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Βουλευτικές 2019 Βουλευτικές Σεπτ. 2015 Ευρωεκλογές 2019
ΠEPIΦEPEIA Ψήφοι % Ψήφοι % Ψήφοι %
A AΘHNAΣ 1.648 0.70 2.787 1.12 2.361 1
ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘ. 2.205 0.66 2.966 0.89
ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘ. 1.555 0.70 2.408 1.08
ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘ. 2.250 0.61 3.257 0.88
A ΠEIPAIA 456 0.45 860 0.85 661 0.66
B ΠEIPAIA 642 0.44 1.214 0.81 1.074 0.74
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ 917 0.39 1.371 0.79
ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗ 248 0.33 458 0.57
EBPOΣ 243 0.29 510 0.61 380 0.47
POΔOΠH 102 0.17 206 0.34 265 0.44
ΞANΘH 181 0.30 341 0.59 311 0.52
ΔPAMA 146 0.25 322 0.57 218 0.37
KABAΛA 159 0.21 366 0.48 283 0.36
A ΘEΣ/NIKHΣ 1.314 0.43 2.546 0.84 2.073 0.71
B ΘEΣNIKHΣ 565 0.30 1.148 0.63 904 0.48
ΣEPPEΣ 298 0.27 632 0.57 456 0.41
XAΛKIΔIKH 209 0.33 441 0.72 358 0.55
KIΛKIΣ 135 0.25 288 0.53 191 0.35
ΠEΛΛA 259 0.30 654 0.79 428 0.49
HMAΘIA 226 0.28 604 0.76 347 0.42
ΠIEPIΑ 146 0.19 238 0.31
ΦΛΩPINA 86 0.26 230 0.74 162 0.48
KOZANH 315 0.35 757 0.86 500 0.53
KAΣTOPIA 69 0.22 159 0.55 110 0.36
ΓPEBENA 96 0.42 164 0.74 146 0.64
IΩANNINA 527 0.54 999 1.07 764 0.79
APTA 161 0.33 381 0.83 242 0.52
ΘEΣΠPΩTIA 138 0.45 279 1 187 0.63
ΠPEBEZA 157 0.40 354 0.99 214 0.58
KEPKYPA 197 0.35 459 0.85 326 0.60
ΛEYKAΔA 87 0.57 179 1.3 123 0.85
KEΦAΛONIA 129 0.57 215 1 163 0.73
ZAKYNΘOΣ 68 0.31 189 0.94 139 0.62
AITOΛOAKAP 445 0.33 956 0.78 716 0.54
AXAIA 635 0.37 1.454 0.91 1.082 0.63
HΛEIA 244 0.26 660 0.77 418 0.45
KOPINΘOΣ 209 0.25 651 0.83 389 0.45
APΓOΛIΔA 166 0.29 448 0.85 320 0.54
APKAΔIA 226 0.38 510 0.89 387 0.63
MEΣΣHNIA 518 0.52 915 0.98 727 0.74
ΛAKΩNIA 137 0.26 344 0.69 246 0.48
ΛΑPIΣA 518 0.33 1.219 0.81 1.258 0.79
MAΓNHΣIA 444 0.42 895 0.89 906 0.86
TPIKAΛA 356 0.42 613 0.76 468 0.55
KAPΔITΣA 307 0.40 520 0.7 448 0.59
ΛEΣBOΣ 195 0.34 395 0.73 287 0.52
XIOΣ 60 0.20 216 0.77 137 0.47
ΣAMOΣ 96 0.39 227 0.96 149 0.65
XANIA 436 0.51 893 1.13 644 0.77
PEΘYMNO 107 0.23 286 0.68 183 0.39
HPAKΛEIO 480 0.28 1.185 0.76 720 0.43
ΛAΣIΘI 106 0.25 298 0.77 168 0.41
ΦΘIΩTIΔA 283 0.30 689 0.77 425 0.45
EYPYTANIA 58 0.41 112 0.82 86 0.61
ΦΩKIΔA 72 0.30 171 0.72 128 0.54
BOIΩTIA 256 0.39 672 1.06 437 0.65
EYBOIA 429 0.35 777 0.67 660 0.54
KYKΛAΔEΣ 289 0.40 597 0.92 430 0.59
ΔΩΔEKANHΣA 186 0.19 417 0.47 299 0.29
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 132 1.17
ΣΥΝΟΛΟ 23.191 0.41 46.183 0.85 36.361 0.64

Β Άθήνας

10.562 1.18

Υπόλοιπο Αττικής

2.144 0.74

Συνολικά αποτελέσματα στην Επικράτεια

Οι συντρόφισσες και οι σύντροφοι της ΑΝΤΑΡΣΥΑ που αναδεικνύονται
πρώτοι σε σταυρούς είναι: 
Στην Α Αθηνών οι Νίκος Αδαμόπουλος (325), Νίκη Αργύρη (262), 
Θένια Ασλανίδη (208), Πέτρος Κωνσταντίνου (196), Ευγενία Βλάχου (169),
Γιάννης Σηφακάκης (157)
Στο Βόρειο Τομέα Αθήνας οι Μελίνα Αλεφάντη (419), Αλεξάνδρα Μαρτίνη
(319), Δημήτρης Δεσύλλας (309), Αφροδίτη Φράγκου (308) και Ειρήνη Θά-
νου (255). 
Στο Δυτικό Τομέα Αθήνας οι Χρήστος Βαφειάδης (243), Μάχη Ζουρμπάκη
(242), Στυλιανή Ζούπα (222), Μαρία Μυρτώ Δαρδαβίλα (217), Αντώνης
Δραγανίγος (202).
Στο Νότιο Τομέα Αθήνας οι Μαρία Ξιφαρά (310), Μούσα Αλ Ουντάτ (302),
Γιάννης Ελαφρός (278), Σοφία Κυριακίδη (237), Μαρία Κάντζιου (207).
Στην Α Πειραιά οι Θανάσης Διαβολάκης (88), Φύλλια Δελαγραμμάτικα (77),
Αντώνης Αλφιέρης (68), Όλγα Παπαδοπούλου (54), Διονυσία Πυλαρινού (47).
Στη Β Πειραιά οι Μαρίνα Φραντζέσκα Ανδρουλιδάκη (179), Κατερίνα Θωί-
δου (137), Λένα Κασάρχου (119), Φιλιώ Φραγκάκου (113), Σταύρος Μανί-
κας (103).
Στην Α Ανατολικής Αττικής οι Βίκυ Βασιλάτου (240), Σύλβια Κοιλάκου
(169), Παναγιώτης Μαυροειδής (144), Κική Καραΐσκου (135), Εμμανουέλα
Τερζοπούλου (131).
Στη Β Δυτικής Αττικής οι Χρυσάνθη Αντωναροπούλου (90), Βασίλης Κατα-
ραχιάς (57) και Βασίλης Μπέκος (37).
Στην Α Θεσσαλονίκης οι Κατερίνα Αβραμίδου (316), Γιώργος Αγαπητός
(243), Ειρήνη Γεωργάκη Κόλλια (216), Λήδα Μαρία Δώδου (200), Κωνσταν-
τίνος Ξενόπουλος (164).
Στην Αχαΐα οι Κωνσταντίνα Θεοχαροπούλου (109), Γιάννης Αγγελόπουλος
(95), Ιωάννα Κανίστρα (87), Ιάσων Μασούρας (77), Νεκτάριος Χάινταρ (74).
Στην Ξάνθη οι Τζεμαλή Μηλιαζήμ (80), Βασιλική Αλεξοπούλου (38). 
Στα Χανιά ο Χρήστος Γαλανάκης (64), Μανώλης Φιωτάκης (56), Μαρία Κα-
λιτσουνάκη (40), Χαρίκλεια Μπιτσάκη (40) και Φοίβη Σαρικά Κονδύλη (16).
Στο Ηράκλειο Κρήτης οι Τόνια Αντωνίου (47), Κωνσταντίνος Βλαχάκης (39),
Χαράλαμπος Γκούβας (29), Μανώλης Κτιστάκης (26). 
Στα Γιάννενα οι Παναγιώτης Βλαχάς (111), Δημήτρης Μπακόλας (102),
Λουΐζα Γκίκα (88), Ευαγγελία Τόλη (87) και Χρήστος Πασσιάς (68).

                                       Βουλευτικές εκλογές 2019                Βουλευτικές εκλογές Σεπτ 2015

                                             %           Ψήφοι          Έδρες            %             Ψήφοι        Έδρες

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           39,85      2.251.411          158           28,09        1.526.400         75

ΣΥΡΙΖΑ                              31,53      1.781.174           86            35,46        1.926.526        145

ΚΙΝΑΛ                                 8,10        457.519            22             6,29          341.732          17

ΚΚΕ                                    5,30        299.592            15             5,55          301.684          15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ               3,70        208.805            10                                    

ΜέΡΑ25                              3,44        194.232              9

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ                     2,93        165.709              -                6,99          379.722          18 

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ      1,46         82.672               -

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ          1,24         70.161               -                3,44          186.644           9 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ           0,74         41.646               -                0,53           28.909             - 

Ε.ΠΑ.Μ - Α.Κ.Κ.ΕΛ             0,50         28.269               -

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α                      0,41         23.191               -                0,85           46.086*             -

ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ               0,28         15.930               -                2,86          155.320            -

ΚΚΕ(μ-λ)                             0,14          7.778                -                   

Μ-Λ ΚΚΕ                             0,05          2.791                -

ΕΕΚ                                    0,04          1.993                -                                       *

ΟΚΔΕ                                 0,03          1.675                -                0,04             2.433               

* Κοινό κατέβασμα ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ.

Κοινό κατέβασμα

0,16                  8.873
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Τα αποτελέσματα των εκλογών της Κυρια-
κής είναι ένα κάλεσμα για αγώνα όλων
των εργατών ενάντια στην επιστροφή της

Δεξιάς στην κυβέρνηση. Κανένας και καμιά δεν
πρέπει να δώσει βάση ούτε στις υποσχέσεις
του Μητσοτάκη ότι δεν θα ανεχτεί “φαινόμενα
αλαζονείας”, ούτε στα κηρύγματα ηττοπάθειας
ότι τάχα ο κόσμος φταίει επειδή “συντηρητικο-
ποιείται”. Μπορούμε να τους σταματήσουμε!

Το βράδυ των εκλογών, με τα αποτελέσματα
να δίνουν αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία με
39,8% και 158 βουλευτές, η ηγεσία της διάλεξε
ως κυρίαρχο μοτίβο το κλισέ ότι θα είναι κυ-
βέρνηση “όλων των Ελλήνων”. Πρόκειται για
εξόφθαλμο ψέμα καθώς η ατζέντα της νέας κυ-
βέρνησης είναι ξεκάθαρα ταξικά φορτισμένη,
γεμάτη υποσχέσεις για φοροαπαλλαγές και κί-

νητρα στους καπιταλιστές και ξήλωμα κατακτή-
σεων για την εργατική τάξη. Χρειάζεται πολύ
θράσος για να λέει ο Μητσοτάκης ότι αν το
αφεντικό έχει μερίσματα αφορολόγητα και οι
εργάτες δουλεύουν εφτά μέρες τη βδομάδα,
αυτό δεν είναι κρούσμα αλαζονείας της κυβέρ-
νησης και όλης της κυρίαρχης τάξης.

Αυτό το ταξικό θράσος, όμως, είναι αναγκα-
σμένο να κρύβεται πίσω από δηλώσεις που μι-
λούν για και αποζητούν συναίνεση. Για δυο λό-
γους. Πρώτο γιατί αυτό που έχουμε μπροστά
μας είναι επιδείνωση της οικονομικής κατάστα-
σης και όχι “επιτάχυνση της ανάπτυξης”. Και
δεύτερο γιατί τα ανεβασμένα ποσοστά της ΝΔ
είναι ανεμομαζώματα.

Η μεγάλη πολιτική κρίση που προκάλεσε η
χρεοκοπία και τα Μνημόνια μετά το 2010 είχε
σημάνει έναν κατακερματισμό των δυο βασικών
κομμάτων που είχαν συγκροτήσει όλες τις κυ-
βερνήσεις από τη Μεταπολίτευση του 1974.
Από εκείνη τη διαδικασία είχαν προκύψει στη
Βουλή κόμματα όπως οι ΑΝΕΛ, το Ποτάμι, η
Ένωση Κεντρώων και η ναζιστική Χρυσή Αυγή.
Τώρα, τα δυο πρώτα δεν κατέβηκαν καν στις
εκλογές, ο Λεβέντης έχασε 110.000 ψήφους
και οι νεοναζί άλλες 210.000. Το σύνολο υπερ-
καλύπτει τις 750.000 επιπλέον ψήφους που πή-
ρε η ΝΔ. Αλλά αυτό είναι ένα άθροισμα που

δεν είναι ούτε ομοιογενές, ούτε σταθερό. Πα-
ράγοντες κομμάτων που συνεργάστηκαν με
τον ΣΥΡΙΖΑ με τον ένα ή τον άλλο τρόπο μαζί
με κομματάρχες των υπογείων της δεξιάς πο-
λυκατοικίας δεν έχουν πάντα τις ίδιες προτε-
ραιότητες ιδιαίτερα μετά την απομάκρυνση
από τις κάλπες. Ο Μητσοτάκης έχει κάθε λόγο
να ανησυχεί για τη συνοχή του και να μετράει
τις πρωτοβουλίες του.

Νομιμοποίηση
Το πραγματικό ερώτημα είναι τι έδωσε τη δυ-

νατότητα στη ΝΔ να λειτουργήσει σαν πόλος
έλξης για αυτό το συνονθύλευμα. Η απάντηση
βρίσκεται στην ανανεωμένη νομιμοποίηση που
έδωσε η κυβέρνηση Τσίπρα στις επιλογές και
στην ατζέντα της άρχουσας τάξης και των πα-
ραδοσιακών κομμάτων της. Αυτό είναι προφα-
νές στην περίπτωση των Μνημονίων. Ο Τσί-
πρας έλεγε ότι έβγαλε τη χώρα από τα Μνημό-
νια εφαρμόζοντας μια πολιτική που δεν ήταν δι-
κή του αλλά αναγκάστηκε να την υιοθετήσει. Ο
αρχικός κάτοχος της πατρότητας αυτής της
πολιτικής πήρε ένα δώρο.

Τα ίδια ισχύουν και πέρα από την οικονομική
πολιτική. Από την υποδοχή των προσφύγων η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πέρασε στην υλοποίηση
της Συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας για το κλείσιμο
των συνόρων, στα αίσχη των στρατοπέδων στη
Μόρια και στα άλλα νησιά, στη μετατροπή των
προσφύγων σε “πρόβλημα”- άλλο ένα δώρο
στον κεντρικό ένοικο της δεξιάς πολυκατοικίας.
Προφανώς το κόμμα του Καραμανλή και του
“ανήκομεν εις την Δύσιν” καλωσόριζε την
προσγείωση του ΣΥΡΙΖΑ στο “ρεαλισμό” του
μένουμε στο Ευρώ και την ΕΕ με κάθε θυσία
και στην αναγόρευση του ΝΑΤΟ σε φορέα “ει-
ρήνης και σταθερότητας” στην περιοχή.

Συνέχεια στη σελ.4

Άλλα 2.600 ευρώ συγκεντρώθηκαν
τη βδομάδα που πέρασε ανεβά-

ζοντας τον δείκτη της οικονομικής
εξόρμησης της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης στα 44.860 ευρώ. 

Ευχαριστούμε τους Παναγιώτη Ο.,
Γιάννη Σ., Νίκο Σ., Αντώνη Τ., Ντίνα
Θ., Δήμητρα Π. και Σπυριδούλα Π.
που ανανέωσαν τη συνδρομή τους
καθώς και για τις προσωπικές σας
ενισχύσεις που συνεχίζονται: Μανώ-
λης Φ. 100 ευρώ, Φωτεινή Τ. 75, από
30 ευρώ Νίκος Μ., Ευγενία Κ., Κώ-
στας Π., Μαρία Π., από 20 ευρώ
Ηλίας Α., Βαγγέλης Κ., Γιώργος Μ.,
Άννα Σ., Γιώργος Σ., από 10 ευρώ Άν-
να Τ., Δημήτρης Κ. και Αποστόλης Μ.

Την Πέμπτη ξεκινάει το τετραήμερο
εκδηλώσεων Μαρξισμός 2019. Σας
περιμένουμε όλες και όλους εκεί, για
να συζητήσουμε, να εξοπλιστούμε με
επαναστατικές ιδέες και να βγούμε
πιο δυνατοί στις μάχες μπροστά μας!

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Το Σύνταγμα το βράδυ της νίκης του ΟΧΙ. Αυτό το ποτάμι πρέπει να βγάλουμε ξανά στους δρόμους

Νέο τεύχος
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
Παρουσίαση σελ. 14
www.socialismfrombelow.gr

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 (αναχώ-
ρηση με το ΚΤΕΛ των 10πμ)
ΓΙΑΝΝΕΝΑ: ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΛΗ
12.30μμ στο σταθμό των ΚΤΕΛ (ανα-
χώρηση 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)

Ενωτική ταξική απάντηση
στην επιστροφή της Δεξιάς
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Συνέχεια από τη σελ.3

Ακόμη και στην τελική ευθεία ο Τσί-
πρας είχε μόνο δώρα για τον Μη-
τσοτάκη. Όχι μόνο με την προκήρυ-

ξη βουλευτικών εκλογών αμέσως μετά
την ήττα στις Ευρωεκλογές, αλλά και με
την έμφαση στις ανάγκες της “μεσαίας
τάξης” στην προεκλογική περίοδο. Έμοι-
αζε να λέει ότι αρκετά πήραν οι συνταξι-
ούχοι από το υπερπλεόνασμα, καιρός να
δοθεί η προσοχή στον κόσμο των επιχει-
ρήσεων. Μια αντανάκλαση της νεοδημο-
κράτικης κραυγής “κάτω τα επιδόματα,
ζήτω τα κίνητρα”.

Όλα αυτά οδηγούν πολλούς εκλογολό-
γους να μιλούν για σταθεροποίηση ενός
νέου δικομματισμού, ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ στη θέση
του παλιού ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, με ποσοστά που
αθροίζουν 70% πλησιάζοντας τις δόξες
άλλων εποχών. Κάνουν λάθος για πολ-
λούς λόγους.

Πρώτα απ' όλα είναι λάθος κάθε από-
πειρα να ξεκοπεί η Ελλάδα από τη γενικό-
τερη εικόνα διεθνώς. Η ίδια η Ευρωπαϊκή
Ένωση και οι κυβερνήσεις των κρατών-
μελών της βρίσκονται στη δίνη της χειρό-
τερης πολιτικής κρίσης. Κόμματα και δι-
κομματισμοί που έμοιαζαν ακλόνητοι, τώ-
ρα δοκιμάζονται. Ακόμη και στη Γερμανία,
τα κόμματα του “Μεγάλου Συνασπισμού”
Χριστιανοδημοκρατίας-Σοσιαλδημοκρα-
τίας δυσκολεύονται να κρατήσουν την κυ-
βέρνηση. Στην ίδια την ΕΕ, οι επιλογές
για τις ηγετικές θέσεις χειροτερεύουν τις
εντάσεις στους κόλπους της. Η μεταγρα-
φή της Λαγκάρντ από το ΔΝΤ στην ΕΚΤ
σηματοδοτεί από μόνη της τα χειρότερα.

Η παρουσία της Λαγκάρντ στο τιμόνι
της ΕΚΤ δεν είναι απλά συμβολική για το
τι έρχεται. Η οικονομική κατάσταση χειρο-
τερεύει και αυτό φαίνεται με πολλούς
τρόπους. Την ημέρα των εκλογών εδώ, η
μεγαλύτερη γερμανική τράπεζα ανακοί-
νωσε πρόγραμμα αναδιάρθρωσης που
προβλέπει τη μεταφορά “κόκκινων δανεί-
ων” ύψους 73 δις ευρώ σε μια νέα “κακή
τράπεζα” και απολύσεις 20.000 υπαλλή-
λων. Ουσιαστικά, η Ντόιτσε Μπανκ ομο-
λογεί ότι η μέxρι τώρα οικονομική ανά-
καμψη διεθνώς, ακόμη και στην καρδιά
της Ευρωζώνης, δεν ήταν αρκετή ώστε να
απαλλαγεί από τις “επισφάλειες” της κρί-
σης έγκαιρα πριν αρχίσει μια νέα ύφεση.
Αν αυτό ισχύει για έναν γερμανικό κολοσ-
σό, ο καθένας μπορεί να καταλάβει τι
ισχύει για έναν καπιταλισμό σαν τον ελλη-
νικό που αγκομαχάει για να ξεπληρώνει
το χρέος. Αντί για νέες επενδύσεις και τα-
χύτερη ανάπτυξη, αυτό που φαίνεται στον
ορίζοντα είναι νέα αποτυχία του “μετα-
μνημονιακού” προγράμματος και νέες επι-
θέσεις. Το λένε ήδη οι κράχτες μέσα στη
ΝΔ που θέλουν να δοθεί το “μαξιλαράκι”
του Τσακαλώτου στις τράπεζες και να πά-
νε για νέο μνημόνιο με “πιστοληπτική
γραμμή”.

Η εργατική τάξη και η νεολαία δεν πρό-
κειται να αντιμετωπίσουν τέτοιες εξελίξεις

παθητικά επειδή ο Τσίπρας παρέδωσε την
κυβέρνηση στον Μητσοτάκη. Δείτε από
πού και πώς συγκέντρωσε το 31,5% ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ στις εκλογές ώστε να λέει ότι η ήττα
του δεν είναι “στρατηγική”. Πήρε τα καλύ-
τερα ποσοστά του στις εργατογειτονιές
των μεγάλων πόλεων, στην Αθήνα και
στον Πειραιά αλλά και πέρα από το Λεκα-
νοπέδιο. Κόσμος της δουλειάς που έδωσε
μάχες ενάντια στα μέτρα της κυβέρνησης
Τσίπρα ξανά και ξανά, ενάντια στο Ασφα-
λιστικό του Κατρούγκαλου ή ενάντια στις
ομαδικές απολύσεις συμβασιούχων στους
Δήμους, στα Νοσοκομεία, στα Σχολεία,
στάθηκε μπροστά στην κάλπη και έδωσε
μια ψήφο ξανά στον ΣΥΡΙΖΑ μπροστά
στην απειλή Μητσοτάκη.

Αυτόν τον κόσμο και τους αγώνες του
έχει στο μυαλό του ο Τσίπρας όταν το
βράδυ των εκλογών βγαίνει και λέει ότι το
2015 ήταν “δανεικός” στον ΣΥΡΙΖΑ και τώ-
ρα πρέπει να τον κάνει δικό του οργανώ-
νοντας τη “μεγάλη προοδευτική συμμα-
χία”. Δεν τον ελέγχει, έστω κι αν κατάφε-
ρε να του πάρει ξανά την ψήφο μιλώντας
στο Σύνταγμα για σύγκρουση με τους
τραπεζίτες και τους “ολιγάρχες”! 

Διεκδικήσεις
Ο κόσμος της Αριστεράς, σε όποια δύ-

ναμη της Αριστεράς και αν έδωσε την ψή-
φο του, έχει τη δική του ατζέντα, όπως τη
διαμόρφωσε στους αγώνες του.

Όπως τονίζει το νέο τεύχος του περιο-
δικού “Σοσιαλισμός από τα κάτω” στην ει-
σαγωγή του:

“Το εργατικό κίνημα έχει το δικό του
πρόγραμμα. Είναι οι διεκδικήσεις που ξε-
τυλίχτηκαν για προσλήψεις, μονιμοποι-
ήσεις και όχι απολύσεις σε όλο το δημό-
σιο, από τους συμβασιούχους των νοσο-
κομείων και των δήμων μέχρι τους ανα-
πληρωτές εκπαιδευτικούς και τους
‘ΟΑΕΔ’ παντού. 

Είναι η μάχη ενάντια στα κλεισίματα και
τις απολύσεις από τα εργοστάσια μέχρι
τις τράπεζες, είναι η μάχη ενάντια στις
ιδιωτικοποιήσεις των ΔΕΚΟ που μπαίνουν
σε νέα φάση με τις απειλές για χρεοκοπία
της ΔΕΗ. Είναι οι απεργίες για Συλλογικές
Συμβάσεις με αυξήσεις σε μισθούς και
συντάξεις. 

Είναι οι διεκδικήσεις των συνδικάτων με
πρωταγωνίστριες τις ίδιες τις γυναίκες
ενάντια στον σεξισμό και τις διακρίσεις. Να
αναλάβει το κράτος παιδικούς σταθμούς
και κοινωνικές υπηρεσίες αντί να διαλύει
ΚΑΠΗ και κάθε κοινωνική πρόνοια ρίχνον-
τας τα βάρη του σπιτιού στις γυναίκες.

Ένα τεράστιο αγωνιστικό πρόγραμμα
για να γονατίσουμε και τη νέα κυβέρνηση
αμέσως. Δεν περιμένουμε, θα τους διώ-
ξουμε. Πετάξαμε τη Χρυσή Αυγή από τη
Βουλή, εμπρός να τους βάλουμε στη φυ-
λακή και να πετάξουμε και τους Βελόπου-
λους. Να βάλουμε τέλος στα στρατόπεδα
του αίσχους για τους πρόσφυγες, να επι-
βάλουμε ανοιχτά σύνορα και πόλεις”.

Όσο και αν διάφορες δυνάμεις του λε-

γόμενου “δημοκρατικού τόξου” διεκδι-
κούν την επιτυχία της πτώσης της Χρυσής
Αυγής έξω από τη Βουλή, αυτή τη νίκη
την κέρδισε το αντιφασιστικό κίνημα στη-
ριγμένο στη δράση των εργατών και της
νεολαίας. Είναι κι αυτό ένα τρανταχτό μή-
νυμα ενάντια στις θεωρίες της “συντηρη-
τικοποίησης” και υπέρ της νέας εργατικής
ανταρσίας που έρχεται.

Θυμόμαστε τι έγινε όταν ο πατέρας Μη-
τσοτάκης κατάφερε να σχηματίσει κυβέρ-
νηση το 1990 και να βάλει μπροστά τις
θατσερικές επιθέσεις για να κάνει τον ελ-
ληνικό καπιταλισμό πιο ανταγωνιστικό. Το
ΠΑΣΟΚ ως αντιπολίτευση τότε είχε μεγα-
λύτερα ποσοστά από τον σημερινό ΣΥΡΙ-
ΖΑ και βάδιζε ολοταχώς προς τα δεξιά,
προς τον “εκσυγχρονισμό” του Σημίτη,
ενώ η πέρα από το ΠΑΣΟΚ Αριστερά ήταν
στη δίνη της κρίσης από τις συγκυβερνή-
σεις Τζανετάκη και Ζολώτα και από την
κατάρρευση του Ανατολικού Μπλοκ. Τίπο-
τε από αυτά δεν εμπόδισε ένα θυελλώδες
κύμα αγώνων που τσάκισε την ορίτζιναλ
“φιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία”.

Σε αυτή την προοπτική δεν χωρούν ού-
τε ηττοπάθειες ούτε σεχταρισμοί. Η Αρι-
στερά πρέπει να παίρνει πρωτοβουλίες
που ενώνουν όλον αυτόν τον κόσμο. Η
ηγεσία του ΚΚΕ είναι καιρός να πάρει το
μήνυμα ότι τέτοια λάθη σημαίνουν χαμέ-
νες ευκαιρίες.

Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο για την
επαναστατική αντικαπιταλιστική Αριστε-
ρά. Στις μάχες που έρχονται, ο κόσμος
της δουλειάς μπαίνει όχι μόνο με τις άμε-
σες διεκδικήσεις του, αλλά και με την εμ-
πειρία ότι η δικαίωση δεν έρχεται απλά
και μόνο με την άνοδο της “πρώτη φορά
Αριστεράς” στα υπουργεία. Τα αδιέξοδα
του κοινοβουλευτικού δρόμου είναι τώρα
πιο ορατά σε χιλιάδες αγωνιστές και αγω-
νίστριες στους χώρους και στις γειτονιές.
Η επαναστατική αριστερά έχει τη δυνατό-
τητα να συζητήσει μαζί τους για τον άλλο
δρόμο προς την ανατροπή αυτού του συ-
στήματος, προς την επανάσταση και τον
Σοσιαλισμό. Αρκεί να μην τους γυρίζει την
πλάτη περιχαρακώνοντας τις πρωτοβου-
λίες της με τρόπους που αποκλείουν την
κοινή δράση.

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ πλήρωσε στις κάλπες για
τα λάθη που έκανε προς τέτοιες κατευ-
θύνσεις. Πλήρωσε και για τις διασπαστι-
κές κινήσεις που έγιναν ενάντια ακόμα και
σε συνιστώσες της, όπως το ΣΕΚ. Αλλά
δεν πρέπει να χάσει από τα μάτια της τις
γέφυρες που έχουν αναπτυχθεί με τον ευ-
ρύτερο κόσμο της Αριστεράς και ήταν
ορατές ακόμη και στις πρόσφατες τοπι-
κές εκλογές του Μάη. Χρειάζεται να
μπούμε ενωτικά στην ταξική απάντηση
ενάντια στην επιστροφή της δεξιάς, για
να ανοίξουμε δρόμους προς την αντικαπι-
ταλιστική εναλλακτική.

Αθήνα, 8 Ιούλη 2019
η Κεντρική Επιτροπή του 

Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος

Ενωτική ταξική απάντηση
στην επιστροφή της Δεξιάς

ΒΟΡΕΙΑ Ψήφοι % Ψήφοι % Ψήφοι %
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 191 0.71 239 0,85 233 0.87
ΜΑΡΟΥΣΙ 219 0.66 344 0,95 318 0.95
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 129 0.85 168 1,08 148 0.97
ΓΑΛΑΤΣΙ 194 0.78 290 1,05 251 0.95
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 174 0.75 255 1 249 1.04
ΚΗΦΙΣΙΑ 119 0.32 122 0,44 150 0.42
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 88 0.68 122 0,83 117 0.87
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 216 0.73 327 0,97 329 1.11
Ν. ΦΙΛΑΔΕΛ. 135 0.73 152 1,01 190 1.02
ΧΟΛΑΡΓΟΣ 181 0.69 200 1,09
ΠΕΝΤΕΛΗΣ 105 0.59 14 0,41 130 0.74
ΦΙΛΟΘΕΗ 71 0.39 22 0,43 112 0.65
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 273 0.81 347 0,96 352 1.07

ΔΥΤΙΚΑ Ψήφοι % Ψήφοι % Ψήφοι %
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 218 0.79 204 1,12 283 1.04
ΙΛΙΟΝ 188 0.56 286 0,75 305 0.89
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 186 0.74 308 1,1 290 1.11
ΧΑΙΔΑΡΙ 165 0.75 212 0,85 315 1.40
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΚΕΝΤΡΟ Ψήφοι % Ψήφοι % Ψήφοι %
ΑΘΗΝΑ 1648 0.70 2429 0,86 2355 1

Βουλευτικές
2019

Βουλευτικές
Σεπτ. 2015

Ευρωεκλογές
2019

ΝΟΤΙΑ Ψήφοι % Ψήφοι % Ψήφοι %
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 124 0.44 229 0,72 205 0.71
ΒΥΡΩΝΑΣ 215 0.82 314 1,07 334 1.26
ΓΛΥΦΑΔΑ 168 0.41 278 0,63 231 0.56
ΔΑΦΝΗ 107 0.64 102 0,82 161 0.98
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 160 0.66 61 0,7 235 0.95
ΖΩΓΡΑΦΟΥ 192 0.66 348 1,03 321 1.08
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 287 0.75 379 0,88 387 1.03
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 107 0.74 130 0,77 157 1.09
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 211 0.50 344 0,71 292 0.71
ΜΟΣΧΑΤΟ 107 0.56 127 0,93 182 0.97
Ν.ΣΜΥΡΝΗ 301 0.88 382 1,02 396 1.17
Π. ΦΑΛΗΡΟ 145 0.47 220 0,64 179 0.6

Α ΠΕΙΡΑΙΑ Ψήφοι % Ψήφοι % Ψήφοι %
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 387 0.49 751 0,79 559 0.73

Β ΠΕΙΡΑΙΑ Ψήφοι % Ψήφοι % Ψήφοι %
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 158 0.49 259 0,66 329 0.84
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 135 0.46 280 0,81 230 0.78
ΝΙΚΑΙΑ 211 0.53 389 0,79 396 0.88
ΠΕΡΑΜΑ 27 0.23 85 0,58 68 0.55
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 35 0.23 58 0,32 46 0.24

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Ψήφοι % Ψήφοι % Ψήφοι %
ΑΧΑΡΝΩΝ 133 0.35 234 0,54 224 0.55
ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 47 0.54 84 0,9
ΜΑΡΚΟΠ.ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 38 0.39 77 0,77 62 0.63
ΠΑΙΑΝΙΑΣ 36 0.46 43 0,52 103 0.80
ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 28 0.55 32 0,62
ΠΑΛΛΗΝΗΣ 67 0.68 93 0,86 182 0.82
ΓΕΡΑΚΑ 46 0.39 83 0,69
ΡΑΦΗΝΑΣ 41 0.57 53 0,7 82 0.81
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ 20 0.31 27 0,39
ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ 18 0.29 28 0,41 66 0.45
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ (ΛΟΥΤΣΑΣ) 30 0.31 51 0,49
ΩΡΩΠΙΩΝ 15 0.35 46 0,87 75 0.45

ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗ Ψήφοι % Ψήφοι % Ψήφοι %
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 26 0.20 35 0,24 57 0.38
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 54 0.35 87 0,59 99 0.63
ΜΑΝΔΡΑΣ 22 0.37 32 0,46 79 0.71
ΕΡΥΘΡΩΝ 21 1.06 14 0,61
ΜΕΓΑΡΕΩΝ 29 0.21 78 0,53 78 0.43
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 9 0.23 11 0,23
ΖΕΦΥΡΙΟΥ 10 0.28 26 0,64
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 58 0.40 78 0,47
ΦΥΛΗΣ 10 0.53 8 0,39 143 0.69

Αποτελέσματα ΑΝΤΑΡΣΥΑ 
στο Λεκανοπέδιο
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Απλώσαμε το μήνυμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Σε δεκάδες πλατείες κι εργατικούς χώ-

ρους απλώθηκε η συζήτηση για την αντι-
καπιταλιστική εναλλακτική, στις εκδηλώ-

σεις και τις εξορμήσεις που έκανε η ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ την περασμένη βδομάδα.

“Πάνω από 120 άτομα παρακολούθησαν την
εκδήλωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο Περιστέρι” εκτι-
μά ο Κώστας Λάππας. “Η συζήτηση άνοιξε με
τους εισηγητές να θυμίζουν τις μάχες που η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ σύνεβαλε καθοριστικά, από την
μάχη για το ΟΧΙ στο δημοψήφισμα, τους συμ-
βασιούχους στα νοσοκομεία που κράτησαν τις
δουλειές ενάντια στις επιθέσεις της κυβέρνη-
σης, μέχρι τη μάχη ενάντια στα εθνικιστικά
συλλαλητήρια, την αλληλεγγύη στους πρό-
σφυγες και τη μάχη για ανοιχτά σύνορα και να
κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, τη
μάχη γειτονιά την γειτονιά ενάντια στα τάγμα-
τα εφόδου της ΧΑ και την προσπάθεια να κα-
ταδικαστούν οι δολοφόνοι χρυσαυγίτες στην
δίκη που είναι σε εξέλιξη. Όλα αυτά καταλή-
γουν σε κάλεσμα για ψήφο στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ,
για να δυναμώσουμε την αριστερά που θα συ-
νεχίσει να δίνει τις μάχες την επόμενη μέρα
των εκλογων. Πολύς κόσμος πήρε ψηφοδέλ-
τια, αλλά και υλικά της ΑΝΤΑΡΣΥΑ για να τα
διακινήσει στον κύκλο του”.

Στην προεκλογική εκδήλωση στην κεντρική
πλατεία της Κυψέλης συμμετείχαν πολλοί κά-
τοικοι της περιοχής αλλά και κόσμος που βρέ-
θηκε εκείνη την ώρα στην πλατεία. Όπως είπε
στην Εργατική Αλληλεγγύη η Ευγενία Βρού-
σου, “πριν την έναρξη της εκδήλωσης ενημε-
ρωθήκαμε ότι ήταν να γίνει ομιλία του Βελό-
πουλου στο καφέ Κοσμικό, δίπλα στο σημείο
που θα κάναμε εμείς την εκδήλωσή μας. Τελι-
κά ήταν οι φασίστες του Βελόπουλου που τα
μάζεψαν κι έφυγαν, καθώς ακύρωσαν τη μά-
ζωξή τους λόγω της εκδήλωσης που θα έκανε
η ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Η περιοχή της Κυψέλης είναι μια
περιοχή που έχει κύριως εργατόκοσμο. Εγώ
μοίραζα προκηρύξεις στον κόσμο που πέρνα-
γε από την πλατεία εκείνη την ώρα. Στις συζη-
τήσεις που άνοιγαν, όλοι αναγνώριζαν τη με-
γάλη μάχη που έχει δώσει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ ενάν-
τια στους φασίστες και για μας είναι πολύ αι-
σιόδοξο να σου ζητάνε άνθρωποι της γειτο-
νιάς μόνοι τους ψηφοδέλτια και να σε γνωρί-
ζουν από την εβδομαδιαία εξόρμηση που κά-

νει η Εργατική Αλληλεγγύη κάθε Παρασκευή ή
Σάββατο”.

“Πλήθος κόσμου από τις γειτονιές της Πε-
τρούπολης, του Ιλίου και των Αγίων Αναργύ-
ρων συμμετείχαν στην προεκλογική εκδήλωση
που πραγματοποίησε η τοπική ΑΝΤΑΡΣΥΑ
στην πλατεία Ηρούς στην Πετρούπολη την Τε-
τάρτη 4/7. Στις ομιλίες τους οι τρεις υποψήφι-
οι του Δυτικού Τομέα Αθηνών τόνισαν ξεχωρι-
στές πτυχές του προγράμματός μας, τον ρόλο
και την αναγκαιότητα να δυναμωθεί και στην
κάλπη το ψηφοδέλτιο της ΑΝΤΑΡΣΥΑ αλλά και
τις πρωτοβουλίες που θα πρέπει να πάρουμε
και στις γειτονιές μας ώστε να χτιστεί το ανα-
γκαίο μέτωπο δράσης απέναντι στο μέλλον
που μας προδιαγράφουν. Όλοι έφυγαν απο-
φασισμένοι να συμμετέχουν σε όλες τις μελ-
λοντικές δράσεις” τονίζει η Κατερίνα Πατρι-
κίου. 

Την ίδια μέρα έγινε και η προεκλογική συγ-
κέντρωση της τοπικής επιτροπής ΑΝΤΑΡΣΥΑ
στην πλατεία Σημηριώτη στη Νέα Ιωνία. “Το-
ποθετήθηκαν τρεις υποψήφιοι βουλευτές σύν-
τροφισσες/οι η Αλεξάνδρα Μαρτίνη, ο Παύλος
Μπέσης και ο Κώστας Τριχιάς. Ανέδειξαν την
ανάγκη ενίσχυσης της ΑΝΤΑΡΣΥΑ αρχικά

εκλογικά, αλλά βασικά οργανωτικά και κινημα-
τικά, τη γείωση του αντικαπιταλιστικού προ-
γράμματος στην εργατική τάξη και τη νεολαία
και την προσφορά της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στους ερ-
γατικούς, αντιρατσιστικούς και αντιναζιστι-
κούς αγώνες. Στη συνέχεια ακολούθησαν ερω-
τήσεις από το κοινό και άρχισε μια πολύ καλή
συζήτηση πάνω στις προτάσεις της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ και την ανάγκη προσέγγισης περισσότε-
ρου κόσμου. Στο κλείσιμο μπήκε ο στόχος του
να εμποδίσουμε να μπουν οι νεοναζί της ΧΑ
στη Βουλή” λέει η ανταπόκριση του Άγγελου
Μιχαηλίδη. 

Δεκάδες παρακολούθησαν την προεκλογική
εκδήλωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις 4 Ιουλίου στη
Πανόρμου, μας λέει ο Άγγελος Διονυσακόπου-
λος. “Από την εισήγηση μπήκε η ανάγκη να δυ-
ναμώσει και στις εκλογές η Αριστερά που ορ-
γανώνει και στηρίζει τους αγώνες όλο αυτό το
διάστημα για να παίξουμε ακόμα μεγαλύτερο
ρόλο στις μάχες που θα ανοίξουν την επόμενη
μέρα των εκλογών. Πρώτο παράδειγμα για το
τι σημαίνει δυνατή ΑΝΤΑΡΣΥΑ ήρθε από το νο-
σοκομείο Άγιος Σάββας που η αντικαπιταλιστι-
κή αριστερά είναι πρώτη δύναμη και για αυτό
έχουν καταφέρει οι εργαζόμενοι να κάνουν
απεργίες διαρκείας για να μην απολυθούν οι
συμβασιούχες καθαρίστριες και να κερδίζουν.
Στη συζήτηση αναφέρθηκε η μάχη ενάντια στο
φασισμό και το ρατσισμό. Η δίκη της Χ.Α παί-
ζει κεντρικό ρόλο στην καμπάνια για να μην

μπει η ναζιστική συμμορία στη Βουλη τόνισε ο
Τάκης Ζώτος, υποψήφιος βουλευτής και μέ-
λος της πολιτικής αγωγής του αντιφασιστικού
κινήματος”. 

Παρεμβάσεις
Δεκάδες ήταν οι αγωνιστές και οι αγωνί-

στριες που συγκεντρώθηκαν στην πλατεία
Μερκούρη στα Πετράλωνα. Ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον είχαν οι παρεμβάσεις που αναφέρονταν
σε παραδείγματα από την προεκλογική καμπά-
νια της τοπικής επιτροπής, όπως αυτή του Δη-
μήτρη Τσώλη: “Κάνουμε μια καμπάνια για να
σπάσουμε δύο εικόνες. Τη μία που θέλει να
εμφανίσει ο Μητσοτάκης ότι ‘σαρώνει', αλλά
και για αυτή που λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η μο-
ναδική εναλλακτική απέναντί του. Σήμερα κά-
ναμε εξόρμηση σε έναν μαζικό χώρο εργασίας
του Υπουργείου Οικονομικών. Ήταν εντυπω-
σιακή η υποδοχή. ‘Ηρθαν τα παιδιά της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ, ελάτε να συζητήσουμε' μας έλεγαν.
Και πράγματι έμπαιναν τα ερωτήματα ότι ναι
μεν έχουν γίνει επιθέσεις από την κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ αλλά 'είναι καλύτερα από τη δε-
ξιά'. Η απάντησή μας ότι ‘ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ
άνοιξε με τις επιλογές του το δρόμο στη ΝΔ κι
άρα στήριξε την αριστερά των αγώνων, την
ΑΝΤΑΡΣΥΑ',  γινόταν αποδεκτή από πολύ κό-
σμο. Ότι κι αν ψηφίσει τελικά αυτός ο κόσμος,
η αντικαπιταλιστική αριστερά έχει χτίσει ση-
μαντικές σχέσεις μαζί του που θα αποδειχθούν
πολύ χρήσιμες στις μάχες που θα ανοίξουν το
επόμενο διάστημα”. 

Στη Θεσσαλονίκη “την Τετάρτη 3/7 πραγμα-
τοποιήθηκε εκδήλωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο
Πάρκο Χαριλάου, όπου μίλησαν υποψήφιοι
βουλευτές της στην Α Θεσσαλονί-
κης. Δυναμική ήταν και η Κεντρική
Προεκλογική εκδήλωση της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ στη Θεσσαλονίκη την επό-
μενη μέρα, στον πεζόδρομο της
Αγίας Σοφίας. Οι ομιλητές έδωσαν
την εικόνα των αγώνων όλης της
τελευταίας περιόδου και εξήγησαν
πως μπορούμε με μια ισχυρή αντι-
καπιταλιστική αριστερά, με νικηφό-
ρο εργατικό - λαϊκό κίνημα να τους
σταματήσουμε” υπογραμμίζει η
Δήμητρα Κομνιανού. 

Την Τετάρτη 3/7 πραγματοποιήθηκε η προ-
εκλογική εκδήλωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο Ηρά-
κλειο της Κρήτης. Όπως μεταφέρει ο Λεωνί-
δας Μαρουλάσοφ, “στην εισήγηση του ο Γιάν-
νης Βαλαής, υποψήφιος βουλευτής Ηρακλεί-
ου, ξεκίνησε αναφερόμενος στη στάση που
κράτησε ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τα αποτελέσματα των
ευρωεκλογών που κατηγορούσε τον κόσμο
γιατί ‘δεν κατάλαβε το πρόγραμμά του και τώ-
ρα στρέφεται δεξιά'. Μια κατηγορία που σε
καμία περίπτωση δεν πατά στην πραγματικό-
τητα καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός που προ-
σαρμόστηκε στα δεξιά του εφαρμόζοντας μια
σειρά επιθέσεις. Από τις αξιολογήσεις στο δη-
μόσιο και τα θηριώδη πλεονάσματα, μέχρι τη
συνέχιση της ρατσιστικής πολιτικής απέναντι
στους πρόσφυγες με τα κλειστά σύνορα και
τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, τις συμφωνίες
με το Ισραήλ και τη χούντα της Αιγύπτου, την
όξυνση των ανταγωνισμών με την Τουρκία
κλπ. Σε αυτό το πολιτικό σκηνικό, ουσιαστικά ο
Τσίπρας έστρωσε το πεδίο για τη ΝΔ η οποία
κατάφερε να συσπειρώσει όλη τη δεξιά. Στις
τοποθετήσεις των υπολοίπων υποψηφίων η
Αγγέλα Χαραλαμπάκη τόνισε πως στην παρού-
σα κατάσταση η ανάλυση ότι ο κόσμος έχει
πάει σπίτι του ή έχει πάει δεξιά είναι λάθος κα-
θώς είμαστε σε μια περίοδο που η εργατική
τάξη αγωνίζεται απέναντι στο ξεπούλημα του
ΣΥΡΙΖΑ και την απειλή της ΝΔ κι έφερε σαν
παράδειγμα τις απεργίες σε χώρους του με-
τάλλου, της Υγείας αλλά και τις μαζικές διαδη-
λώσεις κατά του ρατσισμού και του φασισμού
που πέταξαν τους χρυσαυγίτες εκτός βουλής
και σύντομα στη φυλακή”. 

Σ.Μ.

Περιστέρι, 2/7

Ν. Ιωνία, 3/7

Κυψέλη, 3/7

Πετράλωνα, 3/7
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Σύσκεψη
Συντονισμού

Κοινή εργατική σύσκεψη οργανώνουν την Δευτέρα 22 Ιούλη
στις 7μμ στο Εργατικό Κέντρο της Αθήνας ο Συντονισμός
Ενάντια στα Μνημόνια και το Συντονιστικό των Νοσοκομεί-

ων. Ο Χρίστος Αργύρης, γιατρός, μέλος του Συντονιστικού Νο-
σοκομείων μίλησε στην Εργατική Αλληλεγγύη για τη σημασία της
εργατικής σύσκεψης στις 22/7.

“Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έπεσε και ήρθε η κυβέρνηση της ΝΔ
προκαλώντας την οργή εκατομμυρίων εργαζομένων που καταλα-
βαίνουν το αντεργατικό-αντιλαϊκό πρόσημο στο πρόγραμμα και
τις διαθέσεις του Μητσοτάκη.

Από τη μεριά μας επιμένουμε πως το εργατικό κίνημα έχει το
δικό του πρόγραμμα. Γι'αυτό προχωράμε σε κοινή σύσκεψη του
Συντονιστικού Νοσοκομείων και του Συντονισμού Ενάντια στα
Μνημόνια για να συζητήσουμε τα επόμενα βήματα των μαχών
που έχουμε μπροστά μας. 

Ακόμα και μέσα στην προεκλογική περίοδο είχαμε απεργίες τό-
σο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Οι εργαζόμενοι στις
ιδιωτικές κλινικές και τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα απάντησαν
με επιτυχημένη απεργία στο λοκ άουτ που προσπάθησαν να επι-
βάλουν τα αφεντικά τους. Είδαμε απεργίες των εργαζόμενων με
προγράμματα ΟΑΕΔ που ζητούσαν μονιμοποίηση. Είδαμε απερ-
γίες για υπογραφή ΣΣΕ στο επισιτισμό, στα πλοία, στην ΕΥΑΘ,
είδαμε τους εργολαβικούς της ΔΕΠΑ να απεργούν για μέρες ζη-
τώντας μονιμοποίηση. 

Χρειάζεται να αναδείξουμε ξανά το τεράστιο ζήτημα των μονι-
μοποιήσεων των συμβασιούχων, όπως είναι οι εργαζόμενοι με
προγράμματα ΟΑΕΔ, όχι μόνο στα νοσοκομεία, αλλά παντού,
στα υπουργεία, στους δήμους και σε όλες τις υπηρεσίες. Το ζή-
τημα των μονιμοποιήσεων των συμβασιούχων στις ΔΕΚΟ, δεμένο
με τη μάχη απέναντι στις ιδιωτικοποιήσεις.

Ήδη μέσα στο καλοκαίρι στα νοσοκομεία αντιλαμβανόμαστε
τις τρομερές ελλείψεις προσωπικού αφού δεν μπορούν να βγουν
οι βάρδιες και όλοι παίρνουμε άδειες με το σταγονόμετρο για να
βγει το καλοκαιρινό πρόγραμμα.

Πολιτικές μάχες
Τους οικονομικούς και εργατικούς αγώνες χρειάζεται να τους

συντονίσουμε και με τις πολιτικές μάχες που έχει να δώσει το ερ-
γατικό κίνημα, ενάντια στο ρατσισμό και τη φασιστική απειλή.
Όλες αυτές οι μάχες δεν είναι καινούριες, είναι συνέχεια των
αγώνων που δώσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα και θα συνε-
χίσουμε να τους παλεύουμε ακόμα πιο δυναμικά απέναντι στην
κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Γι'αυτό χρειάζεται να κάτσουμε να συζητήσουμε και να βγάλουμε
ένα πρόγραμμα εργατικών κινητοποιήσεων. Χρειάζεται να πάρουμε

πρωτοβουλίες από τα κάτω για ενωτικές απεργιακές
κινητοποιήσεις που θα συνεχίσουν τους μεγάλους
αγώνες που δώσαμε τα προηγούμενα χρόνια. 

Δεν περιμένουμε κανέναν και τίποτα. 
Το πρόγραμμα του εργατικού κινήματος λέει ξε-

κάθαρα πως την κρίση πρέπει να την πληρώσουν οι
καπιταλιστές και όχι οι εργαζόμενοι και οι φτωχοί.
Για να οργανώσουμε τις μάχες της επόμενης πε-
ριόδου προχωράμε στη σύσκεψη στις 22 Ιούλη, μια
βδομάδα μετά το φεστιβάλ ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ 2019 (11
με 14 Ιούλη). Ο φετινός Μαρξισμός ούτως ή άλ-
λως, και μέσα στις μετεκλογικές συνθήκες που γί-
νεται, είναι ένα μεγάλο και σημαντικό ραντεβού για
το εργατικό κίνημα. Για να μπορέσουμε να συζητή-
σουμε διεξοδικά τα αποτελέσματα των εκλογών, να
οργανώσουμε τις δυνάμεις μας και να καθορίσου-
με σαν τάξη τις πολιτικές εξελίξεις το επόμενο διά-
στημα.

Και μετά το Μαρξισμό χρειάζεται να βρεθούμε
και να συζητήσουμε ένα  πρόγραμμα εργατικού
ξεσηκωμού και αντίστασης. Να οργανώσουμε την
ατζέντα του εργατικού κινήματος ταξικά, ενωτικά
και απεργιακά”.

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Στα χέρια των τραπεζών
ή στα χέρια των εργαζόμενων;
Σε τρομερά δύσκολη κατάσταση

βρίσκονται οι 150 εργαζόμενοι
της εφημερίδας Ναυτεμπορική

που, παρόλο που βρίσκονται μέχρι
και τρεις μήνες απλήρωτοι, ξαφνικά
λίγες μέρες πριν τις εκλογές είδαν
την Eurobank να καταγγέλει το δά-
νειο των 6 εκατομμυρίων ευρώ που
είχε πάρει η εργοδοσία δήθεν για
επενδύσεις, και τώρα αναμένουν τον
ειδικό εκκαθαριστή (την εταιρία
Grant Thornton, που έκανε την εκκα-
θάριση και στο ΔΟΛ).

Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν οι Fi-
nancial Crimes -το αντικαπιταλιστικό
δίκτυο εργαζόμενων στα ΜΜΕ- τονί-
ζεται μεταξύ άλλων: “Το δάνειο, το
οποίο καταγγέλλει τώρα η Euro-
bank δεν δόθηκε για επενδύσεις,
ανάπτυξη κλπ, αλλά για μείωση του
προσωπικού μέσω εθελουσίας εξό-
δου και μείωση του μισθολογικού κό-
στους. 

Ο ειδικός εκκαθαριστής (η Grant
Thornton) έρχεται με σκοπό να αποτι-
μήσει την εταιρία και να δει τι μπορεί
να πουλήσει (κομμάτι-κομμάτι ή πακέ-
το) και πόσο. Από τα χρήματα που θα
βγουν από το ξεκοκάλισμα της επιχεί-
ρησης, οι εργαζόμενοι δεν θα πάρουν
τίποτε πρακτικά. Το 75% θα το πά-
ρουν οι τράπεζες και το υπόλοιπο
25% θα το μοιραστούν δημόσιο,
ασφαλιστικά ταμεία, προμηθευτές και
αν περισσέψει κάτι οι εργαζόμενοι.
Και προφανώς αν βρεθεί επενδυτής

δεν θα μιλάμε για ένα μαγαζί με 150
εργαζόμενους, αλλά τουλάχιστον το
μισό. Οι τράπεζες και ο ειδικός εκκα-
θαριστής δεν έχουν καμία υποχρέω-
ση να πληρώνουν τους εργαζόμενους
μέχρι την εκκαθάριση”. 

Όπως τονίζουν πηγές μέσα από την
ίδια τη Ναυτεμπορική, την πιο παλιά
οικονομική εφημερίδα της χώρας που
συνεχίζει την έκδοσή της εδώ και 95
χρόνια, οι εξελίξεις των τελευταίων
εβδομάδων και η καταγγελία του δα-
νείου από τη μεριά της Eurobank σε
αυτή τη χρονική περίοδο -ενός δανεί-
ου που έχει κοκκινίσει εδώ και δυο
χρόνια- είναι κομμάτι της ευρύτερης
προσπάθειας διαφόρων επιχειρηματι-
κών και πολιτικών συμφερόντων να
πλασαριστούν στο καινούριο τοπίο
που δημιουργείται στα ΜΜΕ, αφού
ούτως ή άλλως η Ναυτεμπορική είναι
ένα περιζήτητο φιλέτο -ειδικά στο χώ-
ρο της κεντροδεξιάς.

Παιχνίδια
Όλα αυτά τα επιχειρηματικά και πο-

λιτικά παιχνίδια όμως παίζονται στις
πλάτες των εργαζόμενων που πα-
λεύουν να σώσουν τα δεδουλευμένα
τους και τις θέσεις εργασίας. Δυστυ-
χώς όλο αυτό το διάστημα ούτε η
ΕΣΗΕΑ, ούτε άλλες συνδικαλιστικές
ενώσεις και σωματεία του κλάδου δεν
στάθηκαν στο πλευρό τους. “Στην
ΕΣΗΕΑ ήταν γνώστες της κατάστα-
σης αλλά δεν έκαναν τίποτα. Από τη
μεριά μας δίνουμε τη μάχη -κυρίως
δικαστικά ως τώρα- ώστε πάση θυσία
να πάρουμε τα δεδουλευμένα μας και
τις αποζημιώσεις μας, για όποιον
απολυθεί. Και διεκδικούμε να μη χά-
σει κανείς τη δουλειά του. Όταν και
αν βρεθεί νέος επενδυτής να επανα-
προσληφθούν όλοι οι εργαζόμενοι και
να μη χαθεί καμιά θέση εργασίας”,
αναφέρουν εργαζόμενοι της Ναυτεμ-
πορικής που προσανατολίζονται σε
κινητοποιήσεις την επόμενη περίοδο.
“Δεν μας έχει μείνει άλλο τρόπος για
να παλέψουμε για τα δίκαια αιτήματά
μας”, επισημαίνουν.

Η Ναυτεμπορική δεν είναι το μονα-
δικό παράδειγμα στον κλάδο των
ΜΜΕ. “Μετά την καταστροφή στον
ΔΟΛ, στον Πήγασο και στο Μέγκα,
πλέον την σκυτάλη παίρνει η Ναυτεμ-
πορική. Οι πρόσφατες εξελίξεις στο
κλάδο χρειάζεται να σημάνουν συνα-
γερμό για όλους τους συναδέλ-
φους”, τονίζεται στην ανακοίνωση
των Financial Crimes. “Με αυτές τις
εξελίξεις, σε όλους μας έρχονται
μνήμες από το 2017, όταν οι τράπε-
ζες, έβαλαν τον ΔΟΛ σε «εκκαθάριση
εν λειτουργία». Η εμπειρία από εκεί-

νη την εκκαθάριση (αλλά και του
«Πήγασου» στη συνέχεια) είναι απο-
καλυπτική. 

Στον ΔΟΛ από το σύνολο των 500
και πλέον εργαζόμενων (δημοσιογρά-
φοι, τεχνικοί, διοικητικοί) μονάχα οι
μισοί βρήκαν δουλειά στον Μαρινάκη.
Αποζημιώσεις δεν έχει πάρει κανένας.
Οι μισοί σχεδόν εργαζόμενοι δεν
έχουν πάρει ούτε τα δεδουλευμένα
τους. Στην Ελευθεροτυπία, που πτώ-
χευσε ολοκληρωτικά το 2013, οι ερ-
γαζόμενοι ελπίζουν (!!!) ότι θα πά-
ρουν μέρος των αποζημιώσεων και
των δεδουλευμένων και αυτά μειωμέ-
να το 2020.

Απέναντι σε αυτές τις συμπληγά-
δες, η μοναδική απάντηση είναι μία:
Να μην πάρουν οι τράπεζες τη Ναυ-
τεμπορική. Να την πάρουν οι εργαζό-
μενοι στα χέρια τους και να την δου-
λέψουν αυτοί, αφού αφεντικά, τραπε-
ζίτες και κυβέρνηση είναι ανίκανοι. 

Ο κλάδος έχει εμπειρία από τέτοι-
ους αγώνες. Με κορυφαίο παράδειγ-
μα την ΕΡΤ και τον αγώνα ενάντια
στο μαύρο, αλλά και από πιο πριν.
Τον αγώνα στον Ελεύθερο Τύπο όταν
τον έκλεινε η Γιάννα, στο ΑΛΤΕΡ και
στην Ελευθεροτυπία. Με αυτές τις
εμπειρίες, και παρά τα λάθη του πα-
ρελθόντος, που δεν μπόρεσαν να δώ-
σουν συνέχεια στον ανιδιοτελή αγώνα
των εργαζομένων, χρειάζεται να κινη-
θούμε αποφασιστικά. Μονάχα με
έναν τέτοιο προσανατολισμό και μια
τέτοια προοπτική μπορούμε να στα-
ματήσουμε τον κατήφορο που μας
επιφυλάσσουν εκδότες, καναλάρχες,
τραπεζίτες και κυβέρνηση”. 

Κυριάκος Μπάνος
Απεργία
για την
αργία

Απεργιακή κινητοποίηση και
συγκέντρωση στις 10πμ στην
αρχή της Ερμού στο Σύνταγμα
καλεί ο Συλλογος Υπαλλήλων
Βιβλίου – Χάρτου – Ψηφιακών
Μέσων Αττικής την Κυριακή 14
Ιούλη στο πλαίσιο του αγώνα
ενάντια στην κατάργηση της
Κυριακάτικης αργίας.

“Ούτε 52, ούτε 32, ούτε 8.
Δεν τους χαρίζουμε καμιά Κυ-
ριακή. Βάζουμε τα εργατικά
συμφέροντα και τις ανάγκες
μας μπροστά. Η Κυριακάτικη
αργία κατακτήθηκε με αγώνες
και με αγώνες θα την υπερα-
σπιστούμε”, αναφέρεται σε
ανακοίνωση που εξέδωσε ο
Σύλλογος.
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Μετά τα συνέδρια της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ

Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα
από 29/6 έως και 2/7 το 19ο
Τακτικό Συνέδριο της ΟΛΜΕ με

την ολοκλήρωση και των εκλογών για
την ανάδειξη του Δ.Σ. καθώς και αντι-
προσώπων για το επόμενο συνέδριο
της ΑΔΕΔΥ. 

Η Ντίνα Γκαρανέ, μέλος του ΔΣ της
Γ' ΕΛΜΕ Αθήνας με το σχήμα “Αντί-
σταση”, του αντικαπιταλιστικού δι-
κτύου εκπαιδευτικών “Η Τάξη μας” και
των Παρεμβάσεων, μίλησε στην Εργα-
τική Αλληλεγγύη κάνοντας την αποτί-
μηση των εργασιών του συνεδρίου

“Δυστυχώς το συνέδριο της ΟΛΜΕ
κινήθηκε πολύ μακριά από τις μάχες
που δίνει ο κόσμος της εκπαίδευσης
εδώ και πολύ καιρό. Μακριά από τη
μάχη για μόνιμους μαζικούς διορι-
σμούς, χωρίς κουβέντα για το πώς θα
παλέψουμε για να πάρουμε πίσω τα
κλεμμένα όλων των προηγούμενων
μνημονιακών ετών και για να μην πε-
ράσει η αξιολόγηση.

Στο συνέδριο έπρεπε να βγει αγωνι-
στικό πρόγραμμα και προσπάθεια για
οργάνωση του αγώνα το επόμενο χρο-
νικό διάστημα, με δεδομένο πλέον
πως είμαστε μπροστά σε μια καινού-
ρια κυβέρνηση της ΝΔ και του Μητσο-
τάκη, που προεκλογικά, δηλαδή την
περίοδο που γινόταν το συνέδριο, εί-
χαν βγει δημοσίως τόσο με τις δηλώ-
σεις τους όσο και με το πρόγραμμά
τους για να στηρίξουν τις επιθέσεις
στη δημόσια Παιδεία. Επιθέσεις που
ήδη βιώνουμε όλο αυτό τον καιρό και
στις οποίες αντιστεκόμαστε.

Η μονιμοποίηση όλων των αναπλη-
ρωτών, ενάντια στο προσοντολόγιο
και οι μόνιμοι μαζικοί διορισμοί απο-
κλειστικά με βάση το πτυχίο και την
προϋπηρεσία, είναι μάχες της προ-
ηγούμενης εκπαιδευτικής χρονιάς. Ο
αγώνας αυτός οργανώθηκε μαζί με το
Συντονιστικό των Αναπληρωτών και
των Αδιόριστων Εκπαιδευτικών που
έκανε παρέμβαση μέσα στο ίδιο το
συνέδριο. Ωστόσο η πλειοψηφία του
συνεδρίου, με ευθύνες της ΔΑΚΕ - ΣΥ-
ΝΕΚ και ΠΕΚ, αρνήθηκαν να ψηφίσουν
την πρόταση για στήριξη της πρότα-
σης των αναπληρωτών. Μη ξεχνάμε
βέβαια πως και οι απεργίες της προ-

ηγούμενης χρονιάς στηρίχθηκαν
στους αναπληρωτές, και οι χιλιάδες
μόνιμοι που βγήκαμε στην απεργία
στο πλευρό τους δεν παλέψαμε επει-
δή το ήθελε η ΟΛΜΕ και η ΔΟΕ αλλά
με αποφάσεις των τοπικών ΕΛΜΕ οι
οποίες ανάγκασαν την ΟΛΜΕ να μπει
στη μάχη.

Αξιολόγηση
Το άλλο μεγάλο σημαντικό ζήτημα

που είναι μια ανοιχτή επίθεση στη δη-
μόσια Παιδεία είναι το θέμα της αξιο-
λόγησης/αυτοαξιολόγησης της σχολι-
κής μονάδας. Η αξιολόγηση δένει τα
σχολεία στον ασφυκτικό έλεγχο και το
συγκεντρωτισμό της διοίκησης, με
όρους αγοράς. Στην ουσία γίνεται
προγραμματισμός του σχολείου μα-
κριά από τις μορφωτικές ανάγκες των
παιδιών, σε ένα επιχειρησιακό επίπεδο
που οδηγεί τη σχολική μονάδα στην
αυτονομία. Και για να είμαστε σαφείς,
αυτονομία σημαίνει το μοίρασμα της
φτώχειας και αναζήτηση οικονομικών
πόρων στους ιδιώτες.

Ταυτόχρονα χρειάζεται να συνεχί-
σουμε τους αγώνες μας για να πάρου-
με πίσω όσα χάσαμε με τα μνημόνια
από το εισόδημά μας, για να κερδί-
σουμε ξανά τη μείωση του ωραρίου
και να επιστρέψουμε πίσω στα επίπε-
δα του 2013. Αυτά είναι βασικά αιτή-
ματα του κλάδου των καθηγητών και
θα έπρεπε από το συνέδριο ακόμα να
έχει αποφασιστεί ένα πρόγραμμα

ώστε από αρχές Σεπτέμβρη να ξεκινή-
σουμε με συνελεύσεις και διαδικασίες
για να μπούμε σε ένα ολοκληρωμένο
αποτελεσματικό αγώνα με διάρκεια.

Δυστυχώς η πρόταση των Παρεμβά-
σεων για αγωνιστικές κινητοποιήσεις
δεν πέρασε από την πλειοψηφία του
συνεδρίου. Ήταν μια πρόταση που κα-
τατέθηκε μεν από τις Παρεμβάσεις
αλλά στηρίχθηκε και από το ΠΑΜΕ.
Όμως οι υπόλοιπες δυνάμεις δεν την
υιοθέτησαν. Νομίζω ότι την επόμενη
περίοδο ο δρόμος του αγώνα είναι μο-
νόδρομος για να μπορέσουμε να
απαντήσουμε στην κυβέρνηση Μητσο-
τάκη, να υπερασπίσουμε ό,τι έχει μεί-
νει από τη δημόσια Παιδεία και να
διεκδικήσουμε πίσω και τα δικαιώματά
μας και τα κλεμένα των μνημόνιων.

Η μάχη για μόνιμους διορισμούς εκ-
παιδευτικών και στην δευτεροβάθμια
και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση δεν
είναι μια μεμονωμένη διεκδίκηση αλλά
εντάσσεται στη συνολική μάχη για μο-
νιμοποίηση των συμβασιούχων σε όλο
το δημόσιο, και στη συνολικότερη πά-
λη για μόνιμη και σταθερή εργασία σε
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για όλους.
Ενωμένο το εργατικό κίνημα μπορεί
να τσακίσει τα μνημόνια και την κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη πετυχαίνοντας
διορισμούς. Είναι μια μάχη που την
έχουμε μπροστά μας, να τη δώσουμε
άμεσα.

Χρειάζεται με το άνοιγμα των σχο-
λείων να δρομολογήσουμε Γενικές Συ-
νελεύσεις με αποφάσεις για κλιμακού-
μενες κινητοποιήσεις και απεργίες. Εί-
ναι μια εφικτή προοπτική αν δούμε
πως οι Παρεμβάσεις μέσα στο συνέ-
δριο έδειξαν τον τόνο του μαχητικού
δρόμου και ενισχύθηκαν εκλογικά. Εί-
ναι στο χέρι μας να οργανώσουμε την
προσπάθεια ώστε από Σεπτέμβρη ο
κλάδος των εκπαιδευτικών μαζί με
τους υπόλοιπους εργαζόμενους να
μπορέσει να αντισταθεί και να κερδί-
σει όλα όσα δικαιούται”.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ

Το πρώτο στοιχείο που κατέδειξε η 88η Γενική Συνέλευση της
ΔΟΕ ήταν η προσπάθεια της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας
να προσαρμόσει τον κλάδο στα δεδομένα που διαμορφώνει ο

νέος γύρος νεοφιλελεύθερων επιθέσεων στη δημόσια εκπαίδευση. 

Πιο συγκεκριμένα στο θέμα των διορισμών και του προσοντολόγι-
ου υπήρξε από την αρχή άρνηση του ΔΣ να τα συμπεριλάβει ως ξε-
χωριστό θέμα στην ημερήσια διάταξη του συνεδρίου, παρότι ήταν
αιχμή των διεκδικήσεων και των αγώνων των εκπαιδευτικών την προ-
ηγούμενη χρονιά. Έπειτα από τις πιέσεις των αναπληρωτών, συνέ-
δρων και μη, που έκαναν παράσταση διαμαρτυρίας μέσα στο ίδιο το
συνέδριο, με τη στήριξη του συνόλου της εκπαιδευτικής αριστεράς,
η πλειοψηφία του συνεδρίου υποσχέθηκε να συζητηθεί το θέμα, κα-
τά τη διάρκεια της συζήτησης για το πρόγραμμα δράσης, στο τέλος
του συνεδρίου. Όταν έφτασε εκείνη η ώρα αποφάσισαν όμως ότι δεν
μπορούν να αλλάξουν οι θέσεις του κλάδου γιατί το θέμα δεν είχε
συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη. Κρύφτηκαν πίσω από διαδι-
καστικά τερτίπια, για να εμποδίσουν να υιοθετηθεί θέση που δεν
αφήνει περιθώρια συμβιβασμών. 

Το ίδιο συνέβη και στο ζήτημα της αξιολόγησης – αυτοαξιολόγη-
σης της σχολικής μονάδας. Η θέση που πήρε η πλειοψηφία της ΔΟΕ
αποδέχεται την αξιολόγηση και δεν κηρύσσει απεργία - αποχή από
αυτή. Αυτό συνέβη με ένα καθαρά πραξικοπηματικό τρόπο. Αγνοή-
θηκαν οι αποφάσεις σαράντα και πλέον συλλόγων που καταψήφισαν
την εισήγηση του ΔΣ και ψήφισαν υπέρ της απεργίας – αποχής. 

Το δεύτερο στοιχείο που χαρακτήρισε το συνέδριο ήταν η αποτυ-
χία να αποφασιστεί ένας συγκεκριμένος αγωνιστικός βηματισμός
ώστε το Σεπτέμβρη να υπάρχει οργανωμένη προσπάθεια από την
πλευρά του κλάδου να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις που έχουν δρομο-
λογηθεί, στέλνοντας το μήνυμα από τώρα σε οποιαδήποτε κυβέρνη-
ση και ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Ευθύνη γι’ αυτό έχει το σύ-
νολο της εκπαιδευτικής αριστεράς. Κινδυνεύουμε ως εκπαιδευτική
αριστερά να περιοριστούμε σε συμβολικές, δυναμικές ενέργειες που
όμως δεν θα είναι αρκετές για να φέρουν νίκες. Σε αυτό το κλίμα η
πρόταση του Συλλόγου Χανίων για κήρυξη 48ωρης απεργίας με προ-
οπτική κλιμάκωσης δεν εισακούστηκε. Το συνέδριο της ΔΟΕ αποτέ-
λεσε μια ακόμη χαμένη ευκαιρία.

Οι ευκαιρίες, όμως, θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται μπροστά
μας. Το ότι φέτος είχαμε ένα συνέδριο με αυξημένο σώμα κατά 50 συ-
νέδρους, οφείλεται στην κατά πολύ αυξημένη συμμετοχή στις εκλογές
των συλλόγων των συναδέλφων και ιδιαίτερα των αναπληρωτών. Αυτό
δεν ήταν κάτι δεδομένο αλλά μια κατάκτηση των αγώνων του Γενάρη.
Το σύνολο των εργαζομένων στην εκπαίδευση περιμένουν από τους
Συλλόγους και την εκπαιδευτική αριστερά να μπουν μπροστά. Η εμφά-
νιση μέσα στο συνέδριο ενός μετώπου ανάμεσα στην ΑΣΕ (ΠΑΜΕ) τις
Παρεμβάσεις και την Πρωτοβουλία, αν επιδιωχθεί να μεταφραστεί και
σε ένα κοινό μέτωπο στη βάση  έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει
μια ιδιαίτερη αγωνιστική δυναμική. Ο τρόπος για να ξεπεραστούν οι
τρικλοποδιές της γραφειοκρατίας δεν είναι ο πόλεμος θέσεων των συ-
νεδρίων, αλλά η ανοιχτή απεύθυνση και η απεργιακή κίνηση της βά-
σης. Αυτή την πρό(σ)κληση έχουμε μπροστά μας.

Σεραφείμ Ρίζος

                                                Δ.Ο.Ε                          Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
                                                έδρες                     - αντιπρόσωποι

Δ.Α.Κ.Ε.                             195 – 3                      196 – 53 
ΣΥΝΕΚ                               129 – 2                      132 – 35 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ                  112 – 2                      110 – 30 
ΠΑΜΕ                                110 – 2                      114 – 31 
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ                  45 – 1                        39 – 10 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ                    43 – 1                        45 – 12 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ 
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ                 13 – 0                         15 – 4
ΜΕΤΩΠΟ                                 
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ                   5 – 0                           4 – 1 
ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ                     1 – 0                           1 – 0 
ΕΝΩΤΙΚΑ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

   2 – 0                           1 – 0 

                                                   ΔΣ ΟΛΜΕ                            ΑΔΕΔΥ     
                                                      ψήφοι-έδρες               ψήφοι-αντιπρόσωποι

ΔΑΚΕ                                           126  - 3                         127  - 34
ΣΥΝΕΚ (ΣΥΡΙΖΑ)                           91  - 3                           89  - 24
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ                             71  - 2                           67  - 18
ΠΑΜΕ                                            65  - 2                           66  - 18 
ΠΕΚ (ΠΑΣΚΕ)                                43  - 1                           42  - 11
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ                                7  - 0                             6  - 1
ΑΡΕΝ                                               4  - 0                           10  - 3
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ                3  - 0                             3  - 0
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Ξεκινάει στη Νομική στις 11 Ιουλίου, τέσσερις μόλις μέρες
μετά τις εκλογές, το τετραήμερο Μαρξισμός 2019, σε μια
στιγμή που η ανάγκη για συζήτηση και απαντήσεις είναι με-

γάλη. Σαράντα συζητήσεις, δέκα θεματικοί κύκλοι, δεκάδες ομιλη-
τές από την Ελλάδα, αλλά και από τη Βρετανία, την Γαλλία και την
Κύπρο, καθώς και εκατοντάδες αγωνιστές-τριες από όλα τα μέτω-
πα της αντίστασης υπόσχονται ένα τετραήμερο πλούσιο σε απαντή-
σεις και εφαλτήριο δράσης μπροστά στη νέα περίοδο. Το αναλυτι-
κό ωρολόγιο πρόγραμμα των συζητήσεων μπορείτε να δείτε εδώ:
http://sekonline.gr/article.php?id=834

Η« Aριστερά μετά τις
εκλογές» είναι το θέ-

μα που θα απασχολήσει
την κεντρική εκδήλωση
που θα ανοίξει τον Μαρξι-
σμό, την Πέμπτη το από-
γευμα στο Αμφιθέατρο 1
της Νομικής. 

Εκτίμηση των εκλογικών
αποτελεσμάτων, πώς απαν-
τάει η Αριστερά στην πρό-
κληση της αυτοδύναμης
κυβέρνησης ΝΔ, τι είδους
Αριστερά χρειάζεται το ερ-
γατικό κίνημα μετά την εμ-
πειρία της κυβέρνησης ΣΥ-
ΡΙΖΑ προκειμένου να δώσει
ελπίδα και προοπτική στο
εργατικό κίνημα και τον κό-
σμο της αντίστασης; Αυτά
είναι τα ερωτήματα που θα
απασχολήσουν τη συζήτη-
ση που θα ανοίξουν οι Πά-
νος Γκαργκάνας, διευθυντής της
Εργατικής Αλληλεγγύης, Κώστας
Παπαδάκης, από την πολιτική
αγωγή στη δίκη της Χ.Α, Κατερίνα
Θωίδου, δημοτική σύμβουλος Νί-
καιας και Μάκης Καβουριάρης,
πανεπιστημιακός, παλαίμαχος
αγωνιστής της γενιάς του ’68.

Η συνδικαλίστρια Μαρί Περέν
θα μας μεταφέρει τις εικόνες και
τα προχωρήματα της αντίστασης
από την Γαλλία στη συζήτηση
“Γαλλία-Τα κίτρινα γιλέκα” ενώ ο
κύκλος για την Αριστερά περιλαμ-
βάνει επίσης: Τη συζήτηση «Η αρ-

νητική κληρονομιά της συγκυβέρ-
νησης του 1989» με ομιλητές τον
Κώστα Πίττα (Μαρξιστικό Βιβλιο-
πωλείο) και τον Νίκο Στραβελάκη,
πανεπιστημιακό ΕΚΠΑ. Τη συζή-
τηση «Συνεχίζουμε την  Ανταρσία
στις γειτονιές» με ομιλητές δημο-
τικούς συμβούλους και υποψήφι-
ους της αντικαπιταλιστικής αρι-
στεράς στις πρόσφατες δημοτι-
κές εκλογές. Και τη συζήτηση
“Βλαβερές συνέπειες του ρεφορ-
μισμού” που θα εισηγηθεί η Μα-
ρία Στύλλου, υπεύθυνη του πε-
ριοδικού Σοσιαλισμός από τα Κά-
τω. 

Η εργατική τάξη και οι αγώνες μας

Αγωνιστές-τριες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή στα μέτωπα της
εργατικής και νεολαιίστικης αντίστασης θα είναι ομιλητές στις συζη-

τήσεις με θέματα “Συντονισμός, για να τα πάρουμε όλα πίσω”, “Η εργα-
τική απάντηση στην κρίση της ΓΣΕΕ, “Οι φοιτητές μαζί με τους εργάτες”

που περιλαμβάνονται στον κύκλο “Η
εργατική τάξη και οι αγώνες μας”. 

Στην συζήτηση “Υπάρχει εργατική
απάντηση στην περιβαλλοντική κρί-
ση;” ομιλητές θα είναι η Ελένη Πορ-
τάλιου, καθηγήτρια αρχιτεκτονικής
ΕΜΠ από το κίνημα υπεράσπισης
περιβάλλοντος και ελεύθερων χώ-
ρων, ο Λέανδρος Μπόλαρης και ο
Ορέστης Ηλίας από την Αντικαπιτα-
λιστική Ανατροπή στα Βριλήσσια.
Τον κύκλο συμπληρώνουν οι συζη-
τήσεις “Το Πολυτεχνείο και η Μετα-
πολίτευση” και “Υπάρχει ο «ιστορι-
κός νεκροθάφτης» σήμερα;” 

Ησυζήτηση με θέμα “Δί-
κη-καταδίκη της Χρυσής

Αυγής” έρχεται ακριβώς με-
τά τη νίκη του αντιφασιστι-
κού κινήματος να την πετά-
ξει έξω από τη Βουλή και
ενώ η ηγεσία και τα μέλη της
ναζιστικής συμμορίας έχουν
ξεκινήσει να απολογούνται
στο δικαστήριο. 

Ομιλητές θα είναι οι δικηγόροι της πολιτικής αγω-
γής του αντιφασιστικού κινήματος Θανάσης Καμπα-
γιάννης και Τάκης Ζώτος καθώς και η  Ελευθερία
Κουμάντου δημοσιογράφος (Golden Dawn Watch).

Χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν κάθε χρόνο να
χάνουν τη ζωή τους χάρη στη ρατσιστική πολιτική
των κλειστών συνόρων - και το αντιρατσιστικό κίνη-

μα απαντάει δυναμικά, από
την Ιταλία που ανάγκασε
τον Σαλβίνι να δεχθεί τα
πλοία με τους μετανάστες
μέχρι τα μεγάλα αντιρατσι-
στικά συλλαλητήρια που
έγιναν σε δεκάδες πόλεις
της Γερμανίας. Εισηγητές
στη συζήτηση με θέμα “Κα-

λοδεχούμενοι οι πρόσφυγες” θα είναι ο Κώστας
Τσιάκαλος, πανεπιστημιακός και δραστήριο μέλος
του κινήματος αλληλεγγύης, ο Πέτρος Κωνσταντί-
νου (ΚΕΕΡΦΑ) και η Άννα Στάμου από την Μουσουλ-
μανική Ένωση Ελλάδος. Στον ίδιο κύκλο που αφορά
το αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό κίνημα περιλαμ-
βάνονται και οι συζητήσεις: “Ρίζες του ρατσισμού”
και “Πάλη ενάντια στην ακροδεξιά στην Ευρώπη”.

Τρεις συζητήσεις περιλαμ-
βάνει ο κύκλος «Καταπίε-

ση και απελευθέρωση»: Την
συζήτηση με θέμα «Πάλη για
την απελευθέρωση των Γυναι-
κών» θα ανοίξουν η Μαρία
Στύλλου, συγγραφέας του
ομότιτλου βιβλίου του Μαρξι-
στικού Βιβλιοπωλείου και η
Χριστίνα Καρακιουλάφη, κα-
θηγήτρια στο τμήμα Κοινω-
νιολογίας του Πανεπιστημίου
Κρήτης στο οποίο διδάσκει
πάνω στις εργασιακές σχέ-
σεις. Η συζήτηση που έχει
πραγματοποιηθεί με επιτυχία
φέτος σε δεκάδες χώρους
εργασίας συνεχίζεται και στο
Μαρξισμό! 

Στη συζήτηση «50 χρόνια από
το Stonewall» η Αφροδίτη Φράγ-
κου από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ LGBTQ
και ο Βαγγέλης Χατζηνικολάου
ακτιβιστής ΛΟΑΤΚΙ και μέλος των
Proud Seniors θα μιλήσουν για

την μεγάλη εξέγερση και τα επα-
ναστατικά μηνύματα που έστειλε
τότε σε όλο τον κόσμο - μια πολύ-
τιμη παρακαταθήκη για το σήμε-
ρα.  Την συζήτηση «Ταυτότητες
και κοινωνικές τάξεις» θα παρου-
σιάσει ο Κώστας Τορπουζίδης,

συγγραφέας του βιβλίου «Ομο-
φυλοφιλία, σεξουαλικότητα και η
πάλη για την απελευθέρωση», πά-
νω στις ταξικές ρίζες της κατα-
πίεσης και ποια είναι η δύναμη
που μπορεί να τις ανατρέψει.  

Ακριβώς τριάντα χρόνια
πριν ο κόσμος συγκλονι-

ζόταν από τις μεγάλες εξε-
γέρσεις στις χώρες της Ανα-
τολικής Ευρώπης που κατέ-
ληξαν στην κατάρρευση των
καθεστώτων του κρατικού
καπιταλισμού.  

Απέναντι στις απόψεις που
ακόμη και σήμερα συνεχί-
ζουν να εξηγούν τις καταρ-
ρεύσεις σαν “πραξικοπήμα-
τα” της δύσης, οι συζητήσεις
“30 χρόνια από την Τιεν αν
Μεν” και “Κατάρρευση του
υπαρκτού” αναλύουν τον κα-
πιταλιστικό χαρακτήρα και
τις αντιθέσεις στο εσωτερικό
των καθεστώτων που κατ’ όνομα
-ακόμη και σήμερα στην περίπτω-
ση της Κίνας- ονομάζονταν “σο-
σιαλιστικά”, αναδεικνύοντας ταυ-
τόχρονα τη δράση των από τα
κάτω σαν τον βασικό καταλύτη

των μεγάλων ανατροπών.   
Στη συζήτηση “Πώς χάθηκε η

Ρώσικη Επανάσταση” παρουσιά-
ζονται οι αιτίες που οδήγησαν
στην ανατροπή των κατακτήσεων
της Οκτωβριανής επανάστασης

την δεκαετία του '30, με την επι-
κράτηση του Στάλιν και την μετα-
τροπή της κομματικής γραφει-
οκρατίας που αυτός εξέφραζε,
σε κυρίαρχη τάξη. 

Στον κύκλο συζητήσεων με θέμα
“Από το κραχ του 29 στην κρίση

σήμερα”, ο Άλεξ Καλλίνικος (πανεπι-
στημιακός και συγγραφέας του βιβλί-
ου “Η Αποκρυπτογράφηση του Κεφα-
λαίου” και μιας σειράς βιβλίων που
αναλύουν τον καπιταλισμό και την ιμ-
περιαλισμό από την μαρξιστική σκο-
πιά) θα αναλύσει τα σύγχρονα χαρα-
κτηριστικά του καπιταλισμού του 21ου
αιώνα στην συζήτηση “Ο καπιταλισμός
σήμερα”. 

Στον ίδιο κύκλο, ο Μωυσής Λίτσης,
δημοσιογράφος που παρακολουθεί
στενά τις οικονομικές εξελίξεις και ο
Σωτήρης Κοντογιάννης δημοσιογρά-
φος στην Εργατική Αλληλεγγύη θα ει-
σηγηθούν τη συζήτηση με θέμα “Η
κρίση την δεκαετία του '30” ενώ οι άλ-
λες δύο συζητήσεις που συμπληρώ-
νουν αυτόν τον κύκλο είναι οι: “Εκμε-
τάλλευση και υπεραξία, από που βγαί-
νει το κέρδος” και “Ο Μαρξ και οι κρί-
σεις του καπιταλισμού”.

1939-49 Πόλεμος, κατοχή, αντίσταση

Στο θεματικό κύκλο “1939-1949, πόλεμος, κατοχή, αντί-
σταση” θα αναζητηθούν ιστορικά και πολιτικά οι απαν-

τήσεις σε μια σειρά ερωτήματα, που αφορούν μια από τις
πιο σημαντικές περιόδους που ανέδειξε ο εικοστός αιώνας
στην Ελλάδα. 

Τη συζήτηση “Αντίσταση, η χαμένη επανάσταση” θα ει-
σηγηθεί ο Προκόπης Παπαστράτης, ομότιμος καθηγητής

Ιστορίας και συγγραφέας μιας
σειράς βιβλίων, άρθρων και πο-
νημάτων πάνω στη συγκεκριμένη
ιστορική περίοδο. Τη συζήτηση με θέμα “Η Αριστερά μετά
τον εμφύλιο” θα ανοίξουν ο εκπαιδευτικός, ιστορικός Μι-
χάλης Λυμπεράτος (συγγραφέας των βιβλίων “Μετά τον
Εμφύλιο”, “Από το ΕΑΜ στην ΕΔΑ”) και ο ιστορικός Λέαν-
δρος Μπόλαρης (“Αντίσταση, η επανάσταση που χάθηκε”,
“Επανάσταση και αντεπανάσταση στην Ελλάδα”). 

Προβολή ταινίας
Παρουσιάζει 
ο Ξ. Βαρδαρός
Το βράδυ της Παρασκευής (9.30μμ) θα
γίνει η προβολή της ταινίας “Ο αντιφα-
σιστικός αγώνας στη Μέση Ανατολή”
του Λεωνίδα Βαρδαρού που θα παρου-
σιάσει ο Ξενοφών Βαρδαρός, από τους
συντελεστές της ταινίας. Το Σάββατο
το απόγευμα στο προαύλιο της Νομι-
κής θα υπάρχει μουσική και φαγητό. 

Το τετραήμερο του Μαρξισμού 2019 θα κλείσει το
απόγευμα της Κυριακής με την πανηγυρική εκδή-

λωση “Ένα φάντασμα πλανιέται” με ομιλητές τη Μα-
ρία Στύλλου, την Κατερίνα Αβραμίδου, τον Βαγγέλη
Χατζηνικολάου, τον Τζεμαλή Μηλιαζήμ και την Μαρί
Περέν. 

Στον κύκλο Μαρξισμός – θεωρία και πράξη περι-
λαμβάνονται οι συζητήσεις “Ιστορία και Διαλεκτι-

κή – από τον Χέγκελ στον Μαρξ”, “Καπιταλισμός και
αλλοτρίωση”, “Κράτος και επανάσταση – από την
Κομμούνα στον Λένιν” και “Είναι η ανθρώπινη φύση
εμπόδιο στην πάλη για το Σοσιαλισμό;”. 

Ο Γιώργος Γιαννόπουλος (περιοδικό ΕΝΕΚΕΝ), ο
Γιάννης Μπόλης, ιστορικός Τέχνης και ο Γιάννης Ση-
φακάκης θα είναι εισηγητές στην συζήτηση με θέμα
“Τέχνη και Επανάσταση”.

Eπαναστατική παράδοση

Μαρξισμός-θεωρία και πράξη

Ένα φάντασμα πλανιέται

Η πρώτη συνάντηση μετά τις εκλογές

Πανηγυρικό 
κλείσιμο

την Κυριακή
18.30-20.00 / 
Αμφιθέατρο 1 Νομικής 
Ένα φάντασμα πλανιέται
Ομιλητές:
Μαρία Στύλλου, Μαρί Περέν, Κατερίνα Αβραμίδου, 
Βαγγέλης Χατζηνικολάου, Τζεμαλή Μηλιαζήμ

Επτά συζητήσεις είναι αφιερωμένες στην
“Επαναστατική παράδοση” του Μαρξ, του

Λένιν, του Τρότσκι, του Γκράμσι, της Λούξεμ-
πουργκ, του Πουλιόπουλου. Ο κύκλος θα ανοίξει
με τις “επαναστατικές ιδέες του Καρλ Μαρξ που
θα εισηγηθεί ο ιστορικός Κώστας Βλασόπουλος. 

Ακολουθούν οι συζητήσεις “Κομμουνιστικό
Μανιφέστο”, “Ρόζα: Μεταρρύθμιση ή επανάστα-
ση”, “Τρότσκι, η διαρκής επανάσταση”, “Γκράμ-
σι, από την Κόκκινη διετία στις Θέσεις της Λυών”
και ο “Παντελής Πουλιόπουλος και η επαναστα-
τική εναλλακτική”.

Η συζήτηση “Εκατό χρόνια Τρίτη Διεθνής” βα-
σισμένη πάνω στα μεγάλα προχωρήματα που
συντελέστηκαν την επαύριο της Οκτωβριανής
Επανάστασης -σε μια περίοδο που η επανάστα-
ση και η ελπίδα για μια άλλη κοινωνία απλωνό-
ταν σε όλο τον κόσμο- είναι ένα σχολείο για ζη-
τήματα στρατηγικής, όπως ο εργατικός διεθνι-
σμός αλλά και τακτικής, όπως το ενιαίο μέτωπο,
εξαιρετικά χρήσιμο για το σήμερα.  

Ιμπεριαλισμός
και αντίσταση

Σε μια περίοδο όξυνσης των
παγκόσμιων ανταγωνισμών

ανάμεσα στις μεγάλες ιμπεριαλι-
στικές δυνάμεις και με τα σύννε-
φα του πολέμου να απλώνονται
ανησυχητικά στη Μέση Ανατολή
και άλλες περιοχές του πλανήτη,
οι έξι συζητήσεις του κύκλου “Ιμ-
περιαλισμός και αντίσταση” έρ-
χονται να καλύψουν μια σειρά από
κρίσιμα ανοιχτά ζητήματα.

Τον κύκλο θα ανοίξει ο Άλεξ Κα-
λίνικος (συγγραφέας των βιβλίων
“Marxism and the New Imperia-
lism” και “Ιmperialism and global
political economy”) που θα είναι
ομιλητής στην συζήτηση “Οι ιμπε-
ριαλιστικοί ανταγωνισμοί σήμερα”. 

Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχουν και
οι συζητήσεις που θα παρουσιάσει
ο Νίκος Λούντος. Η συζήτηση με
θέμα “Μια νέα Αραβική Άνοιξη;”
έρχεται σε μια περίοδο που από
την Τυνησία μέχρι την εξέγερση
και τη γενική απεργία στο Σουδάν,
μοιάζει να ανοίγει ένας νέος κύ-
κλος αγώνων. Η συζήτηση με θέμα
“Βενεζουέλα, Βραζιλία, Αργεντινή -
Οι μάχες στη Λατινική Αμερική” με-
ταφέρει την εικόνα της αντίστασης
στους Τραμπ, τους Μπολσονάρο
και το ΔΝΤ, στην άλλη άκρη του
πλανήτη.  

Σε μια στιγμή που στην Ανατολι-
κή Μεσόγειο φουντώνουν οι αντα-
γωνισμοί ανάμεσα στον ελληνικό
και τον τουρκικό καπιταλισμό με
αφορμή τις γεωτρήσεις  και τις
ΑΟΖ, ο Ντίνος Αγιομαμίτης από την
Εργατική Δημοκρατία στην Κύπρο
μαζί με την Αργυρή Ερωτοκρίτου,
θα είναι ομιλητές στην συζήτηση με
θέμα “Η Κύπρος – αντίσταση στο
ρατσισμό και τον άξονα Ελλάδα-Ισ-
ραήλ”. Ο ερευνητής Νίκος Σακελ-
λάριος και ο δημοτικός σύμβουλος
Αθήνας Πέτρος Κωνσταντίνου θα
είναι ομιλητές στη συζήτηση με θέ-
μα “Το Μακεδονικό – όχι άλλα ψέ-
ματα” ενώ στον αγώνα των Παλαι-
στινίων αλλά και όσους προσπα-
θούν να δώσουν άφεση αμαρτιών
στα εγκλήματα του κράτους του Ισ-
ραήλ αναφέρεται η συζήτηση με
θέμα “Η αντίθεση στο Ισραήλ δεν
είναι αντισημιτισμός”.

Κ. Τσιάκαλος Α. Στάμου

Α. Καλλίνικος

Κείμενα-επιμέλεια: Γιώργος Πίττας

Π. Παπαστράτης

Μ. Λυμπεράτος

Μ. Στύλλου

Μ. Περέν



Σε αποχή – διαμαρτυρία για τις δολοφονι-
κές συνθήκες κράτησης των μεταναστών
στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού προχώρησαν

στις 26/6 οι εργαζόμενοι της Wayfair, εταιρίας
ηλεκτρονικής πώλησης επίπλων. Τις τελευταίες
εβδομάδες, με τις αποκαλύψεις γιατρών, δικη-
γόρων και ακτιβιστών για τις συνθήκες που επι-
κρατούν στα κέντρα κράτησης και με αποκορύ-
φωμα τον πνιγμό του 26χρονου πατέρα με την
κόρη του στις 23/6 στο Ρίο Γκράντε, οι αντιστά-
σεις στην άγρια μεταναστευτική πολιτική του
Τραμπ έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις. 

Η εταιρία είχε μόλις δεχτεί μια σύμβαση 200
χιλιάδων δολαρίων για να επιπλώσει ένα νέο κέν-
τρο κράτησης ασυνόδευτων ανηλίκων στο Τέ-
ξας, χωρητικότητας 1.600 ατόμων. Πεντακόσιοι
εργαζόμενοι στα κεντρικά της Wayfair στη Βο-
στώνη άφησαν τα γραφεία τους, διεκδικώντας
να σταματήσει η εταιρία τη συνεργασία με κέν-
τρα κράτησης και να καθιερώσει έναν κώδικα
εργασίας που «θα επιτρέπει στους εργαζόμε-
νους να δρουν με βάση τις αρχές τους». Όπως

δήλωσαν: «Η κυβέρνηση των ΗΠΑ και οι εργολά-
βοι είναι υπεύθυνοι για την κράτηση και την
άθλια μεταχείριση εκατοντάδων χιλιάδων μετα-
ναστών που αναζητούν άσυλο στη χώρα μας.
Θέλουμε να σταματήσει».

Κέντρα βασανιστηρίων
Οι επισκέψεις ακτιβιστών στα στρατόπεδα συγ-

κέντρωσης έχουν αποκαλύψει τη φρικαλέα μετα-
χείριση των μεταναστών και ιδιαίτερα των ασυνό-
δευτων ανηλίκων. Χωρίς πρόσβαση σε τρεχούμε-
νο νερό και σε κατάλληλο φαγητό, χωρίς υγειονο-
μική περίθαλψη, σε απάνθρωπες συνθήκες υγιει-
νής, συνήθως χωρίς καν πρόσβαση σε ντους για
βδομάδες και με ύπνο σε ασφυκτικά γεμάτες αί-
θουσες που φωτίζονται 24 ώρες το 24ωρο. Υγει-
ονομικοί έχουν χαρακτηρίσει τα στρατόπεδα αυ-
τά «κέντρα βασανιστηρίων». Η κράτηση, όπως κα-
ταγγέλλουν, ξεπερνάει κατά πολύ το ανώτατο
επιτρεπόμενο όριο, ενώ έχουν υπάρξει και θάνα-
τοι παιδιών μετά την απελευθέρωσή τους, εξ αι-
τίας των συνθηκών στις οποίες κρατήθηκαν.

Η προοπτική της παρατεταμένης κράτησης σε
αυτές τις δολοφονικές συνθήκες είναι που κάνει
τους πρόσφυγες να προσπαθούν να περάσουν
από πιο επικίνδυνα σημεία, οδηγώντας σε τρα-
γωδίες όπως αυτή που συγκλόνισε το κίνημα
στις Ηνωμένες Πολιτείες τις περασμένες ημέρες,
θυμίζοντας τον πνιγμό του Αλάν Κουρντί στην Κω
το 2015. Μετά τις μεγάλες κινητοποιήσεις του
περσινού καλοκαιριού ενάντια στις πολιτικές που
χώριζαν βίαια τις οικογένειες των μεταναστών
στα σύνορα των ΗΠΑ και την αλληλεγγύη στο
καραβάνι μεταναστών από την κεντρική Αμερική
τον περασμένο Νοέμβρη, η κινητοποίηση των ερ-
γαζόμενων στην Wayfair έρχεται να δείξει την
προοπτική του κινήματος αλληλεγγύης στους
πρόσφυγες: να ριζώσει στους εργατικούς χώ-
ρους. Εκεί όπου η εργατική τάξη έχει τη δύναμη
να οργανωθεί για να σταματήσει αυτές τις δολο-
φονικές πολιτικές, επιβάλλοντας ότι τα έπιπλα
δεν θα διατίθενται σε οργανωμένους δολοφό-
νους, αλλά σε προσφυγικές εστίες που θα έχουν
όλα τα απαραίτητα για μια αξιοπρεπή ζωή.
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Σε ισόβια καταδικάστηκε ο νεονα-
ζί δολοφόνος της Χέδερ Χάγιερ,
που τραυμάτισε και άλλα 19

άτομα κατά την επίθεσή του με αυτο-
κίνητο σε αντιφασιστική συγκέντρωση
στο Σάρλοτσβιλ της Βιρτζίνια. 

Ο Τζέημς Φιλντς επιτέθηκε σε αντι-
φασιστική συγκέντρωση που γινόταν
ενάντια στη μάζωξη ακροδεξιών οργα-
νώσεων και υπέρμαχων της λευκής
υπεροχής στις 12 Αυγούστου του
2017. Ένας από τους οργανωτές της
μάζωξης είναι γνωστό πρόσωπο του
ακροδεξιού κινήματος των ΗΠΑ και
έχει σχέσεις με τον Μιχαλολιάκο. 

Ο Φιλντς ήταν οπαδός της λευκής
υπεροχής και του Χίτλερ, ενώ μερι-
κούς μήνες μετά τη δολοφονική του
επίθεση ηχογραφήθηκε να μιλάει στο
τηλέφωνο για τη μητέρα της Χάγιερ
λέγοντας ότι είναι «κομμουνίστρια,
από αυτούς τους αντι-ρατσιστές δια-
δηλωτές […] εχθρός». Δεν έχει δικαίω-
μα αναστολής της ποινής του, καθώς
ο δικαστής έκρινε ότι η απελευθέρω-
σή του στην κοινωνία είναι «πολύ με-
γάλο ρίσκο».

Ισόβια 
στο ναζιστή
δολοφόνο 
του
Σάρλοτσβιλ 

Η εργατική τάξη της Ευρώ-
πης εμπνέεται και στηρίζει
τη μάχη της Καρόλα Ρακέτε

απέναντι στον Σαλβίνι και τις ρατσι-
στικές πολιτικές της ΕΕ-φρούριο. Η
Ρακέτε, καπετάνισσα του πλοίου
Sea Watch 2, συνελήφθη επειδή
παραβίασε την εντολή του Σαλβίνι
να μείνει μακριά από λιμάνι, προκει-
μένου να μην αποβιβαστούν στην
Ιταλία οι πάνω από 40 πρόσφυγες
που είχε διασώσει στα ανοιχτά της
Λιβύης. Κατηγορήθηκε επίσης για
αντίσταση, επειδή χτύπησε σκάφος
των ιταλικών αρχών που προσπά-
θησε να την εμποδίσει, καθώς και
για συνεργασία με διακινητές. 

Μετά την εμφάνιση ενός μεγά-
λου κινήματος αλληλεγγύης και
συμπαράστασης και με τη διεθνή
κατακραυγή, η Ρακέτε αφέθηκε
ελεύθερη την Τρίτη 2/7 με μια δικα-
στική απόφαση-χαστούκι στον Σαλ-
βίνι. Αμέσως μετά, ο ιταλός εισαγ-
γελέας Λ. Πατρονάτζο αποφάνθηκε
ότι δεν προκύπτει οποιαδήποτε συ-
νεργασία της Ρακέτε με διακινητές,
εξέλιξη που απέδειξε ότι ο Σαλβίνι
και το κύκλωμά του όχι μόνο είναι
διατεθειμένοι να βάψουν τα χέρια
τους με αίμα, αλλά και να διασύ-
ρουν με χυδαία ψέματα όποιον ή
όποια τολμήσει να αντισταθεί στις
ρατσιστικές πολιτικές.

Όταν ο Σαλβίνι απαγόρευσε τον
ελλιμενισμό του Sea Watch 3, βάζον-
τας τις ζωές των προσφύγων σε κίν-
δυνο, καθώς βρίσκονταν στη θάλασ-
σα για πάνω από 2 βδομάδες, οι λι-
μενεργάτες της Γένοβας είχαν βγά-
λει ανακοίνωση συμπαράστασης
στους πρόσφυγες. Είναι η πιο βρον-
τερή απόδειξη ότι ο εργατικός έλεγ-
χος είναι απάντηση και στον πόλεμο
και στον ρατσισμό. Όπως αναφέ-
ρουν: «Ως εργαζόμενοι αναγνωριζό-
μαστε μόνο στις ιδρυτικές αξίες του

εργατικού κινήματος: την αδελφότη-
τα μεταξύ των ανθρώπων, τη διεθνή
αλληλεγγύη. Επειδή γνωρίζουμε κα-
λά, όπως το γνωρίζουν όλοι, ότι αυ-
τοί οι άντρες και αυτές οι γυναίκες
που φεύγουν διωγμένες για να
βρουν ελπίδα, θα καταλήξουν, στην
Ιταλία και αλλού, να κάνουν τις δου-
λειές με τη μεγαλύτερη εκμετάλλευ-
ση για πέντε δεκάρες, κυνηγημένοι,
πλουτίζοντας ακριβώς αυτούς που
φωνάζουν με όλη τους τη δύναμη
ότι δεν τους θέλουν και ότι ‘πρέπει
να γυρίσουν στη χώρα τους’.

Ε, λοιπόν, έρχονται εδώ μόνο και
μόνο επειδή οι κυβερνήσεις μας
έχουν καταστρέψει τις χώρες τους.

Πιστεύουμε ότι εάν το Sea Watch
3 διασπάσει το μπλόκο που θέλει
να επιβάλει η κυβέρνηση, θα πρέ-

πει να το υποδεχτούμε με συγκε-
κριμένη και ενεργή αλληλεγγύη, με
όλη τη δύναμη την οποία είναι ικα-
νοί να δείξουν οι εργαζόμενοι και οι
αντιρατσιστές. Καθόσον μας αφο-
ρά, το Sea Watch 3 μπορεί να χα-
ράξει ρότα προς το λιμάνι μας, για
εμάς θα είναι ευπρόσδεκτοι. Μπο-
ρούμε να κλείνουμε τα λιμάνια, αλ-
λά μπορούμε και να τα ανοίγουμε.

Τις τελευταίες εβδομάδες είχαμε
σταματήσει, όχι μόνοι μας φυσικά,
δύο φορές το φορτίο μιας εταιρεί-
ας –της Bahri- που ειδικεύεται στην
εμπορία όπλων, όπως ήμασταν πα-
ρόντες και στην πλατεία για να
‘εξηγήσουμε’ στους φασίστες και
τους προστάτες τους ότι στην πό-
λη μας δεν έχουν καμία ελπίδα». Η
ανακοίνωση αναφέρεται στο μπλο-

κάρισμα εξοπλισμού που προοριζό-
ταν για το Πολεμικό Ναυτικό της
Σαουδικής Αραβίας. Οι λιμενεργά-
τες αρνήθηκαν να το φορτώσουν,
τονίζοντας ότι δεν θα γίνουν συνέ-
νοχοι στο αιματοκύλισμα της Υεμέ-
νης. Το ίδιο σκάφος της Bahri είχε
αποτύχει να φορτώσει και στη Χά-
βρη νωρίτερα τον Ιούνη, σαν απο-
τέλεσμα κινητοποιήσεων.

Στις 6 Ιούλη, πάνω από 30 χιλιά-
δες διαδήλωσαν ή συμμετείχαν σε
συγκεντρώσεις σε 100 πόλεις της
Γερμανίας σε ένδειξη αλληλεγγύης
προς την Καρόλα Ρακέτε. Στις 7
Ιούλη, άλλο ένα πλοίο παραβίασε
τις εντολές του Σαλβίνι και έδεσε
στη Σικελία, δυο ημέρες μετά τη
διάσωση ακόμη 40 προσφύγων.

Α.Φ.

Χιλιάδες διαδηλωτές 
στο πλευρό των προσφύγων

ΗΠΑ  Εργαζόμενοι κόντρα στον ρατσισμό 

Την υποδοχή που τους άξι-
ζε πήραν φασίστες που
τόλμησαν να εμφανιστούν

σε εκλογικά κέντρα του Κολω-
νού και της Καλλιθέας την ημέ-
ρα των εκλογών, λίγες ώρες
πριν η Χρυσή Αυγή πεταχτεί έξω
από τη Βουλή. Στον Κολωνό εμ-
φανίστηκε ομάδα χρυσαυγιτών
που αποπειράθηκαν να κάνουν
τσαμπουκά στο τραπεζάκι του
ΣΕΚ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Με αν-
τιφασιστικά συνθήματα και άμε-
ση κινητοποίηση αγωνιστριών -
αγωνιστών από όλη την Αριστε-
ρά, οι φασίστες τράπηκαν σε
φυγή. 

Στην Καλλιθέα, έξω από τη Σι-
βιτανίδειο, εμφανίστηκε ο υπο-
ψήφιος με τη ΧΑ Τ. Μπουγάς,
με πρόθεση να προωθήσει την
υποψηφιότητά του κάνοντας δη-
μόσιες σχέσεις έξω από το
εκλογικό κέντρο. Και πάλι, με
αντιφασιστικά συνθήματα από
την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και την πίεση
του κόσμου που δεν ήθελε τους
μαχαιροβγάλτες εκεί, ο Μπου-
γάς, που θα έχει ανάλογη «υπο-
δοχή» και όταν θα αναλάβει κα-
θήκοντα δημοτικού συμβούλου
στην Καλλιθέα τον Σεπτέμβρη,
αποχώρησε χωρίς να μπορεί να
κάνει τίποτα.

6 Ιούλη, Αντιρατσιστική
διαδήλωση στο Βερολίνο



H έξοδος της ναζιστικής συμ-
μορίας της Χ.Α από τη Βου-
λή είναι μια μεγάλη νίκη για

το αντιφασιστικό κίνημα και μια με-
γάλη ήττα για τους φασίστες.

Η Χ.Α χάνει όλα τα προνόμια που
της χάριζε η παρουσία της στο κοι-
νοβούλιο, οικονομικά, βουλευτικά και
πολιτικά, σε μια περίοδο που τα μέλη
των ταγμάτων εφόδου και η ηγεσία
της έχουν ξεκινήσει να απολογούν-
ται στην δίκη της Χ.Α, ενώ ταυτόχρο-
να αλληλοσπαράσσονται και πηδάνε
από τα παράθυρα ενός πλοίου που
περιμένει να βυθιστεί. Επιπλέον, η
Χ.Α στερείται το κοινοβουλευτικό
προσωπείο -καθώς και την αίσθηση
της δύναμης που απορρέει από αυ-
τό- και τους έδινε τη δυνατότητα να
παρουσιάζονται σαν ένα “νόμιμο
κόμμα”. Η εσωτερική κρίση και η μα-
ζική φυγή ψηφοφόρων και υποστηρι-
κτών θα ενταθεί ακόμη πιο πολύ το
επόμενο διάστημα.

Η σημασία της εκλογικής ήττας
της Χ.Α δεν χωράει καμιά απολύτως
υποτίμηση. Είναι λάθος η άποψη που
λέει “και τι έγινε, άλλαξαν όροφο”
στην δεξιά πολυκατοικία από τον
υπόνομο στο ημιυπόγειο του Βελό-
πουλου και στο ρετιρέ του Μητσοτά-
κη. Είναι αρνητική εξέλιξη η είσοδος
της Ελληνικής Λύσης του Βελόπου-
λου στη Βουλή, αλλά οι φασίστες με
γραβάτα δεν έχουν ούτε τη συνοχή,
ούτε το εκλογικό μέγεθος, ούτε την
οργάνωση ούτε την στρατιωτική δο-
μή των ταγμάτων εφόδου, που έκα-
ναν τη ναζιστική συμμορία της Χ.Α το
νο1 παράδειγμα επιστροφής ανοιχτά
χιτλερικών στο πολιτικό προσκήνιο.
Όσοι πάλι θεωρούν ότι ένα κλασικό
αστικό κόμμα της άρχουσας τάξης
όπως η ΝΔ είναι το ίδιο με την Χ.Α ας
αναλογιστούν που θα βρίσκονταν
αυτή τη στιγμή αν η Χ.Α είχε πάρει
ένα 39% στις εκλογές ή ας θυμη-
θούν τι έκανε ο Χίτλερ με 32%. 

Από την άλλη είναι τουλάχιστον
ανέκδοτο να επαίρεται η Ν.Δ και ο
Μητσοτάκης ότι αυτή πέτυχε να δια-
λύσει την Χ.Α επειδή πήρε τις ψή-

φους της. Είναι το κόμμα που έχει
παίξει περισσότερο από κάθε άλλο
το ρατσιστικό χαρτί στους μετανά-
στες και το εθνικιστικό χαρτί με το
μακεδονικό δίνοντας χώρο στην Χ.Α.
Τη νομιμοποίησε περισσότερο από
κάθε άλλο ανοίγοντας τους διαύ-
λους συνεργασίας Μπαλτάκου-Κασι-
διάρη στα υπόγεια της Βουλής την
περίοδο της κυβέρνησης Σαμαρά.
Είναι το κόμμα από το οποίο, ήδη
από την δεκαετία του '90, ο Καρα-
τζαφέρης καλούσε τα “παιδιά της
Χ.Α να πάρουν ένα υπουργείο στην
κυβέρνηση της ΝΔ”. Είναι το κόμμα
το οποίο γέννησε το ΛΑΟΣ που στη
συνέχεια έπαιξε το ρόλο της γέφυ-
ρας προς την Χ.Α. Ο Δένδιας που
επαίρεται ότι έστειλε στη φυλακή
τους φασίστες είναι ο ίδιος άνθρω-
πος που κράταγε φυλαγμένες τις 32
υποθέσεις της Χ.Α  στο συρτάρι του
για να τις αποκαλύψει μόνο μετά τον
ξεσηκωμό που ακολούθησε την δο-
λοφονία Φύσσα.

Και ενώ νομιμοποιείται απόλυτα
κάθε μέλος και ψηφοφόρος του ΣΥ-
ΡΙΖΑ που πάλεψε ενάντια στην Χ.Α
να πανηγυρίζει την ήττα της, δυστυ-
χώς δεν ήταν η “πρώτη φορά κυβέρ-
νησης αριστεράς” που πέτυχε αυτό
το καίριο χτύπημα στην Χ.Α. Ο Τσί-

πρας συνέχισε τις ρατσιστι-
κές πολιτικές των κλειστών
συνόρων και των στρατοπέ-
δων δίνοντας το περιθώριο
στους φασίστες να οργανώ-
νονται σε τόπους που ήταν
ανύπαρκτοι όπως η Λέσβος.
Τα πρώτα χρόνια της θητεί-
ας του επανειλημμένα νομι-
μοποίησε από το προεδρείο
της Βουλής τους υπόδικους
βουλευτές της Χ.Α μέχρι να
αλλάξει στάση κάτω από την
πίεση του κινήματος. Εκπρό-
σωποι της κυβέρνησης στά-
θηκαν πλάι-πλάι με τον Κασι-
διάρη στο Καστελόριζο για
τα “εθνικά μας ζητήματα”
ενώ μέχρι και στις πρόσφα-
τες δημοτικές εκλογές η Γε-
ροβασίλη έστελνε τα ΜΑΤ
στον Κολωνό να χτυπάνε αν-

τιφασίστες για να πραγματοποιήσει
την προεκλογική του σύναξη. Οι δε
νομοθετικές πρωτοβουλίες που πή-
ρε για αλλαγές στον ποινικό κώδικα,
απειλούν ακόμη να ρίξουν την ηγε-
σία της Χ.Α στα μαλακά ακόμη και
αν καταδικαστεί.       

“Η εκπαραθύρωση της Χρυσής
Αυγής από τη Βουλή είναι ένα ελπι-
δοφόρο μήνυμα με διεθνή διάσταση.
Είναι μια μεγάλη νίκη της μαζικής,
ενωτικής, επίμονης, μακρόχρονης
και συστηματικής δράσης χιλιάδων
αγωνιστών και αγωνιστριών του αν-
τιφασιστικού και του αντιρατσιστι-
κού κινήματος που οδήγησαν τους
υπόδικους ναζί σε πλήρη απομόνω-
ση στις γειτονιές” αναφέρει στην
ανακοίνωσή της η ΚΕΕΡΦΑ.

“Η μάχη για να γίνει η δίκη της
Χρυσής Αυγής καταδίκη των δολο-
φόνων του Παύλου Φύσσα και του
Σαχζάτ Λουκμάν, για να βρεθεί στη
φυλακή όλος ο παραστρατιωτικός
μηχανισμός, η ηγεσία και τα στελέχη

των ταγμάτων εφόδου που παρίστα-
ναν το “πολιτικό κόμμα”, στάθηκε
καθοριστική για την απονομιμοποί-
ηση τους. Υπήρξαν μεγάλοι σταθμοί
αυτού του κινήματος. Ήταν οι μάχες
που δόθηκαν σε κάθε γειτονιά ενάν-
τια στις φασιστικές και ρατσιστικές
επιθέσεις, στα πογκρόμ κατά των
μεταναστών και των προσφύγων, η
υπεράσπιση των προσφυγόπουλων
ώστε να πάνε στα σχολεία, η μάχη
ενάντια στα εθνικιστικά συλλαλητή-
ρια για τη Μακεδονία, ο αγώνας της
ΠΟΣΠΕΡΤ ενάντια στην παρουσία
των φασιστών στα ΜΜΕ, η μάχη για
να μην δίνουν τα δημοτικά συμβού-
λια χώρους στη Χρυσή Αυγή, οι διε-
θνείς αντιφασιστικές διαδηλώσεις
στις 21 Μάρτη και την επέτειο της
δολοφονίας του Παύλου Φύσσα αλ-
λά και οι διαδηλώσεις στη δίκη της
Χρυσής Αυγής.

Η ΚΕΕΡΦΑ, δέκα χρόνια από την
ίδρυσή της, πανηγυρίζει το τσάκι-
σμα της παρουσίας της Χρυσής Αυ-
γής στη Βουλή τονίζοντας παράλλη-
λα ότι δεν χωράει εφησυχασμός.
Δεν τελειώσαμε ακόμη ούτε με τη
Χρυσή Αυγή ούτε με το φασιστικό
μόρφωμα του Βελόπουλου που τρύ-
πωσε στη Βουλή. Έχουμε όμως και
την αυτοπεποίθηση ότι μπορούμε να
ολοκληρώσουμε τη συντριβή τους
με ένα μαζικό κίνημα που θα κλείσει
ΟΛΑ τα Γραφεία-ορμητήρια, από τα
Κεντρικά στη Μεσογείων μέχρι τα
ελάχιστα που απέμειναν στις γειτο-
νιές. Έχουμε να συγκρουστούμε με
τις ρατσιστικές πολιτικές που τους
έστρωσαν το δρόμο, τα στρατόπεδα
συγκέντρωσης... Είναι ώρα να κλιμα-
κώσουμε την αντιφασιστική δράση
για να τσακίσουμε μια και καλή τους
νεοναζί δολοφόνους της Χρυσής
Αυγής ”.

Γ.Π.
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Απολογίες 
Πατέλη - 
Ρουπακιά
Η δίκη θα συνεχιστεί
στις 17/7, που ανα-
μένονται οι απολο-
γίες του πυρηνάρχη
Νίκαιας Γ. Πατέλη
και του δολοφόνου
του Παύλου Φύσσα,
Γ. Ρουπακιά.
17/7 στον Κορυδαλ-
λό.
18/7, 22/7, 23/7,
24/7, 25/7 και 26/7
στο Εφετείο.

H Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ

Nίκη του αντιφασιστικού κινήματος
Διαδήλωση στη δίκη
της ΧΑ στις 27/6

Αφίσα της ΚΕΕΡΦΑ το 2012

Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται ο Σ.
Δεβελέκος, πρωτοπαλίκαρο του Μιχαλολιάκου,
ηγετικό στέλεχος της Χρυσής Αυγής και επικε-

φαλής του τάγματος εφόδου του Πειραιά, για την
επίθεση στον Ελεύθερο Κοινωνικό Χώρο «Φαβέλα»
τον Φλεβάρη του 2018. Δεύτερος κατηγορούμενος
για την επίθεση αυτή είναι ο Β. Θεοδώρου, επίσης
ενεργό στέλεχος του πυρήνα Χρυσής Αυγής Πειραιά.
Το τάγμα εφόδου του Πειραιά εισέβαλε στη «Φαβέ-
λα», με την απειλή «μουνιά, θα πεθάνετε, θα σας κά-
ψουμε σήμερα», έβαλε φωτιά στο χώρο και άνοιξε το
κεφάλι της Ε. Τομπατζόγλου, συνηγόρου πολιτικής
αγωγής της οικογένειας Φύσσα.

Η δράση του Δεβελέκου στη Χρυσή Αυγή είναι
εκτενής και διαβόητη. Ήταν αυτός που πρωτοστάτη-
σε στις επιθέσεις που έγιναν στο συλλαλητήριο για
το μακεδονικό τον περασμένο Γενάρη. Έχει αναγνω-
ριστεί στην επίθεση σε βάρος της Ε. Κουνιάκη, μέ-
λους της ομάδας της πολιτικής αγωγής των Αιγύ-
πτιων αλιεργατών στη δίκη της ΧΑ τον Νοέμβρη του

2017. Ήταν στο χρυσαυγίτικο τάγμα που, μαζί με το
Λαγό, επιτέθηκαν σε εκπαιδευτικούς, γονείς και προ-
σφυγόπουλα στο Ικόνιο Περάματος. 

Το δικαστήριο τον έχει ακούσει σε τηλεφωνικές
συνομιλίες να συμμετέχει στην οργανωμένη επιχεί-
ρηση συγκάλυψης της δράσης της ΧΑ: παίρνει εν-
τολή από τον Λαγό να εξαφανίσει όπλα από το σπίτι
του κατηγορούμενου Θ. Μπαρέκα, ενώ αργότερα,
μιλώντας με Λαγό, Κασιδιάρη και Μιχαλολιάκο
παίρνει εντολή να πει ότι δεν γνωρίζει τον Ρουπακιά
σε περίπτωση που κληθεί να καταθέσει. 

Προσπάθειες τρομοκράτησης
Ο Δεβελέκος είναι αυτός στον οποίο ο Λαγός πε-

ρηφανεύεται για την επίθεση στους συνδικαλιστές
του Περάματος, λέγοντάς του «τους μακελέψαμε».
Επίσης, το δικαστήριο τον έχει ακούσει να παίρνει
πληροφορίες στο τηλέφωνο από ΜΑΤατζή για το

μεγάλο αντιφασιστικό συλλαλητήριο-απεργία της
25ης Σεπτέμβρη, που κατευθυνόταν προς τα κεν-
τρικά της Χρυσής Αυγής στη Μεσογείων.

Τα χρόνια της δίκης ο Δεβελέκος είναι στους
πρωταγωνιστές της εγκληματικής δράσης της Χρυ-
σής Αυγής. Πέρα από τις επιθέσεις, ήταν αυτός που
οργάνωνε και την προσπάθεια τρομοκράτησης των
αντιφασιστών/τριών που παρακολουθούσαν τις συ-
νεδριάσεις της δίκης. Όταν αποκαλύφθηκε η συμμε-
τοχή του στην επίθεση στη «Φαβέλα» ο αρχηγός,
όπως κάνει συνήθως, τον άδειασε. Έτσι το Σεπτέμ-
βρη του 2018 ο Δεβελέκος ανακοίνωσε ότι έχει απο-
χωρήσει από τη Χρυσή Αυγή. Δεν γλιτώνει όμως
έτσι ούτε τον εαυτό του, ούτε την ναζιστική συμμο-
ρία του. Έχει φτάσει πλέον η ώρα να λογοδοτήσουν
και τα ηγετικά στελέχη που δεν κάθονται στο σκαμνί
της μεγάλης δίκης της ΧΑ.

Αφροδίτη Φράγκου

Για απόπειρα ανθρωποκτονίας ο Δεβελέκος
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ΤΕΤΑΡΤΗ 10/7
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Πλατεία 7μμ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 7μμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ  
Πλατεία Πατριάρχου 7μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 7μμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΒΡΙΛΗΣΙΑ πλατεία Ανάληψης 7μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 7μμ

ΤΡΙΤΗ 16/7
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Σωτήρος και Καραΐσκου 7.30μμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος (Κελάρι) 7μμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 
Super Market Βασιλόπουλος 7μμ
Α. ΠΑΤΗΣΙΑ σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό Πανόρμου 7μμ
ΚΥΨΕΛΗ Πλατεία και Κυψέλης 7.30μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
Θησέως και Ματζαγριωτάκη 7μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΜΑΡΑ Σβώλου και Ναυαρίνου 7μμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ 
Παπαναστασίου και Μαρτίου 7μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 7μμ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Αγοράς 7.30μμ
ΠΑΤΡΑ Γεροκωστοπούλου και Ρήγα
Φεραίου 7μμ

Εξορμήσεις με
την εργατικη
αλληλεγγυηΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/7
καφέ Μέρες Ραδιόφωνου 8μμ
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/7 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Ομιλητής: Κώστας Λάππας

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/7 
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/7 
Μεγάλου Αλεξάνδρου (Πετρούπολη) 8μμ
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος

ΧΑΡΙΛΑΟΥ – ΤΟΥΜΠΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/7 
καφέ Γιώτης 8.30μμ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/7 
καφέ Ποέτα 8μμ
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/7 
καφέ Ζωή 7.30μμ
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΠΑΤΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/7 
καφέ Τριών ναυαρχών και Υψηλάντου 7μμ
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ – ΚΟΛΩΝΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/7 στην Αυλή του Πέτρου 7μμ
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/7 
καφέ 1968 
(στοά Αγ.Πάντων και Βενιζέλου) 7.30μμ
Ομιλήτρια: Ιλιρίντα Μουσαράϊ

ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/7 
εκλογικό περίπτερο πλατεία Κυψέλης
7.30μμ
Ομιλητής: Νίκος Αλεξανδράτος

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/7 
καφέ Μυρτίλο 7.30μμ
Ομιλητής: Βασίλης Μάραντος

ΓΚΥΖΗ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/7 
στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγκαβή 69) 7.30μμ
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/7 
καφέ Πουρναρούσα 7μμ
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΙΛΙΣΙΑ - ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/7   
καφέ Sweet Home (Ούλωφ Πάλμε 17) 7μμ

Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/7 
Εργατικό Κέντρο  6.30μμ
Το τραπεζικό ζήτημα
Ομιλητής: Μύρωνας Μαρκάκης

ΧΑΝΙΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/7 
Σύλλογος Δασκάλων 7.30μμ
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/7 
πολιτ.κέντρο Αντ.Σαμαράκης 7.30μμ
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/7  
καφέ Μικρές Γεύσεις (πλ.Τερψιθέας) 7μμ
Ομιλητής: Παναγιώτης Σιμιτσόπουλος

Μαρξιστικά Φόρουμ
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Στην τελική ευθεία για τον Μαρξισμό 2019!

ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ
Πα λεύ ου με για
ΣOΣIA ΛI ΣMO 
μέ σα από την ανε ξάρ τη τη
δρά ση της εργα τι κής τά ξης
Oι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον πλού το μέ σα
στον καπι τα λι σμό. Mια νέα κοι νω νία απαλ λαγ μέ -
νη από την εκμε τάλ λευ ση, ο σοσια λι σμός, μπο -
ρεί να δημιουρ γη θεί μό νο όταν οι εργά τες πά-
ρουν 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 δη-
μο κρα τία, στα συμ βού λια αντι προ σώ πων απ'
τους χώρους δου λε ι άς και στην εργα τι κή πολι -
το φυ λα κή. 

ΔIE ΘNI ΣMO
όχι "σοσια λι σμό σε μια χώ ρα" ή
"σοσια λι σμό με εθνι κά χρώ μα τα"
H εμπει ρία της Pω σί ας απο δει κνύ ει ότι ακό μα
και μια νικη φό ρα εργα τι κή σοσια λι στι κή επα νά -
στα ση όπως ο Oκτώ βρης του 1917 δεν μπο ρεί
να επι βιώ σει σε απο μό νω ση. Tα καθε στώ τα της
EΣΣΔ με τά την επι κρά τη ση του στα λι νι σμού,
της Kί νας και των άλ λων ανα το λι κών χω ρών
ήταν κρα τι κοί καπι τα λι σμοί. 

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

των στη Θρά κη και τη Mα κε δο νία και στα μέ τρα
αστυ νό μευ σης των μετα να στών. 

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

Oνο μα ...............................................................................................................................................................

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

Διεύ θυν ση ....................................................................................................................................................

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

Πό λη ....................................................................................................... .............................................................

Tη λέ φω νο ...................................................................................................................................................

Σω μα τείο - Σύλ λο γος .................................................................................................................

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

Θέ λω να γί νω 
μέ λος του ΣEK



Την περασμένη βδομάδα το παρατεταμέ-
νο παζάρι για τα ανώτερα αξιώματα
στην Ε.Ε έφτασε στο τέρμα του. Στη

σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες οι ηγέτες
της ΕΕ συμφώνησαν ομόφωνα ότι επόμενη
πρόεδρος της Κομισιόν θα είναι η Ούρσουλα
φον ντερ Λέϊεν, υπουργός Άμυνας της Γερμα-
νίας. Και στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Κεντρι-
κής Τράπεζας (ΕΚΤ) θα μπει η γνωστή μας
Κριστίν Λαγκάρντ, επικεφαλής του ΔΝΤ μέχρι
τώρα. 

«Οι αγορές επικρότησαν» -μια φράση που
γίνεται πλέον του συρμού-  την είδηση για το
διορισμό της Λαγκάρντ. Τα επιτόκια των ομο-
λόγων στην ευρωζώνη και παγκόσμια έπεσαν
κι άλλο, εν αναμονή της συνέχισης της «και-
νοτόμου νομισματικής πολιτικής» του Μάριο
Ντράγκι, του μέχρι τώρα προέδρου της ΕΚΤ.
Όπως έγραφε η Καθημερινή «Ο διορισμός
της έγινε δεκτός με ενθουσιασμό από τις
αγορές μετοχών και ομολόγων που προεξο-
φλούν πως η νέα πρόεδρος θα προχωρήσει
σε μείωση των επιτοκίων του ευρώ και πιθα-
νώς θα υιοθετήσει ένα νέο QΕ («ποσοτική χα-
λάρωση»)». 

Το για πόσο οι «καινοτομίες» των κεντρικών
τραπεζών, με τη διοχέτευση «φτηνού χρήμα-
τος»,  θα αποτρέψουν τη νέα βουτιά της παγ-
κόσμιας οικονομίας κανείς δεν το γνωρίζει.
Αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι ο διορι-
σμός της Λαγκάρντ δεν συμβολίζει κανενός
είδους χαλάρωσης στη λιτότητα και στις επι-
θέσεις στην εργατική τάξη. 

Στα σχεδόν διθυραμβικά άρθρα για το διο-
ρισμό της (μέχρι και σε «ροκ σταρ των οικο-
νομικών» ανακηρύχτηκε από το BBC) αναφέ-
ρονται συχνά σαν δυο από τις επιτυχίες της η
επίβλεψη των προγραμμάτων «διάσωσης»
δυο χωρών: της Ελλάδας και της Αργεντινής.
Για το τι σήμαινε η συμμετοχή του ΔΝΤ στη
«τροϊκα» των μνημονίων δεν χρειάζεται να
γράψουμε πολλά. Μπορεί ο Τσακαλώτος να
φεύγει από το Υπουργείο Οικονομικών με τις
καλύτερες εντυπώσεις από την Λαγκάρντ,
όμως οι εργαζόμενοι/ες, η νεολαία, οι συντα-
ξιούχοι, έχουν γευτεί στο πετσί τους τη «διά-
σωση» των τραπεζών με τη λιτότητα και τις
περικοπές για μας. 

Όμως, το παράδειγμα της Αργεντινής είναι
διαφωτιστικό τόσο για τη φούσκα του “suc-
cess story” της Λαγκάρντ όσο και για το ποι-
ος καλείται να πληρώσει το λογαριασμό του.

Όταν ανέβηκε στην εξουσία η δεξιά κυβέρ-
νηση του Μάκρι, οι αγορές -καμιά έκπληξη-
«επικρότησαν» και για κάμποσο καιρό μαζί
τους χαίρονται οι απανταχού Μητσοτάκηδες.
Όμως, το φωτεινό παράδειγμα έγινε εφιάλ-
της, με το αργεντίνικο πέσο να παίρνει την
κατηφόρα, και την οικονομία της Αργεντινής
να μπαίνει σε ελεύθερη πτώση. Έτσι τον πε-
ρασμένο Σεπτέμβρη η κυβέρνηση της Αργεν-
τινής υπέγραψε ακόμα μια συμφωνία με το
ΔΝΤ. 

«Το μεγαλύτερο δάνειο στην ιστορία του
Ταμείου» είχε δηλώσει η Λαγκάρντ αναφερό-
μενη στα 57 δις δολάρια που θα εκταμιευτούν

με δόσεις σε διάστημα τριών
χρόνων. Κι όπως σημείωναν
οι εφημερίδες, είχε κάνει αυ-
τή την συμφωνία προσωπική
της υπόθεση. 

Προγράμματα
“διάσωσης”

Το 2000-01 τα προηγούμε-
να προγράμματα «διάσω-
σης» του ΔΝΤ είχαν γίνει πα-
ρανάλωμα του πυρός όταν η
αργεντίνικη οικονομία κα-
τέρρευσε και οι πρόεδροι
που τα εφάρμοζαν έφευγαν
με ελικόπτερα από το προεδρι-
κό μέγαρο. Τώρα υποτίθεται τα πράγματα θα
ήταν διαφορετικά. Μέχρι και «κοινωνικές ρή-
τρες» είχε η συμφωνία. Αλλά όπως έγραφε η
Εργατική Αλληλεγγύη στις αρχές Οκτώβρη
2018:

«Το δάνειο δεν πάει στους Αργεντίνους και
τις Αργεντίνες. Παρέχεται σαν εγγύηση για
να συνεχίσει η Αργεντινή να ξεπληρώνει τα
χρέη της στους τραπεζίτες όλου του κόσμου,
την ώρα που το πέσο κατρακυλάει και ο προ-
ϋπολογισμός θα στερέψει. 

Στο μεταξύ αυτό που δεσμεύεται η κυβέρ-
νηση είναι να μηδενίσει το έλλειμμα, δηλαδή
να σφίξει όλες τις κοινωνικές δαπάνες, άμε-
σα, μέχρι το τέλος του έτους. Παράλληλα, να
διευκολύνει τις απολύσεις και να αυξήσει την
ανεργία για να πέσουν κι άλλοι οι μισθοί. Η
κεντρική τράπεζα θα παρεμβαίνει για να απο-
σύρει πέσος από την αγορά. 

Με απλά λόγια, η τρελή συνταγή της συμ-
φωνίας είναι ότι μιας και το πέσο έχει χάσει
όλη του την αξία, ο μόνος τρόπος να μην ανέ-
βουν οι τιμές είναι να μην έχει κανείς τίποτα
στην τσέπη του για να μην μπορεί να αγορά-
σει».

Όσο για το πόσο επιτυχημένη θα είναι η
εφαρμογή της συμφωνίας, το άρθρο περιλάμ-
βανε την εξής εκτίμηση:

«Ένας οικονομολόγος της Γκόλντμαν Σακς

δηλώνει στο πρακτορείο
Μπλούμπεργκ: ‘Είμαστε ήδη
στην κόλαση και ψάχνουν
τον λιγότερο επώδυνο τρό-
πο για να βγουν. Αλλά πρό-
κειται για εντυπωσιακά
σκληρή λιτότητα και δεν
μπορεί να κρατήσει για πο-
λύ’. Το πρακτορείο συμπλη-
ρώνει ότι “Το πρόβλημα εί-
ναι ότι η μεταρρύθμιση απει-
λεί να ψυχράνει τόσο πολύ
την οικονομία που ήδη είναι
χτυπημένη από ύφεση ώστε
είναι αβέβαιο πόσο η κυβέρ-

νηση μπορεί να επιβιώσει ως τις
εκλογές της επόμενης χρονιάς’»

Ωστόσο, η Λαγκάρντ δήλωνε απτόητη τον
Απρίλη ότι η συμφωνία «αρχίζει να αποδίδει
καρπούς». Οι καρποί μέχρι στιγμής είναι ότι ο
πληθωρισμός δεν κάνει τόσο μεγάλα άλματα
όσο τον προηγούμενο χρόνο. Έτρεχε «μόνο»
με 56% τον Μάη. Μέχρι το τέλος του χρόνου
θα έχει μειωθεί κατά είκοσι μονάδες προβλέ-
πουν με ικανοποίηση διάφοροι οικονομολό-
γοι. 

Εν τω μεταξύ, πάνω από το 30% του πληθυ-
σμού της Αργεντινής ζει πλέον κάτω από το
επίσημο όριο της φτώχειας. Σήμερα, ο βασι-
κός μισθός στην Αργεντινή καλύπτει μόλις το
85% του κόστους των ειδών πρώτης ανάγκης
που χρειάζεται για να παραμείνει κανείς πάνω
από το όριο της φτώχειας ενώ το κόστος
ζωής αυξήθηκε κατά 62% από το 2018. 

Η Αργεντινή ζει μια εργατική έκρηξη σε αρ-
γή κίνηση. Τον Μάη οι συνδικαλιστικές συνο-
μοσπονδίες κάλεσαν την 5η γενική απεργία
ενάντια στην κυβέρνηση Μάκρι και εκατοντά-
δες αγώνες ενάντια στα κλεισίματα, τις απο-
λύσεις, τη λιτότητα εξελίσσονται ταυτόχρονα.
Το καλύτερο «αποχαιρετιστήριο» στη Λαγ-
κάρντ. Για την υποδοχή της στην νέα θέση το
λόγο έχει το εργατικό κίνημα στην Ευρώπη. 

Λέανδρος Μπόλαρης
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Παλιότερα, το μοίρασμα των ανώτε-
ρων αξιωμάτων της ΕΕ ήταν μια
σχετικά εύκολη υπόθεση. Όχι πια.

Η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ ξεκίνησε την
Κυριακή 30/6 στις Βρυξέλλες και μετά
από ένα 20ωρο μαραθώνιο, κατέληξε σε
αδιέξοδο. Ο Μακρόν, ο πρόεδρος της
Γαλλίας δήλωνε οργισμένος ότι η «Ευρώ-
πη παρουσιάζει στον κόσμο μια εικόνα έλ-
λειψης σοβαρότητας». Σύμφωνα με τους
Φαινάνσιαλ Τάιμς, όταν ο Ντόναλντ
Τουσκ, πρόεδρος του ευρωπαϊκού συμ-
βουλίου, ανακοίνωσε τη διακοπή της συ-
νεδρίασης μπροστά στο αδιέξοδο, οι σκη-
νές ήταν «χαοτικές». 

Ο συμβιβασμός, με το διορισμό της
Λαγκάρντ και της φον ντερ Λέιεν, ήρθε
την Τετάρτη. Οι σοσιαλδημοκράτες που
περίμεναν με λαχτάρα να πάρει τη θέση
του προέδρου της Κομισιόν ο Φρανς Τί-
μερμανς, πρώην υπουργός Εξωτερικών
της Ολλανδίας, έμειναν στα κρύα του
λουτρού και αρκέστηκαν στα ψίχουλα της
θέσης του προέδρου του ευρωκοινοβού-
λιου.  

Ακόμα και αυτός ο συμβιβασμός που
καταλήχτηκε τελικά, προκαλεί νέους καυ-
γάδες. Για τη θέση του διοικητή της ΕΚΤ
φαβορί ήταν ο Γενς Βάιντμαν, επικεφαλής
της γερμανικής κεντρικής τράπεζας, της
Μπουντεσμπανκ, το «γεράκι» και θεματο-
φύλακας της «σφιχτής» νομισματικής πο-
λιτικής. Οι Χριστιανοδημοκράτες, το κόμ-
μα της Μέρκελ, βρίσκεται σε αναβρασμό
γιατί αποκλείστηκε και ο Βάιντμαν και ο
Βέμπερ που ήταν ο υποψήφιός τους για
την προεδρία της Κομισιόν.

Ο Μακρόν απέδιδε αυτή την εικόνα του
χάους στις διαφωνίες μέσα στο ίδιο το
Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το κόμμα της
ευρωπαϊκής δεξιάς. Αυτές οι διαφωνίες
είναι υπαρκτές και έντονες. Για πρώτη φο-
ρά σε Σύνοδο του ΕΛΚ ένας ηγέτης δεξι-
ού κόμματος, ο πρωθυπουργός της Βουλ-
γαρίας τόλμησε να πει ότι η Μέρκελ μπο-
ρεί να κάνει κουμάντο στο δικό της κόμ-
μα, όχι στο ΕΛΚ! Αλλά είναι μόνο ένα σύμ-
πτωμα της ευρύτερης κρίσης της ΕΕ. Τα
αποτελέσματα των ευρωεκλογών του Μάη
την αποτύπωσαν και με επίσημο τρόπο. 

Για πρώτη φορά, οι σοσιαλδημοκράτες
και η δεξιά έχασαν τον έλεγχο του ευρω-
κοινοβουλίου. Τα παραδοσιακά κόμματα
της διαχείρισης του «ευρωπαϊκού οικοδο-
μήματος» βρίσκονται σε κρίση, γιατί το
ίδιο το «οικοδόμημα» τρίζει κάτω από το
βάρος μιας οικονομίας που αγκομαχάει
περιμένοντας την επόμενη ύφεση, με
τους γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς να
οξύνονται. 

Η Ντόιτσε Μπανκ, η μεγαλύτερη γερμα-
νική και 15η τράπεζα στον κόσμο, ανακοί-
νωσε ότι περικόπτει ένα τεράστιο τμήμα
της εμπορικής της δραστηριότητας σε με-
τοχές και ομόλογα μαζί με 18 χιλιάδες
απολύσεις. Οι σκηνές χάους είναι μπρο-
στά στις ευρωπαϊκές άρχουσες τάξεις, όχι
πίσω τους. 

Χαοτικοί
καυγάδες

Η ΛΑΓΚΑΡΝΤ ΣΤΗΝ ΕΚΤ

Θα γίνει της Αργεντινής;

Κ. Λαγκάρντ

Γενική απεργία στην Αργεντινή στις 26 Μάη.
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Με ένα ακόμα “προκλητικό” εξώ-
φυλλο κυκλοφορεί, αμέσως
μετά τις βουλευτικές εκλογές

της 7ης Ιούλη, το περιοδικό Σοσιαλι-
σμός από τα Κάτω (Νο 135, Ιούλης-Αύ-
γουστος 2019). Πώς γίνεται, ενώ η ΝΔ
έχει μόλις κερδίσει την κυβέρνηση από
το ΣΥΡΙΖΑ, ο Μητσοτάκης να παρου-
σιάζεται στο χείλος του γκρεμού; Πού
πατάει αυτή η εκτίμηση, όταν όλοι ερ-
μηνεύουν το εκλογικό αποτέλεσμα και
την επιστροφή της δεξιάς ως συντηρη-
τικοποίηση της ελληνικής κοινωνίας και
σταθεροποίηση του πολιτικού συστή-
ματος;

Τα περισσότερα άρθρα του περιοδι-
κού αποτελούν μια καθαρή απάντηση
σε αυτά τα ερωτήματα -και πολλά πε-
ρισσότερα που ανοίγονται στον κόσμο
του κινήματος και της Αριστεράς μετά
τις εκλογές. «Η σταθερότητα δεν είναι
θέμα αριθμών, ιδιαίτερα σε μια περίοδο
αστάθειας όπως η σημερινή», εξηγεί
ήδη από την εισαγωγή για «Τα αποτελέ-
σματα των εκλογών» το νέο τεύχος, «Το
εξώφυλλο του ΣΑΚ δείχνει παραστατικά
αυτή την εικόνα. Επιφανειακά “πανίσχυ-
ροι” ηγέτες κατρακυλάνε μπροστά στην
οργή του κόσμου μέσα σε μικρό χρονι-
κό διάστημα... Ο Μητσοτάκης μοιάζει να
έχει περισσότερο συναίσθηση των κινδύνων
από τους εκλογολόγους-αναλυτές. Το βράδυ
των εκλογών συνιστούσε στα στελέχη του να
αποφύγουν τους πανηγυρισμούς και την αλαζο-
νεία, συμβούλευε να εμφανίζονται σεμνοί και
ενωτικοί».

Αυτή την εικόνα της αστάθειας, των φόβων
και των κινδύνων που αντιμετωπίζουν η άρχου-
σα τάξη και τα κόμματά της διεθνώς, έρχεται
να ξεδιπλώσει αναλυτικά, σημείο προς σημείο,
το άρθρο «Μπορούμε να ανατρέψουμε τις
προσδοκίες τους» που υπογράφει ο Πάνος
Γκαργκάνας. Από τις οικονομικές εξελίξεις που
πουθενά δεν επιβεβαιώνουν τις υποσχέσεις για
ανάπτυξη και καλύτερες μέρες μέχρι τις πολιτι-
κές που παντού δείχνουν κρίση των παραδο-
σιακών κομμάτων της δεξιάς και της σοσιαλδη-
μοκρατίας, τα προβλήματα για τους καπιταλι-
στές μεγαλώνουν. Ενώ κόντρα σε όσους μιλά-
νε για δεξιά στροφή και παθητικοποίηση μετά
το ΣΥΡΙΖΑ, το άρθρο αναδεικνύει τις εμπειρίες,
τα προχωρήματα και τους αγώνες των εργαζό-
μενων και της νεολαίας που έχουν τη δύναμη,
με τη στήριξη και τη συμβολή της αντικαπιταλι-
στής αριστεράς, να ρίξουν (και) το Μητσοτάκη
στο γκρεμό μαζί με τους πολιτικούς του φί-
λους. Είναι μια ανάλυση που κάθε αγωνιστής
και αγωνίστρια πρέπει να διαβάσει μπροστά
στις συγκρούσεις και τις μάχες που έρχονται.

Το ίδιο ισχύει για το άρθρο «Τι φταίει για την
ήττα του ΣΥΡΙΖΑ;» που υπογράφει η Μαρία
Στύλλου. Πώς έφτασε ένα κόμμα που «το Γενά-
ρη του 2015 έστειλε στα ουράνια όσους και
όσες πίστεψαν ότι βρέθηκε επιτέλους η νέα Αρι-
στερά» να συμβιβάζεται σε όλα τα μέτωπα με

τους καπιταλιστές, τους μηχανισμούς τους, το
κράτος τους, ανοίγοντας τελικά το δρόμο στο
Μητσοτάκη; Η απάντηση, όπως εξηγεί η αρθρο-
γράφος, βρίσκεται στην ρεφορμιστική στρατηγι-
κή του: μια στρατηγική πολύ παλιά μέσα στο ερ-
γατικό κίνημα και την Αριστερά που προτάσσει
τις μεταρρυθμίσεις και τον κοινοβουλευτικό
δρόμο έναντι της επαναστατικής αλλαγής της
κοινωνίας. Διαβάζοντας το άρθρο, καταλαβαίνει
κανείς γιατί αυτός είναι ένας δρόμος αδιέξοδος,
γεμάτος συμβιβασμούς και απογοητεύσεις. Και
γιατί οι επόμενες μάχες χρειάζεται και μπορούν
να έχουν στο κέντρο τους την επαναστατική
αριστερά και την προοπτική όχι της διαχείρισης
του συστήματος αλλά της ανατροπής του.

Δικαίωση
Σίγουρα το πιο ευχάριστο γεγονός των βου-

λευτικών εκλογών ήταν η πτώση της Χρυσής
Αυγής και η έξοδός της από τη Βουλή. Όλοι
όσοι έδωσαν την αντιφασιστική μάχη τα τελευ-
ταία χρόνια ένιωσαν δικαιωμένοι και πιο δυνα-
τοί για να συνεχίσουν τον αγώνα μέχρι να στεί-
λουν τη ναζιστική συμμορία στη φυλακή και να
τη τσακίσουν οριστικά. Το άρθρο «Για ένα συν-
τριπτικό χτύπημα στη Χρυσή Αυγή» που υπο-
γράφει ο Γιώργος Πίττας θυμίζει την πορεία
του αντιφασιστικού κινήματος, κάθε “μικρή”
και μεγάλη μάχη που οδήγησε τη ΧΑ εκτός
Βουλής. Χωρίς να ξεχνά τις πολιτικές δυνά-
μεις, όπως η ΚΕΕΡΦΑ, που με τις πολιτικές
τους επιλογές, όπως η σύνδεση του αντιφασι-
σμού και του αντιρατσισμού, έπαιξαν κρίσιμο
ρόλο σε αυτό το αποτέλεσμα. Είναι ένα άρθρο
για το πρόσφατο παρελθόν με στόχο το άμεσο

μέλλον, την οριστική δηλαδή συντριβή της να-
ζιστικής εγκληματικής οργάνωσης.

Αν η λέξη επανάσταση είναι για τις κυρίαρ-
χες απόψεις από απαγορευμένη μέχρι ουτοπι-

κή, οι πρόσφατες εξεγέρσεις στο Σου-
δάν και την Αλγερία, που ανέτρεψαν δι-
κτάτορες δεκαετιών και θύμισαν τις αν-
τίστοιχες εξεγέρσεις και τις επαναστά-
σεις στην Αίγυπτο και την Τυνησία λίγα
χρόνια νωρίτερα, την επανέφεραν στην
ημερήσια διάταξη. Στο άρθρο του «Η
επιστροφή της Αραβικής Άνοιξης», ο Νί-
κος Λούντος όχι μόνο περιγράφει τα γε-
γονότα που πέρασαν στα ψιλά των δι-
κών μας ΜΜΕ αλλά και εξηγεί την πολι-
τική τους σημασία τόσο για τον αραβικό
όσο και για όλο τον κόσμο. Και μας προ-
τρέπει «να στηρίξουμε, να απλώσουμε
και να συνδεθούμε με το μήνυμα της
επανάστασης που μας ξανάρχεται από
το Νότο».

Τα ιστορικά άρθρα αυτού του τεύχους
είναι αφιερωμένα στο 1989. Στο πρώτο,
«1989 – Εργάτες ενάντια στον κρατικό
καπιταλισμό», ο Λέανδρος Μπόλαρης
εστιάζει στην Πολωνία και στις μεγάλες
κόντρες που έδωσε το εργατικό κίνημα
της χώρας ενάντια στο σταλινικό καθε-
στώς. Αφορμή είναι η «Ανοιχτή επιστολή
στο Πολωνικό Εργατικό Κόμμα» που
γράφτηκε στα μέσα της δεκαετίας του
'60 από τους Γιάσεκ Κουρόν και Κάρολ
Μοτζελέφσκι, «ενός κειμένου ορόσημου
αυτής της πορείας», που εκδίδει αυτές
τις μέρες το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο.

Στο δεύτερο, «Το ελληνικό 1989», ο Κώστας
Πίττας θυμίζει την πικρή εμπειρία της συγκυ-
βέρνησης της Αριστεράς πρώτα με τη ΝΔ και
μετά με τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ. Τα διδάγματα εί-
ναι πολύτιμα σήμερα. Όπως γράφει: «Το φιά-
σκο του '89 ανέδειξε με εκκωφαντικό τρόπο τα
όρια της ρεφορμιστικής αριστεράς, μιας Αρι-
στεράς που δεν εμπιστεύεται την εργατική τά-
ξη και τους αγώνες της».

Το άρθρο «100 χρόνια Bauhaus» είναι κι αυ-
τό μια απόδειξη για τις μεγάλες ανατροπές
που φέρνουν σε κάθε πλευρά της ζωής οι επα-
ναστάσεις. Πρόκειται για τη σχολή εφαρμο-
σμένων τεχνών και αρχιτεκτονικής που άνθισε
μετά τη Γερμανική Επανάσταση του 1918-19
και που, όπως γράφει ο Δημήτρης Στεφανά-
κης, «επηρέασε ίσως όσο καμία άλλη το μον-
τέρνο κίνημα, από τη ζωγραφική, τη γλυπτική,
τη γραφιστική και τα σπίτια που κατοικούμε,
μέχρι τις καρέκλες, τα φωτιστικά και τον βιομη-
χανικό εξοπλισμό».

Στις βιβλιοκριτικές, ο Μιχάλης Λυμπεράτος,
συγγραφέας μαζί με το Θωμά Πρόφη του βι-
βλίου «Ο ένοπλος δωσιλογισμός και η “αναίμα-
κτη” απελευθέρωση» μιλά για τη νέα έκδοση, ο
Σωτήρης Κοντογιάννης σχολιάζει το βιβλίο του
Σωτήρη Βαλντέν «Η Αριστερά στην κυβέρνηση,
“Πρέσπες, Ευρώπη – 50+κείμενα για μια περι-
πετειώδη πενταετία» και ο Πέτρος Κωνσταντί-
νου παρουσιάζει το βιβλίο του Σπύρου Καράβα
«Οι Μακεδονίες των άλλων – Το μαχαίρι της
ιστορίας και οι νομοτέλειες της γεωγραφίας:
Μικρό ανθολόγιο 1912-1922».

Λένα Βερδέ

Οδηγός για τις μάχες 
μετά τις εκλογές
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Η "Ανοιχτή Επιστολή στο Πολωνικό
Εργατικό Κόμμα", που κυκλοφο-
ρεί στα ελληνικά από το Μαρξι-

στικό Βιβλιοπωλείο, γράφτηκε το 1964.
Οι συγγραφείς του, ο Γιάσεκ Κουρόν
(1934-2004) και ο Κάρολ Μοτζελέφσκι
(1937-2019) ρίχτηκαν στις φυλακές από
το σταλινικό καθεστώς που κυβερνούσε
τότε την Πολωνία. 

Η δεκαετία που μεσολάβησε ανάμεσα
στον θάνατό του Στάλιν (1953) και τη
συγγραφή της "Ανοιχτής Επιστολής"
ήταν μια περίοδος κρίσης για τη Ρωσία
και τους δορυφόρους της. Τον Φεβρουά-
ριο του 1956 στο (κλειστό) 20ο συνέδριο
του "Κομμουνιστικού Κόμματος της Σο-
βιετικής Ένωσης" (ΚΚΣΕ) ο Νικήτα Χρου-
στσόφ, ο νέος του γενικός γραμματέας,
κατήγγειλε τον Στάλιν και τα φριχτά του
εγκλήματα -την εκτέλεση όλης της πα-
λιάς ηγεσίας των Μπολσεβίκων, τον εγ-
κλεισμό "αντιφρονούντων" στα διαβόητα
Γκούλαγκ, το καθεστώς τρόμου που κυ-
ριαρχούσε στη Ρωσία την περίοδο της
εξουσίας του "πατερούλη". 

Tον Ιούνιο του 1953, οι εργάτες κατέ-
βηκαν αυθόρμητα σχεδόν σε γενική
απεργία στο Ανατολικό Βερολίνο, ενώ
την ίδια στιγμή εξεγέρσεις άρχισαν να
ξεσπάνε στα γκούλαγκ στη Ρωσία. Τον
Ιούλη του 1956 ξεσηκώθηκαν οι εργάτες στο
Πόζναν της Πολωνίας. Τον Οκτώβρη της ίδιας
χρονιάς ξεσπάει επανάσταση στην Ουγγαρία -
που αναγκάζει την "κομμουνιστική" ηγεσία της
χώρας να καλέσει τα ρωσικά τανκς για να την
προστατεύσουν από την ορμή των εργατών.
Στην Πολωνία και την Ουγγαρία οι εργάτες
ανακαλύπτουν ξανά, τέσσερις σχεδόν δεκαε-
τίας μετά τον Κόκκινο Οκτώβρη τα Εργατικά
Συμβούλια.

Η "Ανοιχτή Επιστολή" κυκλοφόρησε στην
αρχική της μορφή σε λίγα μόνο δακτυλογρα-
φημένα αντίγραφα με καρμπόν (δεν υπήρχαν
φωτοτυπίες την εποχή εκείνη) σε ένα μικρό
κύκλο φοιτητών και πανεπιστημιακών. Ο Κου-
ρόν και ο Μοτζελέφσκι εργάζονταν την περίο-
δο εκείνη σαν ακαδημαϊκοί στο Πανεπιστήμιο
της Βαρσοβίας. Αλλά δεν ήταν απλά και μόνο
μια θεωρητική μελέτη: ήταν μια παρέμβαση,
από τη σκοπιά του επαναστατικού μαρξισμού,
στις δραματικές εξελίξεις της εποχής. Οι συγ-
γραφείς ήξεραν πολύ καλά ποια θα ήταν η αν-
τίδραση της ηγεσίας:

"Στη χώρα μας ισχύει ακόμα ο Ποινικός Κώ-
δικας του 1932, ένα εργαλείο της μισοφασιστι-
κής δικτατορίας της εποχής της Sanacja, και ο
Μικρός Ποινικός Κώδικας το εργαλείο της
σταλινικής δικτατορίας. Και οι δύο κώδικες,
προπάντων ο Μικρός, είναι τόσο ασαφείς και
ελαστικοί που εφαρμόζονται κατά βούληση.
Έτσι βλέπουμε τους οργανωτές απεργιών να
καταδικάζονται σε φυλάκιση παρόλο που οι
απεργίες δεν απαγορεύονται, όσους συμμετέ-
χουν σε συζητήσεις να συλλαμβάνονται, παρό-
λο που ούτε οι συζητήσεις απαγορεύονται ή
κάποιον που έγραψε μια επιστολή να κρατεί-
ται, παρόλο που όλοι γράφουμε επιστολές."

Η "Ανοιχτή Επιστολή" ξεκινάει με μια επίθε-
ση στους σταλινικούς μύθους ότι η Πολωνία

(και οι άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης)
είχαν κάποια σχέση με τον σοσιαλισμό. 

"Σύμφωνα με επίσημες διακηρύξεις ζούμε
σε μια σοσιαλιστική χώρα. Αυτή η θέση έχει
ως βάση της την ταύτιση της κρατικής ιδιοκτη-
σίας στα μέσα παραγωγής με την κοινωνική
ιδιοκτησία... Επιφανειακά, η επιχειρηματολο-
γία αυτή είναι μαρξιστική. Στην πραγματικότη-
τα εισάγει, λαθραία, στη μαρξιστική θεωρία
ένα εντελώς ξένο προς αυτή στοιχείο, τη τυπι-
κή, νομική έννοια της ιδιοκτησίας".

Στον σοσιαλισμό ο έλεγχος των μέσων πα-
ραγωγής βρίσκεται κάτω από τον συλλογικό
έλεγχο της εργατικής τάξης. Η κρατική ιδιο-
κτησία θα εξασφάλιζε τον έλεγχο μόνο αν το
ίδιο το κράτος βρισκόταν κάτω από τον έλεγχο
της εργατικής τάξης. Τίποτα παρόμοιο δεν συ-
νέβαινε στην Πολωνία. Το κράτος ελεγχόταν
από το κόμμα. Το κόμμα ελεγχόταν από την
ηγεσία του -την "κεντρική πολιτική γραφει-
οκρατία" σύμφωνα με τον ορισμό της "Ανοι-
χτής Επιστολής". Οι εργάτες δεν είχαν κανέ-
ναν απολύτως έλεγχο πάνω στην παραγωγή. 

Κυρίαρχη τάξη
Η "κεντρική πολιτική γραφειοκρατία" δεν ήταν

απλά και μόνο ένα ηγετικό, προνομιούχο κοινω-
νικό στρώμα: ήταν κυρίαρχη τάξη. Η "Ανοιχτή
Επιστολή" από αυτή την άποψη κατέληγε σε
παρόμοια συμπεράσματα με αυτά στα οποία εί-
χε καταλήξει και ο Τόνι Κλιφ στο διάσημο βιβλίο
του "Κρατικός Καπιταλισμός στη Ρωσία": το σύ-
στημα που κυριαρχούσε διέφερε ελάχιστα μόνο
από τον καπιταλισμό της δύσης. Η εκμετάλλευ-
ση της εργατικής τάξης ήταν εξίσου πραγματι-
κή και εξίσου βάρβαρη και στις δυο πλευρές
του "Σιδηρού Παραπετάσματος". Οι εργάτες
παρήγαγαν όλο τον πλούτο αλλά όπως εξηγού-
σε ο Μαρξ έπαιρναν σαν αντάλλαγμα μόνο την
αξία της εργατικής τους δύναμης:

"Αυτό σημαίνει πως οι μισθοί στη χώρα
μας αντιστοιχούν προς το παρόν στο ελά-
χιστο όριο διαβίωσης. Με άλλα λόγια: Κα-
τά τη διανομή του κοινωνικού προϊόντος
ο μισθός προσφέρει στον εργάτη μόνο
εκείνο το μέρος που είναι γι’ αυτόν από-
λυτα απαραίτητο να κρατήσει στη ζωή
τον εαυτό του και ν’ αναθρέψει τα παιδιά
του, δηλαδή να μπορεί ν’ αναπαράγει την
εργατική του δύναμη για να προετοιμάζει
νέους εργάτες για τη βιομηχανία". 

Ο σκοπός της παραγωγής στην Ανα-
τολική Ευρώπη ήταν, όπως και στη Δύ-
ση, η επέκταση της ίδιας της παραγω-
γής -η "συσσώρευση για την συσσώρευ-
ση" όπως έλεγε ο Μαρξ. Η παραγωγή
καταναλωτικών αγαθών υστερούσε συ-
στηματικά σε σχέση με την βαριά βιομη-
χανία και την παραγωγή μέσων παραγω-
γής. Και οι μισθοί έμειναν πρακτικά στά-
σιμοι. Με μια μόνο εξαίρεση: την περίο-
δο 1956-1959:

"Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του
καθηγητή Καλέτσκι, το πραγματικό εισό-
δημα ενός εργάτη για τον ίδιο τύπο ερ-
γασίας πριν και μετά τον πόλεμο ήταν
το 1960 κατά 45% μεγαλύτερο από το
πραγματικό εισόδημά του το 1937... (Αλ-
λά) οι μισθολογικές αυξήσεις ... έγιναν
κυρίως μεταξύ των ετών 1956 και 1959.
Δεν ήταν μια ήρεμη περίοδος για το σύ-

στημα αντίθετα, ήταν περίοδος πολιτικής κρί-
σης, κλονισμού της μονολιθικότητας του κόμ-
ματος, περίοδος απεργιών, μαζικών διεκδική-
σεων για αυξήσεις στους μισθούς. Ήταν επί-
σης η σύντομη περίοδος άνθησης των Εργατι-
κών Συμβουλίων που εκλέγονταν από τη βάση
των εργαζομένων μέχρι το 1958 ανεξάρτητα
από τον κομματικό μηχανισμό. Με άλλα λόγια
ήταν μια περίοδος όπου ο μηχανισμός ήταν
αδύναμος και η κοινωνία ισχυρή."

Η γραφειοκρατία, όπως και οι ιδιώτες καπι-
ταλιστές στη δύση, δεν είχε καμιά πρόθεση να
μοιραστεί οικειοθελώς "ούτε ένα ζλότυ" με
τους εργάτες:

"Όχι μόνο αυτό, αλλά σε συνθήκες οικονομι-
κής κρίσης και έλλειψης αποθεμάτων δεν έχει
να δώσει τίποτα ακόμα αν πιεστεί. Σε τέτοια
κατάσταση, κάθε εκτεταμένη απεργιακή δρά-
ση δεν μπορεί παρά να μετατραπεί σε πολιτική
σύγκρουση με τη γραφειοκρατία. Αυτός είναι
ο μόνος δρόμος που μπορεί να βαδίσει η ερ-
γατική τάξη για να αλλάξει την κατάστασή της.
Σήμερα, στην εποχή της γενικής κρίσης του
συστήματος, τα συμφέροντα της εργατικής
τάξης βρίσκονται στην επανάσταση: ανατροπή
της γραφειοκρατίας και των τωρι νών σχέσεων
παραγωγής, ανάληψη του ελέγχου πάνω στη
δική της εργασία και στο προϊόν της, έλεγχος
των σκοπών της παραγωγής, δηλαδή επικρά-
τηση ενός οικονομικού, κοινωνικού και πολιτι-
κού συστήματος που βασίζεται στην εργατική
δημοκρατία".

Οι τελευταίες παράγραφοι της "Επιστολής" εί-
ναι αφιερωμένες στα επιχειρήματα που έλεγαν
ότι μια επανάσταση είναι αδύνατο να νικήσει
στην Πολωνία -λόγω των ρωσικών τανκς, του
Ψυχρού Πολέμου και της πυρηνικής απειλής: 

"Η ιστορική πείρα αναιρεί τελείως αυτόν τον
τυπικό «πολιτικό ρεαλισμό». Οι επαναστατικές

κρίσεις έχουν πάντα διεθνή χαρακτήρα. Το
έτος 1956 δεν αποτελεί εξαίρεση... Η κρίση
στην τωρινή φάση της χαρακτηρίζεται από την
έλλειψη των εφεδρειών που θα ήταν απαραί-
τητες για την εκτέλεση ενός παρόμοιου ελιγ-
μού. Αυτό ισχύει τόσο για την Πολωνία όσο και
για την Τσεχοσλοβακία, τη Λαοκρατική Δημο-
κρατία της Γερμανίας, την Ουγγαρία ακόμα
και για την ΕΣΣΔ. Είναι δύσκολο να προβλέ-
ψουμε σε ποια από τις παραπάνω χώρες θα
ξεκινήσει η επανάσταση. Το μόνο βέβαιο είναι
ότι δεν θα σταματήσει εκεί που ξεκίνησε".

Αλληλεγγύη
Η "Ανοιχτή Επιστολή" θα μπορούσε να γίνει

το μανιφέστο μιας νέας επαναστατικής αρι-
στεράς στην Πολωνία. Δυστυχώς δεν έγινε.
Όταν ήρθε η μαζική εξέγερση, με την Αλλη-
λεγγύη της δεκαετίας του 1980, ο Κουρόν και
ο Μοτζελέφσκι είχαν εγκαταλείψει τις παλιές
τους απόψεις. Τα ρωσικά τανκς αναγορεύτη-
καν τώρα σε Νο 1 κίνδυνο -η επανάσταση θα
έπρεπε να "αυτοπεριοριστεί" για να μην προ-
καλέσει το Κρεμλίνο. Αλλά με αυτόν τον τρόπο
έσκαψε η ίδια τον λάκκο της.

Η νέα έκδοση του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλεί-
ου συνοδεύεται από μια σειρά από κείμενα για
την περίοδο της Πολωνίας της Αλληλεγγύης
που δείχνουν και τη δυναμική που είχε η εξέ-
γερση της δεκαετίας του 1980 και το πόσο κα-
ταστροφικός ήταν αυτός ο "αυτοπεριορισμός".
Όταν τελικά έπεσε ο "υπαρκτός σοσιαλισμός",
η Αλληλεγγύη δεν είχε καμιά σχέση πλέον με
την επανάσταση. Ο Κουρόν έγινε υπουργός
της κυβέρνησης που εφάρμοσε την βάρβαρη
"θεραπεία σοκ" στην Πολωνική οικονομία (κάτι
που μετάνοιωσε στο τέλος της ζωής του). Ο
Μοτζελέφσκι κράτησε μια στάση αρχής: "δεν
έκατσα οκτώμισι χρόνια στη φυλακή για να κτί-
σω τον καπιταλισμό" είπε σε μια ομιλία του
προς τους παλιούς του συντρόφους. Αλλά τί-
ποτα απ' όλα αυτά δεν μειώνει τη σημασία που
είχε και έχει η "Ανοιχτή Επιστολή".

Σωτήρης Κοντογιάννης

Επαναστατική κριτική του “υπαρκτού”

Διαβάστε επίσης



Έναν πολύ δυνατό Μαρξισμό οργάνωσαν οι σύντροφοι
και οι συντρόφισσες του SWP στο Ανατολικό Λονδίνο
την περασμένη βδομάδα. Το ετήσιο ραντεβού για χι-

λιάδες σοσιαλιστές της Βρετανίας είχε φέτος μεγαλύτερη
συμμετοχή από πέρσι, και ήταν ανανεωμένο με νέο κόσμο
που έχει έρθει σε επαφή ή έχει οργανωθεί στο SWP το τε-
λευταίο διάστημα. Το βιβλιοπωλείο Bookmarks που συνδέε-
ται με το SWP, έκανε φέτος ρεκόρ πωλήσεων τις τέσσερις
μέρες του Μαρξισμού. Οι συζητήσεις ήταν όπως πάντα πολ-
λές, περισσότερες από 110, και για κάθε ζήτημα που αφορά
τη θεωρία και την πράξη της αντίστασης στο σύστημα. Πα-
ράλληλα βρίσκονταν σε εξέλιξη διαρκώς καλλιτεχνικά γεγο-
νότα στο "πολιτιστικό κιόσκι", από χιπ-χοπ και μαθήματα πα-
λαιστινιακών χορών μέχρι απαγγελία ποιημάτων του Μπρεχτ.

Όμως τα βασικά ζητήματα που διέτρεχαν το τετραήμερο
και συγκέντρωναν τα πιο μαζικά ακροατήρια ήταν η πολιτική
κατάσταση στη Βρετανία ενόψει του Μπρέξιτ, η μάχη ενάν-
τια στο ρατσισμό και τους φασίστες και το κίνημα ενάντια
στην κλιματική αλλαγή. Μαθητές που οργανώνουν καταλή-
ψεις στα σχολεία τους ενάντια στην κλιματική αλλαγή πήραν
μέρος και στην εναρκτήρια εκδήλωση και στο κλείσιμο, και
ξεσήκωσαν τον κόσμο που έδωσε ραντεβού για τις 20 Σε-
πτέμβρη. Είναι η μέρα που το κίνημα διεθνώς καλεί σε συνα-
γερμό για το κλίμα και στη Βρετανία οι μαθητές καλούν τον
κόσμο να βγει σε απεργία. “Θέλουμε η Βρετανία να ζήσει κά-
τι που δεν έχει ζήσει από το 1926. Γενική Απεργία”, είπε ο
Σάιρους, από το Δίκτυο Μαθητών για το Κλίμα.

Ο Μιγκέλ Ρολντάν, πυροσβέστης από τη Σεβίλλη, που βρί-
σκεται αντιμέτωπος με δικαστική δίωξη από την Ιταλία του
Σαλβίνι επειδή έσωζε πρόσφυγες από τον πνιγμό στα ανοι-
χτά της Λαμπεντούζας, έκανε το ακροατήριο να βράζει με
θυμό ενάντια στο ρατσισμό της ΕΕ. Περιέγραψε τι σημαίνει
να παλεύεις με τα κύματα για να σώσεις κόσμο “και να μετα-
τρέπεσαι σε δικαστή, διαλέγοντας ποιον από όλους θα σώ-

σεις και ποιον θα αφήσεις”. Η Μέλανι Στρίκλαντ, που μίλησε
μαζί με τον Μιγκέλ, διώκεται κι αυτή για την αντιρατσιστική
της δράση. Είναι μέλος της κίνησης που μπλόκαρε στο αερο-
δρόμιο του Στάνστεντ πτήσεις που απέλαυναν μετανάστες.

Πάνω από 700 άτομα συμμετείχαν στη συζήτηση για το μέλ-
λον του “φαινόμενου Κόρμπιν”, όπου συμμετείχε ως “καλεσμέ-
νος έκπληξη” ο Κρις Γουΐλιαμσον, ο βουλευτής του Εργατικού
Κόμματος που διαγράφηκε με κατηγορίες για “αντισημιτισμό”,
χωρίς καμία βάση. Η κατηγορία του “αντισημιτισμού” είναι ένα
από τα εργαλεία που έχει επιστρατεύσει η δεξιά πτέρυγα του
Εργατικού Κόμματος, σε συνεργασία με τον δεξιό Τύπο, για να
απομονώσει την αριστερή πτέρυγα του κόμματος και να κατα-
λαγιάσουν τον ριζοσπαστισμό που έφερε αρχικά η άνοδος του
Κόρμπιν στην ηγεσία. Πάνω από όλα επιχειρούν να επιτεθούν

στα κινήματα που αντιστέκονται στον ιμπερια-
λισμό, που συμπαραστέκονται στην Παλαιστί-
νη. Έχουν το θράσος να αξιοποιούν τις πιο δε-

ξιές και ρατσιστικές φυλλάδες για να επιτεθούν σε αγωνιστές,
πολλές φορές και εβραϊκής καταγωγής αποκαλώντας τους αν-
τισημίτες. Ο Κρις Γουΐλιαμσον έγινε δεκτός με ενθουσιασμό,
και ο Τσάρλι Κίμπερ από το SWP που ήταν μαζί του στο πάνελ
πέρα από τη δήλωση συμπαράστασης τόνισε πως “Ο αντισημι-
τισμός είναι υπαρκτό και σοβαρό ζήτημα. Και σε αυτή τη χώρα
έχουμε ένα κόμμα που είναι θεσμική έκφραση του ρατσισμού
και του μίσους. Είναι οι Συντηρητικοί”.

Από το Σουδάν
Στο Μαρξισμό πήραν μέρος αγωνιστές από το Σουδάν και

από την Αλγερία, είτε στα πάνελ είτε στο κοινό, και μαζί τους
η εμπειρία της επανάστασης μπήκε στις αίθουσες. Η Σάρα
Αμπντελγκαλίλ, επικεφαλής των Σουδανών γιατρών στη Βρε-
τανία έχει άμεση επικοινωνία και συντονισμό με τις οργανώ-
σεις που βρίσκονται επικεφαλής της εξέγερσης στο Σουδάν
και μοιράστηκε πολλές εμπειρίες, προβλέποντας ότι παρά
την κακή συμφωνία με το στρατό την περασμένη βδομάδα, τί-
ποτα δεν έχει τελειώσει. “Οι επιτροπές πρέπει και θα παρα-
μείνουν ενεργές.” Η Βένους, πρόσφυγας από το Σουδάν, μί-
λησε στην εναρκτήρια εκδήλωση. Με δυσκολία κρατούσε τα
δάκρυά της, όχι μόνο για τους νεκρούς στους δρόμους του
Χαρτούμ, αλλά για “τις σπουδαίες γυναίκες του Σουδάν που
μπήκαν στην πρώτη γραμμή της επανάστασης. Για τα παιδιά
που μπροστά στους στρατιώτες άνοιγαν τα πουκάμισά τους
και ριχνόντουσαν στη μάχη, να δεχτούν σφαίρες. Είναι μια
επανάσταση που ξέσπασε από ελπίδα, θυμό και αποφασιστι-
κότητα. Χαιρετίζω τους επαναστάτες και τις επαναστάτριες
στην Αλγερία αλλά και στο Χονγκ Κονγκ που παλεύουν μαζί
μας για έναν κόσμο ελευθερίας.”

Νίκος Λούντος

ΔΙΕΘΝΗ εργατικη αλληλεγγυη 

Παγκόσμια απεργία για το κλίμα στις 20 Σεπτέμβρη

Μαρξισμός στο Λονδίνο

Ένα μεγάλο βήμα μπροστά κάνει το παγ-
κόσμιο κίνημα ενάντια στην κλιματική
αλλαγή και την καταστροφή του περι-

βάλλοντος, που τους τελευταίους μήνες συγ-
κλονίζει τον πλανήτη με μαζικές διαδηλώσεις,
κύρια -αλλά όχι μόνο- μαθητών και νεολαίας, σε
εκατοντάδες χώρες σε όλο τον κόσμο. Το κίνη-
μα καλεί σε κλιμάκωση του αγώνα με παγκό-
σμια απεργία για το κλίμα στις 20 Σεπτέμβρη.

Η επιλογή της ημέρας δεν είναι τυχαία.
Αφορμή για τις μαζικές κινητοποιήσεις των τε-
λευταίων μηνών ήταν η απόφαση μιας 16χρο-
νης μαθήτριας από τη Σουηδία να διαδηλώνει
έξω από τη σουηδική βουλή ενάντια στην κλι-
ματική αλλαγή κάθε Παρασκευή. Η κίνησή της
έδωσε έμπνευση σε χιλιάδες μαθητές σε μια
σειρά χώρες να ξεκινήσουν “μαθητικές απερ-
γίες” και διαδηλώσεις για το περιβάλλον κάθε
Παρασκευή. Έτσι καθιερώθηκαν οι “Fridays
for future” που σιγά σιγά μετατράπηκαν σε
παγκόσμιο κίνημα με εκατομμύρια διαδηλω-
τές σε όλον τον κόσμο κάθε Παρασκευή. Η
20η του Σεπτέμβρη είναι Παρασκευή.

Η μαζικότητα των κινητοποιήσεων είναι
πρωτοφανής. Μόνο την Παρασκευή 15 Μάρ-
τη, 1,5 εκατομμύριο υπολογίζονται όσοι και
όσες ανταποκρίθηκαν στο διεθνές κάλεσμα
της “μαθητικής απεργίας” και βγήκαν στους
δρόμους σε 2000 μεγάλες και μικρές πόλεις,
σε 125 χώρες σε κάθε ήπειρο. Ενδεικτικά
500.000 διαδήλωσαν στην Ιταλία, 300.000 στη
Γερμανία, 150.000 στην Αυστραλία, 50.000
στη Βρετανία, 40.000 στο Παρίσι. Λίγο αργό-
τερα, στα μέσα Απρίλη, στο Λονδίνο, οι δε-
καήμερες διαδηλώσεις της XR (Extinction Re-

bellion – Εξέγερση λόγω Αφανισμού) με μπλο-
καρίσματα δρόμων και κτιρίων είχαν προκαλέ-
σει χάος στους δρόμους της πόλης και δεν
σταμάτησαν παρά την άγρια καταστολή από
την αστυνομία. Αντίστοιχες «παρασκευιάτι-
κες» διαδηλώσεις οργανώθηκαν αυτούς τους
μήνες από μαθητές σχολείων και στην Ελλά-
δα, με τη συμπαράσταση εκπαιδευτικών.

Βδομάδα τη βδομάδα, τα συνθήματα του κι-
νήματος γίνονταν ολοένα και πιο ριζοσπαστι-

κά. «Αλλάξτε το σύστημα, όχι το κλίμα», «Σώ-
στε τον πλανήτη, δεν έχουμε άλλο σπίτι», «Η
γη πεθαίνει, όλοι ενωμένοι», «Δεν υπάρχει
Σχέδιο Β» και «Δεν θα κάνουμε πίσω» ήταν με-
ρικά από αυτά. Το κάλεσμα για απεργιακή κι-
νητοποίηση των συνδικάτων και των εργαζό-
μενων στις 20 Σεπτέμβρη αποτελεί μια ένδειξη
ακόμα μεγαλύτερης ριζοσπαστικοποίησης.

Η καταστροφή του πλανήτη -κύρια λόγω
του «φαινομένου του θερμοκηπίου», των ανε-

ξέλεγκτων δηλαδή εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα που οδηγούν σε ραγδαία άνοδο της
θερμοκρασίας- δεν είναι γενικά και αόριστα
αποτέλεσμα της «ανθρώπινης ασυδοσίας»,
αλλά της λειτουργίας των μεγάλων βιομηχα-
νιών και επιχειρήσεων. Είναι αποτέλεσμα του
ίδιου του συστήματος. 

Οι άνθρωποι πάνω από τα κέρδη
Όμως οι καπιταλιστές αρνούνται να αναλά-

βουν οποιαδήποτε δράση για τον περιορισμό
αυτής της διαδικασίας, βάζοντας τα κέρδη
τους πάνω από τους ανθρώπους και το φυσι-
κό περιβάλλον. Οι δε κυβερνήσεις τούς κά-
νουν ανοιχτά πλάτες. Το πιο χαρακτηριστικό
παράδειγμα είναι ο Τραμπ που δεν αναγνωρί-
ζει καν την κλιματική αλλαγή γιατί δεν θέλει να
συγκρουστεί με τα συμφέροντα των μεγάλων
βιομηχανιών των ΗΠΑ. Αλλά και όσοι ηγέτες
αναγνωρίζουν το κίνδυνο, δεν κάνουν τίποτα
για να τον σταματήσουν.

Η απεργία στις 20 Σεπτέμβρη βάζει στο κέν-
τρο τη δύναμη που δεν έχει κανένα συμφέρον
από την περιβαλλοντική καταστροφή, που
πλήττεται από αυτή και μπορεί και να την στα-
ματήσει: την εργατική τάξη. Κι όταν αυτό γίνε-
ται σε παγκόσμιο επίπεδο, το μήνυμα γίνεται
ακόμα πιο ηχηρό. Το εργατικό κίνημα στην Ελ-
λάδα έχει κάθε λόγο, μαζί με τους μαθητές
και τη νεολαία, μαζί με τις περιβαλλοντικές
οργανώσεις, μαζί με την αριστερά, να αγκα-
λιάσει την πρωτοβουλία της απεργίας στις 20
Σεπτέμβρη. Η Μάνδρα και το Μάτι το υπενθυ-
μίζουν σε όλες και όλους.
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