντιφασιστική παράδοση στην Καλλιθέα, σή-
μερα που εκτυλίσσεται η δίκη της ΧΑ και που μπορεί να βάλει
πίσω από τα κάγκελα τους χρυσαυγίτες νοσταλγούς των Ναζί. 

Γι ’αυτό και τον Ιούλη αποφασίστηκε από την συνέλευση η
συμμετοχή στις δικασίμους στο Εφετείο την ώρα των απολο-
γιών. Ο αγώνας αυτός είναι συνεχής καθώς και μετά από αυτό
δεν θα επιτρέψουμε την εμφάνιση των ΧΑ στο δημοτικό συμ-
βούλιο κάνοντας συνεχείς κινητοποιήσεις από την πρώτη του
συνεδρίαση κιόλας. 

Ιλιρίντα Μουσαράι 
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ΑΓ. ΟΛΓΑ

Οι εκλογές στο νοσοκομείο Αγ. Όλγα για την ανάδειξη νέου ΔΣ του σωμα-
τείου κατέγραψαν άνοδο της αριστεράς.

Από τις 9 έδρες του ΔΣ, η παράταξη που στηρίζεται από το ΠΑΜΕ (ΚΚΕ)
πήρε τρεις και η παράταξη που συμμετείχε κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ και ανένταχτοι
αριστεροί πήρε μία. 

Η Αγωνιστική Πρωτοβουλία για την Ανατροπή που κατέβηκε για πρώτη φο-
ρά πήρε 9 ψήφους. Δεν κατάφερε να πάρει έδρα αλλά θα έχουμε όλο το πε-
ριθώριο για προώθηση των αγώνων. Η Ταξική Πορεία ανέβηκε σε ψήφους,
αλλά έχασε την έδρα που είχε την προηγούμενη φορά. Συνολικά η αριστερά
σε αριθμό ψήφων έχει ανέβει. Η ΠΑΣΚΕ έπεσε και έχασε μια έδρα και η ΔΑΚΕ
παρόλο που έκανε τεράστια κινητοποίηση δεν κατάφερε να βγάλει παραπά-
νω. 

Έχουμε μεγάλες μάχες μπροστά μας. Ξεκινάμε ήδη την Τετάρτη 19/6 με
την απεργία της ΠΟΕΔΗΝ για τους συμβασιούχους. Η αριστερά πρέπει να
μπει μπροστά για να οργανώσει τους αγώνες για να τα πάρουμε όλα πίσω.

Μιχάλης Βερβέρης

Ψήφισαν 631, έγκυρα 621

Αγωνιστική Συσπείρωση Εργαζόμενων (ΠΑΜΕ) 
166 ψήφους, 3 έδρες (2 στο προηγούμενο ΔΣ) 

Συνδικαλιστική Συνεργασία (ΠΑΣΚ)
182 ψήφους, 3 έδρες (4 στο προηγούμενο ΔΣ) 

Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζόμενων (ΔΑΚΕ) 
159 ψήφους, 2 έδρες  (2 στο προηγούμενο ΔΣ)

Αριστερή Αγωνιστική Ενότητα (ΣΥΡΙΖΑ και ανένταχτοι)
56 ψήφους, 1 έδρα (δεν είχε έδρα στο προηγούμενο ΔΣ) 

Ταξική Πορεία
49 ψήφους (1 στο προηγούμενο ΔΣ) 

Αγωνιστική Πρωτοβουλία για την Ανατροπή
9 ψήφους (νέο κατέβασμα)

ΥΠΠΟ

Εκλογές για την ανάδειξη νέου ΔΣ στον Ενιαίο Σύλλογο Αττικής, Στερεάς και
Νήσων των εργαζόμενων στο ΥΥΠΟ πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 12/6.

“Τα αποτελέσματα των εκλογών αντικατοπτρίζουν την πόλωση που υπάρχει
σε γενικό επίπεδο, με άνοδο των σχημάτων που στηρίζουν ΣΥΡΙΖΑ αλλά και
ΝΔ. Η ΕΑΚ διατήρησε τις έδρες της. Συνεχίζουμε αγωνιστικά”, ανέφερε στην
ΕΑ η Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου, υποψήφια με την Ενωτική Αγωνιστική Κίνη-
ση.

Ακολουθούν τα αποτελέσματα.

                                      2019     %                    έδρες      2016      %         έδρες
ΨΗΦΙΣΑΝ                       1629                                           1589
ΕΓΚΥΡΑ                          1548                                           1470
ΔΗΣΥΠ (ΠΑΣΚ)               479       30,9 (-4,5)      3 (-)         520        35,4    3 
ΑΡΜΕ (ΑΥΤ. 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ)                423       27,3 (+6,8)    3(+1)      302        20,5    2 
ΕΝΩΤΙΚΗ 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
ΚΙΝΗΣΗ (EAK)                301       19,4 (-3,5)      2(-)          336        22,9     2 
ΔΑΚΕ                              215       13,9 (+4,2)    1 (-)         142        9,7      1 
ΔΑΣ                                 129       8,3 (-2,4)        - (-1)        158        10,7     1 
ΔΗΜΟΚΛΗΡΟΚΡΑΤΙΑ    -          -                      -               12          0,8      -

ΕΣΗΕΑ Χρειάζονται πρωτοβουλίες

Αντιφασιστική Καλλιθέα

ΟΜωυσής Λίτσης υποψή-
φιος με την Πρωτοβουλία
για την Ανατροπή μίλησε

στην Εργατική Αλληλεγγύη για την
αποτίμηση των αποτελεσμάτων:

Οι εκλογές στην ΕΣΗΕΑ ανέδει-
ξαν για μια ακόμη φορά σε θέση
ισχύος τις δυο συντηρητικές πα-
ρατάξεις που πρόσκεινται στη ΝΔ
(“Ενωμένοι Δημοσιογράφοι” και
“Νέα ΕΣΗΕΑ”) .

Δεν πρόκειται απλά για δυο πα-
ρατάξεις που πρόσκεινται στον
πολιτικό χώρο της ΝΔ αλλά για
δυο παρατάξεις οι οποίες τα δυο
χρόνια που πέρασαν είχαν την
πλειοψηφία στο ΔΣ και δεν πήραν
καμιά πρωτοβουλία για την επίλυ-
ση των προβλημάτων του κλάδου,
συν ότι είναι γνωστό ότι οι περισ-
σότεροι από τους υποψήφιους
που εκλέχτηκαν στο ΔΣ της ΕΣΗ-
ΕΑ εκ μέρους των δυο παρατάξε-
ων, έχουν στενές διασυνδέσεις με
το εκδοτικό κατεστημένο και τους
καναλάρχες. 

Σημαντική ήταν επίσης η υποχώ-
ρηση π   αρόλο που διατηρεί δυο
έδρες, για την παράταξη Συσπεί-
ρωση Δημοσιογράφων που πρό-
σκειται στον ΣΥΡΙΖΑ, αφού η παρά-
ταξη αυτή είχε, καθόλη τη διάρκεια
της προηγούμενης θητείας, συνερ-
γαστεί με τους Ενωμένους Δημο-
σιογράφους και είχε βάλει πλάτη
στο να περάσουν όλα αυτά τα νέα
αντεργατικά μέτρα για τον κλάδο
και στην ουσία να υποβαθμιστεί
ακόμα περισσότερο ο ΕΔΟΕΑΠ.

Ένα  γενικότερο χαρακτηριστι-
κό των αποτελεσμάτων είναι η ση-
μαντική αποχή. Ψήφισαν γύρω
στους 2.900, αριθμός αρκετά μι-
κρότερος  από τις προηγούμενες
εκλογές αν σκεφτεί κανείς ότι εί-
χαμε μεγάλη αύξηση των νέων με-
λών. Μάλλον οι περισσότεροι νέοι
συνάδελφοι δεν ήρθαν να ψηφί-
σουν απογοητευμένοι προφανώς
από τη στάση της ΕΣΗΕΑ. Οι πε-
ρισσότεροι, όπως γνωρίζουμε
δουλεύουν στα site όπου οι εργα-
σιακές συνθήκες είναι πολύ χειρό-
τερες από τα παραδοσιακά μέσα
και δεν βρήκαν κανένα τρόπο να
εκφραστούν σε κανέναν από τους
8 συνδυασμούς που κατέβηκαν
στις εκλογές.

Πρωτοβουλία 
για την Ανατροπή

       Η Πρωτοβουλία για την Ανα-
τροπή, το σχήμα που προσπαθεί
να εκφράσει τις δυνάμεις της ρι-
ζοσπαστικής και αντικαπιταλιστι-
κής αριστεράς, διατηρεί τη μια
έδρα που είχε στο ΔΣ, αλλά σε
απόλυτους αριθμούς σε ψήφους
είναι αρκετά πιο κάτω από τις
προηγούμενεςς εκλογές. Παρό-
λα αυτά, λαμβάνοντας υπόψη την
απογοήτευση που υπάρχει στον
κλάδο, είναι σημαντικό ότι οι συ-
νάδελφοι μας εμπιστεύτηκαν να
έχουμε έδρα στο ΔΣ.

Το ζήτημα βέ-
βαια είναι το σχή-
μα την επόμενη
περίοδο να ανοί-
ξει μια μεγαλύτε-
ρη δράση και να
συνδεθεί με πρω-
τοβουλίες και συ-
ζητήσεις για τα
προβλήματα του
κλάδου. Πράγμα-
τα που θεωρούσα-
με δεδομένα τα
π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν α
χρόνια για τις ερ-
γασιακές κατακτή-
σεις. Πρέπει να
ανοίξουμε πρωτο-
βουλίες ώστε να
ανοίξουν μάχες

ασχέτως με το ποια θα είναι η
επόμενη κυβέρνηση, και γενικό-
τερα για το εργατικό κίνημα. Βα-
σικές διεκδικήσεις όπως οι ΣΣΕ,
αξιοπρεπή ωράρια, αξιοπρεπείς
αμοιβές κλπ.

Ανοιχτά είναι και τα ζητήματα
της ποιότητας του δημοσιογρα-
φικού έργου. Το βλέπουμε πλέον
ότι όλα τα site αντιγράφουν το
ένα το άλλο και όλα μαζί το ΑΠΕ.
Δεν υπάρχει πλέον ρεπορτάζ σή-
μερα ακόμα και για μια δήλωση
και νομίζω πως πρέπει από τη με-
ριά μας να ανοίξουμε και το ζήτη-
μα της αναβάθμισης του δημο-
σιογραφικού προϊόντος.

Συνδυασμός «ΕΝΩΜΕΝΟΙ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ»
Ψήφους: 955        Έδρες:  4

ΙI. Συνδυασμός «ΝΕΑ ΕΣΗΕΑ» 
Ψήφους: 502        Έδρες:  2

ΙIΙ. Συνδυασμός «ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΔΟΥΡΕΙΟΣ
ΤΥΠΟΣ» 
Ψήφους: 469        Έδρες:  2

ΙV. Συνδυασμός
«ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
Ψήφους: 242        Έδρες:  1

V. Συνδυασμός «ΚΙΝΗΣΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ»
Ψήφους: 190        Έδρες: 1 

VI. Συνδυασμός «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ» 
Ψήφους: 190        Έδρες: 1 

VII. Συνδυασμός «ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ»
Ψήφους: 160        Έδρες: 0

VIII. Συνδυασμός «ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΙ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ»
Ψήφους: 147        Έδρες: 0

Πραγματοποιήθηκαν την εβδομάδα που μας πέρασε οι εκλογές
στην ΕΣΗΕΑ. Τα αποτελέσματα ήταν: 
Ψήφισαν: 2.951  Έγκυρα: 2.855
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Οακρογωνιαίος λίθος στο οικονομικό
πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας εί-
ναι η προσέλκυση επενδύσεων. Το

κλειδί για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου,
λέει, είναι η τόνωση της επιχειρηματικότητας -
με τα γνωστά μέσα: μείωση της φορολογίας
των επιχειρήσεων (που θα χρηματοδοτηθεί
από την μείωση των κρατικών δαπανών και τη
διεύρυνση της φορολογικής βάσης προς τα
κάτω), επταήμερη λειτουργία των επιχειρήσε-
ων με κυλιόμενες βάρδιες για τους εργαζόμε-
νους, ασυδοσία στο κεφάλαιο μέσα από το “λι-
γότερο κράτος” και πάει λέγοντας. 

Το πρόβλημα δεν είναι απλά και μόνο ότι η
πολιτική αυτή έχει ιστορικά αποτύχει. Η παγ-
κόσμια οικονομία συρρικνώνεται, το διεθνές
εμπόριο κλυδωνίζεται, οι ΗΠΑ και η Κίνα βρί-
σκονται ήδη στα μαχαίρια και οι υποψήφιοι
επενδυτές που θα μπορούσαν να “προσελκυ-
θούν” απλά δεν είναι διαθέσιμοι. 

Με βάση τα πρώτα στοιχεία η αμερικανική
οικονομία προσέθεσε όλες και όλες 75 χιλιά-
δες νέες θέσεις εργασίας τον περασμένο
Μάιο. Το νούμερο δεν ήταν απλά και μόνο
ανησυχητικό: ήταν σήμα κινδύνου. Το 2018 η
αμερικανική οικονομία είχε δημιουργήσει 2,6
εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας -223 χιλιά-
δες κατά μέσο όρο κάθε μήνα. Τον Μάιο έπε-
σε στο ένα τρίτο. 

Η αμερικανική κεντρική τράπεζα (FED) έχει
στο μεταξύ σημάνει ήδη συναγερμό. Ο Ζερόμ
Πάουελ, ο διοικητής της FED, ανακοίνωσε
πριν από λίγες ημέρες ότι είναι έτοιμος ακόμα
και να κατεβάσει τα επιτόκια για να στηρίξει
την “ανάκαμψη” αν αυτό καταστεί αναγκαίο.
Τα αμερικανικά επιτόκια, όμως, βρίσκονται σή-
μερα ήδη στο 2,25%, πράγμα που σημαίνει ότι
τα περιθώρια μείωσης είναι περιορισμένα. Τον
Δεκέμβρη του 2007, την επίσημη ημερομηνία
έναρξης της ύφεσης -που θα οδηγούσε, λί-
γους μήνες αργότερα, στην κατάρρευση του
παγκόσμιου τραπεζικού συστήματος- τα αμε-
ρικανικά επιτόκια ήταν στο 4,25%. Μέσα στο
πρώτο δωδεκάμηνο της κρίσης (Δεκέμβρης
2008 – Δεκέμβρης 2009) η FED είχε μειώσει τα
επιτόκιά της κατά τέσσερις ολόκληρες ποσο-
στιαίες μονάδες κάτω. “Η FED δηλώνει μεν
ετοιμότητα να μειώσει τα επιτόκια”, γράφει το
“έγκυρο” (που απηχεί δηλαδή τις απόψεις της
άρχουσας τάξης) αμερικανικό περιοδικό For-
bes. ”Αλλά τα επιτόκια είναι ήδη τόσο χαμηλά

που νέες μειώσεις ενδέχεται να μην έχουν κα-
νένα σημαντικό αντίκτυπο”.

“Αυτή η έλλειψη χώρου ελιγμού”, συνεχίζει
το άρθρο, “προέρχεται από την θεμελιακά
αδύναμη διεθνή οικονομική αγορά που χρει-
άστηκε να στηριχτεί (τα προηγούμενα χρόνια)
μέσω μιας επιθετικής νομισματικής πολιτικής”.
Με απλά λόγια, η προηγούμενη προσπάθεια
διάσωσης της αμερικανικής οικονομίας έχει
εξαντλήσει ήδη την Κεντρική Τράπεζα, που
έχοντας πλέον ξεμείνει και από όπλα και από
πυρομαχικά στέκεται αδύναμη μπροστά στη
νέα κρίση που διαφαίνεται ήδη στον ορίζοντα.

Τον Απρίλη οι εξαγωγές και η βιομηχανική
παραγωγή έκαναν βουτιά στη Γερμανία. Οι
εξαγωγές ήταν μειωμένες κατά 3,7% σε σχέση
με τον αμέσως προηγούμενο μήνα (τον Μάρ-
τη). Η βιομηχανική παραγωγή κατά 1,9% -η με-
γαλύτερη μηνιαία πτώση εδώ και τέσσερα
χρόνια. Τα στοιχεία αυτά, που ήταν πολύ χει-
ρότερα και από τις χειρότερες προβλέψεις,
ανάγκασαν την Bundesbank, την Κεντρική
Τράπεζα της Γερμανίας να μειώσει δραματικά
τις εκτιμήσεις της για τους ρυθμούς ανάπτυ-
ξης τόσο στο δεύτερο εξάμηνο του 2019 όσο
και το 2020. Τώρα η Bundesbank λέει ότι συ-
νολικά μέσα στη χρονιά που διανύουμε το
ΑΕΠ της Γερμανίας θα αυξηθεί οριακά κατά
0,6%, μια μονάδα κάτω από την προηγούμενη
εκτίμησή της για αύξηση κατά 1,6%.

Τρεις βασικοί παράγοντες πιέζουν, σύμφω-
να με τους οικονομολόγους, τη γερμανική οι-
κονομία προς τα κάτω: οι εμπορικές διαμάχες,
κύρια (αλλά όχι μόνο) ανάμεσα στις ΗΠΑ και
την Κίνα, η επικείμενη έξοδος της Βρετανίας
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η επιβράδυνση
της παγκόσμιας οικονομίας. Οι εξαγωγές
προς τη Βρετανία, για να φέρουμε ένα και μό-
νο παράδειγμα, έχουν πέσει κατά 22% μέσα
στο προηγούμενο δωδεκάμηνο -μια πτώση
που σίγουρα αντανακλά σε ένα βαθμό και τις

ανησυχίες γύρω από το Brexit. Αλλά εξίσου
σοβαρή κάμψη παρουσιάζουν και οι εξαγωγές
της Γερμανίας προς τις άλλες εκτός Ευρωζώ-
νης χώρες.

Προειδοποιητικά σήματα
Η πιο σημαντική από αυτές είναι η Κίνα. “Η

οικονομία της Κίνας”, μετέδιδε στις 14 Ιούνη
το Reuters, “έστειλε και νέα προειδοποιητικά
σήματα τον Μάιο... καθώς η αύξηση της βιο-
μηχανικής παραγωγής προσγειώθηκε αιφνι-
διαστικά στο κατώτατο επίπεδο των τελευταί-
ων 17 ετών και οι επενδύσεις πάγωσαν, δεί-
χνοντας την ανάγκη για περισσότερα μέτρα
υποστήριξης... Λίγες ώρες μόνο μετά τα ”εντυ-
πωσιακά αδύναμα στοιχεία η κεντρική τράπεζα
της Κίνας ανακοίνωσε ένα πακέτο 300 δισεκα-
τομμυρίων γουάν (43 δις δολαρίων) για την
στήριξη των μικρότερων τραπεζών... Οι αναλυ-
τές περιμένουν πιο δραματικά μέτρα μέσα
στους επόμενους μήνες...”

Σε μια πρόσφατη συνέντευξή του στην εφη-
μερίδα Finacial Times ο Μπενουά Κερέ, ένας
από τους βασικούς υποψήφιους για τη διαδο-
χή του Μάριο Ντράγκι στην ηγεσία της Ευρω-

παϊκής Κεντρικής Τράπεζας δηλώνει ότι βρι-
σκόμαστε αντιμέτωποι με “σκοτεινούς και-
ρούς”.  Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)
βρίσκεται σε ακόμα πιο δύσκολη θέση από
την αμερικανική FED: τα επιτόκια είναι ήδη
μηδενικά και ο Ντράγκι έχει υποσχεθεί, εν μέ-
σω των ανησυχιών για την επερχόμενη ύφεση,
ότι θα μείνουν στο μηδέν τουλάχιστον για ένα
χρόνο ακόμα. Στην συνάντηση των υπουργών
Οικονομικών και των κεντρικών τραπεζιτών
των G20 στην Οσάκα της Ιαπωνίας, η ΕΚΤ δή-
λωσε έτοιμη να προχωρήσει ακόμα και σε νέο
πακέτο έκτακτων μέτρων στήριξης, αν αυτό
χρειαστεί. Η ΕΚΤ έχει “τυπώσει” μέχρι τώρα
2,6 τρισεκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο του
προγράμματος “ποσοτικής χαλάρωσης”. Αντί-
στοιχα ποσά έχουν τυπώσει μέσα στα προ-
ηγούμενα χρόνια και οι άλλες μεγάλες κεντρι-
κές τράπεζες (FED, Τράπεζα της Αγγλίας
κλπ). Αυτά τα ιλιγγιώδη ποσά έχουν καταλήξει
στο χρηματιστήριο και τις άλλες κερδοσκοπι-
κές φούσκες.

Όλοι ξέρουν ότι αυτή η πολιτική του “εύκο-
λου και φτηνού χρήματος” (για τους πλούσι-
ους εννοείται) είναι μια ωρολογιακή βόμβα.
“Συνολικά η πολιτική και οικονομική κατάστα-
ση”, γράφει το Forbes, ”οδηγούν την FED
στην ενεργοποίηση πολιτικών που οι περισσό-
τεροι οικονομολόγοι θεωρούν επιζήμιες και
άχρηστες”. Και το ίδιο ακριβώς ισχύει για την
ΕΚΤ και τις άλλες Κεντρικές Τράπεζες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας υπόσχεται
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου μέσα από την
“προσέλκυση επενδυτών”. Στην πραγματικότη-
τα αυτό που εννοεί είναι “προσέλκυση κερδο-
σκόπων”. Το ότι έχει μεγάλη εμπειρία σε αυτόν
τον τομέα, αυτό δεν χωράει καμιά αμφισβήτη-
ση. Το όνομα της Μαρέβα Μητσοτάκη στις λί-
στες των Paradise Paperes και μόνο είναι σί-
γουρα μια μεγάλη εγγύηση. 

Σωτήρης Κοντογιάννης

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Απεγνωσμένη προσπάθεια 
“προσέλκυσης” κερδοσκόπων

Με την παρουσία αγωνιστών/αγωνιστριών υποψήφιων
και φίλων πραγματοποιήθηκε η πρώτη μετεκλογική
συνέλευση της Ανταρσίας στο Λιμάνι στις 14 Ιούνη.

Το άνοιγμα έκανε ο -εκλεγμένος πλέον δημοτικός σύμβου-
λος- Θανάσης Διαβολάκης. Ξεκίνησε με την αποτίμηση του
εκλογικού αποτελέσματος το οποίο κρίνεται απ’ όλους ως
πολύ θετικό. Είχαμε σημαντική αύξηση και σε ποσοστό και σε
ψήφους, κάτι που μας έφερε στο νέο δημοτικό συμβούλιο και
ήταν αποτέλεσμα της δουλειάς μας μέσα στις μάχες που δί-
νει η εργατική τάξη και οι κάτοικοι του Πειραιά. 

Ως πιο σημαντικό παράδειγμα αυτής της δουλειάς ανέφε-
ρε το ρόλο μας στο κίνημα των κατοίκων της Πειραϊκής που
παλεύουν ενάντια στα καταστροφικά σχέδια της Cosco, ένα
ρόλο ουσιαστικό και πρωτοπόρο, «χωρίς να κάνουμε εκπτώ-
σεις στο πρόγραμμά μας αλλά και χωρίς να βάλουμε προ-
απαιτούμενα για να συμμετέχουμε». Επίσης, τις μάχες για

ποιοτικές δημοτικές υπηρεσίες και βέβαια τη μάχη ενάντια
στους φασίστες της Χρυσής Αυγής που είχε ως αποτέλεσμα
τη μεγάλη μείωσή της σε ποσοστό και σε ψήφους.

Ακολούθησαν παρεμβάσεις και πολλή πλούσια πολιτική συ-

ζήτηση που δεν έμεινε μόνο στα τοπικά ζητήματα αλλά πήγε
και στα συνολικά πολιτικά, από το ζήτημα της τακτικής λει-
τουργίας μας και το άπλωμα σε γειτονιές που καταφέραμε να
φτάσουμε το προηγούμενο διάστημα (π.χ. Άγιος Διονύσης)
μέχρι το γιατί αξίζει κανείς να στηρίξει την ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις
επερχόμενες βουλευτικές εκλογές όπου  ο Μητσοτάκης απει-
λεί ότι θα παίξει τον “οδοστρωτήρα”.

Και επειδή οι μάχες δεν περιμένουν, η πρώτη πρωτοβουλία
που πήρε η Ανταρσία στο Λιμάνι είναι να καλέσει σε σύσκεψη
μαζί με την ΚΕΕΡΦΑ Πειραιά την Τρίτη 18 Ιουνίου στο Εργατι-
κό Κέντρο Πειραιά. Η σύσκεψη έχει στόχο να οργανωθεί μα-
ζική αντιφασιστική κινητοποίηση – απάντηση στη δολοφονική
επίθεση που δέχτηκε ο σκηνοθέτης Γιάννης Γιουλούντας το
βράδυ της προηγούμενης Πέμπτης στο Μικρολίμανο από
τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής.

Η διάθεση και η δυναμική να συνεχίσουμε και να εντείνου-
με τη δράση μας φάνηκε ξεκάθαρα στη συνέλευσή μας. Συ-
ζητάμε συντροφικά, οργανώνουμε τις μάχες, πάμε για να τα
πάρουμε όλα πίσω.

Τιάνα Ανδρέου
Ανταρσία στο Λιμάνι

Ο Θανάσης Διαβολάκης, εκλεγμένος πλέον δημοτικός σύμβουλος
Πειραιά με την Ανταρσία στο Λιμάνι και ο Αντώνης Αλφιέρης, 
υποψήφιος της δημοτικής κίνησης, στην πρώτη μετεκλογική 
συνέλευση του σχήματος την Παρασκευή 14 Ιούνη.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ Η Ανταρσία 
προχωράει
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ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/6 καφέ Σταθμός 8μμ
Stonewall, 50 χρόνια μετά
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/6 Goody’s (Χαλάνδρι) 8μμ
Το τραπεζικό ζήτημα
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/6 καφέ Μέρες Ραδιόφωνου 7.30μμ
Το ενιαίο μέτωπο
Ομιλήτρια: Μαρία Αμπελιώτη

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/6 στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
10 χρόνια ΚΕΕΡΦΑ
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/6 καφέ Πουρναρούσα 7μμ
Μαρξισμός 2019 – τα γεγονότα και το τετραήμερο
γράφουν ιστορία
Ομιλητής: Βασίλης Λευθεριώτης

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/6 καφέ Σπίριτ 7μμ
Μαρξισμός 2019 – τα γεγονότα και το τετραήμερο
γράφουν ιστορία
Ομιλητής: Βαγγέλης Χατζηνικολάου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/6 καφέ Πολυμήχανο 8μμ
Μαρξισμός 2019 – τα γεγονότα και το τετραήμερο
γράφουν ιστορία
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου

ΧΑΝΙΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/6 Σύλλογος Δασκάλων 8μμ
Η κρίση στη ΓΣΕΕ
Ομιλητής: Σεραφείμ Ρίζος

ΒΟΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/6 Θόλος (πανεπιστήμιο) 6μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ: Μεταρρύθμιση ή επανάσταση
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Χήρα

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/6 στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’ ορ., 7μμ
Ξεσηκωμός για τον πλανήτη
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλλου

ΧΑΡΙΛΑΟΥ – ΤΟΥΜΠΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/6 καφέ Γιώτης 8.30μμ

Ξεσηκωμός για τον πλανήτη
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/6 καφέ Ποέτα 8μμ
Stonewall, 50 χρόνια μετά
Ομιλητής: Κώστας Τορπουζίδης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/6 καφέ Ζωή 7μμ
Η κρίση στη ΓΣΕΕ
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΚΑΜΑΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/6 
καφέ Παράγκα 8μμ
Μαρξισμός 2019 – τα γεγονότα 
και το τετραήμερο γράφουν ιστορία
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/6 καφέ Καμπόης 7μμ
Ξεσηκωμός για τον πλανήτη
Ομιλητής: Σπύρος Ζούρος

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/6 
καφέ Μικρές Γεύσεις (πλ.Τερψιθέας) 7μμ
Μαρξισμός 2019 – τα γεγονότα και το τετραήμερο
γράφουν ιστορία
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΝΙΚΑΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/6 δημαρχείο 7μμ
Μαρξισμός 2019 – τα γεγονότα και το τετραήμερο
γράφουν ιστορία
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ – ΚΟΛΩΝΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/6 στην Αυλή του Πέτρου 7μμ
Μαρξισμός 2019 – τα γεγονότα και το τετραήμερο
γράφουν ιστορία
Ομιλητής: Κυριάκος Μπάνος

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/6 
καφέ 1968 (στοά Βενιζέλου και Αγ.Πάντων) 7.30μμ
Μαρξισμός 2019 – τα γεγονότα 
και το τετραήμερο γράφουν ιστορία
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΚΥΨΕΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 20/6 
καφέ Deja (Φωκ.Νέγρη και Σκοπελου) 7.30μμ
Μαρξισμός 2019 – τα γεγονότα και το τετραήμερο
γράφουν ιστορία
Ομιλητής: Νίκος Αλεξανδράτος

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 20/6 Παιδαγωγικό 7.30μμ
Ξεσηκωμός για τον πλανήτη
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 20/6 καφέ Λα Ροζέ (Αγ.Νικόλαος) 7μμ
Μαρξισμός 2019 – τα γεγονότα και το τετραήμερο
γράφουν ιστορία
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΠΕΜΠΤΗ 20/6 καφέ Μυρτίλο (πάρκο ΚΑΠΑΨ) 8μμ
Ξεσηκωμός για τον πλανήτη
Ομιλητής: Αντώνης Φώσκολος

ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 20/6 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγκαβή 69) 7.30μμ
Μαρξισμός 2019 – τα γεγονότα και το τετραήμερο
γράφουν ιστορία
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 20/6 πλ. Μερκούρη 7μμ
Μαρξισμός 2019 – τα γεγονότα και το τετραήμερο
γράφουν ιστορία
Ομιλήτρια: Λένα Βερδέ

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 20/6 καφέ Γωγώ (πλατεία Φρατζή) 8μμ
Μαρξισμός 2019 – τα γεγονότα και το τετραήμερο
γράφουν ιστορία
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΕΜΠΤΗ 20/6 πολιτ.κέντρο Αντ.Σαμαράκης 8μμ
Μαρξισμός 2019 – τα γεγονότα και το τετραήμερο
γράφουν ιστορία
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΙΛΙΣΙΑ - ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
ΠΕΜΠΤΗ 20/6 
καφέ Sweet Home (Ούλαφ Πάλμε 17) 7μμ

Μαρξισμός 2019 – τα γεγονότα και το τετραήμερο
γράφουν ιστορία
Ομιλήτρια: Εύα Ντόκου

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΠΕΜΠΤΗ 20/6 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Μαρξισμός 2019 – τα γεγονότα και το τετραήμερο
γράφουν ιστορία
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
ΠΕΜΠΤΗ 20/6 
Μεγάλου Αλεξάνδρου (Πετρούπολη) 7.30μμ
Το ενιαίο μέτωπο
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 20/6 στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Το τραπεζικό ζήτημα
Ομιλητής: Κώστας Πολύδωρος

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 20/6 καφέ Βαβέλ 7.30μμ
Μαρξισμός 2019 – τα γεγονότα και το τετραήμερο
γράφουν ιστορία
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 20/6 στέκι Εκτός Σχεδίου 7.30μμ
Το τραπεζικό ζήτημα
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 20/6 
Πνευματικό Κέντρο δήμου 
(Κισσαβου 11) 7μμ
Ο ξεσηκωμός για το κλίμα
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 20/6 καφέ Γέφυρες 7μμ
Stonewall – 50 χρόνια μετά
Ομιλητής: Γιώργος Τριανταφυλλόπουλος

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΒΟΡΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 20/6 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Η κρίση στη ΓΣΕΕ
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΝΟΤΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 20/6 
Πολύκεντρο Νεολαίας 8μμ
Τα σοβιέτ στη Δύση
Ομιλητής: Πάνος Λουκίσας
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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 εκ-
με τάλ λευ ση, ο σοσια λι σμός, μπο ρεί να
δημιουρ γη θεί μό νο όταν οι εργά τες
πάρουν συλ λο γι κά στα χέ ρια τους τον
έλεγ χο όλου του κοι νω νι κού πλού του
και προ γραμ μα τί σουν την παρα γω γή
και τη δια νο μή σύμ φω να με τις ανθρώ -
πι νες ανά γκες. 

EΠA NA ΣTAΣH και όχι ρεφορ μι σμό
O καπι τα λι σμός δεν παίρ νει διορ θώ -
σεις. Πρέ πει να ανα τρα πεί με την
εργα τι κή δρά ση. Δεν υπάρ χει κοι νο -
βου λευ τι κός δρό μος προς μια τέτοια
αλλα γή. Tο κοι νο βού λιο, ο στρα τός, η

αστυ νο μία, η δικαιο σύ νη, όλο το αστι -
κό κρά τος λει τουρ γεί για να προ στα -
τεύ ει τα συμ φέ ρο ντα της άρ χου σας
τά ξης. H εργα τι κή τά ξη θα χρεια στεί
το δι κό της κρά τος, στη ριγ μέ νο στην
άμε ση δημο κρα τία, στα συμ βού λια αν-
τι 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 σο-
σια λι στι κή επα νά στα ση όπως ο Oκτώ -
βρης του 1917 δεν μπο ρεί να επι βιώ -
σει σε απο μό νω ση. Tα καθε στώ τα της
EΣΣΔ με τά την επι κρά τη ση του στα λι -
νι σμού, της Kί νας και των άλ λων ανα -
το λι κών χω ρών ήταν κρα τι κοί καπι τα λι -
σμοί. 

Γι’ αυτό παλεύ ου με για τη διε θνι στι κή
ενό τη τα των εργα τών σε όλον τον κό-
σμο χωρίς δια κρί σεις εθνι κό τη τας
γλώσ σας, θρη σκεί ας, φύλου, φυλής ή
σεξουα λι κής προ τί μη σης. 
Yπο στη ρί ζου με όλα τα εθνι κο α πε λευ -
θε ρω τι κά κινή μα τα που αντι στέ κο νται
στην ιμπε ρια λι στι κή κατα πί ε ση. H
δύνα μη που θα τσα κί σει τελειω τι κά
τον ιμπε ρια λι σμό εί ναι η ενό τη τα της
εργα τι κής τά ξης σε διε θνή κλί μα κα
από τη Nέα Yόρ κη ως τη Σε ούλ και
από το Λον δί νο ως το Σάο Πά ο λο. 
Aντι πα λεύ ου με κά θε μορ φή σοβι νι -
σμού, ρατσι σμού ή σεξι στι κών δια κρί -
σε ων που απει λεί να δια σπά σει τους
εργά τες. 
Aπέ να ντι στην αντι τουρ κι κή πολε μο κα -
πη λεία της “δι κής μας” άρ χου σας τά -
ξης υπο στη ρί ζου με το σύν θη μα Eλ λη -
νες και Tούρ κοι εργά τες ενω μέ νοι. 

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

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

H εργα τι κή τά ξη μπο ρεί να απε λευ θε -
ρώ σει τον εαυ τό της και όλους τους
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. 

Πα λεύ ου με για
ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ

Δημοτικά Σχήματα
ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ
ΠΕΜΠΤΗ 20/6 καφέ Κήπος 7.30μμ
Συζήτηση για τα αποτελέσματα και
τη συνέχεια

Tοπικές επιτροπές ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Τ.Ε. ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ – ΚΟΥΚΑΚΙΟΥ
– ΘΗΣΕΙΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/6 γρ. 3ης δημοτικής
κοινότητας (Τριων Ιεραρχών) 7μμ

Τ.Ε. ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/6 
Πνευματικό Κέντρο 
(Ανακρέοντος 60) 7μμ

Τ.Ε. ΠΑΤΗΣΙΑ – ΓΑΛΑΤΣΙ – ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/6 δημαρχείο Γαλατσίου
(αιθ. δημοτικού συμβουλίου) 7μμ

Τ.Ε. ΒΥΡΩΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 20/6 
Άρπα (Νεαπόλεως 25)
7.30μμ

Τ.Ε. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ –
ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 20/6 δημαρχείο Αγ.
Παρασκευής 7.30μμ
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ΤΕΤΑΡΤΗ 19/6
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΕΜΠΤΗ 20/6
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 5.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/6
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Πλ. Κύπρου 7μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Market In Μεταξουργείο 7.30μμ
ΚΥΨΕΛΗ Πλατεία και Κυψέλης 7μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Ελ. Βενιζέλου και Έβρου 6μμ
ΝΙΚΑΙΑ Πλατεία Περιβολάκι 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Market In 7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 7μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Σκλαβενίτης Πλατεία Πλαστήρα 7μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Σταθμός ΜΕΤΡΟ 7μμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 7μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ “Τζάντε” Πετρουπόλεως 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος (Κελάρι) 7μμ
ΒΡΙΛΗΣΙΑ πλατεία Ανάληψης 7μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 7μμ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 7μμ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Πεζόδρομος Κομνηνών 6.30μμ
ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 7μμ
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ Άγαλμα Λαμπράκη 7μμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Παπαναστασίου και Μαρτίου 7μμ

ΔΥΤΙΚΑ Λαϊκή Αμπελοκήπων 7μμ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Αγοράς 7μμ
ΒΟΛΟΣ Πλατεία Αγ. Νικολάου 6.30μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Πεζόδρομος Μιχαήλ Αγγέλου 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 22/6
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος και Καραϊσκου 11.30πμ
Α. ΠΑΤΗΣΙΑ Λαϊκή Γκράβας11.30πμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 10.30πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 11.30πμ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
Πανόρμου Λαϊκή Λαρίσης 11πμ
ΘΗΣΕΙΟ Μάρκετ Ιν Νηλέως 11πμ
Ν.ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή 11.30 πμ
ΤΑΥΡΟΣ ΗΣΑΠ Κ. Πετράλωνα 11.30μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 11.30πμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ κεντρική πλατεία 7μμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Πλατεία Πατριάρχου 6μμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 
Super Market Βασιλόπουλος 11.30πμ
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Λαϊκή 10πμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική πλατεία 7.30πμ
ΠΑΤΡΑ
Γεροκωστοπούλου και Ρήγα Φεραίου 11πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ

ΚΥΡΙΑΚΗ 23/6
Εργατικές κατοικίες Περιστέρι 11πμ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/6
Ερυθρός 7.30πμ
Αγ. Σάββας 7.30πμ
ΓΝΑ Αλεξάνδρας 7.30πμ
Αγλαΐα Κυριακού 7πμ
Αγία Σοφία 9πμ
Συγγρού 7.30 πμ
Κ. Υγείας Περιστέρι 8πμ
Β. ΔΟΥ Αγίων Αναργύρων 10πμ
Δήμος Αγ. Αναργύρων 11πμ
Δήμος Αιγάλεω 9πμ
ΕΡΤ 1μμ
Δήμος Βριλήσσια 10πμ
ΙΚΑ Ν. Κόσμου 9.30πμ
Ψυχική Υγεία Χανιά 11πμ
ΕΡΑ Χανίων 8πμ

ΠΕΜΠΤΗ 20/6
Δημαρχείο Αθήνας 10πμ
ΔΟΥ Κυψέλης 11πμ
ΙΚΑ Κυψέλης 12μ
Αγία Όλγα 10πμ
Δήμος Ν. Ιωνία 11πμ
Λαϊκό Παράρτημα 12.30πμ
Ιπποκράτειο 1μμ
Δήμος Νίκαιας 9.30πμ
Τζάνειο 12μ
Τράπεζες Αγ. Αναργύρων 8πμ
Αττικό 7.30πμ

Γκαράζ Δ. Περιστερίου 6πμ
Θριάσειο 9πμ
Δημαρχείο – Πολεοδομία Άνω Λιόσια
8πμ
Εθνική Ασφαλιστική 7.30πμ
Ευαγγελισμός 9πμ
Περιφέρεια Ομόνοια 9πμ
Βυζαντινό ΥΠΠΟ 9.30πμ 
Ακρόπολη ΥΠΠΟ 10.30πμ
ΔΟΥ Αναξαγόρα 10.30πμ
Δήμος Ηρακλείου Κρ 11πμ
Περιφέρεια Ηρακλείου Κρ 12μ
Δικαστήρια Θεσ/νίκη 12μ
ΕΡΤ3 11πμ
ΨΝΘ 12μ
Διοικητικοί ΔΕΠ Παν/μιο Ιωαννίνων
10πμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/6
Δικαστήρια Ευελπίδων 1μμ
Δήμος Γαλάτσι 11πμ
ΥΠΑΝ 10.30πμ
Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας 11πμ
Γκαράζ Ν. Φιλαδέλφειας 12μ
Σισμανόγλειο 12μ
Γκαράζ Δ. Ζωγράφου 6πμ
Δήμος Ζωγράφου 9πμ
Λαϊκό 1μμ
ΙΚΑ Αγ. Αναργύρων 10πμ

ΔΕΗ Αγ. Αναργύρων 11πμ
ΟΑΕΔ Περιστέρι 8πμ
Ξυλοτεχνία 10πμ
Νομαρχία Περιστέρι 9πμ
Κρατικό Νίκαιας 9πμ
ΣΕΠΕ 9πμ
Δήμος Καλλιθέας 8.30πμ
Σιβιτανίδειος 9.30πμ
Βρεφοκομείο Σεπόλια 9πμ
Γκαράζ Δήμου Αθήνας 11πμ
ΔΕΗ 6.30πμ
9,84 10.30πμ
Ιπποκράτειο Θεσ/νίκη 1μμ
Δήμος Αμπελοκήπων 8πμ
ΕΥΑΘ 10πμ
Χατζηκώστα Γιάννενα 9.30πμ
ΠΑΓΝΗ Ηράκλειο Κρ 10πμ
Δήμος Χανίων 10πμ
Νοσοκομείο Χανίων 11πμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 22/6
ΝΟΤΟΣ 9πμ
Χειροτέχνες 6.30μμ

ΔΕΥΤΕΡΑ 24/6
ΥΠΕΧΩΔΕ 9.30πμ
Ηλεκτρολόγοι Δ. Αθήνας 7πμ
Δήμος Κερατσινίου 9πμ
Βενιζέλειο Ηράκλειο Κρήτης 8πμ

Στις Γειτονιές Στους εργατικούς χώρους

Εκδικάζεται στα δικαστήρια της
Ευελπίδων, την Παρασκευή 21 Ιού-
νη στο κτήριο 9, η εξ αναβολής μή-

νυση που έχει κάνει το στέλεχος της Χρυ-
σής Αυγής, Κουράκος Αθανάσιος, εναν-
τίον της Κατερίνας Πατρικίου, μέλους του
ΠΣΟ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και πρώην δημοτικής
συμβούλου με την Ανυπότακτη Πετρού-
πολη, με την κατηγορία της ηθικής αυ-
τουργίας σε ξυλοδαρμό. Η μήνυση κατα-
τέθηκε την ημέρα των εκλογών στις 25
Γενάρη 2015 στο Α.Τ. Πετρούπολης. 

“Εκείνη την ημέρα τάγματα εφόδου της
Χρυσής Αυγής προσπαθούσαν να τρομο-
κρατήσουν τον κόσμο της Αριστεράς με
επιθέσεις σε μια σειρά από εκλογικά κέν-
τρα, με τραμπουκισμούς στην Νίκαια αλ-
λά και στην Πετρούπολη, όπου έσπασαν
το τραπεζάκι της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, κατέστρε-
ψαν προεκλογικό υλικό και προπηλάκισαν
τους παρευρισκόμενους συντρόφους. Οι
προσπάθειές τους έπεφταν στο κενό και
ακολούθησαν την πάγια τακτική της θυ-
ματοποίησης όπως έχουν κάνει χρόνια
τώρα με την βιομηχανία μηνύσεων, στο-
χοποιώντας αγωνιστές της Αριστεράς”
θυμίζει η Κατερίνα Πατρικίου. 

Η υπόθεση αυτή έγινε ευρύτερα γνω-
στή με τη φράση «επιδείξατε φωτογρα-
φίες σεσημασμένων ατόμων, μελών του
κόμματος ΑΝΤΑΡΣΥΑ» που χρησιμοποί-
ησε το τοπικό Α.Τ. σε έγγραφό του προς

την Ασφάλεια ώστε να δείξουν φωτογρα-
φίες στο μέλος της Χ.Α. για να «αναγνωρί-
σει» και να στοχοποιήσει αγωνιστές. Δεν
είναι η πρώτη φορά που η Χ.Α. στοχοποιεί
αγωνιστές της αριστεράς αλλά και αυτή η
προσπάθειά τους θα πέσει στο κενό. Η
συγκεκριμένη μεθόδευση στοχοποίησης
της Κατερίνας Πατρικίου αλλά και της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ δεν πρόκειται να περάσει και
όπως και άλλες παρόμοιες μηνύσεις χρυ-
σαυγιτών ασφαλώς θα καταρρεύσει στο
ακροατήριο. Οι δολοφόνοι του Σ. Λουκ-
μάν και του Π. Φύσσα δεν είναι θύματα
αλλά εγκληματίες. 

“Το αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό κί-
νημα μαζί με τα σωματεία και την Αριστε-
ρά θα συνεχίσουμε να δίνουμε καθημερι-
νά την μάχη ενάντια στην εγκληματική
δράση της Χ.Α. και θα αναδεικνύουμε τον
νεοναζιστικό της χαρακτήρα, ειδικά τώρα
που είναι (ξανά) προεκλογική περίοδος
και θα προσπαθήσουν να φανούν ως «νό-
μιμο» πολιτικό κόμμα. Τώρα που η δίκη
της Χ.Α. έχει μπει στην τελική ευθεία, εί-
μαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να
στεκόμαστε ενάντια στον φασισμό και τον
ναζισμό και στις γειτονιές μας και παντού.
Με ψευδείς μηνύσεις και κατηγορίες δεν
μας τρομοκρατούν” υπογραμμίζει η Κατε-
ρίνα Πατρικίου μιλώντας στην Εργατική
Αλληλεγγύη. 

Σε δεύτερο βαθμό δικά-
ζονται στις 27/6 οι πέντε
χρυσαυγίτες που επιτέ-

θηκαν σε τρεις Πακιστανούς
εργάτες ελαιοτριβείου στη
Βαϊνιά Ιεράπετρας στην Κρή-
τη. Οι Γ. Πετράκης, Α. Δασκα-
λάκης, Ε. Μαυρικάκης, Ε.
Ψυλλάκης και Σ. Γαροφαλά-
κης, μαζί με άλλα 6 άτομα
που η αστυνομία δεν βρήκε,
επιτέθηκαν στις 13/2/13 στους
Πακιστανούς εργάτες προ-
σχεδιασμένα. Όπως περιγρά-
φεται στην πρωτόδικη απόφα-
ση:

«Κατά την προεκλογική πε-
ρίοδο των βουλευτικών εκλο-
γών του Ιουνίου 2012 άρχισε

να λειτουργεί στην Ιεράπετρα
γραφείο της Τοπικής οργάνω-
σης [της Χρυσής Αυγής].
Υποψήφιος βουλευτής του εν
λόγω πολιτικού σχηματισμού
στο νομό Λασιθίου ήταν και ο
δεύτερος κατηγορούμενος
(Αριστόδημος Δασκαλάκης) ο
οποίος ήταν υπεύθυνος λει-
τουργίας του γραφείου της
Τοπικής Οργάνωσης Ιεράπε-
τρας… Στα πλαίσια των δρα-
στηριοτήτων αυτών της τοπι-
κής οργάνωσης την Τετάρτη
13/2/2013 οι τέσσερις πρώτοι
κατηγορούμενοι συγκεντρώ-
θηκαν στο γραφείο της Τοπι-
κής Οργάνωσης και έλαβαν
την απόφαση να μεταβούν

στη Βαϊνιά Ιεράπετρας, όπου
στο ελαιουργείο του Αγροτι-
κού Συνεταιρισμού Βαϊνιάς-
Κεντρί εργαζόντουσαν Πακι-
στανοί, με σκοπό να βιαιοπρα-
γήσουν σε βάρος τους…
ενήργησαν με κίνητρα ξενο-
φοβικά και ρατσιστικά αισθή-
ματα…».

Και οι πέντε κατηγορούμε-
νοι δικάζονται παράλληλα στη
μεγάλη δίκη της Χρυσής Αυ-
γής για συμμετοχή στην εγ-
κληματική οργάνωση. Επιπλέ-
ον, ο Γ. Πετράκης, γυμνα-
στής, έχει καταδικαστεί για το
βιασμό 14χρονης αθλήτριάς
του.

Σε 11 μήνες με τριετή αναστολή καταδικά-
στηκε στις 13/6 ο Ε. Καρυδομάτης, συνή-
γορος υπεράσπισης του πυρηνάρχη Πε-

ράματος της ΧΑ, Α. Πανταζή. Ο Καρυδομάτης,
κατά τη διάρκεια διαλείμματος της δίκης της
ΧΑ στις 4/12/15, είχε επιτεθεί σε μέλη του κοι-
νού. 

Η επίθεση ήταν ενδεικτική μιας περιόδου
που τόσο οι κατηγορούμενοι όσο και η υπερά-
σπιση προσπαθούσαν καθημερινά να τρομο-

κρατήσουν μάρτυρες κατηγορίας και αντιφασί-
στες/τριες που παρακολουθούσαν τη δίκη. Με-
τά την επίθεση, η πολιτική αγωγή είχε αποχω-
ρήσει από τη δίκη σε ένδειξη διαμαρτυρίας γι’
αυτές τις προσπάθειες. Η ποινή που επέβαλε
το Β’ Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Αθη-
νών στον Καρυδομάτη ήταν για σωματική βλά-
βη και βία κατά της Δ. Τζάκου, μέλους της
ΚΕΕΡΦΑ, που παρακολουθούσε ως κοινό τη δί-
κη της Χρυσής Αυγής.

21/6 ΕΚΔΙΚΑΖΕΤΑΙ Η ΧΡΥΣΑΥΓΙΤΙΚΗ
ΜΗΝΥΣΗ ΣΤΗΝ Κ.ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ
“Δεν μας τρομοκρατούν οι ναζί”

Δικάζονται οι φασίστες 
για τη ρατσιστική επίθεση στην Ιεράπετρα

Καταδικάστηκε ο Καρυδομάτης 
για την επίθεση σε μέλος της ΚΕΕΡΦΑ



Συνεχίζονται οι μαζικές διαδη-
λώσεις στο Χονγκ Κονγκ. Πε-
ρίπου 2 εκατομμύρια κάτοικοι

διαδήλωσαν την Κυριακή 16/6 απαι-
τώντας την πλήρη απόσυρση του
νόμου που δίνει τη δυνατότητα στην
κινεζική κυβέρνηση να απαιτεί την
έκδοση υπόπτων για να δικαστούν
στην ηπειρωτική Κίνα, στοχοποιών-
τας έτσι ακτιβιστές και πολιτικούς
αντιπάλους. Οι διαδηλώσεις στις
οποίες συμμετέχουν, εργαζόμενοι,
νεολαία, συνταξιούχοι, αυτή τη φο-
ρά συνοδεύτηκαν και από συνθήμα-
τα υπέρ της παραίτησης της επικε-
φαλής και άλλων υπουργών της κυ-
βέρνησης. Η διαδήλωση στις 16/6
ήταν περίπου διπλάσια σε μέγεθος
από αυτήν της προηγούμενης Κυ-
ριακής που παρά την αστυνομική
καταστολή ανάγκασε την κυβέρνηση
να παγώσει προσωρινά το νόμο. 

Το Χονγκ Κονγκ ήταν βρετανική
αποικία μέχρι το 1997, οπότε η κυ-
ριαρχία του επέστρεψε στην Κίνα,
αλλά έχει δικό του ανεξάρτητο νομι-
κό σύστημα, δικό του οικονομικό σύ-
στημα και νόμισμα, ενώ τουλάχιστον
νομικά κατοχυρώνει τις ελευθερίες
της έκφρασης και του συνέρχεσθαι.
Όμως η Κίνα ελέγχει την εξωτερική
πολιτική καθώς και την Άμυνα ενώ ο
επικεφαλής της κυβέρνησης διορί-
ζεται από το Κρατικό Συμβούλιο που
λειτουργεί υπό την ηγεσία του Κινέ-
ζου πρωθυπουργού

Η κινεζική κυβέρνηση είχε αρχικά
υποσχεθεί ότι από το 2017 ο/η επι-
κεφαλής της κυβέρνησης θα αναδει-
κνυόταν με εκλογές αλλά έκανε πί-
σω σε αυτήν την πρόταση το 2014
προτείνοντας οι ψηφοφόροι να επι-
λέγουν από μια μικρή λίστα υποψη-
φίων που προηγουμένως θα έχει εγ-
κριθεί από μια επιτροπή ελεγχόμενη
από την Κίνα. 

Αυτό οδήγησε στο κύμα διαδηλώ-
σεων και καταλήψεων στα τέλη του
2014 που έμεινε γνωστό και σαν Κί-
νημα της Ομπρέλας, όταν 2,3 εκα-

τομμύρια άνθρωποι είχαν καταλάβει
το κέντρο της πόλης για 81 μέρες.
Οι ακτιβιστές εκείνου του κινήματος
συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν διώ-
ξεις ενώ μόλις τον Απρίλη, εννιά
ακόμη από αυτούς καταδικάστηκαν
σε 16 μήνες φυλάκισης για τη συμ-
μετοχή τους στις κινητοποιήσεις. Ο
Lam Chi Leung, σοσιαλιστής επανα-
στάτης από το Χονγκ Κονγκ έστειλε
πριν από μερικές μέρες την ακόλου-
θη ανταπόκριση στην εφημερίδα So-
cialist Worker την οποία και δημοσι-
εύουμε. 

Γ.Π.

“Η κυβέρνηση του Χονγκ
Κονγκ ανέστειλε το
προγραμματισμένο νο-

μοσχέδιο που θα επέτρεπε την έκ-
δοση πολιτών του στην ηπειρωτική
Κίνα σαν αποτέλεσμα των τερά-
στιων διαδηλώσεων.

Το πρωί της 12ης Ιουνίου, σα-
ράντα χιλιάδες πολίτες του Χονγκ
Κονγκ κατέλαβαν τους δρόμους
κοντά στο κτίριο του Νομοθετικού
Συμβούλιου του Χονγκ Κονγκ και
στην έδρα της κυβέρνησης. Οι πε-
ρισσότεροι διαδηλωτές ήταν μετα-
ξύ 18 και 24 ετών. Προηγουμένως,

την Κυριακή 9 Ιουνίου, περίπου 1
εκατομμύριο άτομα συμμετείχαν
στη μαζικότερη διαδήλωση που
έχει γίνει από την επιστροφή του
Χονγκ Κονγκ στην Κίνα το 1997.
Κατά μέσο όρο, ένας στους επτά
κατοίκους του Χονγκ Κονγκ συμμε-
τείχε στη διαδήλωση! Η διαδήλωση
της 12ης Ιουνίου είχε σαν αποτέλε-
σμα την αναστολή του νομοσχεδί-
ου έκδοσης.

Τα επίσημα μέσα μαζικής ενημέ-
ρωσης της Κίνας δήλωσαν ότι οι
διαδηλώσεις υποκινήθηκαν από τις
δυτικές δυνάμεις. Αυτό είναι απόλυ-
τη ανοησία. Η τροπολογία θα μείωνε
σοβαρά την αυτονομία του Χονγκ
Κονγκ. Η κυβέρνηση ήθελε να τρο-
ποποιήσει το νομοσχέδιο έτσι ώστε
οι αρχές του Χονγκ Κονγκ να μπο-
ρούν να στέλνουν υπόπτους στην
ηπειρωτική Κίνα, όπου λόγω του αυ-
ταρχικού μονομοκομματικού καθε-
στώτος ο κόσμος είναι απροστάτευ-
τος απέναντι στην εξουσία.

Η απειλή αυτή αφορά στην ουσία
εκείνους που επικρίνουν ανοιχτά την
κυβέρνηση και την ηγεσία της Κίνας,
εκείνους που διοργανώνουν κάθε
χρόνο εκδηλώσεις μνήμης της σφα-
γής της εξέγερσης στην πλατεία Τιε-
νανμέν στο Πεκίνο το 1989 και
όλους εκείνους τους πολίτες του
Χονγκ Κονγκ που έχουν βοηθήσει Κι-
νέζους ακτιβιστές υπέρ της δημο-
κρατίας να διαφύγουν από την Κίνα. 

Όλοι αυτοί οι πολίτες διατρέχουν
άμεσο σοβαρό κίνδυνο αν ψηφιστεί
ένας τέτοιος νόμος. Επίσης οι ακτι-
βιστές του Χονγκ Κονγκ που προ-
σφέρουν πρακτική βοήθεια σε ορ-
γανώσεις που δραστηριοποιούνται
στην Κίνα σχετικά με την εργασία,
τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα
κοινωνικά κινήματα θα μπορούσαν
να εκδοθούν με το πρόσχημα ότι
«τίθεται σε κίνδυνο η εθνική ασφά-
λεια». Η τροπολογία θα σήμαινε ότι
και οι πολίτες του Χονγκ Κονγκ θα
πρέπει να ζουν υπό τον φόβο των

«συνεπειών» αν επικρίνουν το σύ-
στημα και τις πολιτικές του. 

Η αστυνομία απάντησε στις δια-
δηλώσεις με βία. Δεν χρησιμοποί-
ησαν μόνο δακρυγόνα και σπρέι πι-
περιού, αλλά επίσης φυσίγγια με
σκάγια και σφαίρες από καουτσούκ
χωρίς προειδοποίηση. Αυτό είχε ως
αποτέλεσμα 79 τραυματισμούς,
δύο πολύ σοβαρά. Και η επικεφα-
λής της κυβέρνησης και ο υπουρ-
γός Δημόσιας Τάξης χαρακτήρισαν
τη διαμαρτυρία "ταραχή".

Οι διαμαρτυρίες κατά του νομο-
σχεδίου έκδοσης γίνονται πέντε
χρόνια μετά το Κίνημα της Ομπρέ-
λας το 2014. Η κατάληψη δρόμων
επί 81 μέρες με αίτημα δημοκρατι-
κές εκλογές τον Σεπτέμβριο του
2014 κατέληξε σε αποτυχία. Αυτή τη
φορά, οι διαμαρτυρίες έχουν πετύ-
χει να σηκώσουν σε ένα βαθμό το
ηθικό των μαζών. Οι διαδηλωτές ζή-
τησαν από τους εργαζόμενους και
τους φοιτητές να προχωρήσουν σε
απεργία την περασμένη εβδομάδα
και η Ένωση Επαγγελματιών Καθη-
γητών και η Γενική Ένωση Κοινωνι-
κών Λειτουργών του Χονγκ Κονγκ
υποστήριξαν αυτήν την πρόταση.

Επιπλέον, νέοι στην πλειοψηφία
τους διαδηλωτές έφτιαξαν απερ-
γιακή φρουρά στην εμπορική πε-
ριοχή της πόλης. Ορισμένοι προ-
τείνουν να ξεκινήσει πολιτική απερ-
γία κάτι που έχει ανοίξει τη συζήτη-
ση στο διαδίκτυο. Όλα αυτά τα ση-
μάδια δείχνουν ότι αυτό το κίνημα
κάνει βήματα μπρος σε επίπεδο
πολιτικής συνείδησης σε σύγκριση
με το Κίνημα της Ομπρέλας.

Δεν είναι εύκολο να οργανώσεις
μια ισχυρή απεργία σε ένα τόσο
σύντομο χρονικό διάστημα. Αλλά η
σοσιαλιστική αριστερά του Χονγκ
Κονγκ μπορεί να σπρώξει τη συζή-
τηση που έχει ανοίξει για πολιτική
απεργία και έχει και ένα στρατηγι-
κό συμπέρασμα ότι πρέπει να προ-
χωρήσουμε σε μαζική αυτο-οργά-
νωση. Εξηγώντας γιατί ο αγώνας
για την πολιτική ελευθερία είναι
άρρηκτα συνδεδεμένος με τον
αγώνα για πολιτική δημοκρατία και
οικονομική ισότητα”.
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ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ Τα μαζικά συλλαλητήρια
ανάγκασαν την κυβέρνηση σε υποχώρηση

Σφυροκοπημένος από παντού βρίσκεται ο Μπολσονάρο
στη Βραζιλία. Πρώτα και κύρια από τη γενική απεργία
της 14ης του μήνα που ξεσήκωσε τους πάντες ενάντια

στη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού. Σύμφωνα με την συνο-
μοσπονδία CUT, 45 εκατομμύρια εργάτες και εργάτριες πή-
ραν μέρος είτε με 24ωρη είτε με κάποιες ώρες στάσης εργα-
σίας. 

Στα μέσα μεταφοράς κατέβηκαν σε απεργία σπάζοντας
τους όρους για “προσωπικό ασφαλείας” που είχε επιβάλει η
κυβέρνηση. Παρέλυσε η εκπαίδευση, οι τράπεζες, το δημό-
σιο, το πετρέλαιο, ενώ η απεργία επεκτάθηκε και στην ύπαι-
θρο. Αν και στο επίκεντρο της μάχης βρίσκεται η επίθεση της
κυβέρνησης στις συντάξεις, στα επιδόματα και στα όρια ηλι-
κίας κύρια στις γυναίκες, οι διαδηλώσεις ήταν μαζικές, γεμά-

τες νεολαία και ενοποίησαν τη μάχη ενάντια σε όλην την αντι-
δραστική ατζέντα της ακροδεξιάς κυβέρνησης. Εξάλλου βρί-
σκεται σε εξέλιξη ο αγώνας στα Πανεπιστήμια και στα σχο-
λεία, με τις δυο τεράστιες κινητοποιήσεις στις 15 και 30 του
Μάη να έχουν ανοίξει το δρόμο προς την απεργία.

Όμως η κυβέρνηση Μπολσονάρο δέχτηκε ένα πολύ δυνατό
χτύπημα και από τις αποκαλύψεις που ήρθαν στο φως από το
περιοδικό Intercept. Πλέον είναι δημόσια αποδεδειγμένο κάτι
που ο κόσμος της Αριστεράς στη Βραζιλία ήξερε εδώ και και-
ρό. Ο Σέρζιο Μόρο, ο δικαστής που έστειλε τον Λούλα, τον
πρώην πρόεδρο της Βραζιλίας στη φυλακή, συνεργαζόταν
μυστικά με τις διωκτικές αρχές για να στηθεί οργανωμένα η
πλεκτάνη. Ήταν δηλαδή και δικαστής αλλά και άτυπος εισαγ-
γελέας στην ίδια υπόθεση. Ο Μόρο φυσικά δεν ενδιαφερόταν

για τη διαφθορά, αλλά για να εκδικηθεί τον Λούλα, το Εργατι-
κό Κόμμα και έτσι να οργανώσει την εκδικητική επιστροφή
της Δεξιάς στην εξουσία. Ο Μπολσονάρο τον αντάμειψε κά-
νοντάς τον… Υπουργό Δικαιοσύνης.

Η κυβέρνηση Μπολσονάρο χάνει το μακιγιάζ του πιο “λαο-
πρόβλητου” υπουργού της, του “αδέκαστου” δικαστή Μόρο.
Και ταυτόχρονα παροξύνεται η κόντρα μεταξύ των διάφορων
πτερύγων της άρχουσας τάξης: καπιταλιστές, στρατιωτικοί,
ΜΜΕ, εκκλησία, νέοι και παλιοί δικαστές, φασίστες, που βλέ-
πουν με όλο και περισσότερη καχυποψία ο ένας τον άλλον και
τις πρωτοβουλίες του Μπολσονάρο. Το πρώτο θύμα αυτής
της αποσταθεροποίησης μπορεί να είναι η μεταρρύθμιση του
ασφαλιστικού, που χάνει το βηματισμό της στο κοινοβούλιο.

Ν.Λ.

ΒΡΑΖΙΛΙΑ  Ο Μπολσονάρο αντιμέτωπος με το εργατικό σφυροκόπημα

16/6, Δύο εκατομμύρια διαδηλωτές στους δρόμους του Χονγκ Κονγκ
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Φωτιά στον Περσικό Κόλπο βάζει η κυ-
βέρνηση Τραμπ. Με τα ψέματα να εξα-
πολύονται σε στυλ Τζορτζ Μπους, η

αμερικάνικη κυβέρνηση λέει πως έχει “στοι-
χεία” πως το Ιράν βρίσκεται πίσω από τις επι-
θέσεις σε δύο τάνκερ στον κόλπο του Ομάν. Ο
Τραμπ έδωσε εντολή για αποστολή χιλίων ακό-
μη στρατιωτών στην περιοχή. Τα γεράκια της
κυβέρνησής του προετοιμάζουν ανοιχτά το
έδαφος ακόμη και για στρατιωτικό χτύπημα το
επόμενο διάστημα.

Η εξέλιξη δεν ήρθε ξαφνικά. Πρόκειται για
κλιμάκωση μιας πορείας που ξεκίνησε πριν
από ένα χρόνο. Ο Τραμπ απέσυρε μονομερώς
τις ΗΠΑ από τη συμφωνία για τα πυρηνικά του
Ιράν την οποία είχε υπογράψει ο Ομπάμα.
Έσφιξε τον κλοιό γύρω από το Ιράν, το οποίο
βρέθηκε αποκλεισμένο από μεγάλο μέρος των
διεθνών αγορών. Ο Τραμπ επέβαλε κυρώσεις
και σε ιδιωτικές εταιρείες που θα συνεργάζον-
ταν με το Ιράν ενώ άρχισε να πιέζει και την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση να σπάσει τις συμφωνίες. Η
οικονομία του Ιράν άρχισε να πληρώνει τις συ-
νέπειες, μεταξύ άλλων και με ελλείψεις σε
φάρμακα και υλικά για τα νοσοκομεία.

Το Ιράν δεσμεύτηκε να τηρεί τη συμφωνία
όσο αντέχει, προχωρώντας σε νέες διαπραγ-
ματεύσεις με την ΕΕ και άλλα κράτη. Η κυβέρ-
νηση Τραμπ όμως φέτος πολλαπλασίασε τους
εκβιασμούς. Πλέον τιμωρούνται και όσοι κά-
νουν αγοραπωλησίες με τη βιομηχανία μετάλ-
λου του Ιράν. Οι “Φρουροί της Επανάστασης”,
τμήμα των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν μπή-
καν στην κατηγορία των τρομοκρατικών οργα-
νώσεων, πρώτη φορά που κομμάτι ενός επίση-

μου κράτους χαρακτηρίζεται έτσι.
Παράλληλα άρχισε μια εκστρατεία ψεμάτων.

Ο υπουργός Εξωτερικών Πομπέο θυμήθηκε
την αλ-Κάιντα και είπε πως το Ιράν είναι ο βα-
σικός υποστηρικτής της. Κατηγόρησαν το Ιράν
ότι βρίσκεται πίσω από επιθέσεις στα αμερικά-
νικα στρατεύματα στο Αφγανιστάν, ενώ τις
επιθέσεις τις αναλάμβαναν οι Ταλιμπάν. Καλ-
λιεργούν την προπαγάνδα ότι το μακελειό που
συνεχίζεται τέσσερα χρόνια στην Υεμένη είναι
δάκτυλος του Ιράν, ενώ είναι η σαουδαραβική
συμμαχία που βομβαρδίζει ανελέητα και έχει
αφήσει πάνω από 80 χιλιάδες παιδιά να πεθά-
νουν από την πείνα.

Τορπιλισμός τάνκερ
Πλέον είναι η δεύτερη φορά που κατηγο-

ρούν το Ιράν για τορπιλισμό τάνκερ. Πριν από
ένα μήνα, μετά την πρώτη επίθεση σε τέσσερα
αραβικά και νορβηγικά πλοία, ο Τραμπ διέταξε
να αναπτυχθούν πύραυλοι Πάτριοτ, να σταλεί
αποβατικό πλοίο και 1500 στρατιώτες. Τώρα
χτυπήθηκαν πλοία ιαπωνικών συμφερόντων.
Κατά σύμπτωση ή όχι, στο Ιράν βρισκόταν ο
Ιάπωνας πρωθυπουργός Σίνζο Άμπε, με τον
οποίο η ιρανική κυβέρνηση προσπαθεί να εξα-
σφαλίσει τρόπους για να μείνει ζωντανή η συμ-
φωνία για τα πυρηνικά. Τόσο η Ιαπωνία, όπως
και η Κίνα, δεν έχουν καμιά διάθεση να απο-
σταθεροποιηθεί μια περιοχή που είναι γραμμή
ζωής για τους καπιταλισμούς τους. Αφενός
για τις ενεργειακές πρώτες ύλες που εισά-
γουν, αλλά και για τις εξαγωγές τους. Το ένα
πέμπτο της παγκόσμιας εξαγωγής υδρογοναν-
θράκων περνάει από τα στενά του Ορμούζ, με-

ταξύ Ομάν και Ιράν.
Όταν ο Τραμπ αποφάσιζε να διαλύσει τη

συμφωνία με το Ιράν αναπτύσσονταν δύο θεω-
ρίες για το προς τα πού το πάει. Η μία ήταν ότι
δεν θέλει πόλεμο, αλλά θέλει να επιβάλει την
επιστροφή του Ιράν στο τραπέζι των διαπραγ-
ματεύσεων αλλά με ακόμη πιο πιεστικούς
όρους, όταν θα έχει υποταχθεί τελείως η κυ-
βέρνησή του. Η άλλη ήταν ότι ήταν το πρώτο
επεισόδιο για μια επίθεση κατά του Ιράν.

Όποια κι αν ήταν τα αρχικά σχέδια, η κατά-
σταση αντικειμενικά κινήθηκε προς την κλιμά-
κωση και όχι προς κάποιο τραπέζι διαπραγμα-
τεύσεων. Ο Τραμπ εξάλλου συνόδευσε τη
στροφή κατά του Ιράν με την αναβάθμιση του
Πομπέο και σε Υπουργό “Άμυνας” και του
Τζον Μπόλτον και σε Σύμβουλο Εθνικής Ασφα-
λείας. Και οι δυο τους δεν κρύβουν την επιθυ-
μία τους για πόλεμο. Λίγο αργότερα ο Τραμπ
αναγνώρισε την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα
του Ισραήλ, μετέφερε εκεί την πρεσβεία των
ΗΠΑ, ενώ “χάρισε” στο Ισραήλ και τα κατεχό-
μενα Υψώματα του Γκολάν, ρίχνοντας κι άλλο
λάδι στη φωτιά.

Η άρχουσα τάξη των ΗΠΑ ξέρει πως βγήκε
χαμένη από τους πολέμους του Μπους και ιδι-
αίτερα από την αποτυχία της κατοχής στο
Ιράκ. Ξέρει αντίθετα πως το Ιράν βγήκε ενισχυ-
μένο στην σκακιέρα της περιοχής. Όμως ένα
κομμάτι αυτής της άρχουσας τάξης εκτιμά
πως η πολιτική του Ομπάμα για ύφεση στην
ένταση με το Ιράν έδωσε ακόμη μεγαλύτερο
χώρο στη Μέση Ανατολή σε δυνάμεις ανταγω-
νιστικές προς τις ΗΠΑ.

Το Ισραήλ, η Σαουδική Αραβία, τα Εμιράτα

πιέζουν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Προς
μια σύγκρουση με το Ιράν που θα ξεκαθαρίσει
ότι δεν αμφισβητείται ποιος κάνει κουμάντο
και όσον αφορά στην οικονομία, αλλά και στο
ποιος ανεβοκατεβάζει κυβερνήσεις στην πε-
ριοχή. Αυτό που συμβαίνει αυτές τις μέρες
στο Σουδάν είναι ένα δείγμα. Ο στρατός που
επιχειρεί να σφαγιάσει την επανάσταση που
ανέτρεψε τον δικτάτορα Μπασίρ βρίσκεται σε
άμεση επικοινωνία και εισπράττει χρήμα από
τη Σαουδική Αραβία, τα Εμιράτα. Την ίδια στιγ-
μή που ο δικτάτορας Σίσι τούς δίνει συμβου-
λές για το πώς καταστέλλονται επαναστάσεις,
και ο κόσμος βλέπει τον Μοχάμεντ Μούρσι,
τον εκλεγμένο πρόεδρο της Αιγύπτου στο μι-
κρό δημοκρατικό παράθυρο που άνοιξε η επα-
νάσταση το 2012-13 να πεθαίνει μέσα στο δι-
καστήριο.

Βουλευτές των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ
αποκαλύπτουν πως σε κλειστές συνεδριάσεις
με τον Πομπέο, αυτός τους είπε πως αν υπάρ-
ξει ανάγκη ο Τραμπ θα επικαλεστεί τη νομοθε-
σία που πέρασε ο Μπους μετά την επίθεση
στους Δίδυμους Πύργους. Απειλούν δηλαδή
ότι θα πάνε για πόλεμο στο Ιράν, ακόμη και
χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου. Θέλουν να
διορθώσουν τα “λάθη” τους του 2001 και του
2003, επαναλαμβάνοντας τα εγκλήματα που
διέπραξαν στο τετράγωνο. Δεν πρέπει να τους
αφήσουμε. Δεν θα αφήσουμε την κρίση του
αμερικάνικου ιμπεριαλισμού να την πληρώσει
ούτε ο κόσμος του Ιράν, ούτε οι εξεγερμένοι
στο Σουδάν.

Νίκος Λούντος

ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΨΕΜΜΑΤΩΝ  

Ο Τραμπ κλιμακώνει την πολεμική απειλή στο Ιράν

Κατάφεραν να σταματήσουν την γενική απερ-
γία στο Σουδάν, αλλά δεν έχουν καταφέρει
να σταματήσουν την επανάσταση. Μετά από

τρεις μέρες τεράστιας επιτυχίας, η αντιπολίτευση
κάλεσε τον εξεγερμένο κόσμο να σταματήσει την
απεργία διαρκείας και την πολιτική ανυπακοή. Αλ-
λά οι διαδηλώσεις δεν σταμάτησαν και τώρα η ίδια
αντιπολίτευση καλεί σε “επαναστατική κλιμάκωση”
ενάντια στη χούντα.

Η απεργία μετατράπηκε σε μια επίδειξη δύναμης
για τον κόσμο σε όλη τη χώρα και έφερε στο φως
όλες τις αδυναμίες της χούντας. Γι’ αυτό και μπή-
καν τόσες πιέσεις στην επίσημη, πολιτική αντιπολί-
τευση να κατεβάσει τους τόνους, καθώς τα πράγ-
ματα μπορούσαν να ξεφύγουν από οποιοδήποτε
έλεγχο. Το σημείο κλειδί είναι η καταστολή στην
μαζική κατάληψη μπροστά στο αρχηγείο του στρα-
τού που εξαπέλυσαν οι πολιτοφυλακές της χούν-
τας στις 3 Ιούνη. Δολοφόνησαν πάνω από 120 ανθρώπους, πέ-
ταξαν τα πτώματα στο Νείλο, βίασαν και σακάτεψαν. Έμοιαζε
ότι θα μπορούσε να είναι η στιγμή “Σίσι” του Σουδάν, ανάλογη
με την καταστολή που εξαπέλυσε η χούντα της Αιγύπτου πριν
από έξι χρόνια. Οι στρατιωτικοί πίστευαν ότι με το αίμα στους
δρόμους του Χαρτούμ, η αντιπολίτευση θα περιέκοπτε τις
απαιτήσεις της για “πολιτική” κυβέρνηση και θα δήλωνε ικανο-
ποιημένη με κάποιο μεταβατικό υπουργείο στην κυβέρνηση της
Χούντας.

Όμως αυτό που ήρθε δεν ήταν η απογοήτευση, αλλά η γενι-

κή απεργία. 100% στα τρένα, 90% στην εκπαίδευση, στα αερο-
δρόμια και τις τηλεπικοινωνίες, 85% στα λιμάνια, 80% στην
ενέργεια. Κλειστές πολλές βιομηχανίες, άδειοι οι δρόμοι, ανικα-
νότητα των στρατηγών να επιβάλουν την τάξη και να βάλουν με
το ζόρι στη δουλειά τους εργάτες και τις εργάτριες. Το αποτέ-
λεσμα ήταν να αρχίσει εσωτερική φαγωμάρα. Οι Σαουδάραβες,
ακόμη και η αμερικάνικη πρεσβεία έδειξαν ότι παίρνουν απο-
στάσεις από την κασταστολή. 

Ο Χεμέντι, το νο2 της χούντας και επικεφαλής των δολοφονι-
κών της συμμοριών, έφτασε να υποσχεθεί τιμωρία για όσους

έδειξαν “υπερβάλλοντα ζήλο”. Η αντιπολίτευση ξαναμ-
πήκε στο διάλογο μέσω επαφών με την κυβέρνηση της
Αιθιοπίας που διαμεσολαβεί. Πολύς κόσμος όμως δή-
λωνε εξοργισμένος με την απόφαση για κλείσιμο της
απεργίας. Οι “συγγνώμες” της χούντας δεν ξαναφέρ-
νουν πίσω τους νεκρούς, ούτε αποτελούν εγγύηση ότι
δεν θα υπάρξουν κι άλλοι. Ο κόσμος όμως είχε πάρει
θάρρος και ξανάρχισε μαζικές διαδηλώσεις σε όλη τη
χώρα, για να φύγει ολόκληρη η στρατιωτική κυβέρνη-
ση. Τώρα η αντιπολίτευση καλεί ξανά σε οργάνωση και
συντονισμένες διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα από την
Τρίτη 18 Ιούνη. Συγκροτούνται οι επιτροπές πολιτικής
ανυπακοής ανά πόλη και χωριό και οργανώνονται συ-
νελεύσεις την Τετάρτη 19 Ιούνη. Την Πέμπτη ξανά δια-
δηλώσεις με τα συνδικάτα στο επίκεντρο, στη μνήμη
των νεκρών της 3ης του Ιούνη, αυτή τη φορά πιο συγ-
κεντρωμένες στο Χαρτούμ και στις πρωτεύουσες των
επαρχιών.

Η αντιπολίτευση προσπαθεί να αξιοποιήσει όλη αυτή
τη δυναμική του κόσμου που δεν φοβάται για να ξανακάτσει
στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων από καλύτερη θέση. Όμως
κανείς δεν μπορεί να ελέγξει το μέχρι που θα φτάσει αυτή τη
φορά ο κόσμος. Υπάρχουν όλο και περισσότερα σημάδια ότι ο
στρατός δεν ελέγχει τους φαντάρους, που έχουν προστατεύσει
κόσμο από τις επιθέσεις των πολιτοφυλακών. Προς τα εκεί εί-
ναι που πρέπει να στοχεύσει η επιστροφή στους δρόμους και
στις απεργίες αυτή τη βδομάδα.

ΣΟΥΔΑΝ  Δεν έχουν καταφέρει να σταματήσουν την επανάσταση
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Τα Σοβιέτ 
στη Δύση
ΟDonny Gluckstein, ιστορικός και συγγραφέ-

ας της πρόσφατης έκδοσης του ΜΒ «Τα Σο-
βιέτ στη Δύση – Εργατικά συμβούλια απέ-

ναντι σε κοινοβούλια 1915-1920», έρχεται στην Αθή-
να για να παρουσιάσει το βιβλίο του σε εκδήλωση
του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου.

Η βιβλιοπαρουσίαση θα γίνει στον κήπο του Συλ-
λόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων (πεζόδρομος Ερμού
134, δίπλα στο σταθμό ΗΣΑΠ του Θησείου) την Πέμ-
πτη 27 Ιούνη, στις 7μμ.

"Τα Σοβιέτ στη Δύση”, ο τίτλος αυτού του βιβλίου,
μοιάζει σαν απόπειρα να συνταιριαστούν δυο άσχε-
τα πράγματα. H λέξη σοβιέτ φέρνει αμέσως στο
μυαλό τη Ρώσικη Επανάσταση. Το πρώτο σοβιέτ εμ-
φανίστηκε στην επανάσταση του 1905, από αντιπρο-
σώπους που εξέλεξαν οι απεργοί στα μεγάλα εργο-
στάσια της Πετρούπολης. Επανεμφανίστηκαν στην
επανάσταση του Φλεβάρη 1917 και με την ηγεσία
των μπολσεβίκων πήραν την εξουσία τον Οκτώβρη. 

Όμως τα σοβιέτ στη Δύση υπήρξαν στην πραγμα-
τικότητα. Ο Donny Gluckstein “ξεθάβει”, κυριολεκτι-
κά, την ιστορία των εργατικών συμβουλίων στην Ευ-
ρώπη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και του
επαναστατικού κύματος που ακολούθησε.

Εξετάζει τη “σοβιετική εμπειρία” σε τρεις βασικές
χώρες της Δύσης: τη Βρετανία, τη Γερμανία και την
Ιταλία. Πρόκειται για χώρες όπου επικρατούσαν –
ακλόνητες επιφανειακά– συνθήκες “κοινοβουλευτι-
σμού και μαζικού ρεφορμισμού”. Αλλά, όπως επιση-
μαίνει ο συγγραφέας, «ο μεταλλεργάτης του Πουτί-
λοφ δεν ήταν διαφορετικός από τον μισθωτό σκλά-
βο της DMV στο Βερολίνο, της Parkhead Forge στη
Γλασκώβη ή της Fiat Centro στο Τορίνο. Κέντρα
συμβουλιακής οργάνωσης τόσο απομακρυσμένα
μεταξύ τους όσο η Πετρούπολη από το Τορίνο,
ήταν στην πραγματικότητα συνδεδεμένα».

Σε μια περίοδο γιγάντιων κοινωνικών κρίσεων, τα
συμβούλια γίνονταν η “φυσική” οργάνωση της ερ-
γατικής τάξης που πάλευε ενάντια στις επιθέσεις
των καπιταλιστών και ταυτόχρονα αποτελούσαν τη
βάση για μια νέα οργάνωση της κοινωνίας συνολικά.

Αντίστοιχη εκδήλωση-παρουσίαση θα γίνει και
στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της Έκθεσης Βιβλίου
(7-23/6) την Πέμπτη 20/6 στις 7.30μμ, με ομιλητή το
Λέανδρο Μπόλαρη. Το περίπτερο του ΜΒ είναι στο
Νο 88. Και βέβαια η συζήτηση θα συνεχιστεί στο τε-
τραήμερο του Μαρξισμού 2019 που θα γίνει στη Νο-
μική στην Αθήνα στις 11-14 Ιούλη.
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ΑΘΗΝΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΜΑΡΞΙΣΜΟ 2019!
Ομαδικές αναχωρήσεις για Αθήνα:
ΞΑΝΘΗ: ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΙΟΥΛΗ 4μμ στο σταθμό του τρένου (αναχώρηση με το τρένο των 4.30μμ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΛΗ 9.30πμ στο σταθμό των ΚΤΕΛ (αναχώρηση με το ΚΤΕΛ των 10πμ)
ΓΙΑΝΝΕΝΑ: ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΛΗ 12.30μμ στο σταθμό των ΚΤΕΛ (αναχώρηση με το ΚΤΕΛ στη 1μμ)
ΒΟΛΟΣ: ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΛΗ 11.30πμ στο σταθμό των ΚΤΕΛ (αναχώρηση με το ΚΤΕΛ στις 12μες)
ΠΑΤΡΑ: ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΛΗ 1.30μμ στην πλατεία Όλγας (αναχώρηση με το ΚΤΕΛ των 2μμ)
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΙΟΥΛΗ 8μμ στο Λιμάνι (αναχώρηση με το πλοίο των 9μμ)
ΧΑΝΙΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΙΟΥΛΗ 9μμ στη Σούδα (αναχώρηση με το πλοίο των 10μμ)


