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Σχεδόν απαρατήρητη πέρασε από τα Μέ-
σα Μαζικής Ενημέρωσης η “ανεξάρτη-
τη” μελέτη με τίτλο “Μαθήματα από την

οικονομική βοήθεια προς την Ελλάδα” που συ-
νέταξε, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερό-
τητας (ESM) κάτω από την ηγεσία του Χοακίμ
Αλμούνια.  Όχι γιατί διακατέχεται από κάποιον
υπερβολικό ριζοσπαστισμό. Ακριβώς το αντί-
θετο συμβαίνει. Ο Αλμούνια, άλλωστε, ήταν
Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων την περίο-
δο 2004-2010 και Επίτροπος Ανταγωνισμού
(και αντιπρόεδρος της Κομισιόν) την περίοδο
2010-2014. Ήταν, με άλλα λόγια, ένας από
τους κεντρικούς ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης την εποχή του πρώτου και του δεύτερου
μνημονίου. Έβαλαν τον λύκο να φυλάει τα
πρόβατα, που λέει και η παροιμία.

Η έκθεση αναγνωρίζει ότι “έγιναν λάθη”
στην προσπάθεια διάσωσης της Ελλάδας. Ένα
από αυτά ήταν και η υποτίμηση των συνεπειών
που θα είχαν τα μέτρα “σταθεροποίησης” της
ελληνικής οικονομίας για την κοινωνία. Στη συ-
νέντευξη που έδωσε ο Αλμούνια στο Βήμα πα-
ραδέχεται ότι η προτεραιότητα ήταν η “δημο-
σιονομική προσαρμογή” -δηλαδή ο μηδενι-
σμός των ελλειμμάτων. “Οι συνέπειες με
όρους ανάπτυξης και ανεργίας ήταν σοβα-
ρές”.

Ο Αλμούνια, όμως, δεν είναι ο πρώτος που
αναγνωρίζει ότι τα μνημόνια είχαν σοβαρά λά-
θη. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είχε παρα-
δεχτεί ότι είχε υποτιμήσει τους διαβόητους
“πολλαπλασιαστές” - δηλαδή το μέγεθος των
συνεπειών που θα είχαν οι περικοπές, οι αυξή-
σεις στους φόρους κλπ πάνω στην ύφεση. Ού-
τε είναι ο πρώτος που παραδέχεται ότι το κοι-
νωνικό κόστος ήταν υπερβολικό. Ο Τόμσεν, το
πρωτοπαλίκαρο του ΔΝΤ, είχε εκφράσει δημό-
σια τη “συμπόνια του” απέναντι στον ελληνικό
λαό, για τα βάσανα που περνούσε. Φυσικά αυ-
τή η συμπόνια δεν τον εμπόδισε ποτέ να πιέζει
για ολοένα και μεγαλύτερες θυσίες. Το συναί-
σθημα είναι συναίσθημα και το καθήκον καθή-
κον. Να μην τα μπλέκουμε!

Πάρτι
Γιατί, πέρασε, λοιπόν, η έκθεση Αλμούνια

στα “ψιλά”; Γιατί έστω και πλάγια θυμίζει ποιοι
έκαναν πάρτι  στα χρόνια που η ΝΔ ήταν ξανά
στην κυβέρνηση: “Θυμάμαι ότι όταν ανέλαβα
ως επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων τον
Απρίλιο του 2004”, λέει στην συνέντευξή του
στο Βήμα, “μία από τις πρώτες αποφάσεις μου
ήταν να ξεκινήσω τη Διαδικασία Υπερβολικού
Ελλείμματος (EDP) για ορισμένα κράτη-μέλη.
Ένα από αυτά ήταν η Ελλάδα, κατά τη διάρ-
κεια των πρώτων ημερών της κυβέρνησης Κα-
ραμανλή...  Οι υπουργοί Οικονομικών αρνήθη-
καν... Τον Ιούνιο του 2009, λίγους μήνες πριν
από τις εκλογές, ενημέρωσα γραπτώς το Eu-
rogroup ότι το αληθινό μέγεθος του ελληνικού
δημοσιονομικού ελλείμματος υπερβαίνει το
10%, αλλά δεν είχαμε λάβει εξουσίες να ερευ-
νήσουμε τα πραγματικά στοιχεία... Όταν, τον
Οκτώβριο του 2009, η κυβέρνηση Παπανδρέ-
ου άνοιξε τα βιβλία, δεν εξεπλάγην”. Τα “υπερ-
βολικά ελλείμματα” της κυβέρνησης Καραμαν-
λή δεν περιμένουμε, προφανώς, να τα προβά-
λει η Σία Κοσιώνη.

Η Τρόικα δεν παράβλεψε μόνο το κοινωνικό
κόστος: παράβλεψε συνολικά τις συνέπειες
που θα είχαν τα μνημόνια για την ελληνική οι-
κονομία. Η έκθεση παραδέχεται ότι ο πραγμα-
τικός στόχος δεν ήταν η διάσωση της Ελλά-
δας αλλά η προστασία του Ευρώ: «Δόθηκε έμ-

φαση στη χρηματοοικονομική σταθερότητα
της Ευρωζώνης επί των επιδιώξεων της Ελλά-
δας. Οι πολιτικοί ηγέτες της Ευρωζώνης θεω-
ρούσαν υπέρτατης σημασίας τη διάσωση της
Ευρωζώνης». Οι εκταμιεύσεις της βοήθειας, οι
διαβόητες “δόσεις” παραδέχεται η μελέτη δεν
γίνονταν πραγματικά με βάση την “πρόοδο”
που σημείωνε η Ελλάδα σε σχέση με τους
μνημονιακούς στόχους αλλά με βάση τις πλη-
ρωμές που είχε μπροστά του το ελληνικό δη-
μόσιο – δηλαδή στο “παρά πέντε” κάθε φορά
της χρεοκοπίας (που θα απειλούσε να γκρεμί-
σει ολόκληρο το οικοδόμημα του Ευρώ). 

Η έκθεση επισημαίνει πολλά και διάφορα
ακόμα “λάθη”. Παρόλα αυτά, ο τελικός απολο-
γισμός των μνημονίων ήταν θετικός, σύμφωνα
με τον Αλμούνια. Το Διοικητικό Συμβούλιο του
ESM μελέτησε και αποδέχτηκε τα συμπερά-
σματα της μελέτης. “Η Ελλάδα”, γράφει στην
ανακοίνωσή του, “βγήκε από τα προγράμματα
οικονομικής βοήθειας με μια ισχυρότερη οικο-
νομία που στηρίζεται στις δημοσιονομικές και
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που εφαρμό-
στηκαν”. Η κατακρήμνιση του ΑΕΠ κατά 25%
και η εκτίναξη της ανεργίας πάνω από το 20%
προφανώς είναι σημάδια οικονομικής ευρω-
στίας, σύμφωνα με τη διεστραμμένη λογική
των Βρυξελλών. 

Γιατί;
Γιατί χτυπήθηκε η Ελλάδα τόσο άγρια από

την κρίση του χρέους; Ο Αλμούνια έχει πολύ
λίγα να πει για αυτό. Και πολύ κοινότοπα: τα
διαπλεκόμενα συμφέροντα -δηλαδή οι δημόσι-
οι υπάλληλοι, που δυστυχώς δεν κατάφερε η
Τρόικα, παρά τις πιέσεις του ΔΝΤ, να πείσει κα-
μιά από τις ελληνικές κυβερνήσεις να τους
απολύσει. Προφανώς η επιτυχία του προγράμ-
ματος θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη, σύμφωνα
με τον Αλμούνια, αν στις στρατιές των ανέρ-
γων είχαν προστεθεί και μερικές δεκάδες χιλιά-

δες ακόμη μόνιμοι υπάλληλοι του δημοσίου.
Αυτές οι ερμηνείες δεν είναι μόνο κοινότο-

πες. Είναι και ψεύτικες. Η Ελλάδα, για να ξεκι-
νήσουμε από τα βασικά, δεν έχει “πολλούς δη-
μοσίους υπαλλήλους”. Η υγεία, η παιδεία, η
κοινωνική πρόνοια είναι φριχτά υποστελεχω-
μένες. Είναι πραγματική πρόκληση να μιλάει
κανείς για απολύσεις την ώρα που ο πλανήτης
χτυπιέται από την πανδημία και στα νοσοκο-
μεία υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες οργανικές
θέσεις κενές.

Η ένταση της κρίσης στην Ελλάδα δεν οφεί-
λεται σε “διαπλοκή” ανάμεσα στους εργαζόμε-
νους, τους φτωχούς και το κράτος. Οφείλεται
στην αδυναμία του ελληνικού καπιταλισμού.
Και την προκλητική διαπλοκή ανάμεσα στην
άρχουσα τάξη και το κράτος. Ο εκτροχιασμός
του δημόσιου χρέους ήταν αποτέλεσμα της
διόγκωσης του ιδιωτικού χρέους -του χρέους
των επιχειρήσεων δηλαδή- τα πρώτα χρόνια
του Ευρώ. 

Με την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωζώνη
οι μεγάλες επιχειρήσεις απέκτησαν ξαφνικά
πρόσβαση σε φτηνά και εύκολα δάνεια -και
έτρεξαν αμέσως να πέσουν με τα μούτρα στο
“ψητό”. Η ύφεση του 2007-8, το σκάνδαλο των
αμερικανικών τοξικών στεγαστικών δανείων
και η χρεοκοπία, τελικά, τον Σεπτέμβρη του
2008 της Λήμαν Μπράδερς αντέστρεψαν από-
τομα αυτή την εικόνα: ο δανεισμός ανάμεσα
στις τράπεζες διακόπηκε και οι χρηματοπιστω-
τικές εταιρείες (τράπεζες, επενδυτικά funds,
κερδοσκοπικά κεφάλαια κλπ) άρχισαν να ζητά-
νε “τα λεφτά τους πίσω”. 

Το φθινόπωρο του 2008 η κυβέρνηση του
Καραμανλή ενέκρινε ένα πακέτο στήριξης 28
δισεκατομμυρίων για τις ελληνικές τράπεζες.
Με απλά λόγια, οι τράπεζες και οι μεγάλες επι-
χειρήσεις, αποκομμένες πλέον από τις διε-
θνείς αγορές, απαίτησαν να πάρουν από το
κράτος τα κεφάλαια που δεν μπορούσαν να

δανειστούν πλέον από τις αγορές. Και τα πή-
ραν. Ο ιδιωτικός τομέας ήταν αυτός που πρω-
τοστάτησε στην κρίση, όχι ο δημόσιος. 

Τα μνημόνια είχαν πράγματι σαν βασικό στό-
χο την διάσωση του Ευρώ. Αλλά ταυτόχρονα
είχαν σαν στόχο την προστασία των ευρωπαϊ-
κών τραπεζών -που είχαν δανείσει πολλά δισε-
κατομμύρια στο ελληνικό δημόσιο τα προ-
ηγούμενα χρόνια. Αλλά το πρόβλημα δεν ήταν
εθνικό. Ήταν (και παραμένει) ταξικό.

“Τα μνημόνια είναι 
ευλογία για τον τόπο” 

Ο Θεόδωρος Πάγκαλος, ο αντιπρόεδρος
της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου,
της κυβέρνησης που υπέγραψε το πρώτο μνη-
μόνιο, μπορεί να προκάλεσε την κοινή γνώμη
με τις κυνικές του δηλώσεις “μαζί τα φάγαμε”,
“τα μνημόνια είναι ευλογία” κλπ. Αλλά έκφρα-
σε ταυτόχρονα αυτό που σκεφτόταν ολόκληρη
η άρχουσα τάξη: τα μνημόνια δεν έσωσαν μό-
νο την Ευρωζώνη. Έσωσαν και τα μεγάλα ελ-
ληνικά συμφέροντα φορτώνοντας τα βάρη της
κρίσης αποκλειστικά σχεδόν στους εργάτες
και τους φτωχούς. Η ίδια η έκθεση του Αλμού-
νια εμμέσως παραδέχεται αυτήν την αλήθεια:
η ψαλίδα ανάμεσα στους πλούσιους και τους
φτωχούς αυξήθηκε στα χρόνια των μνημονίων
στην Ελλάδα.

Κάποιες τράπεζες -οι πιο αδύναμες και οι
πιο “αεριτζίδικες” σαν την Μαρφίν- έκλεισαν.
Οι μικρομέτοχοι που είχαν επενδύσει τις οικο-
νομίες τους σε κάθε είδους μετοχές (ειδικά
στις τραπεζικές) έχασαν τα πάντα. Αλλά οι
τέσσερις μεγάλες “συστημικές” τράπεζες δια-
σώθηκαν, με τα χρήματα των μνημονίων, με
δάνεια που θα πληρώνει η εργατική τάξη για
τα επόμενα 50 χρόνια. Ανάμεσα στα θετικά
επιτεύγματα των μνημονίων που επικαλείται ο
Αλμούνια ήταν και η διάσωση των τραπεζικών
καταθέσεων -στο ακέραιο: οι εργάτες έχασαν
τις δουλειές τους, οι συνταξιούχοι είδαν τις
συντάξεις τους να περικόπτονται σε επίπεδα
πείνας και οι εργαζόμενοι τους μισθούς τους
να πέφτουν στα 560 ευρώ αλλά οι καταθέτες
δεν έχασαν ούτε ένα ευρώ από τις περιουσίες
που έχουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς
τους. Οι μεγαλοκαταθέτες είχαν την ελευθερία
να φυγαδεύσουν ό,τι ήθελαν στις οφσόρ. Το
τίμημα αυτής της λαμπρής διάσωσης θα το
πληρώσουν οι εργάτες, τα παιδιά τους και τα
εγγόνια τους.

Σήμερα ο πλανήτης ολόκληρος χτυπιέται
για μια ακόμα φορά από την κρίση. Οι άρχου-
σες τάξεις και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
προσπαθούν να μας πείσουν ότι η ύφεση οφεί-
λεται στην πανδημία. Λένε ψέμματα. Η κρίση
του 2008/9 ήταν συστημική κρίση -ήταν μια
κλασσική κρίση του καπιταλισμού, μια “επανά-
ληψη” της Μεγάλης Ύφεσης του μεσοπολέ-
μου. Το ίδιο ισχύει και για τη νέα ύφεση. Τα
μνημόνια δεν άφησαν την κρίση να πάρει (διε-
θνώς) της διαστάσεις που είχε πάρει τη δεκαε-
τία του 1930. Αλλά την έκαναν διαρκή και μόνι-
μη. 

Ο καπιταλισμός έχει γίνει ανοιχτά και απρο-
κάλυπτα ζόμπι. Ζει ρουφώντας το αίμα των ερ-
γατών. Όχι, το πρόβλημα των μνημονίων δεν
ήταν οι “υπερβολές” τους. Το πρόβλημα ήταν
ότι διέσωσαν ένα σύστημα σάπιο, ένα σύστη-
μα που σπέρνει πλέον μόνο τον θάνατο και την
καταστροφή.

Σωτήρης Κοντογιάννης

“ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ” ΤΗΣ ΕΕ 
ΓΙΑ “ΛΑΘΗ” ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ
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Ολόκληρο το σύστημα
είναι ένα φονικό λάθος
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Τα “δυνατά χαρτιά” 
δυνατά καίγονται

Ιστορικά, ο ρατσισμός αποτέλεσε ένα “χαρ-
τί” στα χέρια της άρχουσας τάξης που τη
βοήθησε στην ανάπτυξη και εδραίωση του

καπιταλισμού. Λεηλασία των Ινδιών, της Λατινι-
κής Αμερικής και της Αφρικής, δουλεία και
δουλεμπόριο, Κου-κλουξ-κλαν και λυντσαρί-
σματα, αντισημιτισμός και Ολοκαύτωμα- τέτοια
είναι η φριχτή κληρονομιά της παράλληλης πο-
ρείας του καπιταλισμού με την “ανωτερότητα
των λευκών”.

Στις μέρες μας, που σημαδεύονται από τη
μακρόσυρτη κρίση του καπιταλισμού παγκό-
σμια, οι πολιτικές δυνάμεις που υπηρετούν το

σύστημα θυμήθηκαν το “χαρτί” του ρατσισμού
για να καλύψουν την αδυναμία του πολιτικού
συστήματος να υποσχεθεί κάτι διαφορετικό
από την ατέλειωτη λιτότητα. Όσο η ατζέντα γέ-
μιζε “μνημόνια”, τόσο οι διάφοροι Λεπέν, Όρμ-
παν και Σαλβίνι έβγαιναν από το περιθώριο και
μετατρέπονταν σε δυνάμεις που δίνουν τον τό-
νο σε ρατσιστικές εκστρατείες.

Μετά την εκλογή του Τραμπ στην Προεδρία
των ΗΠΑ, αυτή η τάση απλώθηκε και ενισχύθη-
κε. Μπολσονάρο στη Βραζιλία, Τζόνσον στη
Βρετανία, η Μέρκελ η “σιδηρά κυρία” της Γερ-
μανίας και της Ευρώπης έφτασε να κατηγορεί-
ται μέσα στο ίδιο της το κόμμα για “χαλαρή”
αντιμετώπιση των προσφύγων. Ο ρατσισμός
εμφανιζόταν ως το αδιαμφισβήτητο “δυνατό
χαρτί” για εκλογική επιτυχία.

Γλυκιά εκδίκηση
Αυτή η τάση δέχεται απανωτά χτυπήματα

από την έκρηξη του κινήματος μετά τη δολο-
φονία του Τζορτζ Φλόιντ από τους μπάτσους
στη Μινεάπολη. Είναι γλυκιά εκδίκηση να βλέ-
πεις μεγαλόσχημους της αμερικάνικης πολιτι-

κής σκηνής να γονατίζουν σε ένδειξη σεβα-
σμού για τον αντιρατσισμό. Είναι υπέροχο να
βλέπεις απεργούς λιμενεργάτες να ενθουσιά-
ζονται με την παρουσία της Άντζελα Ντέιβις
ανάμεσά τους, εκεί όπου όλοι οι κυριλέ αναλυ-
τές μάς έλεγαν ότι οι λευκοί εργάτες στην Αμε-
ρική ψηφίζουν Τραμπ γιατί είναι ρατσιστές. Εί-
ναι έμπνευση να βλέπεις το Παρίσι να πλημμυ-
ρίζει διαδηλωτές από τα banlieues, τις συνοι-
κίες των μεταναστών δεύτερης και τρίτης γε-
νιάς, όπου παραδοσιακά οι μπάτσοι είχαν και
έχουν το ακαταλόγιστο.

Αυτή τη δύναμη πρέπει να αξιοποιήσουμε
και εδώ, καθώς η κυβέρνηση του Μητσοτάκη
καταφεύγει όλο και περισσότερο στο χαρτί του
ρατσισμού. Όσο το παραμύθι του “Μωυσή που
μας οδηγεί έξω από την πανδημία” ξεφτίζει,
όσο η σκληρή πραγματικότητα της ανεργίας
για τους πολλούς συγκρούεται με το χορό των
δισεκατομμυρίων για τους λίγους, τόσο πιο πο-
λύ οι υπουργοί μιλούν και παίρνουν μέτρα κα-
τά των προσφύγων, ζωγραφίζοντάς τους σαν
“ασύμμετρη απειλή” που ενορχηστρώνεται
από τον Ερντογάν.

Μπορούμε να αναγκάσουμε τους κυβερνητι-
κούς ρατσιστές να γονατίσουν μπροστά στα
δικαιώματα των προσφύγων. Χτίζοντας την
ενότητα των εργατών και της νεολαίας με τους
πρόσφυγες και τους μετανάστες, έχουμε τη
δύναμη να κάψουμε και εδώ το “δυνατό χαρτί”
των από πάνω. Να γίνουμε αναπόσπαστο κομ-
μάτι του παγκόσμιου κινήματος που δεν γκρε-
μίζει μόνο σύμβολα, αλλά ξεριζώνει μια από τις
χειρότερες καταβολές του καπιταλισμού.

Παρίσι, Σάββατο 20 Ιούνη, Μαζικό αντιρατσιστικό συλλαλητήριο

Κυκλοφορεί
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΜΟΣ

Σας ανακοινώνουμε μετά λύπης
πως λάβαμε ειδοποίηση από
την αστυνομία για οριστικό

κλείσιμο ενός από τους παλαιότε-
ρους χώρους προσευχής στην πρω-
τεύουσα, κατ’ εντολή του υπουργεί-
ου παιδείας και θρησκευμάτων. Δεν
υπήρξε καμιά διαπραγμάτευση με το
υπουργείο προκειμένου να βρεθεί
μία ικανοποιητική λύση για όλους,
παρά διαταγή για άμεσο κλείσιμο. Ο
χώρος που ονομάζεται Αλ Αντάλους
(Ανδαλουσία) βρίσκεται στο λιμάνι
του Πειραιά από το 1989 και φιλοξε-
νεί κατοίκους, επισκέπτες και τουρί-
στες του λιμανιού. Δεν υπήρξε ποτέ
αυτές τις δεκαετίες κανένα παράπο-
νο ή πρόβλημα, και πολλά ντοκιμαν-
τέρ και συνεντεύξεις έγιναν εκεί. Τώ-
ρα οι πιστοί καλούνται να προσευχη-
θούν μαζικά εκτός Πειραιά.

Η Μουσουλμανική Ένωση Ελλά-
δας πάντοτε αγωνίστηκε για την
Ορατότητα των Μουσουλμάνων και
της Προσευχής, θεωρούμε ότι η
αποδοχή και αναγνώριση προάγει
την κοινωνία, γι αυτό πιστεύουμε
πως αυτό το απροσδόκητο κλείσιμο
είναι μία συμβολική πράξη της Πολι-
τείας που στοχεύει στην καταπίεση
της θρησκευτικής έκφρασης όταν
αυτή δεν προέρχεται από την επι-
κρατούσα θρησκεία. Το γεγονός εί-
ναι ότι η προσευχή των Μουσουλμά-
νων δεν σταματά, οι πιστοί θα εξακο-
λουθήσουν να προσεύχονται είτε σε
γνωστό δημόσιο είτε σε άγνωστο
ιδιωτικό χώρο. Οι αρχές θα έπρεπε
να ενθαρρύνουν την ορατή λατρεία
αντί να κλείνουν δημοφιλείς χώρους
που φυσιολογικά θα αντικαταστα-
θούν από ιδιωτικούς χώρους. Αυτή η
πρακτική κάνει τους πιστούς δύσπι-
στους απέναντι στο κράτος και αυτό
μας ανησυχεί βαθιά. Η σχέση εμπι-
στοσύνης που χτίσαμε από κοινού
όλα αυτά τα χρόνια θα αντικαταστα-
θεί από καχυποψία και αυτό δεν τιμά
τα τόσα χρόνια καλής συνεργασίας
που απέφερε μηδενικά προβλήματα
στην κοινωνία.

Αντιλαμβανόμαστε δυστυχώς ότι
οι Μουσουλμάνοι απέχουν πολύ από
την ισότητα στο νόμο και την κοινω-
νία.

Αθήνα 23 Ιουνίου 2020 

Δελτίο τύπου 
της Μουσουλμανικής 

Ένωσης Ελλάδος

Κλείνουν 
Τζαμί στον
Πειραιά 
με εντολή
Κεραμέως!



Με 4ωρη παναττική στάση εργασίας
8πμ-12μ την Τρίτη 30 Ιούνη και συγ-
κέντρωση στο Υπουργείο Εργασίας

στις 8.30πμ συνεχίζεται ο αγώνας των εργα-
ζόμενων στα νοσοκομεία, ύστερα από από-
φαση του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕ-
ΔΗΝ. Το κύριο αίτημα της απεργιακής κινη-
τοποίησης είναι η ένταξη των υγειονομικών
στα ΒΑΕ. Το ΓΣ της Ομοσπονδίας έχει απο-
φασίσει επίσης νέα 4ωρη παναττική στάση
εργασίας 8πμ-12μ την Τετάρτη 15 Ιούλη και
συγκέντρωση στο Υπουργείο Υγείας στις
8.30πμ, απαιτώντας τη μονιμοποίηση όλων
των συμβασιούχων.

Είναι αποφάσεις που επισφραγίζουν την
επιτυχία της πανυγειονομικής απεργίας στις
16 Ιούνη. Οι χιλιάδες απεργοί από όλη τη
χώρα που διαδήλωσαν στην Αθήνα έδειξαν
ξεκάθαρα τη διάθεσή τους να κλιμακώσουν
τη σύγκρουση με την κυβέρνηση της ΝΔ και
όλες τις επιθέσεις της που συνεχίζονται εν
μέσω πανδημίας. «Τέρμα τα παλαμάκια, θέ-
λουμε μονιμοποίηση όλων των συμβασιού-
χων τώρα», είχε δηλώσει στην Εργατική Αλ-
ληλεγγύη, η Στυλιανή Λικίδου, εργαζόμενη
στο Θεαγένειο που συμμετείχε στο συλλα-
λητήριο με δεκάδες ακόμα συναδέλφους και
συναδέλφισσες από πολλά νοσοκομεία της
Θεσσαλονίκης. «Θα συνεχίσουμε με κινητο-
ποιήσεις μέχρι να κερδίσουμε».

Το ίδιο μήνυμα είχε στείλει ο Κώστας, ερ-
γαζόμενος στο ΓΟΝΚ, δηλώνοντας στην ΕΑ:
«Σήμερα δίνουμε συνέχεια στον αγώνα μας
για τη μονιμοποίηση και όλα τα αιτήματά
μας. Μόνιμοι και συμβασιούχοι μαζί. Στην τε-
λευταία πανελλαδική μέρα δράσης για τους
συμβασιούχους στις 4/6 είχαμε πάρει μέρος
με συγκέντρωση στην πύλη του ΓΟΝΚ, εργα-
ζόμενοι στην καθαριότητα και τη φύλαξη,
τραυματιοφορείς, καθώς και επικουρικοί. Δεν
θα σταματήσουμε τον αγώνα». Η πίεση στις
συνδικαλιστικές ηγεσίες να δώσουν αγωνι-
στική συνέχεια ήταν μεγάλη. Έτσι έφτασε το
ΓΣ της ΠΟΕΔΗΝ να πάρει τις παραπάνω
αποφάσεις. Το ίδιο ισχύει για την ΑΔΕΔΥ που
στις 30 Ιούνη καλεί επίσης στάση εργασίας
για την ένταξη στα ΒΑΕ (βλέπε δίπλα).

Η απεργία στις 16 Ιούνη είχε επίπτωση
στην ίδια την κυβέρνηση. Η 30 Ιούνη επιλέ-
χτηκε από τα συνδικάτα γιατί αυτή τη μέρα
θα παραδινόταν στο Υπουργείο Εργασίας το
πόρισμα της Επιτροπής για την αναμόρφω-

ση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιει-
νής εργασίας. Μπροστά στη νέα απεργιακή
κινητοποίηση της ΠΟΕΔΗΝ, όμως, και υπό
το φόβο της γενίκευσης του αγώνα σε όλο
το δημόσιο, εμφανίστηκε τροπολογία σε
άσχετο νομοσχέδιο που δίνει παράταση
στην παράδοση του πορίσματος ως τις 31
Οκτώβρη. Είναι δείγμα της απειλής που αι-
σθάνεται η κυβέρνηση, όταν ένας τόσο με-
γάλος κλάδος βγαίνει οργισμένος στο δρό-
μο για την πολιτική της. Ακόμα περισσότερο
όταν αυτός είναι ο κλάδος που δίνει τη μάχη
με την πανδημία και έχει τη στήριξη όλης
της κοινωνίας, γεγονός που εκφράστηκε και
με τη συμμετοχή πολλών συμπαραστατών
στην απεργία. 

Καμιά σκέψη για αναστολή δεν πρέπει να
υπάρξει στην ηγεσία της ΠΟΕΔΗΝ λόγω αυ-
τής της εξέλιξης. Αντίθετα, χρειάζεται ο
αγώνας να κλιμακωθεί και η απεργία στις 30
Ιούνη, όπως και στις 15 Ιούλη, να μετατρα-
πεί από παναττική σε πανελλαδική. Για την
ένταξη στα ΒΑΕ και τις μονιμοποιήσεις των
συμβασιούχων, αλλά και όλα τα αιτήματα:
τις μαζικές προσλήψεις, την αύξηση της
χρηματοδότησης στο ΕΣΥ, το σταμάτημα
των κλεισιμάτων και των ιδιωτικοποιήσεων
μέσω ΣΔΙΤ, το πέταγμα των εργολάβων έξω
από τα νοσοκομεία, την ανατροπή των σχε-

δίων για δημιουργία νοσηλευτών/τριών πολ-
λών ταχυτήτων.

Επιθέσεις
Οι επιθέσεις του Υπουργείου Υγείας και

των Διοικήσεων των νοσοκομείων δεν έχουν
σταματήσει στιγμή άλλωστε σε όλα τα μέτω-
πα. Η επιστολή που εστάλη στους Διευθυν-
τές των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών την περα-
σμένη εβδομάδα, για να συναινέσουν στη
δημιουργία δυο κλάδων νοσηλευτικού προ-
σωπικού, είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Μια
επίθεση στις χιλιάδες νοσηλεύτριες και νο-
σηλευτές, που με ΠΝΠ προσπάθησε να πε-
ράσει το υπουργείο πριν μερικές βδομάδες
και ανετράπη λόγω των μαζικών αντιδράσε-
ων, επανέρχεται τώρα, σε ανυπόγραφη μάλι-
στα επιστολή. Ζητώντας επιπλέον από τους
Διευθυντές να εγγυηθούν την ομαλή λει-
τουργία των νοσοκομείων «απέναντι στις
όποιες ενδεχόμενες αντιδράσεις ή κινητο-
ποιήσεις εμφανιστούν»(!).

Παράδειγμα είναι και η απόπειρα της Διοί-
κησης του νοσοκομείου Άγιος Σάββας να κα-
λέσει τους εργαζόμενους της καθαριότητας
που συμμετείχαν στην απεργία στις 16 Ιούνη
σε απολογία. Όπως ανέφερε η ανακοίνωση
του Συλλόγου Εργαζόμενων: «Καταγγέλουμε
την απεργοσπαστική, παράνομη, εκδικητική
αλλά και τρομοκρατική κίνηση της διοίκησης
του νοσοκομείου μας ενάντια στους απερ-
γούς συναδέλφους της καθαριότητας του
Αγίου Σάββα που συμμετείχαν στην μεγαλει-
ώδη πανελλαδική απεργιακή διαδήλωση των
νοσοκομείων την Τρίτη 16 Ιουνίου... 

Παρ' όλο που το Σωματείο έγκαιρα και
ρωτώντας τους συναδέλφους είχε βγάλει
και αναρτήσει λίστα προσωπικού ασφαλείας
για την πρωινή βάρδια που ήταν η στάση ερ-
γασίας της ΠΟΕΔΗΝ για την Αττική (6πμ-
3μμ), η διοίκηση αυθαίρετα θεώρησε ότι αυ-
τή η ίδια μπορεί να βγάζει το προσωπικό
ασφαλείας στην απεργία αλλά ακόμα πιο
αυθαίρετα θεώρησε ότι αυτό πρέπει να απο-
τελείται από 50(!) εργαζόμενους στην καθα-
ριότητα δηλώνοντας μάλιστα μέχρι και προ-
σωπικό για “ΝΥΧΤΑ” όπως αναγράφεται...

Το σύνολο των συναδέλφων ΣΥΜΒΑΣΙΟΥ-
ΧΩΝ στην καθαριότητα είναι 86 άτομα, η δι-
οίκηση επομένως θεωρεί ότι πρακτικά καμία
καθαρίστρια και καθαριστής δεν πρέπει να
απεργεί... Είναι ντροπή τα χειροκροτήματα
να γίνονται διώξεις, είναι ντροπή αντί για το
σωματείο να τολμάει η διοίκηση να “καθορί-
ζει” το προσωπικό ασφαλείας κόντρα στον ν.
1264 και την λειτουργία του συνδικαλιστικού
κινήματος».

Η αντίδραση ήταν άμεση. «Καλέσαμε την
επόμενη κιόλας μέρα της απεργίας παράστα-
ση διαμαρτυρίας στη Διοίκηση», μας είπε η
Ζαννέτα Λυσικάτου από το ΔΣ του Συλλόγου
Εργαζόμενων. «Εκτός των μελών του ΔΣ και
των συναδέλφων από την καθαριότητα συμ-
μετείχαν και πολλοί ακόμα εργαζόμενοι/ες
άλλων ειδικοτήτων. Η Διοίκηση έκανε αμέσως
πίσω, δηλώνοντας λίγο πολύ άγνοια τόσο για
το πώς βγαίνει το προσωπικό ασφαλείας αλ-
λά και το πώς προέκυψαν οι απειλές κατά
των συναδέλφων. Καμία επίθεση δεν πρόκει-
ται να την αφήνουμε να περάσει».

Λένα Βερδέ
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Στάση εργασίας από τις 8πμ έως τις
11πμ αποφάσισε η ΑΔΕΔΥ για την Τρί-
τη 30 Ιούνη. Η απεργιακή κινητοποίηση

είναι παναττική και για τους κλάδους που
τους αφορά το ζήτημα των Βαρέων και Ανθυ-
γιεινών Επαγγελμάτων. Την ίδια μέρα καλεί
στην απεργιακή συγκέντρωση που έχει απο-
φασίσει η ΠΟΕΔΗΝ στο υπουργείο Εργασίας
στις 8.30πμ. 

Τα βασικά αιτήματα της ΑΔΕΔΥ είναι: «Άμε-
ση ρύθμιση, με οριστικό τρόπο, ΤΩΡΑ, για την
απρόσκοπτη καταβολή του Ανθυγιεινού Επι-
δόματος. Καμία περικοπή και υποβάθμιση στο
ανθυγιεινό επίδομα, έτσι όπως χορηγείται σή-
μερα. Επέκταση του ανθυγιεινού και σε άλλες
κατηγορίες και ειδικότητες που το δικαιούνται
και έχουν εξαιρεθεί. Επέκταση στους υπαλλή-
λους ορισμένου χρόνου, όπως και στους μόνι-
μους δικαιούχους. Αναβάθμιση κατηγοριών
από κατώτερη σε ανώτερη αιτιολογημένα, με
αντίστοιχη αύξηση του ανθυγιεινού επιδόμα-
τος και επέκταση του θεσμού των ΒΑΕ στους
εργαζόμενους του Δημοσίου. Πλήρη κάλυψη
των εργασιακών χώρων του ελληνικού δημο-
σίου με τους απαραίτητους γιατρούς εργα-
σίας και εθνικούς υπεύθυνους ασφαλείας, κα-
θώς και τη λήψη όλων των μέτρων που απαι-
τούνται για την ασφάλεια των εργαζομένων.
Επέκταση της αρμοδιότητας του Σώματος
Επιθεωρητών Εργασίας στο Δημόσιο τομέα».

Κρίσιμες διεκδικήσεις
Πρόκειται για κρίσιμες διεκδικήσεις. Τόσο

απέναντι στις προσπάθειες εξαίρεσης κλά-
δων από τα ΒΑΕ ή (και) περικοπής του ανθυ-
γιεινού επιδόματος, που αποτελούσαν πάντα
στόχο όλων των κυβερνήσεων. Όσο και απέ-
ναντι στη μόνιμη άρνησή τους να εντάξουν
στα ΒΑΕ κλάδους και ειδικότητες που αναμ-
φισβήτητα το δικαιούνται. Είναι προκλητικό
εργαζόμενοι στα νοσοκομεία που βάζουν κα-
θημερινά τη ζωή τους σε κίνδυνο, ειδικά σή-
μερα σε περίοδο πανδημίας, να μην είναι εν-
ταγμένοι στα ΒΑΕ και να μην δικαιούνται το
ανθυγιεινό επίδομα.

Η κινητοποίηση αποφασίστηκε εν όψει της
παράδοσης στο Υπουργείο Εργασίας του πο-
ρίσματος για την αναμόρφωση των ΒΑΕ από
την αρμόδια Επιτροπή. Παρόλο που η κυβέρ-
νηση αποφάσισε να δώσει παράταση στην
Επιτροπή μέχρι τις 31 Οκτώβρη, η απεργία
θα στείλει το μήνυμα ότι καμιά επίθεση στα
ΒΑΕ δεν θα περάσει. Η παράταση είναι έτσι
κι αλλιώς αποτέλεσμα της πίεσης που δέχε-
ται η κυβέρνηση από τις μεγάλες κινητοποι-
ήσεις του τελευταίου διαστήματος τόσο στα
νοσοκομεία με κορύφωση την απεργία στις
16 Ιούνη όσο και πολλών ακόμα κλάδων. Η
απόφασή της να αποφύγει ένα άλλο μέτωπο,
το οποίο μάλιστα γενικεύεται με την απόφα-
ση της ΑΔΕΔΥ, δείχνει την αδυναμία της. Γι'
αυτό θα έπρεπε η ηγεσία της ΑΔΕΔΥ να κάνει
την απεργία πανελλαδική αλλά και να κλιμα-
κώσει τον αγώνα. Η μαζική συμμετοχή στη
συγκέντρωση στο υπουργείο Εργασίας θα
ανοίξει το δρόμο.

ΑΔΕΔΥ

Όλοι μαζί!

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Οι μάχες συνεχίζονται

Στελεχώστε τα Κέντρα Υγείας
Ηεπιδημία μοιάζει να είναι πάλι εδώ. Κρούσματα άρχισαν να εμφανίζονται σε περιο-

χές που ουδέποτε είχαν ξανά περιστατικά (Θεσπρωτία), αλλά και σε περιοχές που
είχαν πολλά περιστατικά στο παρελθόν (Ξάνθη).

Τα Κέντρα Υγείας θα κληθούν να παίξουν ένα τεράστιο ρόλο στη διαχείριση της κα-
τάστασης. Το Υπουργείο Υγείας αντί να στελεχώσει αλλά και να εκπαιδεύσει το προ-
σωπικό, προτιμά να ζητήσει από τους γιατρούς των ΚΥ να συναινέσουν να μετακινη-
θούν προς ΚΥ σε περιοχές με αυξημένη τουριστική κίνηση αλλά και σε ΚΥ που θα γί-
νουν κέντρα πρώτης γραμμής στη διάγνωση και τον χειρισμό των ασθενών με Covid.
Ζητούν την συναίνεση των γιατρών ακόμα και να μετακινηθούν μεταξύ των ΔΥΠΕ κάτι
που νομικά δεν είναι επιτρεπτό. Ζητούμε την άμεση στελέχωση των ΚΥ, την εκπαίδευ-
ση του προσωπικού των κέντρων πρώτης γραμμής, την άμεση κάλυψη όλων των ΚΥ με
υλικά προστασίας του προσωπικού. Επαναξιολόγηση των ΚΥ πρώτης γραμμής για το
κατά πόσο τηρούν τους κανόνες ασφαλείας για όλους.

Μαρία Ντάσιου, πνευμονολόγος ΕΣΥ, ΚΥ Ν. Ιωνίας
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Απεργιακό ΟΧΙ στις ιδιωτικοποιήσεις
ΔΗΜΟΙ ΕΥΔΑΠ

Σε στάση εργασίας την Τετάρτη 24 Ιούνη από τις 7 το πρωί μέχρι τις 12 το
μεσημέρι και συγκέντρωση στις 9πμ στο Υπουργείο Εσωτερικών προχω-
ρούν οι εργαζόμενοι στους Δήμους. Η απόφαση πάρθηκε στο Γενικό

Συμβούλιο της ΠΟΕ-ΟΤΑ στις 18/6. Διεκδικούν να καταργηθεί το θεσμικό πλαί-
σιο που επιτρέπει τις ιδιωτικοποιήσεις των υπηρεσιών στους δήμους, να γίνουν
άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, μονιμοποίηση των συμβασιούχων και
να ενταχθούν στα ΒΑΕ νέες ειδικότητες. Επίσης, ζητούν συνάντηση με τον
Υπουργό Εσωτερικών, Θεοδωρικάκο, ο οποίος αρνείται συστηματικά να συναν-
τήσει και να συζητήσει με μία από τις μεγαλύτερες Ομοσπονδίες εργαζομένων.

Οι εργαζόμενοι στους δήμους βρέθηκαν και αυτοί στην πρώτη γραμμή την
περίοδο του κορονοϊού, όπως και οι υγειονομικοί. Η υπηρεσία της καθαριότη-
τας είναι κομβική για να διατηρεί τις πόλεις και τις γειτονιές καθαρές ενάντια
στην εξάπλωση του ιού. Το Βοήθεια Στο Σπίτι, που διεύρυνε τη λειτουργία του,
παρέχει βοήθεια σε όποιον πολίτη αδυνατεί να εξασφαλίσει τρόφιμα, φάρμακα
ή χρειάζεται κάποιου άλλου είδους βοήθεια. Αυτό σήμανε διπλάσια δουλειά σε
υπηρεσίες υποστελεχωμένες από τις περικοπές τα προηγούμενα χρόνια. Απέ-
ναντι σε αυτό, η κυβέρνηση, πέρα από τα σποτάκια ηρωποιούσε τους εργαζό-
μενους για να τους χρυσώσει το χάπι, δεν προχώρησε ούτε σε προσλήψεις, ού-
τε σε μονιμοποιήσεις των συμβασιούχων για να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες. 

Αντίθετα, με Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου με πρόσχημα την πανδημία
επιτέθηκε στα εργατικά δικαιώματα. Καταργήθηκε η έννοια του ωραρίου και τα
ρεπό σε εξοντωτικές δουλειές όπως στην καθαριότητα. Επιπρόσθετα, το προσω-
πικό τις περισσότερες φορές δεν έχει πρόσβαση στα απαραίτητα μέσα ατομικής
προστασίας. Αυτά βάζουν σε κίνδυνο την υγεία των εργαζόμενων, όχι μόνο από
τον κορονοϊό, αλλά και από την εξάντληση. Κι επειδή δεν έφτασε η εντατικοποί-
ηση της δουλειάς για να καλύψουν τα μεγάλα κενά, μετακινήθηκαν εργαζόμενοι
από κλειστές υπηρεσίες των Δήμων.  Για παράδειγμα, προσωπικό από παιδικούς
σταθμούς δουλεύει στο πράσινο και την καθαριότητα ή βρεφοκόμοι μοιράζουν
αντισηπτικά στην παραλία του Αλίμου. Όμως αυτή η αντιμετώπιση έχει κοντά πο-
δάρια. Το προσωπικό γυρνάει πίσω στις υπηρεσίες που ξανανοίγουν, αλλά οι
ανάγκες για καθαριότητα και κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου παραμένουν αυ-
ξημένες. Οι μαζικές προσλήψεις μονίμων είναι μονόδρομος για να καλυψουν αυ-
τές τις ανάγκες.

Προσλήψεις
Όμως, από το 2007 και κάθε χρόνο μέχρι σήμερα, με Πράξη Υπουργικού

Συμβουλίου αναστέλλονται οι προσλήψεις στους Πρωτοβάθμιους και Δευτερο-
βάθμιους ΟΤΑ, εκτός από αυτές που εγκρίνει μια ειδική επιτροπή. Αυτό το τέ-
χνασμα, δίνει άλλοθι σε δημάρχους να προχωράνε σε ιδιωτικοποιήσεις με τη
δικαιολογία ότι θέλουν να κάνουν προσλήψεις αλλά δεν μπορούν(!). Η κυβέρ-
νηση φρόντισε με θεσμικό πλαίσιο να σπρώξει κι άλλο αυτές τις προσπάθειες,
που εδώ και χρόνια σκοντάφτουν στις κινητοποιήσεις
των εργαζόμενων και την κατακραυγή του κόσμου.
Ειδικά η καθαριότητα είναι ένα πολύτιμο “φιλέτο”
που στα χέρια των ιδιωτών θα φέρει κέρδη, αλλά χει-
ρότερες συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους
και ακριβότερες υπηρεσίες για τους πολίτες. 

Στο Δήμο Πεντέλης, η δήμαρχος Κεχαγιά με αντι-
δημοκρατικές διαδικασίες και κάνοντας χρήση διατά-
ξεων του Υπουργείου Εσωτερικών που θεσπίστηκαν
μέσω Π.Ν.Π. προχωράει σε ιδιωτικοποίηση μεγάλου
μέρους της υπηρεσίας της καθαριότητας για τρία
χρόνια χρεώνοντας το Δήμο 1.800.000 ευρώ. Το έκα-
νε, ενώ πλειοψηφικά το Δημοτικό Συμβούλιο είχε
αποφασίσει να διατηρηθεί ο δημόσιος κοινωνικός χα-
ρακτήρας των υπηρεσίων του Δήμου. Το Γ.Σ. της
ΠΟΕ-ΟΤΑ κατήγγειλε αυτήν τη μεθόδευση της δη-
μάρχου, καλεί σε κινητοποίηση στο επόμενο Δημοτι-
κό Συμβούλιο και καταγγέλλει ως φυσικό και ηθικό
αυτουργό τον Θεοδωρικάκο “που βρήκε την ευκαιρία
μέσω Πανδημίας να δώσει σε όλους τους νεοφιλε-
λεύθερους «φίλους του», τα «κατάλληλα» εργαλεία,
για να απαξιώσουν με συνοπτικές και αντιδημοκρατι-
κές διαδικασίες τις υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης, ξεπουλώντας τες στα ιδιωτικά συμφέροντα".

Μ.Ν.

Σε 24ωρη απεργία κατεβαίνουν την
Πέμπτη 25 Ιούνη οι εργαζόμενοι της
ΕΥΔΑΠ, ενάντια στην απόφαση της κυ-

βέρνησης να παραδώσει το Εξωτερικό Υδρο-
δοτικό Σύστημα της Αττικής στους ιδιώτες.
Με απόφαση της Ομοσπονδίας τους, η
απεργία θα ξεκινήσει στις 6.30πμ με περι-
φρούρηση στα κτίρια του Περισσού και της
Λαοδικείας και θα ακολουθήσει στις 12 το
μεσημέρι συγκέντρωση στο Υπουργείο Υπο-
δομών και Μεταφορών. 

«Tο Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα της
Αττικής (φράγματα και ταμιευτήρες Ευήνου,
Μόρνου, Μαραθώνα, λίμνη Υλίκης, γεωτρή-
σεις Πάρνηθας και Βοιωτικού κάμπου, υδρα-
γωγεία, δίκτυα μεταφοράς 400 χλμ, αντλιο-
στάσια) είναι η κύρια υποδομή στον κύκλο
του νερού, ζωτικής σημασίας για την επιβίω-
ση του λεκανοπεδίου της Αθήνας. Όποιος
ελέγχει το νερό, ελέγχει την ζωή της κοινω-
νίας και των πολιτών της. Οι πολίτες του Λε-
κανοπεδίου δεν θα επιτρέψουν την παράδο-
ση του νερού στα χέρια των επιχειρηματιών»
εξηγούσε το ΣΕΚΕΣ ΕΥΔΑΠ σε ανακοίνωσή
του μόλις έγιναν γνωστά τα κυβερνητικά
σχέδια.

«Είναι μια μεγάλη επίθεση για τους εργα-
ζόμενους της ΕΥΔΑΠ και για όλους τους πο-
λίτες», μας είπε η Μαρία Αναγνώστου, μέλος
του Επιστημονικού Συλλόγου και του ΣΕΚΕΣ. «Μπο-
ρεί να γίνεται μέσω των λεγόμενων ΣΔΙΤ, αλλά στην
ουσία πρόκειται για άμεση ιδιωτικοποίηση αφού σπά-
ει κομμάτια από την εταιρία και τα δίνει σε ιδιώτες.
Όπως λένε, θα γίνει διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός,
αλλά τα γνωστά σε μας ονόματα, όπως η Suez, που
χρόνια τώρα έχει βάλει στο μάτι το νερό της χώρας,
φιγουράρουν ήδη ως οι επικρατέστεροι αγοραστές.

Το νερό είναι το πιο φτηνό αγαθό μέχρι στιγμής. Ο
ιδιώτης προφανώς θα σκεφτεί το κέρδος του. Η ιδιω-
τικοποίηση σημαίνει αύξηση της τιμής του, ενώ βέ-

βαια απειλείται και η ποι-
ότητά του. Φαίνεται πως
ούτε η τσέπη των εργαζό-
μενων και όλων των κατοί-
κων της Αττικής που τόσο
έχει χτυπηθεί τα τελευταία
χρόνια ενδιαφέρει την κυ-
βέρνηση αλλά ούτε και η
υγεία τους. Επιπλέον, τι θα
γίνει με τους εργαζόμενους
σε αυτές τις περιοχές; Η δι-
οίκηση της ΕΥΔΑΠ μιλά για
απορρόφησή τους αλλά

πως θα γίνει αυτό όταν το σπίτι τους είναι εκεί; Θα
πρέπει να μετακομίσουν; Θα οδηγηθούν σε παραίτη-
ση με αυτό το καθεστώς και βέβαια όσοι αναγκα-
στούν να πάνε στον ιδιώτη δεν θα έχουν ούτε τους
ίδιους μισθούς ούτε τα ίδια δικαιώματα.

Και η Ομοσπονδία και οι όλοι οι Σύλλογοι έχουν κινη-
τοποιηθεί με συγκεντρώσεις εργαζομένων στο Περισ-
σό, τη Λαοδικείας και άλλους χώρους, με περιοδείες
και συζητήσεις στα γραφεία και παντού. Θα γίνουν πε-
ριφρουρήσεις και θα ακολουθήσει η συγκέντρωση στο
υπουργείο, που όλα δείχνουν ότι θα έχει μεγάλη συμ-
μετοχή. Θα ήταν μεγάλη επιτυχία να απεργήσουν και οι
εργαζόμενοι στους εργολάβους που πάντα έχουν πιο
μεγάλη δυσκολία, γιατί θεωρητικά δεν ανήκουν στην
εταιρία και δέχονται τις μεγαλύτερες πιέσεις από τους
εργοδότες τους να μην συμμετέχουν στις κινητοποι-
ήσεις. Είναι νέα παιδιά, σε καθεστώς ομηρίας και βρί-
σκουν τα μεγαλύτερα εμπόδια.

Είναι σίγουρο ότι η κυβέρνηση ξεκινάει από τα
φράγματα για να προχωρήσει στα υπόλοιπα κομμά-
τια και τελικά να ιδιωτικοποιήσει όλη την ΕΥΔΑΠ. Δεν
θα την αφήσουμε. Το νερό είναι και θα παραμείνει
δημόσιο αγαθό».

Λ.Β.

ΤΡΑΙΝΑ - ΤΡΑΜ

Σε απεργιακή “τροχιά” μπαίνει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών
(ΠΟΣ) με 4ωρη στάση εργασίας την Πέμπτη 25/6, από τις 12μες μέχρι τις 4μμ,

και συγκέντρωση στις 12.30μες έξω από το κτίριο του ΟΣΕ (Καρόλου 1-3). Στην κινη-
τοποίηση συμμετέχουν οι Σιδηροδρομικοί, οι Σταθμάρχες, οι εργαζόμενοι στο Τραμ
και του κέντρου ελέγχου λειτουργίας του Μετρό. 

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου της Ομοσπονδίας, αγωνίζονται για υπογραφή Σ.Σ.Ε.,
τέτοιες που θα επιφέρουν σε όλους τους εργαζόμενους αυξήσεις και διασφάλιση
της εργασίας τους, επαναπρόσληψη όλων των απολυμένων και κατάργηση όλων των
Π.Ν.Π. που φέρουν αντεργατικές διατάξεις, προσλήψεις προσωπικού και ενάντια σε
οποιαδήποτε ιδιωτικοποίηση.  



ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ
Φτάνει η ώρα της κλιμάκωσης με απεργία

Νο 1427, 24 Ιούνη 2020 Το εργατικό κίνημασελ.6 εργατικη αλληλεγγυη

Στάση εργασίας από τις 12 μμ μέχρι τη λήξη του ωραρίου πραγ-
ματοποίησαν τη Δευτέρα 22/6 οι εργαζόμενοι της Επιτροπής Κε-

φαλαιαγοράς, ξαναπιάνοντας έτσι το νήμα των κινητοποιήσεων που
έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και μετά την κινηματική “παύση” λό-
γω κορονοϊού.

Τα αιτήματα της απεργίας είναι στην ουσία τα ίδια από τότε που
ξεκίνησαν οι μνημονιακές επιθέσεις και γνωστά στην ηγεσία του
Υπουργείου Οικονομικών από τότε που η Ν.Δ. ήταν στην αντιπολί-
τευση.

Κατά ένα περίεργο τρόπο όμως, ενώ ο υπουργός τα έβρισκε δί-
καια και υλοποιήσιμα μέχρι τις τελευταίες εκλογές, δεν δέχεται τώ-
ρα να τα ικανοποιήσει με νομοθετική ρύθμιση παρότι δεν επιβαρύ-
νουν τον κρατικό προϋπολογισμό δεδομένου ότι η Επιτροπή Κεφα-
λαιαγοράς έχει δικό της προϋπολογισμό.

Οι προτάσεις που έχει καταθέσει το Δ.Σ. του συλλόγου μας στην
πραγματικότητα απλά αποκαθιστούν τις μεγάλες απώλειες που έχουν
υποστεί τα εισοδήματά μας με την εφαρμογή του Ενιαίου Μισθολογί-
ου και αποκρούουν την πρόσφατη επίθεση στις συντάξεις μας λόγω
του ότι πλέον η προσωπική διαφορά παύει να θεωρείται συντάξιμη
αποδοχή, γεγονός που θα επιφέρει πολύ μεγάλη μείωση στο ποσό
της σύνταξης που θα πάρουμε όταν βέβαια τα καταφέρουμε.

Είναι κρίσιμο να μην μείνουμε μόνο στη στάση εργασίας αλλά να
προχωρήσουμε και σε απεργία διαρκείας μέχρι την οριστική πλέον
δικαιώσή μας, Οι εργαζόμενοι σε όλους τους χώρους του Υπουργεί-
ου Οικονομικών είναι σε αναβρασμό μιας και μια σειρά ζητήματα
έχουν μείνει στο επίπεδο των “υποσχέσεων”. Είναι ευκαιρία για μία
συντονισμένη κοινή απεργία όλων των Ομοσπονδιών με αφετηρία
την 24ωρη που έχει αποφασίσει το Γ.Σ. της ΠΟΕ ΔΟΥ για την Πέμ-
πτη 2 Ιουλίου.

Δεν υπάρχει χρόνος για άλλες χαμένες ευκαιρίες ούτε πρέπει να
περιμένουμε το φθινόπωρο οπότε θα ανακάμψει η οικονομία από τις
επιπτώσεις της πανδημίας, σύμφωνα με το αφήγημα της κυβέρνη-
σης που φυσικά θα αποδειχτεί για άλλη μια φορά “όνειρο φθινοπω-
ρινής νυκτός”.

Τιάνα Ανδρέου, Μέλος Δ.Σ. ΟΣΥΟ
Εργαζόμενη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Σε 24ωρη απεργία στις 2 Ιούλη προσανατολίζεται η ΠΟΕ–ΔΟΥ με
βάση την απόφαση του Γενικού Συμβούλιου της Ομοσπονδίας

στις 10/6. Τα βασικά αιτήματα αφορούν την αντίθεση στην λειτουρ-
γία Ελεγκτικών Κέντρων τα οποία υποκαθιστούν και απαξιώνουν τις
ΔΟΥ, την Μισθολογική Εξομοίωση παλιών και νέων συναδέλφων,
την ανατροπή Ειδικού Μισθολογίου – Αξιολόγησης κ.ά.

Η εν λόγω απεργία είχε αποφασιστεί αρχικά στις αρχές του
έτους, χωρίς όμως να οριστεί ημερομηνία. Ωστόσο, με αφορμή την
ψήφιση τροπολογίας τον Φεβρουάριο, η οποία προωθούσε το Ειδι-
κό Μισθολόγιο στην ΑΑΔΕ, και σε συνδυασμό με την πίεση των νέων
συναδέλφων τότε για άμεση ένταξή τους στο καθεστώς της Προσω-
πικής Διαφοράς, οι Ομοσπονδίες του ΥΠΟΙΚ είχαν αναγκαστεί αρχι-
κά να συμφωνήσουν για ημερομηνία στις 18/3. Στη συνέχεια όμως η
απεργία υπονομεύθηκε από τις συνδικαλιστικές ηγεσίες και τελικά
ανεστάλη με δικαιολογία “την έναρξη της επιδημίας”, γεγονός που
καταγγέλθηκε από αρκετές αριστερές παρατάξεις.

Η περαιτέρω δραστηριοποίηση των “νέων” συναδέλφων μέσω του
Συντονιστικού τους, ειδικά μετά την λήξη της καραντίνας –είχαν ορ-
γανώσει μόνοι τους κινητοποίηση στις 4/6– ενέτεινε εκ νέου την πίε-
ση για την οριστικοποίηση ημερομηνίας, καθώς ένα από τα βασικά
αιτήματα είναι η μισθολογική εξομοίωση παλιών και νέων εργαζομέ-
νων. 

Η ηγεσία της ΠΟΕ-ΔΟΥ πρέπει να εφαρμόσει επιτέλους την από-
φαση του Γ.Σ. και να καλέσει στην 24ωρη απεργία –και το ίδιο θα
πρέπει να κάνουν κι άλλες δυο ομοσπονδίες του υπ. Οικονομικών
(ΟΤΥΕ και ΟΣΥΟ). Και βέβαια παραμένει η ανάγκη η οργάνωση της
απεργίας να περάσει στα χέρια της βάσης με απεργιακές επιτρο-
πές, όχι μόνο για να έχει επιτυχία αλλά για να μην επαναληφθεί η
οπισθοχώρηση που σημειώθηκε τον Μάρτη.

Νίκος Τουρνάς, μέλος ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων ΓΓΔΕ,
μέλος του Συντονιστικού για την Μισθολογική Εξομοίωση σε ΑΑΔΕ - ΥΠΟΙΚ

Σε συγκέντρωση την Πέμπτη 25 Ιούνη στην οδό Β.
Γεωργίου στο Σύνταγμα στις 4μμ( με στάση εργα-
σίας 3μμ-7μμ) καλούν το Συνδικάτο και σωματεία

του Επισιτισμού-Τουρισμού στο νομό Αττικής, με δυνατό-
τητα να απλωθεί και σε άλλες πόλεις. Ο νόμος που ψήφι-
σε πρόσφατα η κυβέρνηση και η νέα υπουργική απόφαση
ήρθαν για να καθιερώσουν και να χειροτερέψουν τους
ήδη υπάρχοντες άθλιους όρους εργασίας για τους εργα-
ζόμενους στον κλάδο.

Η νέα κινητοποίηση στις 25/6 αποτελεί κλιμάκωση. Με-
τά από ένα μπαράζ συλλαλητηρίων που ξεκίνησε στις 28
Απρίλη, είναι η πρώτη φορά που καλείται απεργία στον
κλάδο. Καταρχάς, είναι απαραίτητη για να μπορούν να
συμμετέχουν αυτοί που εργάζονται, αφού πλέον δεν μι-
λάμε για την περίοδο της καραντίνας που ένα μεγάλο πο-
σοστό επιχειρήσεων του κλάδου ήταν κλειστό. Ταυτόχρο-
να όμως, η απεργία πολλαπλασιάζει τη δύναμη των ίδιων
των κινητοποιήσεων. Η προηγούμενη περίοδος έδειξε
ποια τάξη είναι αυτή που μπορεί να κρατήσει όρθια την
κοινωνία. “Χωρίς εσένα, γρανάζι δε γυρνά”, λέει σωστά
το κλασικό σύνθημα. Τώρα είναι η ώρα να μην κουνήσει
το μηχανάκι ο ντελιβεράς, να μην πάρει παραγγελία ο
σερβιτόρος, να μη γίνουν οι δουλειές στα ξενοδοχεία. 

Μια μαζική απεργία στον κλάδο που θα σημάνει μεγά-
λο κόστος για την κυβέρνηση και τους εργοδότες είναι
ικανή να τους αναγκάσει να πάρουν πίσω τις επιθέσεις
και να επιβληθούν Συλλογικές Συμβάσεις με ανθρώπινες
συνθήκες εργασίας και αξιοπρεπείς μισθούς, καθώς και
επιδόματα σε όσους δεν βρουν δουλειά. 

Γι' αυτό δεν είναι ώρα για οικονομία δυνάμεων χρειάζε-
ται να καλεστεί 24ωρη απεργία. Η μαζική συμμετοχή
στην κινητοποίηση και τη στάση την Πέμπτη θα πιέσει
προς αυτή την κατεύθυνση. Η προκήρυξη του δικτύου
“Καμαριέρα” που καλεί στην κινητοποίηση και βάζει την
προοπτική της απεργιακής κλιμάκωσης, μοιράστηκε σε
πολλές γειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά.

Με βάση τα νέα δεδομένα, ο μισθός των 534 ευρώ πα-
ραμένει μέχρι το Σεπτέμβρη για τους εργαζόμενους στα
12 μηνα ξενοδοχεία, ενώ είναι υποχρεωμένοι να μπαίνουν
σε αναστολή εργασίας και να ξαναπηγαίνουν στη δου-
λειά ανά πάσα στιγμή ανάλογα με τις ανάγκες του εργο-
δότη. Για τους εποχικούς εργαζόμενους δεν υπάρχει κα-
μιά ουσιαστική εγγύηση επαναπρόσληψής τους, παρά τις
εξαγγελίες της κυβέρνησης. Οι ξενοδόχοι που δεν θα

ανοίξουν, μπορούν να αναστείλουν όλες τις συμβάσεις
εργασίας και με δυνατότητα να αφήσουν κάποιους εκτός,
οι οποίοι δεν θα πάρουν ούτε ευρώ. Επίσης, δεν προβλέ-
πεται τίποτα για τους εργαζόμενους σε επισιτισμό, τουρι-
σμό και ξενοδοχεία που εργάζονται με μορφές ελαστικής
απασχόλησης.

Ανοιχτή πρόκληση
“Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης και οι

υπουργοί του είναι μια ανοιχτή πρόκληση ενάντια στην
εργατική τάξη. Σημαίνουν ανεργία και κομμένους μι-
σθούς για μας, ενώ τα αφεντικά παίρνουν δώρο 24 δισε-
κατομμύρια. Τον τζίρο 120δις των προηγούμενων χρόνων
στον τουρισμό, το κράτος τον επιδοτεί με δεκάδες δισ
για τους εργοδότες και μισούς μισθούς για τους εργά-
τες”, αναφέρει η προκήρυξη του αντικαπιταλιστικού δι-
κτύου στον Επισιτισμό-Τουρισμό “Καμαριέρα”.

“Εργαζόμενους δυο ταχυτήτων με μισθούς που τρέ-
χουν το ίδιο αργά και χαμηλά δημιούργησε το άνοιγμα
των επιχειρήσεων του κλάδου από την κυβέρνηση Μη-
τσοτάκη. Σαν να μην έφτανε η μη τήρηση των καθηλωμέ-
νων συλλογικών συμβάσεων που ζούσαμε, έρχεται η με
τυμπανοκρουσίες προσπάθεια περί ανοίγματος του του-
ρισμού να χτυπήσει κάθε καμαριέρα, σερβιτόρο, μπουφε-
τζή, μάγειρα ή ξενοδοχοϋπάλληλο. Οι συνάδελφοι σε ξε-
νοδοχεία βλέπουν εργοδότες που ή δεν ανοίγουν τα ξε-
νοδοχεία βασιζόμενοι στην πληρωμή επιδόματος στους
εργαζομένους από το κράτος ή τα ανοίγουν με εκ περι-
τροπής εργασία που στην ουσία σημαίνει γενναίες μει-
ώσεις μισθών. Οι συνάδελφοι στην εστίαση αντιμετωπί-
ζουν ξαφνικά δυσανάλογο φόρτο δουλεύοντας με νέα
πιεστικά πρωτόκολλα υγιεινής για ίδια ή χειρότερα μερο-
κάματα στο βωμό της καταναλωτικής εξόρμησης που κή-
ρυξε το υπουργείο Τουρισμού με το Εργασίας”.

Newrest
Οι εργαζόμενοι στη Newrest, στη μαζική συνέλευση

που έκαναν, πήραν απόφαση για απεργιακές κινητοποι-
ήσεις που ξεκινούν από την Τετάρτη 22/6 ενάντια στις
μαζικές απολύσεις που θα προχωρήσει η εταιρία. Η Ne-
wrest είναι μεγάλος όμιλος μαζικής εστίασης-catering,
που εκτός των άλλων, μονοπωλεί την τροφοδοσία των
αεροσκαφών. 

Μ.Ν.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Πανελλαδική κινητοποίηση στην Αθήνα του Επισιτισμού-Τουρισμού, 10/6. Φωτό: Μάνος Νικολάου
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Στηρίξτε την Ανατρεπτική
Συσπείρωση Ηθοποιών

Υποψήφιοι
της ΑΣΗ

Μαζί με τους 
εκπαιδευτικούς

“ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΗΝΗ”

Πού γίνεται 
η ψηφοφορία

Ξεκίνησαν στην Αθήνα οι εκλο-
γές του Σωματείου των Hθο-
ποιών και θα συνεχιστούν μέ-

χρι και την Πέμπτη 25/6. Υποψήφιοι
της Ανατρεπτικής Συσπείρωσης
έχουν συνεχή παρουσία και παρέμ-
βαση, μοιράζοντας τη διακήρυξη
της παράταξης και μιλώντας με τον
κόσμο που κατέφθανε για να ψηφί-
σει.  

“Θεωρώ ότι οι εκλογές αυτές θα
μας βγάλουν πιο δυνατούς και σαν
σωματείο και σαν παράταξη”, μας
είπε η Δήμητρα Σκλάβου, υποψήφια
με την Ανατρεπτική Συσπείρωση.
“Από δω και πέρα, χρειάζεται να εί-
μαστε ενωμένοι για να διεκδικήσου-
με τα δικαιώματα που μας στερεί η
Μενδώνη και το σύστημα συνολικά.
Χρειάζεται να επικοινωνούμε με
τους ηθοποιούς που βγαίνουν μπρο-
στά και παλεύουν, αλλά και με τους
υπόλοιπους που μένουν πιο πίσω,
γιατί έτσι θα πάμε όλοι μπροστά.
Αυτό ήταν το θετικό στις κινητοποι-
ήσεις που κάναμε τις προηγούμενες
βδομάδες, ήμασταν όλοι μαζί στους
δρόμους και καταφέραμε αρκετά
πράγματα”.

“Αγωνιζόμαστε ενάντια στην κυ-
βέρνηση, αγωνιζόμαστε και στις
εκλογές με την Ανατρεπτική Συσπεί-
ρωση”, τόνισε η Χρύσα Μπαλατσού-
ρα, ηθοποιός. “Οι ηθοποιοί ήταν
από τις ομάδες που πλήγηκαν πε-
ρισσότερο λόγω του κορονοϊού. Δεν
πήραν όλοι επίδομα για να μπορέ-
σουν να επιβιώσουν σε αυτήν τη νέα
κατάσταση κι αν δεν κατεβαίναμε
στο δρόμο, θα έπαιρναν ακόμα λι-
γότεροι. Λόγω της μάχης που δώ-
σαμε, συσπειρώθηκαν συνάδελφοι
στο σωματείο κι έχουμε εκατοντά-
δες νέα μέλη. Θέλουμε να συνεχι-

στούν και οι κινητοποιήσεις και η
στροφή προς το σωματείο. Γι' αυτό
είναι σημαντικό να εκπροσωπηθού-
με στο Διοικητικό Συμβούλιο, για να
ενισχύσουμε αυτή τη δυναμική”. 

Μαζικό σωματείο
“Η Ανατρεπτική Συσπείρωση στηρί-

ζει τη μάχη για τα ζητήματα των ηθο-
ποιών, όπως η Συλλογική Σύμβαση,
να σταματήσουν τα 3ωρα και 4ωρα
ένσημα, να μην μπορούν οι εργοδό-
τες να βρίσκουν διάφορους τρόπους
για να μην πληρώνουν τα ένσημα”,
υπογράμμισε ο Αντώνης Αντωνάκος,

ηθοποιός και σκηνοθέτης. “Αυτά
έχουν ως αποτέλεσμα οι ηθοποιοί να
δουλεύουν με λίγο μισθό και να μη
μαζεύουν συντάξιμα ένσημα και να
μένουν χωρίς ασφαλιστική ικανότητα.
Να γίνουν τα ΔΗΠΕΘΕ κρατικοί μη-
χανισμοί που θα επιδοτούνται και θα
προσφέρουν δουλειά σε πλήθος καλ-
λιτεχνών. Θέλουμε ένα ισχυρό και
μαζικό σωματείο που θα συνεχίσει
την πίεση στην κυβέρνηση. Να στηρί-
ζει όλους τους άλλους εργαζόμε-
νους, στην Υγεία, την Παιδεία, στον
ιδιωτικό τομέα, όπου υπάρχει μάχη.
Επίσης, να βρίσκεται στο αντιρατσι-

στικό κίνημα δίπλα στους μετανάστες
και τους πρόσφυγες”.

Θερμή υποδοχή είχε η παρέμβαση
της ΚΕΕΡΦΑ με τη συμμετοχή προ-
σφύγων, που μοίρασαν σε όλους την
προκήρυξη για την αντιρατσιστική
διαδήλωση στις 26/6 στο Σύνταγμα
και τις εκδηλώσεις στο Ρουφ στις
27/6. Πολλοί ήταν αυτοί που έδειξαν
τη στήριξή τους φορώντας το αυτο-
κόλλητο Black Lives Matter – Refu-
gee Lives Matter, που καλεί στη δια-
δήλωση.

Μάνος Νικολάου

Την κινητοποίηση της ΟΛΜΕ την Τρίτη 23/6 στη 1μμ στο
Υπ. Παιδείας ενάντια στο νέο ωρολόγιο πρόγραμμα

που εκτός των άλλων καταργεί τα εικαστικά, στηρίζουν οι
καλλιτέχνες και η Ανατρεπτική Συσπείρωση Ηθοποιών. 

Σε ανακοίνωσή του το Support Art Workers καλεί στην
κινητοποίηση και τονίζει: “Πολιτισμός: Από “είδος υπό
εξαφάνιση” σε αφανισμό: Με την κατάργηση των καλλιτε-
χνικών μαθημάτων στο Λύκειο, οριστικοποιείται και καθί-
σταται πλέον δημόσια η θέση της πολιτείας απέναντι
στην Τέχνη και τον Πολιτισμό. Σε άμεση συνέχεια της
πλήρους εγκατάλειψης του Πολιτισμού, τόσο στις προ-
γραμματικές δηλώσεις, όσο και κατά τη διάρκεια της δια-
κυβέρνησής της, η απόφαση της Κυβέρνησης αυτή,
αδιαμφισβήτητα, καταδικάζει ΚΑΙ τους μαθητές σε εξορία
από οτιδήποτε καλλιτεχνικό και την πνευματική τους καλ-
λιέργεια.”

Την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 7μμ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων η Πρωτοβουλία
“Κάτω Από τη Σκηνή” καλεί στην πρώτη συνάντηση σύστασης του Σωματείου Επαγ-

γελματιών Συντελεστών Παραστατικών Τεχνών. 
Δραματουργοί, ενδυματολόγοι, μουσικοί επιμελητές, σκηνογράφοι, σκηνοθέτες, συνθέ-

τες, σχεδιαστές φωτισμών, χορογράφοι –αλλά και οι βοηθοί των αντίστοιχων ειδικοτήτων,
είναι οι εργαζόμενοι που δουλεύουν “κάτω από τη σκηνή” και θέλει να συσπειρώσει αυτή
η προσπάθεια. Η πρωτοβουλία για τη σύσταση του σωματείου είναι καρπός των μαζικών
κινητοποιήσεων των καλλιτεχνών. 

Το αρχικό κάλεσμα αναφέρει ότι: “η κοινή δράση μοιάζει περισσότερο από ποτέ ανα-
γκαία, προκειμένου να απαντήσει στην επαπειλούμενη επιδείνωση της θέσης όλων των
εργαζομένων, αλλά και των εργαζομένων στον πολιτισμό... Μοιάζει ήδη να γίνεται κοινή
συνείδηση ότι η συμμετοχή στα σωματεία του χώρου και η ενδυνάμωσή τους αποτελεί
μονόδρομο. Γιατί αυτή η μάχη θα διαρκέσει πολύ και απαιτεί συντονισμό και εκλεγμένους
εκπροσώπους που θα μιλούν επίσημα και θα λογοδοτούν. Ακόμη και αν πολλοί από μας
έχουν, για διάφορους λόγους, απογοητευθεί από το συνδικαλιστικό κίνημα, αυτό δεν ση-
μαίνει ότι πρέπει και να το εγκαταλείψουμε. Όσο περισσότεροι συμμετέχουμε σε κάθε
σωματείο, τόσο πιο ισχυρό και δημοκρατικό μπορούμε να το κάνουμε, αντιτάσσοντας στη
λογική της ανάθεσης τη λογική της συμμετοχής”.

Οι εκλογές του ΣΕΗ γίνονται:

• Στην Αθήνα από το Σάββατο
20 Ιουνίου μέχρι και την Πέμ-
πτη 25 Ιουνίου, καθημερινά,
από τις 10 πμ μέχρι και τις 8
μμ στα γραφεία του σωματεί-
ου, Κάνιγγος 33.
• Στην Θεσσαλονίκη την Τε-
τάρτη 24 Ιουνίου από τις 9 πμ
έως και τις 3 μμ και την Πέμ-
πτη 25 Ιουνίου από τις 10 πμ
έως τις 8 μμ,  στο Βασιλικό
Θέατρο, πλ. Λευκού Πύργου.
• Στην Πάτρα την Πέμπτη 25
Ιουνίου από τις 3 μμ μέχρι και
τις 8 μμ, στην αίθουσα Σώκα-
ρη, στο Μέγαρο Λόγου και Τέ-
χνης, στον 3ο όροφο, Πλ. Βα-
σιλέως Γεωργίου Α’
• Στο Ηράκλειο Κρήτης την
Πέμπτη 25 Ιουνίου από τις 3
μμ μέχρι και τις 8 μμ, στο Θέα-
τρο Μορφές.
• Στα Χανιά την Πέμπτη 25
Ιουνίου από τις 3 μμ μέχρι και
τις 8 μμ, στο ΔΗΠΕΘΕ Χανίων.
• Στη Λάρισα την Πέμπτη 25
Ιουνίου από τις 3 μμ  μέχρι και
τις 8 μμ, στο Θέατρο “Κώστας
Τσιάνος” (πρώην Θέατρο του
Μύλου)
• Στον Βόλο την Πέμπτη 25
Ιουνίου από τις 3 μμ μέχρι και
τις 8 μμ, στο Εργατικό Κέντρο
Βόλου.

1.    Αλφόνσο Θανάσης
2.   Αντωνάκος Αντώνης
3.   Αυχιανές Νέστωρας
4.   Κατσανούλη Πέρσα
5.   Κουκαλάνι Βασίλης
6.   Λαμπάτος Γιώργος
7.   Μαρτζούκος

Αλέξανδρος
8.   Μιχαηλίδου Τζόυς
9.   Μπαλατσούρα

Χρυσούλα
10. Μπράιλα Μαρία
11.  Πίττα Τατιάνα
12. Πρεβεδώρου

Σταυρίνα
13. Σκλάβου Δήμητρα
14. Στυλιανού Σοφία
15. Υψηλάντη Κυριακή
16. Χαριάτη Δέσποινα
17.  Χατζηνικολάου

Βαγγέλης
18. Χριστοφυλλάκης

Νίκος 
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ΓΑΛΛΙΑ
Το κύμα
μεγαλώνει

Οαντιρατσιστικός ξεσηκωμός
συνεχίστηκε και στη Γαλλία.
Μετά την κινητοποίηση της

Τρίτης 16/6, όπου οι Sans Papier (με-
τανάστες χωρίς χαρτιά), ενώθηκαν
στο δρόμο με τους εργαζόμενους
των νοσοκομείων, οι διαδηλώσεις του
Σαββάτου 20/6 ξεπέρασαν κάθε
προσδοκία. 

“Είναι μια ιστορική κινητοποίηση:
πραγματοποιήθηκαν διαδηλώσεις σε
πάρα πολλές πόλεις σε όλη τη χώρα
για να απαιτήσουν τη νομιμοποίηση
όλων των μεταναστών χωρίς έγγρα-
φα, το κλείσιμο κέντρων κράτησης και
διαμονή για όλους. Περίπου 50.000
διαδηλωτές διαδήλωσαν στο Παρίσι”
λένε οι Marche des Solidarites (Πο-
ρεία της Αλληλεγγύης), που οργάνω-
σαν την κινητοποίηση.

Η διαδήλωση του Σαββάτου ξεπέ-
ρασε ακόμα κι αυτή της 30ής Μαΐου,
η οποία θεωρήθηκε μεγάλη επιτυχία.
Τότε, αψηφώντας την απαγόρευση
10.000 διαδηλωτές βάδισαν στο Πα-
ρίσι ενώ ανάλογες κινητοποιήσεις
έγιναν σε άλλες 20 πόλεις. Ακόμα μα-
ζικότερη ήταν η συμμετοχή των Sans
Ρapiers, πιο οργανωμένοι και με πε-
ρισσότερες κοινότητες να δίνουν το
παρών. Εργαζόμενοι όπως αυτοί του
δήμου Σεβρ, κήρυξαν απεργία και κα-
τέβηκαν στη διαδήλωση.

“Είναι ένα κίνημα που χτίζεται, είναι
ήδη ισχυρό, γίνεται όλο και πιο δυνα-
τό, όλο και πιο οργανωμένο. Διαδη-
λώσεις έγιναν επίσης στην Ιταλία, το
Βέλγιο, τη Γερμανία.

Είπαμε: εάν η εξουσία δεν ακούει,
πρέπει να φωνάξουμε πιο δυνατά. Εί-
ναι σίγουρο σήμερα ότι έχουμε αυξή-
σει σοβαρά την ένταση. Επομένως,
εάν η εξουσία εξακολουθεί να μην
ακούγει, θα είναι κωφοί. Κωφοί στην
καταπολέμηση του ρατσισμού, κωφοί
στο απλό αίτημα για δικαιοσύνη και
ισότητα, το οποίο, από τις 30 Μαΐου,
εκφράστηκε με τις διαδηλώσεις κατά
του ρατσισμού και της αστυνομικής
βίας. Η σημερινή ημέρα έδειξε την
εντυπωσιακή δύναμη που μπορεί να
πάρει αυτό το κίνημα. Μπορεί να είναι
ακόμα πιο πολυάριθμο, πιο οργανω-
μένο, πιο συντονισμένο.

Οι από πάνω δεν ήθελαν να ακού-
σουν; Είναι πολύ αργά. Η σημερινή
κινητοποίηση έδειξε ότι δεν θα στα-
ματήσουμε: για τη νομιμοποίηση των
μεταναστών χωρίς έγγραφα, για
ελευθερία, ισότητα και αξιοπρέπεια”
σημείωναν ενθουσιασμένοι οι σύν-
τροφοι και συντρόφισσες της Πορεί-
ας Αλληλεγγύης που σε κοινή συνάν-
τηση με τους Sans Papiers, τη Δευτέ-
ρα 22/6, θα συζητούσαν τα επόμενα
αγωνιστικά βήματα.

Συνεχίζεται η εξέγερση στις Ηνωμένες Πο-
λιτείες. Η οργή αναζωπυρώνεται ξανά και
ξανά καθώς η αστυνομική βία δεν σταμα-

τάει να αφήνει πίσω της νεκρούς αφροαμερικά-
νους. 

Την Τετάρτη 17/6, ο Τερόν Μπουν έπεσε νε-
κρός από τα περίστροφα αστυνομικών στο Λος
Άντζελες. Ο αδερφός του είχε βρεθεί κρεμα-
σμένος σε πάρκο λίγες μέρες πριν, ξυπνώντας
μνήμες από τα λιντσαρίσματα μαύρων. Στην
ίδια πόλη, ο 18χρονος Αντρές Κουαντράδο δο-
λοφονήθηκε από τις σφαίρες της αστυνομίας,
την Πέμπτη 18/6. Χιλιάδες απάντησαν διαδηλώ-
νοντας στους δρόμους του Κόμπτον, συγ-
κρουόμενοι με την αστυνομία. 

Το Σάββατο 20/6, η αστυνομία επιχείρησε να
μπει ανεπιτυχώς στην Αυτόνομη Περιοχή του
Capitol Hill, στο Σιάτλ. Το Capitol Hill είναι μια
γειτονιά που μετά από μέρες διαδηλώσεων,
στις αρχές του Ιούνη, εγκαταλείφθηκε από
τους μπάτσους και οι εξεγερμένοι την πήραν
στον πλήρη έλεγχό τους. Πυροβολισμοί έπε-
σαν και το βράδυ της Κυριακής. Ο Τραμπ, απε-
γνωσμένος, είχε ήδη τρίξει τα δόντια στον δή-
μαρχο του Σιάτλ λέγοντάς του (που αλλού;)
στο Τουίτερ: “Πάρε πίσω την πόλη σου. Αν δεν
το κάνεις θα το κάνω εγώ”. Οι προσπάθειες
των μπάτσων το σαββατοκύριακο απέτυχαν,
στο Capitol Hill όμως μετράνε έναν νεκρό και
δύο σοβαρά τραυματίες.

Ωστόσο αυτό που σημάδεψε τις κινητοποι-
ήσεις της τελευταίας εβδομάδας ήταν ο απερ-
γιακός εορτασμός του Juneteenth την Παρα-
σκευή 19/6. Το Juneteenth είναι η ανεπίσημη
γιορτή, στις 19 Ιούνη κάθε χρόνου, που σημα-
τοδοτεί την κατάργηση της δουλείας. Στις 19/6
του 1865 οι τελευταίοι σκλάβοι του Τέξας, έμα-
θαν τα νέα για την κατάργηση της δουλείας,
δυόμιση χρόνια μετά τη σχετική διακήρυξη του
Λίνκολν. Η υιοθέτησή της ως “επίσημης” γιορ-
τής δεν έχει κατοχυρωθεί σε ομοσπονδιακό
επίπεδο, παρότι χαρακτηρίζεται ως η “μαύρη
4η Ιούλη” (4 Ιούλη –  ημέρα ανεξαρτησίας, η
μεγαλύτερη γιορτή στις ΗΠΑ). Συνήθως γιορ-
τάζεται στις αφροαμερικάνικες κοινότητες με
τσιμπούσια, τοπικές παρελάσεις και επισκέψεις
στην εκκλησία. Η φετινή Juneteenth με την εξέ-

γερση να εξελίσσεται, δεν θα μπορούσε παρά
να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις. 

Οι Βlack Lives Matter συλλογικότητες κάλεσαν
σε απεργία, ενώ το συνδικάτο των λιμενεργατών
(ΙLWU) οργάνωσε το σταμάτημα της εργασίας
σε 29 λιμάνια της Δυτικής Ακτής. “Ο λαός αυτής
της χώρας απαιτεί το τέλος της ρατσιστικής βίας
που στέρησε τη ζωή στον αδερφό μας Τζώρτζ
Φλόιντ και τόσους άλλους! Η μάχη ενάντια στη
ρατσιστική τρομοκρατία τραβάει για αιώνες. Εί-
ναι ώρα για την οργανωμένη εργατική τάξη να
μπει στον αγώνα” έλεγε το κάλεσμα του ILWU.
Το συνδικάτο των λιμενεργατών έχει μεγάλη αν-
τιρατσιστική παράδοση, καθώς ήταν από τα
πρώτα που οργάνωσε από κοινού λευκούς και
μαύρους εργάτες τη δεκαετία του '30, ενώ ο
Μάρτιν Λούθερ Κινγκ υπήρξε επίτιμο μέλος του.
Στη συγκέντρωση των απεργών στο Όκλαντ -την
πόλη που γεννήθηκαν οι Μαύροι Πάνθηρες- συμ-
μετείχε μεταξύ άλλων η διάσημη αγωνίστρια και
πανεπιστημιακός Άντζελα Ντέιβις. 

Έχουμε τη δύναμη
“Σήμερα ανανεώνουμε την αφοσίωσή μας

στον αγώνα για απελευθέρωση. Σας ευχαριστώ
που κλείσατε τα λιμάνια” είπε η Ντέιβις ενώ ο
γνωστός σκηνοθέτης και ράπερ Μπουτς Ράιλι,
πρόσθεσε “εκατομμύρια βγήκαν στους δρό-
μους τις τελευταίες δυο βδομάδες. Ακόμα και
σε μικρές πόλεις των 10.000 κατοίκων είδαμε
διαδηλώσεις των 2.000. Έχει έρθει η ώρα που
αναρωτιέται αυτός ο κόσμος, 'ποιό είναι το
επόμενο βήμα; πώς θα συνεχίσουμε;' Σήμερα
απαντάμε αυτό το ερώτημα. Η απάντηση έχει
να κάνει με το γεγονός ότι παράγουμε όλο τον
πλούτο. Έχουμε τη δύναμη να απεργήσουμε,
να σταματήσουμε να τον παράγουμε και να
κλείσουμε αυτή τη μαλακία”. 

Οι κινητοποιήσεις του Juneteenth δεν περιο-
ρίστηκαν στα λιμάνια. Η Σικάγο Τριμπιούν έγρα-
ψε ότι οι διαδηλώσεις της Παρασκευής έκαναν
μια “Juneteenth χωρίς προηγούμενο”. Στη Φιλα-
δέλφεια όπου ο κόσμος βάδισε βουβός κατά χι-
λιάδες, ο δήμαρχος αναγκάστηκε να την κηρύ-
ξει επίσημη γιορτή, ενώ στη Β. Καρολίνα και την
Ουάσιγκτον οι διαδηλωτές έριξαν αγάλματα ρα-
τσιστών στρατηγών του Νότου. 

Ο Τραμπ, βυθισμένος στην κρίση, πήγε να
απαντήσει οργανώνοντας συγκέντρωση οπα-
δών του στην Τούλσα της Οκλαχόμα. Αρχικά
σχεδίαζε να την κάνει ανήμερα του Juneteenth
αλλά μετά από αντιδράσεις, την όρισε για την
επόμενη ημέρα, το Σάββατο 20/6. Από μόνη της
η επιλογή της Τούλσα ήταν μια ρατσιστική πρό-
κληση. Η Τούλσα ήταν η πόλη όπου τέτοιες μέ-
ρες περίπου, το 1921, εκτυλίχθηκε μια από τις
μεγαλύτερες σφαγές μαύρων στις ΗΠΑ με 300
νεκρούς, εκατοντάδες τραυματίες και χιλιάδες
καμμένα σπίτια και μαγαζιά αφροαμερικάνων. Η
εξέγερση των τελευταίων εβδομάδων επανέφε-
ρε το ιστορικό γεγονός στην επιφάνεια, όπως
έκανε με πολλά γεγονότα της ρατσιστικής κλη-
ρονομιάς των ΗΠΑ αλλά και της αντίστασης.

Ο Τραμπ, επένδυε σε μια μεγαλειώδη συγκέν-
τρωση – απάντηση στους εξεγερμένους. Στην
Οκλαχόμα άλλωστε είχε κερδίσει το 2016 ένα
από τα μεγαλύτερα ποσοστά του με 65.3% και
36 μονάδες διαφορά από την Κλίντον. Απειλού-
σε ότι όσοι αντιρατσιστές διαδηλωτές επιχειρή-
σουν να πλησιάσουν την Τούλσα “θα αντιμετω-
πιστούν σκληρά”. Οι υπεύθυνοι της καμπάνιας
του, έλεγαν ότι οι οπαδοί του Τραμπ που θα
συμμετέχουν στη συγκέντρωση μπορεί να φτά-
σουν και το ένα εκατομμύριο. Κοντά στην αρέ-
να είχαν προβλεφθεί 100.000 θέσεις. Μια δεύτε-
ρη εξέδρα είχε στηθεί έξω από το χώρο της
συγκέντρωσης, για να μιλήσει και στους δεκά-
δες χιλιάδες που δεν θα χώραγαν να μπουν.
Μάταια. Η συγκέντρωση αποδείχτηκε φιάσκο.
Λιγότερο από δυο ώρες πριν τη συγκέντρωση,
καμιά 25αριά είχαν μαζευτεί στο χώρο. Αντί για
ένα εκατομμύριο, μόλις 6 χιλιάδες οπαδοί του
Τραμπ τελικά εμφανίστηκαν. Η εξωτερική εξέ-
δρα μαζεύτηκε άρον άρον και ο Τραμπ μίλησε
σε μια θάλασσα από άδειες μπλε καρέκλες.

Ο Τραμπ έγινε περίγελος καθώς άρχισε να
διαδίδεται ότι έπεσε θύμα μιας πλατιάς καμπά-
νιας πιτσιρικάδων που, χρησιμοποιώντας τα σό-
σιαλ μίντια, φρόντισαν να κλείσουν χιλιάδες θέ-
σεις, προκαλώντας τις ψευδείς προσδοκίες του
τραμπικού επιτελείου. Ο ίδιος ο Τραμπ έριξε τις
ευθύνες για το φιάσκο στους “αριστεριστές ρι-
ζοσπάστες που κράτησαν τα πλήθη μακριά”.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Η ριζοσπαστική παράδοση ζωντανεύει
Απεργοί λιμενεργάτες στο Όουκλαντ χαιρέτιζαν την Άντζελα Ντέιβις  
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Ξεριζώνουν οικογένειες
από το καμπ Ελευσίνας

Σε αντίσκηνα στον
Ελαιώνα οι πρόσφυγες
της Πλ. Βικτωρίας

“Λίγο πριν αρχίσει να πετάει τις οικογένει-
ες προς έξωση στο δρόμο, το Υπουρ-

γείο Μετανάστευσης και Ασύλου αποφάσισε
αιφνιδιαστικά τη μεταφορά των 153 προσφύ-
γων, παιδιών και βρεφών, που διαμένουν στο
καμπ της Ελευσίνας σε άλλες δομές της ενδο-
χώρας, από την Εύβοια μέχρι τα Γρεβενά και
τις Σέρρες! Λίγες ώρες αργότερα την πάγωσε,
αλλά για πόσο;”, αναφέρει σε ανακοίνωσή της
η ΚΕΕΡΦΑ.

“Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου,
όλες οι οικογένειες της δομής πρέπει να τα
μαζέψουν άρον-άρον και σε δυο μέρες να
αδειάσουν τη γωνιά, να φορτώσουν τα παιδιά
τους σε λεωφορεία και να χάσουν ξανά σχο-
λεία, γειτονιά, τους γιατρούς τους και τους δι-
κηγόρους τους. Το καμπ θα αδειάσει, και θα
ξαναγεμίσει ως transit κέντρο που θα διαμέ-
νουν πριν την αναχώρησή τους όσοι συμμετέ-
χουν στο πρόγραμμα εθελούσιων επιστροφών
του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης.

Tην ώρα που το Υπουργείο ανακοίνωνε αυτή
τη φρίκη, εργαζόμενοι στη δομή κανόνιζαν την
καλοκαιρινή κατασκήνωση για τα παιδιά του
καμπ ενώ άλλα παιδιά επέστρεφαν από τα
σχολεία τους, στα οποία φοιτούν τα τελευταία
χρόνια ανελλιπώς. Άλλα 50 άτομα περίπου
που είναι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες δεν εί-
ναι καν στις λίστες μεταφοράς, καθώς αυτοί οι
άνθρωποι που είναι υπό έξωση έχουν γίνει ήδη
αόρατοι. Σε δυο μέρες θα βρίσκονται στο δρό-
μο, γιατί έτσι ξέρει η Νέα Δημοκρατία να «λύ-
νει» το «πρόβλημα» της προσφυγιάς...”

“ΟΜηταράκης διέταξε τις μαζικές εξώ-
σεις προσφύγων και οι συνέπειες φά-

νηκαν με τις οικογένειες προσφύγων και τα
μωρά να κοιμούνται κατάχαμα στη Πλατεία Βι-
κτωρίας. Η συνέχεια ήταν να τσουβαλιαστούν
στον Ελαιώνα, με θέση για μητέρες και μωρά
στο χώμα και χωρίς κανένα τεστ για κορο-
νοϊό!” καταγγέλλει σε ανακοίνωσή της η
ΚΕΕΡΦΑ.  

“Πάνω από τριακόσια άτομα στοιβάχτηκαν
στο στρατόπεδο του Ελαιώνα τις τελευταίες
μέρες. Λεχώνες, νεογέννητα και μικρά παιδιά
στην πλειοψηφία τους. Οι συνθήκες είναι τρα-
γικές στον Ελαιώνα, ύπνος στο πάτωμα και
ένα μπουκάλι νερό την ημέρα στα δύο άτομα.
Κακές συνθήκες και ζέστη έχουν εξαντλήσει
τους πρόσφυγες. Πολλοί από αυτούς παρου-
σιάζουν σημεία αφυδάτωσης και εμπύρετα.

Καταγγέλλουν ότι περίμεναν ασθενοφόρο
για μιάμιση ώρα, όταν η δομή είναι μόλις δέκα
λεπτά από το κέντρο, θέτοντας σε κίνδυνο τις
ζωές νέων ανθρώπων. Στην πύλη βρίσκονταν
μάνα με βρέφος με υψηλό πυρετό και ένα δεύ-
τερο παιδί που έκανε επανειλημμένα εμετό.
Ακολούθησαν οι καταιγίδες τις επόμενες μέ-
ρες… Απαιτούμε εδώ και τώρα να υλοποιηθεί
η απόφαση του Δήμου Αθήνας για άμεση στέ-
γαση των προσφύγων σε ξενοδοχεία και σπί-
τια μέσα στις πόλεις με έκτακτη επιχορήγηση
πριν θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές”.

ΛΕΣΒΟΣ  Μεγάλη αντιρατσιστική εκδήλωση
“Μεγάλη εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων διοργάνωσε η «Συνύπαρξη και Επικοινω-

νία στο Αιγαίο» μαζί με το μουσικό συγκρότημα του χορευτικού Αφρικανών Προσφύγων RAD
Music (Refugee African Dance), στην Πλατεία Σαπφούς το περασμένο Σάββατο, ενώ το μουσικό
παρών της έδωσε η Πρωτοβουλία Καλλιτεχνών Λέσβου με συναυ-
λία από ελληνικά τραγούδια αφιερωμένα στην προσφυγική ιστο-
ρία της Ελλάδας” αναφέρει το ειδησιογραφικό σάιτ “Στο νησί”.

“Η πλατεία, σημείο ελεύθερης συνάντησης, συνδιαλλα-
γής και διασκέδασης έγινε ο τόπος που ενώθηκαν όλες οι
φωνές των ανθρώπων οι οποίοι αντιδρούν στη μετατροπή
του νησιού σε μια απέραντη φυλακή. Ήταν μία νίκη απέ-
ναντι στο σκοτάδι των ημερών” αναφέρει ανάμεσα σε άλλα
στο ρεπορτάζ της η Νατάσσα Παπανικολάου στα Πολιτικά.
“Την αρχή έκαναν το Σάββατο 20/6 στο πλαίσιο του εορτα-
σμού της παγκόσμιας ημέρας προσφύγων οι RAD-music...
Την Κυριακή, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας
Hμέρας της Μουσικής, επαγγελματίες DJs της πόλης που
απάντησαν στο κάλεσμα της αντιφασιστικής πρωτοβουλίας
Λέσβου δημιούργησαν ένα μεγάλο πάρτι...”

Ρατσιστική 
επίθεση σε 12χρονο  

Απεργία πείνας στην Π.Ράλλη

Σε ρόλο ιδιωτικού μπράβου της εργοδο-
σίας, αστυνομικός απείλησε δύο απολυ-

μένους μετανάστες εργάτες, απειλή που οι
ίδιοι ευτυχώς κατέγραψαν σε βίντεο. Αμέ-
σως μετά τέσσερις μπράβοι χτύπησαν στο
δρόμο τον ένα από τους δύο. Αυτές είναι οι
πλάτες της αστυνομίας του Χρυσοχοϊδη
στις άθλιες παρανομίες των αφεντικών! 

Η καταγγελία στην οποία προέβησαν εκ
μέρους της ΚΕΕΡΦΑ ο Τζαβέντ Ασλάμ και ο
Πέτρος Κωνσταντίνου περιγράφει τι συνέβη:
“Ο επιχειρηματίας της επιχείρησης εμπο-
ρίας κάρβουνου Carbonito, με έδρα τον
Ασπρόπυργο, απέλυσε δύο εργάτες, στην
αρχή της πανδημίας του κορονοϊού, στις 11
Μάρτη. Εργάζονταν εκεί πολλά χρονιά, ο
ένας μάλιστα 11 ολόκληρα χρόνια και ενώ ο
επιχειρηματίας τους χρωστούσε δεδουλευ-
μένα, τους είπε “ θα σας τηλεφωνήσω αν

σας χρειαστώ”. Τέσσερις μέρες μετά, οι ερ-
γάτες που ζητούσαν να δουλέψουν ξανά
επισκέπτονται την επιχείρηση και βλέπουν
ότι έχουν αντικατασταθεί από άλλους εργά-
τες. Προσέφυγαν στην Επιθεώρηση Εργα-
σίας αργότερα και προέβησαν σε καταγγε-
λία για την εργοδοτική αυθαιρεσία.

Τηλεφώνημα
Όμως αμέσως μετά, δέχτηκαν ένα περίερ-

γο τηλεφώνημα. Ένας αστυνομικός τηλεφω-
νεί από Αστυνομικό Τμήμα απόστασης του-
λάχιστον 30 χιλιομέτρων από την περιοχή και
τους συνιστά να μην “ενοχλούν” με τηλέφω-
να τον “κύριο Νίκο” γιατί αλλιώς θα στείλει
περιπολικό για να τους περάσουν χειροπέ-
δες. Μάλιστα τους ενημερώνει “ότι θα το πει
και στο διοικητή του”! Λίγες ώρες μετα το τη-
λεφώνημα, όταν ο ένας εργάτης επιστρέφει

στο σπίτι του στην Ελευσίνα, λίγα μέτρα μετα
τη στάση του λεωφορείου τον περιμένουν
τέσσερις μπράβοι. Τον ρωτάνε ”Είσαι Τζα-
βέντ Ασίφ;”. Απαντάει “Ναι” και αρχίζουν να
τον χτυπούν. Τρομάζει και φεύγει ενω τον
ακολουθεί αρχικά ένας από τους μπράβους
που δεν τον προλαβαίνει.

Η ασυδοσία των αφεντικών τρέφεται από τα
αντεργατικά μέτρα της κυβέρνησης και τις ρα-
τσιστικές πολιτικές κατά των προσφύγων και
των μεταναστών. Καλούμε το Υπουργείο Προ-
στασίας του Πολίτη να δώσει εξηγήσεις για τη
δράση του συγκεκριμένου αστυνομικού οργά-
νου. Καλούμε τα συνδικάτα να καταδικάσουν
απερίφραστα την εργοδοτική αυθαιρεσία, τις
απολύσεις και την επιβολή εργασιακών σχέσε-
ων τύπου Μανωλάδας. Η Επιθεώρηση Εργασίας
να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες αμέσως”.

Γ.Π.

“Την Παρασκευή 19 Ιούνη στο Περιστέρι ένας
τραμπούκος γονέας χειροδίκησε σε μικρό μα-

θητή με καταγωγή από την Αλβανία και τον οδήγησε
στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού” αναφέρει
καταγγελία της ΚΕΕΡΦΑ. “Ο τραμπούκος γονιός επι-
τέθηκε στο παιδί παρουσία συμμαθητών του, τον
χτύπησε και τον έσυρε στο πεζοδρόμιο, τραυματί-
ζοντας τον στο πόδι. Ενώ τον κλωτσούσε, φώναζε
στο παιδί: “Κωλοαλβανέ θα σε στείλω πίσω στην χώ-
ρα σου”, “την επομένη φορά, αν σε βρω θα σε θά-
ψω”. Του υποβλήθηκε μήνυση για σωματικές βλάβες
με ρατσιστικό κίνητρο. Ήδη, ο μαθητής επισκέφθηκε
τον ιατροδικαστή. 

Ωστόσο δεν είναι η πρώτη φορά που το παιδί πέφτει
θύμα ρατσιστικής συμπεριφοράς. Είχαν προηγηθεί αν-
τίστοιχες επιθέσεις από τον γιό του συγκεκριμένου μέ-
σα στο σχολείο τους στο 47ο Δημοτικό Περιστερίου. 

Η γειτονιά του Περιστερίου έχει αγκαλιάσει τους
μετανάστες και τις μετανάστριες από την Αλβανία
εδώ και δεκαετίες. Καλούμε τους συλλόγους εκπαι-
δευτικών, τους γονείς και τις δημοτικές παρατάξεις
να καταδικάσουν αυτήν την επίθεση ώστε να απομο-
νωθούν οι ρατσιστές και τα σχολεία μας και οι γειτο-
νιές μας να είναι μία ζεστή αγκαλιά για όλα τα παιδιά
ντόπια και μεταναστόπουλα”.

Μετανάστες χωρίς χαρτιά οι οποίοι κρατούνται σε άθλιες συνθήκες στο κο-
λαστήριο της Π.Ράλλη προχώρησαν σε απεργία πείνας την προηγούμενη

βδομάδα. “Κρατούνται έξι μήνες και δεν έχουν καμία ενημέρωση πότε θα αφε-
θούν ελεύθεροι. Βιώνουν τις συνέπειες του ρατσιστικού παραλογισμού που με
τις επιχειρήσεις σκούπα της κυβέρνησης έχει οδηγήσει στις φυλακές 6.500 με-
τανάστες χωρίς χαρτιά

Απαιτούμε να απελευθερωθούν όλοι οι κρατούμενοι μετανάστες χωρίς χαρτιά.
Εδώ και τώρα νομιμοποίηση όλων” αναφέρει η ανακοίνωση της ΚΕΕΡΦΑ.

ΗΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης οργάνωσε το
Σαββατοκύριακο 20 & 21 Ιουνίου εξορ-

μήσεις - παρεμβάσεις στα camp των Διαβα-
τών και Βαγιοχωρίου με το πολύγλωσσο
εφημεριδάκι για να μιλήσει με
πρόσφυγες/ισσες και να τους καλέσει να
συμμετάσχουν στη αντιρατσιστική διαδή-
λωση στις 26 Ιούνη στην Θεσσαλονίκη. 

“Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση των προ-
σφύγων που ξεκίνησαν την οργάνωση της συμμετοχής τους” αναφέρει στην
ανακοίνωσή της: “Οι πρόσφυγες μας μετέφεραν την αγωνία τους για τις επικεί-
μενες εξώσεις καθώς και με τις συνεχείς απειλές για επαναπροωθήσεις καθώς
και ότι υπάρχει κόσμος στα camp που μένει σε σκηνές χωρίς ΑΜΚΑ και με σοβα-
ρά προβλήματα υγείας. Τέλος, καταγγέλλουμε ότι έχει δοθεί εντολή απαγόρευ-
σης εισόδου στο camp των Διαβατών...”

Διαβατά-Βαγιοχώρι 

Μπάτσοι απειλούν απολυμένους μετανάστες 

20/6, Λέσβος



Θέλουμε το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα
στις 26 Ιούνη να είναι μια μεγάλη διαδήλωση-
απάντηση στη ρατσιστική κλιμάκωση της Νέ-
ας Δημοκρατίας ενάντια στους πρόσφυγες
και τους μετανάστες και ενάντια στην φασι-
στική απειλή. Και ταυτόχρονα είναι ένα συλ-
λαλητήριο δεμένο με το διεθνές κύμα των
διαδηλώσεων του ΒLM. Το τριπλό μήνυμα
που στέλνουμε στις 26 Ιούνη στην Αθήνα και
άλλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα είναι: Black
Lives Matter, Refugee Lives Matter, Immigrants
Lives Matter.

Πρόσφυγες
Το πρώτο βασικό μέτωπο που έχουμε να αν-

τιμετωπίσουμε αφορά τα άμεσα σχέδια της
κυβέρνησης της ΝΔ ενάντια στους πρόσφυ-
γες που περιλαμβάνουν μαζικές εξώσεις, ερ-
μητικό κλείσιμο των συνόρων, δημιουργία
κλειστών στρατοπέδων συγκέντρωσης και μα-
ζικές απελάσεις. Είναι η εφαρμογή της γραμ-
μής θα τους “κάνουμε τον βίο αβίωτο” που ξε-
κινάει από τα παράνομα push back στο Αιγαίο
και τον Έβρο και καταλήγει στα κλειστά στρα-
τόπεδα και τις εξώσεις πετώντας τους πρό-
σφυγες στο δρόμο χωρίς επιδόματα και χωρίς
δικαιώματα,

Το τι σημαίνει ρατσιστική πολιτική απέναντι
στους πρόσφυγες ανέδειξε η νέα παράταση
της καραντίνας στα ΚΥΤ των νησιών μέχρι τις
5 Ιούλη, μια καραντίνα που έχει ξεκινήσει από
τις 24 Μαρτίου και ανανεώνεται συνεχώς τά-
χα για την προστασία της δημόσιας υγείας
την ίδια στιγμή που η χώρα ανοίγει μαζικά για
τους τουρίστες. Πρόκειται για σκάνδαλο, αν
σκεφτεί κανείς ότι πρόσφατα στη Μορια
έκλεισαν λόγω έλλειψης προσωπικού τα ια-
τρεία πρώτης αξιολόγησης που άνοιξε ο ΕΟ-
ΔΥ έξω από το ΚΥΤ.

Επιπλέον η κυβέρνηση ΝΔ και ο Κουμου-
τσάκος, επειδή έχουν αναλάβει μαζί με την
Τουρκία τον ρόλο του συνοριοφύλακα της
ΕΕ, όχι μόνο συνεχίζουν τις παράνομες δολο-
φονικές πρακτικές του λιμενικού και της
αστυνομίας που παίρνουν τις μηχανές από τις
βάρκες με τους πρόσφυγες και τους αφήνουν
έρμαιο των κυμάτων στο Αιγαίο, όχι μόνο συ-
νεχίζουν να πυροβολούν στα σύνορα με τον
Έβρο επεκτείνοντας τον φράχτη, αλλά έχουν
υποβάλει και αίτημα στην ΕΕ για την πλήρη
νομιμοποίηση αυτών των παράνομων πρακτι-

κών. 
Απέναντι σε αυτές τις

επιθέσεις έχουμε δει να
ξεδιπλώνεται η αντίστα-
ση. Υπάρχει πολύ μεγά-
λη διάθεση αντίστασης
που φάνηκε τον προ-
ηγούμενο μήνα με την
καμπάνια που ξεκινήσα-
με με την ΚΕΕΡΦΑ ενάν-
τια στις εξώσεις. Ο Μη-
ταράκης επαναλάμβανε
ότι οι εξώσεις των προ-
σφύγων από καμπ και
σπίτια (προκειμένου να
τους αντικαταστήσουν
άλλοι πρόσφυγες από
τα νησιά) θα ξεκινήσουν

την 1η Ιούνη. Αυτό σήμανε την οργάνωση του
κόσμου μέσα στα καμπ με τη δημιουργία επι-
τροπών προσφύγων που ξεσηκώθηκαν λέγον-
τας δεν φεύγουμε από τα καμπ και από τα
σπίτια του προγράμματος Εστία αν δεν μας
παρέχετε αξιοπρεπή στέγη απαιτώντας ταυ-
τόχρονα οικονομική στήριξη για μπορούν να
μάθουν τη γλώσσα και να εργαστούν. Η άρνη-
ση έγινε μαζικό κίνημα και έτσι οι πρόσφυγες
δεν έχουν πεταχθεί ακόμη έξω από τα καμπ
και από τα σπίτια. Η κινητοποίησή τους μαζί
με το κίνημα αλληλεγγύης μπόρεσε να απο-
τρέψει αυτήν την εξέλιξη και ανάγκασε το
υπουργείο να μεταθέσει την ημερομηνία εκκί-
νησης των εξώσεων την 1η Ιούλη (ενώ στη Ρι-
τσώνα ο Μηταράκης έκανε λόγο για δύο μή-
νες παράτασης).  

Αλλά η απειλή  εξακολουθεί να είναι μπρο-
στά και δεν πρέπει να επιτρέψουμε να υλοποι-
ηθεί. Ήδη την προηγούμενη βδομάδα είδαμε
οικογένειες από τη Μόρια -τις οποίες η κυ-
βέρνηση, παρότι είχαν πάρει άσυλο, κρατού-
σε στα νησιά επιβάλλοντάς τους γεωγραφικό
περιορισμό- να έρχονται στο κέντρο της Αθή-
νας και να μένουν άστεγες στην πλατεία Βι-
κτωρίας. Και εκεί βέβαια το κίνημα αλληλεγ-
γύης τους στήριξε κόντρα στις αστυνομικές
επιχειρήσεις, και πετύχαμε να τους φέρουμε
στο Δήμο Αθήνας, στη συνεδρίαση του δημο-
τικού συμβουλίου στο Γκάζι. 

Οι πρόσφυγες μαζί με την ΚΕΕΡΦΑ και αλ-
ληλέγγυους όχι μόνο πραγματοποίησαν συγ-
κέντρωση απ’ έξω, αλλά μπόρεσαν επιπλέον
να μπούνε και να μιλήσουν στο δημοτικό συμ-
βούλιο. Εκεί αποφασίστηκε, μετά από δική
μας πρόταση, ότι η δημοτική αρχή δεν τους
αφήνει στο δρόμο αλλά διεκδικεί άμεση χρη-
ματοδότηση από το κράτος για την στέγασή
τους σε ξενοδοχεία και σπίτια. Οδηγήσαμε σε
υποχώρηση την παράταξη Μπακογιάννη που
αναγκάστηκε να ψηφίσει λευκό (13 ψήφοι)
ενώ η πρότασή μας πήρε 14 υπέρ και 1 κατά

ήταν η ψήφος του χρυσαυγίτη. Στη συνέχεια
βέβαια, το υπουργείο και ο δήμος σκέφτηκαν
την εξής “λύση”: 

Εκεί που ετοιμάζονταν να διώξουν 300 από
τον Ελαιώνα αποφάσισαν να μεταφέρουν τον
κόσμο από την Βικτώρια στον Ελαιώνα, όπου
η κατάσταση που επικρατεί είναι άθλια. Τους
έβαλαν σε σκηνές, όπως είχαν παλιά στο Ελ-
ληνικό ενώ πολλοί εξακολουθούν να κοιμούν-
ται κατάχαμα. Δίνουν στον κόσμο ένα μπου-
κάλι νερό για δύο άτομα εκεί που ήταν ένα
για τον καθένα, με αποτέλεσμα πολλά παιδιά
να παθαίνουν αφυδατώσεις και να αρρωσταί-
νουν από τις απαράδεκτες συνθήκες. Χθες το
βράδυ καλούσαν ασθενοφόρα στον Ελαιώνα.
Είναι συνειδητή πολιτική, αρνούνται να δώ-
σουν σπίτια στον κόσμο και επεκτείνουν τα
καμπ με αντίσκηνα. Την ίδια εικόνα αθλιότη-
τας με τα τσαντήρια βλέπουμε να συμβαίνει
στην επέκταση του καμπ στην Μαλακάσα
όπου λείπουν μερίδες φαγητού.

Αυτή είναι η κατάσταση και ενόψει του συλ-
λαλητηρίου στις 26 Ιούνη βλέπουμε τον κόσμο
στα καμπ να κινητοποιείται, να οργανώνει, να
αντιστέκεται. Οι επιτροπές προσφύγων κα-
λούν και περιμένουμε μεγάλη συμμετοχή από
τα καμπ της Κορίνθου, της Ριτσώνας, της Μα-
λακάσας, του Σχιστού και βέβαια το καμπ του
Ελαιώνα και τα σπίτια, ενώ αντίστοιχες προ-
σπάθειες γίνονται στην Θεσσαλονίκη και στα
Γιάννενα. Θέλουμε όλος αυτός ο κόσμος να
μπορέσει να κατέβει με λεωφορεία στα συλλα-
λητήρια. Απέναντί τους στέκεται η κυβέρνηση
και οι νέοι διοικητές των καμπ που με κάθε
τρόπο επιδιώκουν να τους εμποδίσουν. 

Μετανάστες
Ο ρατσισμός της κυβέρνησης δεν σταματάει

στους πρόσφυγες αλλά επεκτείνεται και στις
κοινότητες μεταναστών που ζούνε χρόνια στην
Ελλάδα. Έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα τρο-
μοκρατίας στους δρόμους απέναντι στους με-
τανάστες που δεν έχουν χαρτιά ότι αν κυκλο-
φορούν, τους περιμένει ο εγκλεισμός στην Κό-
ρινθο, στην Αμυγδαλέζα, στο Παρανέστι και
μετά η απέλαση. Χιλιάδες άνθρωποι δεν έχουν
σήμερα χαρτιά, είτε γιατί δεν τους έχουν ανα-

γνωρίσει σαν πρόσφυγες, είτε γιατί ενώ είχαν
άδειες παραμονής δεν τους τις έχουν ανανεώ-
σει. Μόνο το 5% των μεταναστών που ζει στην
Ελλάδα έχει καταφέρει να εξασφαλίσει άδεια
μακράς διάρκειας σαν αποτέλεσμα του τι
έχουν σημάνει όλοι οι ρατσιστικοί νόμοι των
προηγούμενων ετών και οι προϋποθέσεις των
ενσήμων καθώς ολόκληρα κομμάτια μετανα-
στών έχουν βρεθεί στην ανεργία μέσα στην
μακροχρόνια κρίση που συνεχίζεται, όπως και
η μαύρη εργασία. Αυτό το καθεστώς εργασίας
που χτύπησε ολόκληρη την εργατική τάξη έχει
σημάνει ότι χιλιάδες έχουν χάσει τα χαρτιά
τους. 

Αυτή η κατάσταση, που αποτελεί πανευρω-
παϊκό φαινομενο, τροφοδοτεί σήμερα ένα
ολόκληρο κίνημα που ξεσηκώνεται σήμερα
στην Γαλλία με τους sans papiers, αλλά και
στην Ισπανία και στην Βρετανία. Σε αυτό ακρι-
βώς το πνεύμα για την επιτυχία του συλλαλη-
τηρίου στις 26 Ιούνη κινούνται ταυτόχρονα με
τους πρόσφυγες στα καμπς και οι κοινότητες
των μεταναστών. 

Το African Solidarity Group στο οποίο ανή-
κουν οι κοινότητες Καμερούν, Κογκό, Ακτής
Ελεφαντοστού, Μπουρκίνα Φάσο, Σενεγάλη και
άλλες χώρες της Αφρικής καλεί στο συλλαλη-
τήριο. Την προηγούμενη Παρασκευή πραγμα-
τοποιήσα με μετανάστες από την Αφρική μαζί
με την  ΚΕΕΡΦΑ Κυψέλης, εξόρμηση πόρτα-
πόρτα στην πλ. Αμερικής όπου ήδη αρκετός
κόσμος ήξερε για το κάλεσμα μιας και είχε
προηγηθεί και η παρέμβαση στην ωραία εκδή-
λωση Black Lives Matter που είχαν οργανώσει
τα παιδιά δεύτερης γενιάς στην πλατεία Αμερι-
κής λίγες μέρες πριν. 

Το άλλο κομμάτι που οργανώνει την συμμε-
τοχή του είναι οι μεγάλες κοινότητες του Πα-
κιστάν και του Μπανγκλαντές. Πρόκειται για
ένα κομμάτι της εργατικής τάξης που δου-
λεύει σε άθλιες συνθήκες μαύρης εργασίας
από τα φραουλοχώραφα της Μανωλάδας μέ-
χρι τις βιοτεχνίες στην Αθήνας, που δεν αντέ-
χει άλλο τις σκούπες, που δεν αντέχει να είναι
μόνιμα παράνομο χωρίς χαρτιά με την απειλή
της μόνιμης απέλασης πάνω από το κεφάλι
του. Είδαμε πρόσφατα και τις απεργίες πείνας

από τέτοιο κόσμο που κρατείται
στα αστυνομικά τμήματα και στις
Αμυγδαλέζες και επικοινωνεί συ-
χνά με την ΚΕΕΡΦΑ για να καταγ-
γείλει τα γεγονότα. Όλοι αυτοί
ετοιμάζονται να κατέβουν στο
συλλαλητήριο για να απαιτήσουν
ανθρώπινα δικαιώματα.

Ταυτόχρονα και ο ρατσισμός
απέναντι στην αλβανική κοινότητα
εξακολουθεί να είναι υπαρκτός.
Δεν είναι μόνο η δολοφονία του
Πετρίτ Ζίλφε ή περιστατικά σαν
και το προχθεσινό του ξυλοδαρ-
μού 12χρονου μαθητή από ρατσι-
στή γονέα στο Περιστέρι που ξυ-
λοφορτώνοντάς τον του έλεγε
“Αλβανέ θα σε θάψω πήγαινε στη
χώρα σου”. Το μεγαλύτερο ποσο-
στό απελάσεων από την Ελλάδα
εξακολουθούν να το έχουν οι Αλ-
βανοί μετανάστες, κόσμος που μι-
λάει τη γλώσσα, που μπορεί να

έχει πάει και στα σχολεία. Βλέπετε η επίσημη
προπαγάνδα σήμερα θέλει τους Αλβανούς
μετανάστες ως παράδειγμα ένταξης αντιπα-
ραβάλλοντάς τους με τους μετανάστες από
την Ασία και την Αφρική που υποτίθεται δεν
έχουν το ίδιο “πολιτισμικό” μπάκραουντ. Θέ-
λουν να μας κάνουν να ξεχάσουμε τα κυνηγη-
τά και τις δολοφονίες στα σύνορα με την Αλ-
βανία, για πόσα χρόνια ολόκληρα ο κόσμος
αυτός ζούσε κυνηγημένος, χωρίς χαρτιά,
δουλεύοντας αποκλειστικά στη μαύρη εργα-
σία. Πράγματα που έχουν αρχίσει να συμβαί-
νουν ξανά σήμερα.

Δείτε τι συμβαίνει με τα παιδιά δεύτερης
γενιάς. Στην πραγματικότητα ο δεύτερος νό-
μος κουτσουρεμένης απόδοσης ιθαγένειας
του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει αποδώσει καθώς οι δι-
καιούχοι είναι 220.000 άνθρωποι και αυτοί
που έχουν πάρει είναι 30.000 με τους χρό-
νους αναμονής όλο και να επεκτείνονται.
Υπεύθυνη για αυτήν την πολιτική είναι η γρα-
φειοκρατική αγκύλωση του κράτους όπως
γράφει ο Δημήτρης Χριστόπουλος, εγώ θα
έλεγα ο θεσμικός ρατσισμός, που μετατρέπει
την ιθαγένεια σε ένα καρότο που ποτέ δεν
πιάνεται. Αυτοί οι νέοι βλέπουν το “δεν μπορώ
να αναπνεύσω” στις ΗΠΑ και αισθάνονται
ακριβώς το ίδιο πράγμα και αυτό αφορά όλα
τα παιδιά της δεύτερης γενιάς των μετανα-
στών από την Αλβανία, τα Βαλκάνια, την
Αφρική, την Ασία.

Συνδικάτα
Ταυτόχρονα γίνεται η προσπάθεια για να

συμμετέχουν στην κινητοποίηση όσο περισ-
σότερα σωματεία εργαζομένων γίνεται, στα
σχολεία, τα νοσοκομεία και όλους τους χώ-
ρους εργασίας. Σε αυτήν την κατεύθυνση
πραγματοποιούνται περιοδείες και εκδηλώ-
σεις με τους ίδιους τους μετανάστες και τους
πρόσφυγες, προχθές έξω από το Σωματείο
Ελλήνων Ηθοποιών, αύριο στο νοσοκομείο
του Άγιου Σάββα και άλλους χώρους. Και βέ-
βαια ανοίγουμε το ζήτημα με μαζικές παρεμ-
βάσεις των τοπικών επιτροπών της ΚΕΕΡΦΑ
στις γειτονιές και τους χώρους της νεολαίας. 

Την Παρασκευή 26 Ιούνη πάμε για ένα συλ-
λαλητήριο-σταθμό που θα απαιτήσει άσυλο,
στέγη, ΑΜΚΑ, οικονομική υποστήριξη στους
πρόσφυγες, χαρτιά για όλους τους μετανά-
στες, ιθαγένεια και εκπαίδευση για όλα τα
παιδιά, να σταματήσουν οι απελάσεις και οι
παράνομες επαναπροωθήσεις, να ανοίξουν τα
σύνορα στους πρόσφυγες και να κλείσουν τα
στρατόπεδα συγκέντρωσης. Και το Σάββατο
27 Ιούνη το απόγευμα συζητάμε στο γήπεδο
του Ρουφ πως συνεχίζουμε τον αγώνα από
την επόμενη μέρα.  

Με αφορμή το βάθεμα της ύφεσης, οι καπιτα-
λιστές και οι κυβερνήσεις ετοιμάζουν ένα νέο
γύρο επιθέσεων στην εργατική τάξη και τους
φτωχούς και αναζητούν αποδιοπομπαίους τρά-
γους για τις δικές τους ευθύνες θέλοντας ταυτό-
χρονα να διασπάσουν την εργατική τάξη. Το κά-
νει ο Τραμπ στις ΗΠΑ και από πίσω τρέχει ο Μη-
τσοτάκης που θέλει να γίνει ο Τραμπ της Ευρώ-
πης. Είμαστε μαζί στον αγώνα των μαύρων, των
προσφύγων και των μεταναστών που διεκδικούν
ίσα δικαιώματα, άσυλο και ελεύθερη μετακίνη-
ση, κόντρα στις κυβερνήσεις της ΕΕ που είναι ο
πιο ρατσιστικός, αντιδημοκρατικός θεσμός που
με την πολιτική του ανοίγει εκ νέου το δρόμο
στην ακροδεξιά και τους φασίστες -με το τελευ-
ταίο να αποτελεί ακόμη ένα βασικό λόγο για τον
οποίο διαδηλώνουμε στις 26 Ιούνη. Λίγες μέρες
μετά την επανέναρξη της δίκης της Χρυσής Αυ-
γής, θέλουμε να στείλουμε καθαρό μήνυμα στην
κυβέρνηση και τη δικαστική εξουσία ότι η Χρυσή
Αυγή και όλα τα απότοκα εκτρώματα που αφήνει
πίσω η κατάρρευσή της δεν θα γλυτώσουν την
τιμωρία για τα εγκλήματα που διέπραξαν και συ-
νεχίζουν να διαπράττουν. 

Κλείνοντας, αποτελεί κεντρικό μέτωπο σή-
μερα το να μη δεχθούμε μειωμένα δικαιώμα-
τα στους πρόσφυγες και τους μετανάστες, να
μην υποταχθούμε στην ρατσιστική προπαγάν-
δα του “δεν χωράνε”. Γιατί αυτό οδηγεί αργά
η γρήγορα σε μειωμένα δικαιώματα για
όλους, για τους εργαζόμενους που απειλούν-
ται με απόλυση, τους νέους που “δεν χωρά-
νε” να σπουδάσουν σε ένα δημόσιο πανεπι-
στήμιο, τους συνταξιούχους και τους ανα-
σφάλιστους που “δεν χωράνε” σε ένα νοσο-
κομείο. Το “δεν χωράνε” μας χτυπάει όλους.
Χωράμε όλοι, οι μόνοι που δεν χωράνε είναι
οι καπιταλιστές, οι ρατσιστές και οι φασίστες. 

Νο 1427, 24 Ιούνη 2020

Έξωση στον Μηταράκη - Όχι στους πρόσφυγες

σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη Αντιρατσιστικό Διήμερο 26-27 Ιούνη

Ξεσηκωμός
παντού

Eξορμήσεις πραγματοποιήθηκαν το
περασμένο σαββατοκύριακο στα
καμπ του Ελαιώνα, της Ριτσώνας,

του Σχιστού αλλά και της Μαλακάσας.
Μοιράστηκαν εκατοντάδες προκηρύξεις
με τις προσφύγισσες να πρωτοστατούν
στην ενημέρωση του κόσμου για τη συγ-
κέντρωση στην Αθήνα στο Σύνταγμα στις
26/6 και την ανοιχτή εκδήλωση-συναυλία
της ΚΕΕΡΦΑ την επόμενη μέρα στο γήπε-
δο Ρουφ (θα μεταδοθεί και διαδικτυακά). 

Αντίστοιχες εξορμήσεις έγιναν και στο
καμπ του Κατσικά στα Ιωάννινα αλλά και
στα Διαβατά στην Θεσσαλονίκη (βλ.
σελ.9), όπου θα πραγματοποιηθούν διαδη-
λώσεις στις 26 Ιούνη. «Με την έμπνευση
της αντιρατσιστικής διαδήλωσης που έγινε
στις 4/5 και συγκλόνισε το Ηράκλειο, ορ-
γανώνουμε την καμπάνια της 26 Ιούνη με
κεντρικό σύνθημα «όχι στις εξώσεις των
προσφύγων». Ήδη από νωρίς ξεκινήσαμε
με εξορμήσεις σε χώρους δουλειάς και
στις πλατείες, ενώ έχουμε απευθυνθεί σε
μια σειρά από σωματεία όπως το σωμα-
τείο του ΠΑΓΝΗ, το ΣΜΤ και άλλα, αλλά
και σε συλλογικότητες για να στηρίξουν
την κινητοποίηση. Έχουμε έρθει σε επαφή
με πρόσφυγες και ετοιμάζουμε την συμμε-
τοχή τους στη διαδήλωση ενώ ταυτόχρο-
να, προπαγανδίζουμε με κάθε τρόπο, πα-
νό, αφισοκολλήσεις κλπ το συλλαλητήριο
στις 7 το απόγευμα στα Λιοντάρια» δήλω-
σε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Λεωνίδας
Μαρουλάσοβ από την τοπική ΚΕΕΡΦΑ.

Στα Χανιά πραγματοποιήθηκε σύσκεψη
τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στο Εργατικό Κέν-
τρο. Στην κινητοποίηση καλούν το Στέκι
Μεταναστών, η Ρόζα Νέρα, η ΚΕΕΡΦΑ, ο
ΣΕΠΕ Χανίων ενώ την Δευτέρα 22/6 γινό-
ταν η συνέλευση της τοπικής ΕΛΜΕ. «Το
πρόγραμμα εξώσεων της κυβέρνησης
αφορά και 1000 πρόσφυγες που βρίσκον-
ται στην Κρήτη σε σπίτια του προγράμμα-
τος Εστία» τόνισε η Μαρία Καλιτσουνάκη
σε συνέντευξή της στην ΕΡΑ Χανίων.
«Στις 26 Ιούνη θα διαδηλώσουμε σε συνο-
λικά εφτά πόλεις για να δηλώσουμε ότι
δεν θα επιτρέψουμε να πεταχτεί κανείς
στο δρόμο».

Παρασκευή 
26 Ιούνη
Συλλαλητήρια 7μμ
Αθήνα, Σύνταγμα
Θεσσαλονίκη, Άγ. Βενιζέλου
Πάτρα, Πλατεία Γεωργίου
Ηράκλειο, Λιοντάρια
Χανιά, Πλατεία Αγοράς
Βόλος, Πλατεία Ελευθερίας
Γιάννενα, Περιφέρεια
Ξάνθη, Κεντρική Πλατεία

Σάββατο

27 Ιούνη
Σεράφειο-Ρουφ 
Εκδήλωση, 7μμ
Από την Αμερική έως την Αθήνα, 
να ξηλώσουμε τον ρατσισμό
Ομιλητές: 
Ιάννης Δελατόλας United Against Racism and Fascism, HΠΑ
Ρ.Σ, προσφύγισσα από καμπ Μαλακάσας
Γιώργος Πίττας δημοσιογράφος
Αφροδίτη Φράγκου ΚΕΕΡΦΑ Βορείων - LGBTQ Ανταρσύα
Μαρία Χαρχαρίδου ΔΣ Σωματείου Εργαζ. Νοσ. "Γεννηματάς"
Θανάσης Καμπαγιάννης Πολιτική Αγωγή 
στη δίκη της Χρυσής Αυγής - μέλος ΔΣ ΔΣΑ.
Χαιρετισμός από 
Michael Brown, συνιδρυτής Black Lives Matter - USA

Συναυλία, 9μμ
Συμμετέχουν:
• MC Yinka & The Fuzics • Idra Kayn
• Jerome Kaluta • Pentium Africa 

Η Μπανγκλαντεσιανή Κοινότητα καλεί στο αντιρατσιστικό διήμερο. Δεξιά η αφίσα της Πακιστανικής Κοινότητας για το διήμερο.

Ο Πέτρος Κωνσταντίνου, 
συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ, 
μίλησε στον Γιώργο Πίττα

Παρέμβαση ΚΕΕΡΦΑ Ιωαννίνων 
στο στρατόπεδο του Κατσικά, 21/6.

μαζί με τις Κοινότητες Μεταναστών 
και τις Επιτροπές Προσφύγων από τα
καμπ, σωματεία, συλλογικότητες, φορείς
και δημοτικές κινήσεις ανάμεσά τους 
το Σωματείο Εργαζομένων Αγίου Σάββα, 
η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος
Ακροάματος (ΠΟΘΑ), η ΠΟΣΤ, η ΠΟΕΔΗΝ,
η Ανταρσία στην Κοκκινιά, η Ανταρσία
στο Λιμάνι του Πειραιά, η Ανταρσία στις
Γειτονιές της Αθήνας, το Εκτός των Τει-
χών στο Μαρούσι, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ,
η Αλληλεγγύη για όλους, η Αντιρατσιστι-
κή Πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης, 
η ΑΝΤΑΡΣΥΑ Θεσσαλονίκης,  ο ΣΕΠΕ 
Χανίων, η ΕΛΜΕ Χανίων, η Rosanera, το
Στέκι Μεταναστών Χανίων και η ΚΕΕΡΦΑ.

Στα συλλαλητήρια καλούν



ΧΑΝΙΑ
Μαζική 
συνέλευση
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Τέτοια Λύκεια πρέπει να μείνουν κλειστά

Μαζική ήταν η συνέλευση του
ΣΕΠΕ Χανίων την Πέμπτη 18/6.
Παρά την επιλογή από την πλει-
οψηφία του ΔΣ ενός απομακρυ-
σμένου σχολείου (5χλμ από το
κέντρο της πόλης) και παρά τις
κακές καιρικές συνθήκες, οι συ-
νάδελφοι κάθισαν μέχρι αργά
το βράδυ επιβάλλοντας ότι οι
γενικές συνελεύσεις του συλλό-
γου δεν θα ακυρώνονται από
τις μεθοδεύσεις των συνδικαλι-
στικών ηγεσιών. Με μεγάλη
πλειοψηφία υπερψηφίστηκε η
πρόταση της ΕΑΚ. 

Ανάμεσα στις αποφάσεις εί-
ναι και η πρόταση για κήρυξη
48ωρης απεργίας από τη ΔΟΕ
στην έναρξη της σχολικής χρο-
νιάς, η συμμετοχή στο αντιρα-
τσιστικό συλλαλητήριο στις
26/6, σε συνεργασία με τις αν-
τιρατσιστικές οργανώσεις της
πόλης ενάντια στις εξώσεις
των προσφύγων και η ενημέ-
ρωση των γονέων σχετικά με
τις καταστροφικές συνέπειες
του νόμου Κεραμέως. 

Και οι γονείς
Την επόμενη ημέρα έγινε μαζι-

κή παράσταση διαμαρτυρίας στη
διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαί-
δευσης και την Κυριακή 21/6,
πραγματοποιήθηκε σύσκεψη -
συνέλευση συλλόγων γονέων,
γονέων και εκπαιδευτικών στο
θεατράκι του πάρκου Ειρήνης
και Φιλίας. Συμμετείχαν γονείς
κι εκπρόσωποι συλλόγων γονέ-
ων από 12 σχολεία των Χανίων.
Παραβρέθηκαν επίσης εκπρό-
σωποι από την Ένωση Γονέων
και εκπρόσωποι από τον ΣΕΠΕ
Χανίων. Στη συζήτηση που έγινε
τονίστηκε ότι ο αγώνας των εκ-
παιδευτικών και των γονέων
ενάντια στις απολύσεις εκπαι-
δευτικών και την αύξηση του
αριθμού των μαθητών ανά τμή-
μα είναι κοινός. Ήδη το γεγονός
ότι, έπειτα από την προχθεσινή
κινητοποίηση, τα τμήματα στο
19ο και 15ο δημοτικό δεν θα
συμπτυχθούν είναι δείγμα ότι ο
αγώνας μπορεί να φέρει αποτε-
λέσματα. Αποφασίστηκε να
πραγματοποιηθεί νέα παράστα-
ση διαμαρτυρίας την Τρίτη 23/6
στα γραφεία της διεύθυνσης
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μα-
ζί με την κινητοποίηση που ορ-
γανώνει η ΕΛΜΕ ενάντια στην
κατάργηση ειδικοτήτων από την
δευτεροβάθμια εκπαίδευση και
τον νόμο Κεραμέως. 

Σεραφείμ Ρίζος
μέλος Δ.Σ ΣΕΠΕ Χανίων

Όλα είναι θέμα παιδείας. Αυτό το
πιστεύουν πολλοί. Σίγουρα το πι-

στεύουν αυτοί που διαχειρίζονται τα
νήματα στον σύγχρονο κόσμο. Έτσι
για να επιτύχουν την χειραγώγηση
της μάζας και να ελέγξουν την τερά-
στια δύναμη που διαθέτει έχουν θέση
ως βασικό στόχο να εξαλείψουν την
ουσιαστική παιδεία και διαπαιδαγώγη-
ση του ανθρώπου. Η προσπάθεια δεν
είναι καινούργια έχει ξεκινήσει εδώ
και αρκετές δεκαετίες.

Ο βασικός τους στόχος είναι να ξε-
γελάσουν τους ανθρώπους και να
τους πλασάρουν ένα σύστημα αξιο-
κρατικό δήθεν που θα τους προσφέ-
ρει πλήρη γνώση και θα καταφέρνει
να βγάζει εξειδικευμένους επιστήμο-
νες. Έτσι με αυτήν τη δικαιολογία θα
πετύχουν τον σκοπό τους και αυτοί οι
επιστήμονες θα είναι και ανιστόρητοι
και δεν θα έχουν καθόλου κριτική σκέ-
ψη σε αυτά που θα κληθούν να αντι-
μετωπίσουν καθημερινά. Όπως είναι
πλέον γνωστό για να εξαλείψει έναν
πολιτισμό χρειάζεται να τον κάνει να
ξεχάσει την ιστορία του και την γλώσ-
σα του. Πράγμα το οποίο συμβαίνει
με αργά και μεθοδικά βήματα.

Δήθεν καλύτερη
Συστηματικά τα τελευταία χρόνια

έχει αρχίσει μια προσπάθεια απαξίω-
σης της παιδείας και εισαγωγή νεοφι-
λελεύθερων μεθόδων και πρακτικών
που θα την εκσυγχρονίσουν και “δή-
θεν” θα την κάνουν καλύτερη. Θα στα-
θώ όμως στις τελευταίες ειδήσεις που
αφορούν το πολυνομοσχέδιο και την
μετάδοση μαθημάτων εντός σχολικής
τάξης. Γίνονται μεθοδικά βήματα ώστε
η μάζα να το δεχτεί και να πιστέψει ότι
είναι μια καλή ενέργεια που θα οδηγή-
σει στην καλή και σωστή ανάπτυξη και
μόρφωση των παιδιών μας.

Οι δάσκαλοι θα είναι πλέον χαμογε-
λαστοί υπάλληλοι που στόχος τους
θα είναι να ικανοποιήσουν τους πελά-
τες - μαθητές ώστε να συνεχίσουν να
παίρνουν το μισθό τους και αν είναι
καλοί ίσως πάρουν και  μπόνους.

Εδώ και χρόνια έχουμε ξεπουλήσει
και έχουμε χάσει αρκετά ιδανικά που
κατακτήθηκαν με πολλούς αγώνες και
τολμώ να πω και με αίμα. Ας βάλουμε
ένα φρένο σε αυτή την κατρακυλά και
ας σώσουμε το τελευταίο προπύργιο -
πριν μας κατακτήσουν ολοκληρωτικά -
που είναι η παιδεία μας. Πρέπει να θέ-
λουμε να μετατρέψουμε αυτήν την εξέ-
γερση που κάναμε πριν από χρόνια σε
επανάσταση και να σταματήσουμε την
λεηλασία του πολιτισμού μας. Η δύνα-
μη μας είναι μόνο η μάζα, με αυτή θα
κερδίσουμε όλους τους αγώνες. Όταν
είμαστε όλοι μαζί κάνουμε θαύματα. Ας
σεβαστούμε επιτέλους την ιστορία μας.

Ιωάννης Γκουγκουγιάννης,
εκπαιδευτικός

Και μετά το “θεϊκό” νομοσχέδιο για την Παιδεία
βγήκαν και τα “εξαπτέρυγα” ωρολόγια προγράμματα
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ύμνος στην από-
λυση και στην ανεργία χιλιάδων αναπληρωτών και
αποφοίτων σχολών, με τον εξοβελισμό από τα λύκεια,
όχι τυχαία, των Κοινωνικών Επιστημών και της Καλλι-
τεχνικής παιδείας. 

Ωρολόγια προγράμματα που στερούν στους αυρια-
νούς πολίτες το δικαίωμα της συνειδητής επιλογής, το
δικαίωμα στην ελεύθερη σκέψη και έκφραση και κάθε
δυνατότητα ερευνητικής δράσης σε θέματα που τους
απασχολούν και τους προβληματίζουν. Αυριανούς πο-

λίτες που τους αναγκάζουν στην υποχρεωτική παρακο-
λούθηση δεύτερης ξένης γλώσσας, εφαρμογών πληρο-
φορικής και κόντρα μαθήματος. Από τον Σεπτέμβρη
στα Λύκεια εξεταζόμαστε διαρκώς, στιγματιζόμαστε,
προσευχόμαστε, παπαγαλίζουμε, μιλάμε λατινικά, γαλ-
λικά (χωρίς πιάνο), γερμανικά, σερφάρουμε, χρωματί-
ζουμε φωτοτυπίες προσέχοντας να μη βγαίνουμε απ'
τα όρια, αθλούμαστε λίγο παραπάνω και αποδεικνύου-
με ότι ο φιλόλογος έχει και μαθηματική σκέψη. Αυτά τα
λύκεια τον Σεπτέμβρη πρέπει να μείνουν κλειστά.

Βασιλική Θεοδωρίδου
εκπαιδευτικός καλλιτεχνικών μαθημάτων

Οργή έχει προκαλέσει η αιφ-
νίδια κίνηση του Υπουργεί-
ου Παιδείας να καταργήσει

τις ώρες καλλιτεχνικών μαθημάτων
και κοινωνιολογίας από το πρό-
γραμμα των Γενικών Λυκείων. Οι ει-
καστικοί εκπαιδευτικοί απάντησαν
με μια μαζική συγκέντρωση δια-
μαρτυρίας έξω από το Υπουργείο
Παιδείας, το μεσημέρι της Τρίτης
23/6. Στην συγκέντρωση κάλεσε
και η ΟΛΜΕ. Είχε προηγηθεί συνέ-
λευση στην ΑΣΚΤ το Σάββατο 20/6.

“Η συνέλευση είχε πάνω από 100
συναδέλφους και συναδέλφισσες,
μόνιμους και αναπληρωτές” δήλω-
σε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο
Στέλιος Γιαννούλης, εικαστικός εκ-
παιδευτικός και μέλος του Δ.Σ ΣΕ-
ΠΕ Γλυφάδας Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης. “Τόσο μαζική συμμετο-
χή δεν είναι πολύ συνηθισμένη για
τον κλάδο μας. Συμμετείχε επίσης
αντιπροσωπεία των συναδέλφων
θεατρολόγων που στο χαιρετισμό
τους μίλησαν για την ανάγκη συν-
τονισμού και κοινού αγώνα, εργά-
τες τέχνης από την καμπάνια sup-
port art workers, αντιπροσωπεία
του Συντονιστικού Αναπληρωτών,
εκπρόσωποι του Εικαστικού Επιμε-
λητηρίου και της ΑΣΚΤ. Η συζήτη-
ση ήταν πολύ πλούσια με όλους

και όλες να θέλουν άμεσα βήματα
για να μην περάσει η νέα επίθεση.
Μπήκαν πολλές προτάσεις, αρκε-
τές με φαντασία. 

Από τη μεριά μας, ως καλλιτέ-
χνες εκπαιδευτικοί του Δικτύου “Η
Τάξη μας”, βάλαμε ότι έχουμε απέ-
ναντί μας μια κυβέρνηση που βάζει
ξεδιάντροπα τα κέρδη και τις ανάγ-
κες της αγοράς, πάνω από τις
ανάγκες της κοινωνίας και των ερ-
γαζομένων. Βάλαμε όλα τα παρα-
δείγματα για αυτόν τον ισχυρισμό
από την περίοδο της καραντίνας
μέχρι σήμερα.

Δεν είμαστε μόνοι
Αυτή η νέα επίθεση στους εικα-

στικούς εκπαιδευτικούς, την Παι-
δεία και την τέχνη εντάσσεται σε
αυτό το πλαίσιο, στο χτίσιμο ενός
σχολείου φτηνού κι ευέλικτου. Το-
νίσαμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας
σε αυτή τη μάχη. Βάλαμε την εικό-
να από την επιτυχημένη απεργία
των εργαζόμενων στην Υγεία, αλλά
κι όλων των κλάδων που αγωνίζον-
ται το τελευταίο διάστημα. Με αυ-
τά τα κομμάτια εργαζομένων χρει-
άζεται να συντονιστούμε και να πα-
λέψουμε από κοινού. Μπήκε στη
συζήτηση η κινητοποίηση της Τρί-
της 23/6 και υπερθεματίσαμε ότι

χρειάζεται μαζική συμμετοχή και
στάσεις εργασίας. Επιμείναμε επί-
σης ότι χρειάζεται να ορίσουμε μια
ημερομηνία για να οργανώσουμε
ένα συλλαλητήριο και συναυλία
στο Σύνταγμα που θα συσπειρώσει
όλους τους συναδέλφους και θα
στείλει καθαρό μήνυμα στην Κερα-
μέως, προσθέτοντας ότι χρειάζεται
αντεπίθεση όλου του κόσμου της
εκπαίδευσης με απεργίες το Σε-
πτέμβρη στα σχολεία και καταλή-
ψεις στις σχολές. Καλέσαμε τέλος
όλες και όλους στο αντιρατσιστικό
συλλαλητήριο στις 26 Ιουνίου στο
Σύνταγμα”.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας
ενάντια στην κατάργηση των καλλι-
τεχνικών μαθημάτων έγινε τη Δευ-
τέρα 22/6 και στη Θεσσαλονίκη.
Στην Πάτρα, η Α' ΕΛΜΕ Αχαΐας,
ανακοίνωσε αποχή από τη βαθμο-
λόγηση των πανελλαδικών εξετά-
σεων την Τρίτη 23/6, γενική συνέ-
λευση την Τετάρτη 24/6, στις 7μμ,
στο προαύλιο του 6ου/11ου ΓΕΛ
και συλλαλητήριο την Πέμπτη 25/6,
στις 7μμ, στην πλατεία Γεωργίου.

Στην Αθήνα, νέο συλλαλητήριο
θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη
25/6, 7μμ, στο Σύνταγμα.

Σ.Μ.

Μαχητική απάντηση
στην “άτεχνη” Κεραμέως

“Όλοι μαζί 
κάνουμε
θαυματα”

23/6, Συγκέντρωση εκπαιδευτικών έξω από το Υπουργείο Παιδείας. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης



Μια εξέγερση έχει απλώθεί στις
ΗΠΑ μετά τη δολοφονία του
Τζ.Φλόιντ και εμπνέει εκατομμύ-
ρια αγωνιστές κι αγωνίστριες σε
όλο τον κόσμο. Πως βλέπεις αυτή
την εξέλιξη;

Η έκρηξη που συγκλονίζει τις ΗΠΑ
κοντά ένα μήνα, στέλνει ένα ξεκάθα-
ρο μήνυμα: οι εξεγέρσεις των εργα-
τών και της νεολαίας είναι στην ημε-
ρήσια διάταξη, η συσσωρευμένη ορ-
γή ξεσπάει και μπορεί να σαρώσει
το σύστημα που σπέρνει πανδημίες
και θάνατο για τους φτωχούς, δια-
κρίσεις, καταστολή και περιβαλλον-
τική καταστροφή.  

Το 2019 είδαμε εκατομμύρια αν-
θρώπους να ξεσηκώνονται και να
διαδηλώνουν στο Σουδάν και την
Αλγερία, στο Εκουαδόρ και την Χιλή,
στο Λίβανο και το Ιράκ, στο Χονγκ
Κονγκ και την Ινδία. Η πανδημία του
κορονοϊού μπορεί να φρέναρε προ-
σωρινά αυτό το κύμα, αλλά δεν το
σταμάτησε. Η κυρίαρχη τάξη νόμιζε
ότι θα καταφέρει να ελέγξει τις αντι-
δράσεις με την καραντίνα, την απει-
λή της κρίσης που επιδεινώνεται ρα-
γδαία, αλλά και με τον ρατσισμό
που χρησιμοποιεί συστηματικά σαν
εργαλείο για να διασπάσει και να
αποπροσανατολίσει την οργή του
κόσμου. 

Έπεσε έξω! Το κίνημα επιστρέφει
ακόμα πιο ριζοσπαστικοποιημένο και
η φωτιά της έκρηξης φτάνει πλέον
στην καρδιά του καπιταλισμού, κά-
νοντας τον άλλοτε ...«πανίσχυρο»
Τραμπ να τρέχει να κρυφτεί στα λα-
γούμια του Λευκού Οίκου για να γλι-
τώσει. Και από την Αμερική αντηχεί
σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κό-
σμου κόντρα στους κάθε λογής
Τραμπ που μας κυβερνάνε. 

Το χαρτί του ρατσισμού καίγεται
όχι μόνο στους δρόμους της Νέας
Υόρκης αλλά και στο Παρίσι που οι
υγειονομικοί διαδηλώνουν την αλλη-
λεγγύη τους στους μετανάστες χω-
ρίς χαρτιά, όπως έκαναν και τα Κί-
τρινα Γιλέκα την περασμένη χρονιά,
στο Λονδίνο, στο Βερολίνο, στην
Αθήνα, παντού. Η έμπνευση από το
κίνημα Black Lives Matter βγάζει στο
δρόμο χιλιάδες και χιλιάδες στο
πλευρό των προσφύγων και των με-
ταναστών κόντρα στην Ευρώπη
φρούριο και τη ρατσιστική πολιτική
της ΝΔ, τις εξώσεις, τις απελάσεις
και τις δολοφονίες  στα σύνορα. 

Η μεγαλειώδης διαδήλωση αλλη-
λεγγύης στην εξέγερση στις ΗΠΑ
που κάλεσε στις 3 Ιούνη η ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ μαζί με άλλες δυνάμεις της μα-
χόμενη αριστεράς, έδωσε την ευκαι-
ρία να εκφραστεί αυτή η διάθεση κι
εδώ. Είναι καθήκον μας να οργανώ-
σουμε τη συνέχεια.

Η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί

να πείσει ότι “μας έσωσε” από τον
κορονοϊό και την ίδια στιγμή εξα-
πολύει επιθέσεις απέναντι στην ερ-
γατική τάξη. Ποιές είναι οι απαντή-
σεις που παίρνει και ποιός είναι ο
ρόλος της αντικαπιταλιστικής αρι-
στεράς σε αυτές;

Πίσω από τα παραμύθια της κυ-
βερνητικής προπαγάνδας για «κυ-
ριαρχία του Μητσοτάκη», για πετυ-
χημένη αντιμετώπιση τόσο του κο-
ρονοϊού όσο και της οικονομικής
κρίσης, η πραγματικότητα είναι δια-
φορετική. Η οικονομία δεν παίρνει
μπρος, όσες «διευκολύνσεις» και να
παρέχει η κυβέρνηση στους Βασιλά-
κηδες, τις τουριστικές επιχειρήσεις
και όλα τα λαμόγια της ιδιωτικής
πρωτοβουλίας, που το μόνο που
τους νοιάζει είναι τα κέρδη τους, ρι-
σκάροντας έναν δεύτερο γύρο παν-
δημίας και τις ζωές μας. 

Πολιτικά, έναν χρόνο μετά την
εκλογική της νίκη, η ΝΔ βρίσκεται
πολιορκημένη από την οργή και τους
αγώνες ενός εργατικού κινήματος.
Οι εργαζόμενοι της Υγείας άνοιξαν
το δρόμο με την απεργία στις 7
Απρίλη, κλιμάκωσαν ακόμα περισσό-

τερο με την συγκλονιστική απεργία
στις 16 Ιούνη και συνεχίζουν, οι ερ-
γαζόμενοι στον επισιτισμό – τουρι-
σμό παίρνουν τη σκυτάλη και μαζί οι
εκπαιδευτικοί, οι εργάτες της Τέ-
χνης, οι εργαζόμενοι στους Δήμους,
στην ΕΥΔΑΠ και τις ΔΕΚΟ. Μια σειρά
χώροι και κλάδοι βγαίνουν στον αγώ-
να ενάντια στις απολύσεις, τις ιδιωτι-
κοποιήσεις, τις μειώσεις των μισθών. 

Σε αυτές τις συνθήκες η ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ χρειάζεται να παίξει μεγαλύτερο
ρόλο. Να στηρίξει με όλες τις δυνά-
μεις της τις απεργίες και τις εργατι-
κές αντιστάσεις. Ενωτικά και αιχμη-
ρά, οργανώνοντας από τα κάτω και
βάζοντας πίεση σε όλες τις ηγεσίες
να κινηθούν. Το παράδειγμα του
Συντονιστικού των Νοσοκομείων δεί-
χνει τον τρόπο που αυτό γίνεται πρά-
ξη και μπορεί να γενικευτεί σε όλους
τους χώρους. Αποφεύγοντας τον σε-
χταρισμό και τις διασπαστικές πρω-
τοβουλίες, οι δυνάμεις της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ μπορούν να συσπειρώνουν όλο
τον κόσμο που θέλει να παλέψει.

Αυτό ισχύει και για το αντιρατσι-
στικό και αντιφασιστικό κίνημα,
όπου χάρη στην ΚΕΕΡΦΑ έχουμε

παίξει πρωτοπόρο ρόλο. Η ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ πρέπει να σταθεί στο πλευρό
των προσφύγων και των μετανα-
στών, στον κοινό αγώνα για να κλεί-
σουν τα στρατόπεδα συγκέντρω-
σης, για άσυλο, στέγη και χαρτιά σε
όλους. Να αντισταθεί στον εθνικισμό
και την απειλή του πολέμου, την κα-
ταστολή και τη λεηλασία της φύσης,
μαζί με τους χιλιάδες που βγαίνουν
στο δρόμο.

Ποιά είναι τα επόμενα βήματα για
την ΑΝΤΑΡΣΥΑ;

Πολλοί αγωνιστές που συγκρούον-
ται με την κυβέρνηση και γυρνάνε
την πλάτη στην «υπεύθυνη αντιπολί-
τευση» της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ,
έχουν μεγαλύτερη εκτίμηση σήμερα
στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ που την κρίσιμη πε-
ρίοδο της καραντίνας υπεράσπισε
έμπρακτα το δικαίωμα στην πολιτική
και συνδικαλιστική δράση κόντρα
στις κυβερνητικές απαγορεύσεις,
απορρίπτοντας τις λογικές «θα λογα-
ριαστούμε μετά». Σε όλον αυτόν τον
κόσμο χρειάζεται να ανοιχτεί η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ. 

Η εκδήλωση που οργανώνει στις 6

Ιούλη στο Πεδίον του Άρεως είναι ένα
βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Σε στιγμές σαν τις σημερινές που
ολόκληρος ο κόσμος είναι σε ανα-
βρασμό, αποκτάει ξεχωριστή σημα-
σία η συζήτηση για την προοπτική.
Και η αντικαπιταλιστική/επαναστατι-
κή αριστερά είναι η δύναμη που
μπορεί να προβάλει καθαρά δύο πο-
λύ βασικές αιχμές. 

Πρώτον, την ανάγκη σύνδεσης
του νέου κινήματος με την απεργια-
κή δύναμη της εργατικής τάξης.
Βλέπουμε ήδη να γίνεται αυτό πρά-
ξη όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά διε-
θνώς. Δίπλα στους εξεγερμένους
για την δολοφονία του Τζορτζ
Φλόϊντ στις ΗΠΑ απεργούν οι οδη-
γοί των λεωφορείων, οι νοσοκομει-
ακοί, οι λιμενεργάτες. Και αυτό δίνει
έμπνευση για να γενικεύονται αυτές
οι συνδέσεις και στις υπόλοιπες χώ-
ρες. 

Και δεύτερον, την ανάγκη για ένα
αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα πάλης
εδώ και τώρα, σαν την μόνη ρεαλι-
στική λύση απέναντι στις κυβερνητι-
κές επιθέσεις και την βαρβαρότητα
του συστήματος που βυθίζεται στη
χειρότερη κρίση του. Διαγραφή του
χρέους για να βρούμε λεφτά για τα
δημόσια νοσοκομεία, τα σχολεία και
τις δημοτικές υπηρεσίες. Κρατικο-
ποίηση χωρίς αποζημίωση και με ερ-
γατικό έλεγχο και όχι νέα «πακέτα
διάσωσης» στις τράπεζες, στις αερο-
πορικές εταιρείες, στις ιδιωτικές κλι-
νικές, στα ξενοδοχεία και κάθε μεγά-
λη επιχείρηση που ζητάει κυβερνητι-
κή επιδότηση για να σωθεί. Ρήξη με
την ΕΕ που κλονίζεται από  τους αν-
ταγωνισμούς των κρατών μελών της
καθώς η κρίση χοντραίνει. Ανατροπή
της κυβέρνησης Μητσοτάκη, όχι για
να περιοριστούμε στη διαχείριση του
συστήματος από μια κυβέρνηση σαν
του ΣΥΡΙΖΑ, που οδηγεί σε συμβιβα-
σμούς και ήττες, αλλά για να ανοί-
ξουμε την προοπτική της αντικαπιτα-
λιστικής ανατροπής και της εργατι-
κής επανάστασης. 

Έχουμε να ξεπεράσουμε υπαρ-
κτές αδυναμίες της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, αν-
τιλήψεις και πρακτικές που αναπα-
ράγουν τον σεχταρισμό και την εσω-
στρέφεια και κοστίζουν χαμένες ευ-
καιρίες. Σημαία μας δεν μπορεί να
είναι οι καταγγελίες προς την υπό-
λοιπη Αριστερά, ακόμα και στο εσω-
τερικό του μετώπου μας, αλλά οι
πρωτοβουλίες που συσπειρώνουν
τον κόσμο που θέλει να παλέψει και
έχουν στόχο να τραβάνε μπροστά
όλη την Αριστερά. 

Η αντικαπιταλιστική αριστερά εί-
ναι πιο δυνατή και έμπειρη από τον
Μάη του ’68. Αυτό σημαίνει μεγαλύ-
τερες δυνατότητες αλλά και ευθύ-
νες πάνω μας. Στο χέρι μας είναι να
ανταποκριθούμε στις προκλήσεις!
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Είναι η ώρα για δυνατή ΑΝΤΑΡΣΥΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΡΣΥΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΛΗ, 7.30 μμ, ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΣ (πρώην Οικονομίδη) ΠΕΔΙΟ ΑΡΕΩΣ 

Ο Γιάννης Σηφακάκης 
από την ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ
και το ΣΕΚ μίλησε στον 
Στέλιο Μιχαηλίδη
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Την Τετάρτη 24 Ιούνη συνεχί-
ζεται η δίκη της Χρυσής Αυ-

γής, μετά την τρίμηνη διακοπή
της λόγω των μέτρων για την
πανδημία. Με επιστολή τους
προς τον Πρόεδρο του Τριμε-
λούς Συμβουλίου Διοίκησης του
Εφετείου Αθηνών στις 15/6, οι
συνήγοροι της Πολιτικής Αγω-
γής ζητούν την επίσπευση της
δίκης. 

Η Πολιτική Αγωγή διεκδικεί την
καθημερινή διεξαγωγή της και τη
λήψη μέτρων ώστε να εξαντλεί-
ται το ωράριο των δικασίμων.
Εκτίμηση των δικηγόρων Πολιτι-
κής Αγωγής είναι ότι με αυτές τις
προϋποθέσεις μπορεί η δίκη να
τελειώσει το φετινό Οκτώβριο.
(δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση
εδώ: tinyurl.com/y9kd5q2l).

Το δικαστήριο έχει καλέσει
τέσσερις συνηγόρους υπερά-
σπισης για την συνεδρίαση της
24/6, οι οποίοι θα αγορεύσουν
για τις επιμέρους υποθέσεις.
Σημειώνεται ότι τους έχει δοθεί
η δυνατότητα να αγορεύσουν
ξεχωριστά για τις υποθέσεις και
για την εγκληματική οργάνωση
και κάποιοι από τους συνηγό-
ρους έχουν ζητήσει να πάρουν
τον λόγο δυο και τρεις φορές.
Μετά τις τέσσερις αυτές αγο-
ρεύσεις έρχεται η σειρά των
αγορεύσεων για την εγκληματι-
κή οργάνωση.

Αντεπίθεση
Μέσα στους τρεις μήνες της

διακοπής της δίκης η Νέα Δημο-
κρατία εξαπέλυσε ρατσιστικές
πολιτικές και κλιμάκωσε την κα-
ταστολή. Σε συνδυασμό με την
απουσία της δίκης θα μπορού-
σαν αυτές οι πολιτικές να γίνουν
χείρα βοηθείας στους ναζί δολο-
φόνους για να ξαναβγούν στην
επιφάνεια. Κι όμως η κρίση της
ναζιστικής οργάνωσης βάθυνε
ακόμα πιο πολύ, ενώ παράλληλα
το κίνημα πιέζει την κυβέρνηση
πανταχόθεν. Η εβδομάδα που
ξεκινάει η δίκη είναι γεμάτη
απεργιακές κινητοποιήσεις της
εργατικής τάξης που δεν είναι
διατεθειμένη να πληρώσει το κό-
στος της κρίσης και της πανδη-
μίας, ενώ κλείνει με μια μαζική
πανελλαδική αντεπίθεση του αν-
τιρατσιστικού κινήματος που
βροντοφωνάζει ότι “Οι ζωές των
προσφύγων μετράνε” στις 26
και 27 Ιούνη. Το κίνημα που κό-
βει τα πόδια στην κυβέρνηση και
σε κάθε επίδοξο συνεχιστή ή μι-
μητή των ναζί, μπορεί και να βά-
λει τους Μιχαλολιάκους στη φυ-
λακή.

Α.Φ.

Συγκέντρωση και διαδήλωση
στον Πειραιά ενάντια στο

Master Plan της Cosco καλείται
την Πέμπτη 25/6, στις 7μμ, στην
πλατεία Κοραή, από ένα μεγάλο
φάσμα σωματείων και φορέων. 

Ανάμεσά τους το Εργατικό
Κέντρο Πειραιά, η ΠΕΝΕΝ, η
Αγωνιστική Ταξική Ενότητα ΕΚΑ
και Ταξική Εργατική Συσπείρωση
του ΕΚΠ, η Ανταρσία στο Λιμάνι,
οι Ενεργοί πολίτες Α’ κοινότητας
- Όχι λιμάνι στην Πειραϊκή, οι κι-
νήσεις Λιμάνι φιλικό στην πόλη,
Τα παιδιά του Πειραιά, Αγωνιστι-
κή Πρωτοβουλία “SOS Πειραι-
άς”, το δίκτυο Support Earth, η
Πρωτοβουλία Ενάντια στην Περι-
βαλλοντική Καταστροφή και την
Κλιματική Αλλαγή κ.α. 

Η Πρωτοβουλία ενάντια στην
Περιβαλλοντική Καταστροφή και
την Κλιματική Αλλαγή στο κάλε-
σμά της σημειώνει: "Εδώ και δύο
μήνες η Cosco (ΟΛΠ) έχει ξεκι-
νήσει παράνομα τις εργασίες για
την επέκταση του λιμένα κρουα-
ζιέρας (και όχι μόνο). Τις τελευ-
ταίες μέρες, κάτω από την πίεση
των κατοίκων της Πειραϊκής και
των αντιδράσεων από τα εργατι-
κά σωματεία και τις περιβαλλον-
τικές κινήσεις, η COSCO αναγ-
κάστηκε να σταματήσει προσω-
ρινά τα έργα με απόφαση του
ΣτΕ.. Δεν εφησυχάζουμε γιατί η
Cosco θα συνεχίσει να αδιαφο-
ρεί, με τις πλάτες της κυβέρνη-
σης, και θα προσπαθήσει να
υλοποιήσει το Master Plan της,
με το οποίο θα καταστρέψει ανε-
πανόρθωτα το περιβάλλον και
την ποιότητα ζωής στην περιοχή. 

Ενώνουμε και δυναμώνουμε
την αντίσταση με τους κατοί-
κους, τα σωματεία και τους φο-
ρείς του Πειραιά για να μπλοκά-
ρουμε το Master Plan και την κα-
ταστροφή του περιβάλλοντος".

Σ.Μ.

Για «εγκληματική αμέλεια» κι όχι «ανθρώπινο σφάλ-
μα» μιλούν οι δικηγόροι της οικογένειας του εργάτη
Χρήστου Ζορμπά που σκοτώθηκε στο εργοστάσιο

«Ήπειρος» στην Άρτα το Σάββατο 6 Ιουνίου. 

Οι δικηγόροι της οικογένειας, Θανάσης Καμπαγιάννης,
Όλη Τσουμάνη και Εύη Συγίζη έδωσαν συνέντευξη Τύπου
την Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Εργατικό Κέντρο Άρτας.
Τη συνέντευξη προλόγισε ο πρόεδρος του ΕΚΑ, Γιώργος
Αλιφτήρας, καθώς το Εργατικό Κέντρο της περιοχής από
την πρώτη στιγμή έχει σταθεί δίπλα στην οικογένεια. Έκα-
νε παράσταση διαμαρτυρίας την επόμενη του θανάτου,
απεργιακή συγκέντρωση τη Δευτέρα 8/6 και οργάνωσε
μαζική διαδήλωση στην πόλη της Άρτας στις 11 Ιουνίου. 

Η οικογένεια του 29χρονου εργάτη έχει δηλώσει σε
όλους τους τόνους ότι πρόκειται να δώσει μάχη μέχρι το
τέλος, μέχρι να διαλευκανθεί ό, τι έγινε και ο αγαπημένος
της Χρήστος έφυγε άδικα από τη ζωή. «Εμείς εκπροσω-
πούμε ανθρώπους καθημερινούς που δεν έχουν καμία
πρόθεση να κατηγορήσουν τον οποιονδήποτε και να κα-
τηγορήσουν άδικα για το τι έχει συμβεί. Αυτά, λοιπόν,
που σας λέμε, σας τα λέμε μετά λόγου γνώσεως», είπε ο
Θανάσης Καμπαγιάννης, ένας από τους τρεις δικηγόρους
της οικογένειας.

Στη συνέχεια τόνισε: «Έχουμε βάσιμες ενδείξεις ότι τα
μέτρα ασφάλειας στο εργοστάσιο της “Ήπειρος”, στο
οποίο δούλευε ο Χρήστος, ήταν μέτρα ανεπαρκέστατα και
έχει εκδηλωθεί εγκληματική αμέλεια στα πλαίσια των συν-
θηκών εργασίας των εργαζόμενων. Θύμα αυτής της εγκλη-
ματικής αμέλειας ήταν ο Χρήστος. Δεν ήταν ούτε τυχαίο
περιστατικό, ούτε ανθρώπινο σφάλμα αυτό το οποίο συνέ-

βη. Για αυτόν τον λόγο από τη δική μας την πλευρά λέμε
ότι υπάρχουν ποινικές ευθύνες για την παραβίαση του ποι-
νικού κώδικα της εργατικής νομοθεσίας όλων των νόμων
που υπάρχουν για τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας και
ζητάμε αυτές οι ποινικές ευθύνες να καταλογιστούν».

Σύμφωνα με την έρευνα από τη μεριά των δικηγόρων:
«Το πατάρι με τους ηλεκτρολογικούς πίνακες ήταν ένα
επικίνδυνο ρημαδιό», ενώ υπάρχει «σκληρό αποδεικτικό
υλικό» για ό, τι υποστηρίζει η οικογένεια, όπως ανέφερε ο
Θ. Καμπαγιάννης σε άλλο σημείο της συνέντευξης.

Στη συνέχεια οι τρεις δικηγόροι μαζί με την οικογένεια
υπέβαλαν μήνυση στο Αστυνομικό Τμήμα Άρτας προς κά-
θε υπεύθυνο του εργοστασίου, σύμφωνα με τον Νόμο,
για παραβίαση του ποινικού κώδικα σε ό, τι αφορά τα μέ-
τρα ασφάλειας και προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες
«για την ανθρωποκτονία του Χρήστου».

Εν τω μεταξύ, συνεχίζεται η καμπάνια έκδοσης ψηφι-
σμάτων από σωματεία, με πρωτοβουλία του Συντονισμού
Εργατικής Αντίστασης, έτσι ώστε να διαλευκανθεί η υπό-
θεση του θανάτου του 29χρονου Χρήστου. Ψηφίσματα
έχουν εκδόσει οι: Σωματείο Εργαζόμενων Νοσοκομείου
Άγιος Σάββας, Σωματείο Προσωπικού Ιδιωτικών Κλινικών,
Γηροκομείων, Εργαστηρίων, Διαγνωστικών Κέντρων και
Συναφών Χώρων Αθήνας, Σύλλογος Εργαζόμενων Ελληνι-
κού Γεωργικού Οργανισμού ΕΛ.ΓΟ «Δήμητρα», Ομοσπον-
δία Υπαλλήλων Υπουργείου Ανάπτυξης, Σωματείο Εργαζό-
μενων ΜΕΤΡΟ, Σύλλογος Δασκάλων «Παρθενώνας», Πα-
νελλήνιο Σωματείο Έκτακτου Προσωπικού ΥΠΠΟ και Α'
Σύλλογος Δασκάλων Αθήνας.  

Νεκτάριος Δαργάκης

Ο Πειραιάς
κόντρα 
στην COSCO

Ξαναρχίζει 
η Δίκη ΧΑ

Αντίο στον Νίκο Σπυρόπουλο

Από αριστερά προς δεξιά: Εύη Συγίζη, Όλη Τσουμάνη, Γιώργος Αλιφτήρας, Θανάσης Καμπαγιάννης. Φωτό: Γιάννης Παπαθανάσης

Δεν ήταν “ανθρώπινο σφάλμα” 
του νεκρού εργάτη

Την Παρασκευή 19 Ιουνίου έφυγε από
τη ζωή σε ηλικία 63 ετών, από καρκίνο του
πνεύμονα, ο Νίκος Σπυρόπουλος. Μαζί με
τον αδελφό του Βασίλη Σπυρόπουλο
ίδρυσαν και συμμετείχαν σε ένα από τα
σημαντικότερα συγκροτήματα που έβγα-
λε η ροκ σκηνή στην Ελλάδα, την Σπυρι-
δούλα. Ο δίσκος “Φλου” που ηχογράφησε
η Σπυριδούλα το 1978 μαζί με τον Παύλο
Σιδηρόπουλο παραμένει μακράν ο πιο επι-
δραστικός στην ελληνική ροκ μουσική. 

Η παρουσία του Νίκου στα μουσικά -και
όχι μόνο- πράγματα δεν σταμάτησε εκεί.
Επί πέντε ολόκληρες δεκαετίες είτε με
την Σπυριδούλα είτε με άλλα σχήματα, σε
συναυλίες, τζαμαρίσματα και πλήθος από
συνεργασίες, υπήρξε ένας άοκνος εργά-
της της μουσικής και βοηθός και δάσκα-

λος για όλες τις γενιές της ροκ σκηνής.
Θα τον θυμόμαστε να παίζει την κιθάρα
του σε πλήθος από συναυλίες αλληλεγ-
γύης – στους εργάτες του Τύπου τον Ια-
νουάριο του 2012 μαζί με τους Σπυριδού-
λα και τον Πουλικάκο, στο “Καράβι για τη
Γάζα” το 2015 και στην αντιφασιστική συ-
ναυλία της ΚΕΕΡΦΑ τον Ιανουάριο του
2018 στο Γκαγκάριν να μας τραγουδάει:

“Don't you know
They're talkin' 'bout a revolution,
It sounds like a whisper,
Poor people gonna rise up,
And get their share,
Poor people gonna rise up,
And take what's theirs” 

Aντίο Νίκο.
Γ.Π.
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Με μεγάλη επιτυχία έγινε στις
20/6 η  παρουσίαση του βι-
βλίου του Κώστα Παπαδάκη

“Το 'άλλο άκρο' στο εδώλιο: Δικαιο-
σύνη ή ατιμωρησία ξανά;”, που είναι
η αγόρευσή του στη δίκη της Χρυ-
σής Αυγής.  Αγωνίστριες και αγωνι-
στές από όλο το φάσμα της αριστε-
ράς και του αντιφασιστικού και αντι-
ρατσιστικού κινήματος παρακολού-
θησαν την παρουσίαση που έγινε
στο θεατράκι στα Λιπάσματα.

Τη συζήτηση άνοιξε ο Χρήστος
Βρεττάκος, δήμαρχος Κερατσινίου,
λέγοντας ανάμεσα σε άλλα: “Στο
πρόσωπο του Κ. Παπαδάκη διακρί-
νει κανείς έναν άνθρωπο μαχόμενο
και αριστερό, με τον οποίο μπορεί
να διαφωνήσει αλλά πάντα νιώθει
ότι βρίσκεται στον ίδιο δρόμο. Κάθε
λέξη και σελίδα του αποτελούν το
αποτέλεσμα μιας βαθιάς κατανόη-
σης του φασιστικού φαινομένου στη
χώρα μας. Η ιστορική αναδρομή στα
χτυπήματα της Χρυσής Αυγής μάς
υπενθυμίζει την πορεία μίσους και
βαρβαρότητας που διέγραψε αυτή η
οργάνωση με τις πλάτες ολόκληρου
του συστήματος. Δείχνει ότι η ανά-
δειξη της Χρυσής Αυγής σε κοινο-
βουλευτική δύναμη δεν ήταν κεραυ-
νός εν αιθρία. 

Το ξέσπασμα των αντιφασιστικών
διαδηλώσεων που ακολούθησε τη
δολοφονία του Παύλου σε όλη τη
χώρα, και κυρίως εδώ, υποχρέωσε
την τότε κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέ-
λου και τους μηχανισμούς της δικα-
στικής εξουσίας να προχωρήσουν
επιτέλους την ποινική δίωξη της νεο-
ναζιστικής οργάνωσης. Είναι ώρα
του δικαστηρίου να επικυρώσει το
αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας μά-
χης που ήταν δύσκολη αλλά δόθηκε
και κερδήθηκε στην κοινωνία. Η δύ-
ναμη του λόγου απέναντι στη βία, η
αφιέρωση στον επίλογο του βιβλίου
στον δικηγόρο Χανς Λίττεν που τα
έβαλε με τον ίδιο τον Χίτλερ, καθώς
και στους δικηγόρους σε όλο τον
κόσμο που υπερασπίζονται τα αν-
θρώπινα δικαιώματα μας υπενθυμί-
ζει ότι σε σκοτεινούς καιρούς υπάρ-
χουν άνθρωποι που μπορούν να
ανοίξουν δρόμους για ένα καλύτερο
αύριο”.

“Σπάνιο ντοκουμέντο”
Στη συνέχεια, ο Βασίλης Βασιλι-

κός, συγγραφέας του “Ζ”, υπογράμ-
μισε: “Το βιβλίο αυτό είναι ένα σπά-
νιο ντοκουμέντο. Θα αποτελέσει
προανάκρουσμα αυτού που θα είναι
τελικά η απόφαση. Ξεκινώντας το
δεν μπορούσα να το αφήσω από τα
χέρια μου γιατί, ενώ έχει όλα τα
στοιχεία πολύ συμπυκνωμένα της
νομικής επιστήμης, δεν διαβαζόταν
σαν βιβλίο αγόρευσης, έχει κάτι το
μαγικό, τον τρόπο γραφής. Σαν να
διαβάζω Σιμενόν, ή σαν να διαβάζω

Γιάννη Μαρή που εισήγαγε το αστυ-
νομικό μυθιστόρημα. Αγγίζει την
υψηλή λογοτεχνία χωρίς να είναι λο-
γοτεχνία. 

Το βιβλίο αφορά τους αιγύπτιους
ψαράδες που εγκαταστάθηκαν στην
Ελλάδα βάσει συμφωνίας Ελλάδας-
Αιγύπτου του 1984 χάρη στην οποία
ψάρευαν στα δικά μας χωρικά ύδα-
τα. Μερικοί εγκαταστάθηκαν στην
Ελλάδα, άνοιξαν και μαγαζιά κλπ.
Αυτούς τους ανθρώπους επιχείρησε
η Χρυσή Αυγή να δολοφονήσει. Το
βιβλίο αυτό θα αξιοποιηθεί πάρα πο-
λύ στο μέλλον από τους ιστορικούς.
Σας το συστήνω σαν μυθιστοριογρά-
φος, όχι σαν ειδικός. Θέλω να τον
ευχαριστήσω για αυτό το βιβλίο που
μας χάρισε και μακάρι να υπάρξουν
και άλλα τέτοια ντοκουμέντα”.

Ο Θανάσης Διαβολάκης, δημοτι-
κός σύμβουλος Πειραιά με την “Αν-
ταρσία στο Λιμάνι”, σημείωσε:
“Παίρνοντας τον λόγο μετά τον συγ-
γραφέα του 'Ζ', θεωρώ ότι είναι χρέ-
ος των νεότερων γενιών να γράψουν
το 'Ρ', το βιβλίο για τον Killah-P, τιμή
στον Παύλο Φύσσα που άλλαξε με
τη θυσία του τη διαδρομή του αντι-
φασιστικού κινήματος και έπαιξε ρό-
λο στο να είναι οι νεοναζί σήμερα
στο εδώλιο και να δικάζονται. 

Παρακολουθώντας τη δίκη, συμ-
μετέχοντας και ο ίδιος ως μάρτυρας
κατηγορίας, συζητώντας με τους
συναγωνιστές δικηγόρους έχω την
αίσθηση ότι η δίκη της νεοναζιστι-
κής συμμορίας δεν ήταν δίκαιη για

διάφορους λόγους που θα βρούμε
απόλυτα τεκμηριωμένους στο βιβλίο
του Κώστα, με αποκορύφωμα την ει-
σαγγελική πρόταση. Αμέσως μετά
έγινε μια μεγάλη διαδήλωση στο
κέντρο της Αθήνας και έχει ξεκινή-
σει καμπάνια ψηφισμάτων για την
παραδειγματική και δίκαιη καταδίκη
των νεοναζί εγκληματιών. Νομίζω ότι
δεν πρέπει να υπάρχει πολιτιστικός
ή αθλητικός σύλλογος, εργατικό σω-
ματείο, δήμος, συλλογικότητα που
να μη βγάλει ένα τέτοιο ψήφισμα.
Έχουν ήδη συγκεντρωθεί εκατοντά-
δες και αυτό πρέπει να συνεχιστεί.

Ο ρατσισμός ήταν η κερκόπορτα
για να περάσει το φασιστικό δηλητή-
ριο σε αρκετούς ανθρώπους. Σας
καλώ όλες και όλους στην αντιρα-
τσιστική διαδήλωση διαμαρτυρίας
της 26/6. Ο δικός μας δρόμος, του
αγώνα, είναι αυτός που μπορεί όχι
μόνο να καταδικάσει τη νεοναζιστική
συμμορία αλλά και να βάλει τέρμα
στη φασιστική απειλή”. 

“Ο Κώστας Παπαδάκης μπόρεσε
να δείξει όχι μόνο ότι η δίωξη σε βά-
ρος της Χρυσής Αυγής δεν είναι πο-
λιτική αλλά αντιθέτως ότι ήταν εξό-
χως ευνοϊκή”, επισήμανε η Χρύσα
Παπαδοπούλου, συνήγορος πολιτι-
κής αγωγής της οικογένειας Φύσσα.
“Στο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου
ο συγγραφέας παραθέτει 18 επιθέ-
σεις από το 1992 μέχρι το 2008. Πα-
ραθέτει 59 περιστατικά βίας και επι-
θέσεις από το 2008 μέχρι τον Ιούνιο
του 2012, πριν δηλαδή φτάσουμε
στις τρεις βασικές υποθέσεις του
κατηγορητηρίου. Δεν περιορίζεται
απλά στην καταγραφή των περιστα-
τικών αλλά αναλύονται οι πολιτικές
και ιστορικές συνθήκες κάθε εποχής
και αποκαλύπτεται ο τρόπος που
έδρασε η Χρυσή Αυγή κυρίως στο
πεδίο του ρατσιστικού εγκλήματος
στο κέντρο της Αθήνας από το 2008
και μετά. Αναδεικνύονται οι σοβαρές
ευθύνες της ελληνικής πολιτείας,

της αστυνομίας και της δικαιοσύνης
στην αντιμετώπιση του ρατσιστικού
εγκλήματος, που βοήθησαν στην γι-
γάντωση της Χρυσής Αυγής με απο-
τέλεσμα την είσοδό της στο κοινο-
βούλιο το 2012. 

Στον επίλογο της αγόρευσης πα-
ρέθεσε αυτούσια τα πρακτικά από
την εξέταση ως μάρτυρα του Αδόλ-
φου Χίτλερ το 1931 στη δίκη των
τεσσάρων μελών του Sturm 31 στο
Βερολίνο. Η ομοιότητα των απαντή-
σεων και των ψευδών ισχυρισμών
του Χίτλερ όσον αφορά τα τάγματα
εφόδου, τον τρόπο δράσης τους,
την πίστη δήθεν του κόμματος στη
νομιμότητα, τη διαγραφή δήθεν των
μελών, τα συνθήματα, τη βία, με τις
απαντήσεις του Μιχαλολιάκου είναι
συγκλονιστική και καθόλου τυχαία.
Ξέρουμε ότι η αλήθεια των συνηγό-
ρων των θυμάτων είναι η αλήθεια
και αυτήν καταθέτουμε ως παρακα-
ταθήκη για μέλλον”, έκλεισε. 

“Θα μείνουν στην ιστορία”
Στον χαιρετισμό της η Μάγδα

Φύσσα, ανάμεσα σε άλλα περιέγρα-
ψε: “Την πρώτη μέρα στο δικαστή-
ριο βλέπουμε από κοντά αυτό το
μόρφωμα που λέγεται Χρυσή Αυγή.
Είδαμε ξανά το πρόσωπό του γιατί
μάθαμε ότι έχουν ήδη κάνει δυο εγ-
κληματικές πράξεις ακόμα, έχουν
ξυλοκοπήσει δυο μάρτυρες. Έτσι
ξεκίνησε το δικαστήριο, ένα δικα-
στήριο πολύ μεγάλο για την εγκλη-
ματική Χρυσή Αυγή. Σιγά σιγά αρχί-
ζουμε να γνωριζόμαστε όλοι και με
τον καιρό φτάσαμε να είμαστε όλοι
μια οικογένεια. Δεν ξεχωρίζαμε αν
είναι του ΠΑΜΕ, των αλιεργατών, δι-
κοί μας. Έχουν περάσει 5 χρόνια και
ακόμα δεν έχουμε δει απόφαση. Δεν
χάνουμε το κουράγιο μας, θα έρθει
κάποια στιγμή. Περάσαμε από τρα-
γικές και απίστευτες στιγμές στη δί-
κη -και αντέξαμε. Οι αγορεύσεις
προσωπικά πιστεύω πρέπει να μεί-

νουν στην ιστορία, πρέπει να γίνουν
όλες βιβλία. Σας θέλω όλους εκεί
στην απόφαση. Με μεγάλο αγώνα
φτάσαμε μέχρι εδώ”.

Ο Κώστας Παπαδάκης πρόσθεσε:
“Στην έκδοση του βιβλίου δεν με
οδήγησε συγγραφικός οίστρος αλλά
η ανάγκη αυτά που ακούστηκαν μέ-
σα στην αίθουσα να ακουστούν και
έξω στην κοινωνία. Είναι μια παρέμ-
βαση στη δρώσα ιστορία κι όχι ένα
μουσειακό έκθεμα. Δεν είμαστε πα-
ρατηρητές της ιστορίας αλλά υπο-
κείμενά της. Οι αγορεύσεις μας
αποτελούν απαίτηση, καταγγελία.
Γιατί είμαστε η φωνή του αντιφασι-
στικού κινήματος μέσα σε αυτό το
ποινικό δικαστήριο. Είναι πράγματι
μια συλλογική προσπάθεια όλων των
συνηγόρων πολιτικής αγωγής που
έχουν κατακτήσει ένα πολύ υψηλό
επίπεδο ενότητας και συνεργασίας
στα πέντε χρόνια της δίκης. Γι’ αυτό
και δεν ξεχωρίζω τη δική μου αγό-
ρευση από όλες τις άλλες, πράγματι
όλες πρέπει να γίνουν βιβλία. Ευχα-
ριστώ όλους τους συνηγόρους που
βρίσκονται σήμερα εδώ, όπως και
τον Δημήτρη Ζώτο, την Ευγενία
Κουνιάκη και τη Μαριάνθη Γκαβαϊσέ
για όλη τη βοήθεια στην πολιτική
αγωγή.

Δεν πρόκειται ο φασισμός να νικη-
θεί μόνο με μια δικαστική απόφαση.
Η επιβολή όμως στη δικαστική εξου-
σία να αποδοκιμάσει τη ναζιστική εγ-
κληματική βία είναι πάρα πολύ ση-
μαντική. Το νήμα της ιστορίας που
συνδέει σήμερα το 'Ζ' του Β. Βασιλι-
κού για τη δολοφονία Λαμπράκη με
τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα
και τις εγκληματικές ενέργειες της
Χρυσής Αυγής, μας καλεί στο καθή-
κον να βγούμε στο δρόμο για να
γράψουμε την ιστορία σωστά. Αυτό
υπηρετεί το βιβλίο και η σημερινή
εκδήλωση, πρώτη από πολλές που
θα ακολουθήσουν. Θέλω να σας κα-
λέσω να είμαστε μαζί στον αγώνα
μέσα και έξω στο δικαστήριο”.

Στη συνέχεια χαιρέτισαν η Ν. Κα-
σιμάτη, βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κ.
Τουλγαρίδης, περιφερειακός σύμ-
βουλος Αττικής με την “Αντικαπιτα-
λιστική Ανατροπή στην Αττική”, ο Α.
Καλούσης, υποψήφιος δήμαρχος
Κερατσινίου με το “Εκτός Πλαισίου”,
η Κ. Θωίδου, δημοτική σύμβουλος
Νίκαιας-Ρέντη με την “Ανταρσία
στην Κοκκινιά” και μέλος του Συντο-
νιστικού της ΚΕΕΡΦΑ, ο Λ. Κοντου-
δάκης, αυτόπτης μάρτυρας της δο-
λοφονίας Λαμπράκη, ο Δ. Ζώτος,
συνήγορος πολιτικής αγωγής του
αντιφασιστικού κινήματος και ο Δ.
Παρασκευόπουλος, δικηγόρος. Κοι-
νός τόπος των ομιλητών και ομιλη-
τριών ήταν ότι οι αγώνες μας ήταν
που έφεραν τη Χρυσή Αυγή εκεί που
είναι σήμερα. 

Αφροδίτη Φράγκου

Παρουσίαση 
του βιβλίου του 
Κ. Παπαδάκη 
για τη δίκη 
των Νεοναζί

Τώρα, οι αγορεύσεις ακούγονται έξω απ’ την αίθουσα

Γεμάτο ήταν το θεατράκι στα Λιπάσματα Δραπετσώνας το Σάββατο 20 Ιούνη. Φωτό Αφροδίτη Φράγκου.
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Εξορμήσεις με
την εργατικη
αλληλεγγυη

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/6 
θεατράκι πλ. δημαρχείου 7.30μμ
Η πανδημία και οι γυναίκες
Ομιλήτρια: Ευαγγελία Στυλιανοπούλου

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/6 Πλ. Ηρώ 7.30μμ
Μετανάστες, πρόσφυγες και ρατσισμός
στον καιρό της πανδημίας
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/6 
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Η εξέγερση στις ΗΠΑ και ο Μάης του ‘68
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/6, Πολύκεντρο, 
Κουντουριώτου και Νεότητος 8μμ
(fb.com/sekneouirakleiou)
Refugee lives matter, 
αντιρατσιστικό διήμερο 26-27 Ιούνη
Ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/6 
πλατεία Αγ.Παρασκευής 7 μμ
Refugee lives matter, αντιρατσιστικό διή-
μερο 26-27 Ιούνη
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ - ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/6, 7.30μμ, 
στέκι «Εκτός Σχεδίου», 
Νισύρου και Πάτμου μέσω messenger –
πληρ. Fb.com/sekneasionias
Refugee lives matter, 
αντιρατσιστικό διήμερο 26-27 Ιούνη
Ομιλήτρια: Άννα Αδαμίδη

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/6 δημαρχείο, 
αιθ. Ανταρσία στο Λιμάνι, 5ος ορ., 7μμ
Πώς νικάνε οι εξεγέρσεις;
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΝΙΚΑΙΑ - ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/6 δημαρχείο Νίκαιας 7μμ
Πώς νικάνε οι εξεγέρσεις;
Ομιλήτρια: Κατερίνα Ανδρομηδά

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/6 
Γιουκάλι, πλ. Μεσολογγίου 7μμ
Το κίνημα των Μαύρων στην Αμερική
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΒΟΛΟΣ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/6, 
Πάρκο εκκλησίας Αναλήψεως 8μμ
Ο «Τραμπ της Ινδίας» 
αντιμέτωπος με μαζική αντίσταση
Ομιλητής: Τάσος Τσιούνης

ΠΑΤΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/6 
Τριών Ιεραρχών και Ιωάννου Βλάχου 7μμ
Η εξέγερση στις ΗΠΑ και ο Μάης του ‘68
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/6, καφέ Ποέτα 8μμ
Οργανώνουμε το διήμερο 26-27/6 
“Black lives matter, refugee lives matter”
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

ΤΟΥΜΠΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/6 καφέ Άνεμος 6.30μμ
Οργανώνουμε το διήμερο 26-27/6 
“Black lives matter, refugee lives matter”
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/6 καφέ Γιώτης 8μμ
Οργανώνουμε το διήμερο 26-27/6 
“Black lives matter, 
refugee lives matter”
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/6 
καφέ Ζωή 7.30μμ 
Οργανώνουμε το διήμερο 26-27/6 
“Black lives matter, 
refugee lives matter”
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/6 πλ. Ρήγα Φεραίου 7.30μμ
Οργανώνουμε το διήμερο 26-27/6 
“Black lives matter, refugee lives matter”
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/6 
πάρκο Ειρήνης και Φιλίας 7μμ
Από τους Μαύρους Πάνθηρες 
στους Black lives matter
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/6 λόφος Στρέφη 7.30μμ
Οργανώνουμε το διήμερο 26-27/6 
“Black lives matter, refugee lives matter”
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγγόπουλος

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/6 πάρκο ΚΑΠΑΨ 7μμ
Οργανώνουμε το διήμερο 26-27/6 
“Black lives matter, 
refugee lives matter”
Ομιλητής: Βασίλης Μάραντος

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/6, 
πλατεία Βουτιέ, Άνω Πετράλωνα, 7μμ
Ένγκελς, ο «στρατηγός» 
της επαναστατικής θεωρίας και πράξης
Ομιλήτρια: Χριστίνα Παπαβασιλείου

ΘΗΣΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/6 
καφέ Αλουστίνες, Ηρακλειδών 5, 7μμ
Οργανώνουμε το διήμερο 26-27/6 
“Black lives matter, 
refugee lives matter”
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/6 καφέ Ηλιόπετρα
(στοά Θησέως και Αγ.Πάντων) 7μμ
Ρατσισμός, τι είναι και πώς παλεύεται
Ομιλήτρια: Παναγιώτα Ζιντίλη

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ – ΚΟΛΩΝΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/6 Tartufo Pizza, Πύλου 80,
πλ. Αγ. Γεωργίου, 5μμ
Οργανώνουμε το διήμερο 26-27/6 
“Black lives matter, refugee lives matter”
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 25/6 καφέ Ιντερνετ 8μμ
Οργανώνουμε το διήμερο 26-27/6 
“Black lives matter, 
refugee lives matter”
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ – ΚΟΥΚΑΚΙ
ΠΕΜΠΤΗ 25/6 
πλατεία μπλόκου Δουργουτίου 8μμ
Η πολλαπλή αποτυχία του καπιταλισμού
Ομιλητής: Κοσμάς Ραυτόπουλος

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 25/6 πλ. Αγ.Νικολάου 7μμ
Οργανώνουμε το διήμερο 26-27/6 “
Black lives matter, refugee lives matter”
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 25/6 πλ. Γκύζη 7μμ
Οργανώνουμε το διήμερο 26-27/6 
“Black lives matter, refugee lives matter”
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη

ΚΥΨΕΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 25/6 πάρκο Βελβενδού 7.30μμ

Οργανώνουμε το διήμερο 26-27/6 
“Black lives matter, refugee lives matter”
Ομιλητής: Νίκος Αλεξανδράτος

ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΙΛΙΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 25/6 
καφέ Σαρδανάπαλος (πλ. Ανοιξη) 7μμ
Ο «Τραμπ της Ινδίας» 
αντιμέτωπος με μαζική αντίσταση
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΠΕΜΠΤΗ 25/6 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Το κίνημα των Μαύρων στην Αμερική
Ομιλήτρια: Χρυσούλα Πλιάτσικα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 25/6, 
καφενείο πλατείας Σουρμενών 7μμ 
Πώς χάθηκε η ρώσικη επανάσταση
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 
ΠΕΜΠΤΗ 25/6 θεατράκι πλατεία 
Χαλανδρίου 6.30μμ (fb.com/sekxalandri)
Refugee lives matter, 
αντιρατσιστικό διήμερο 26-27 Ιούνη
Ομιλήτρια: Ρία Φρύσσα

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 25/6 πάρκο Ολυμπιονικών, 
Κισσάβου 11, 7μμ
Refugee lives matter, 
αντιρατσιστικό διήμερο 26-27 Ιούνη
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 25/6, γήπεδο μπασκετ Ιερού
Λόχου 3-5 (skype, πληροφορίες
fb.com/sekmarousiou) 8μμ
Refugee lives matter, 
ντιρατσιστικό διήμερο 26-27 Ιούνη
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)
ΠΕΜΠΤΗ 25/6 σύλλογος δασκάλων 7μμ
Από τους Μαύρους Πάνθηρες 
στους Black Lives Matter
Ομιλήτρια: Δανάη Κωλέττη

ΞΑΝΘΗ
ΠΕΜΠΤΗ 25/6 καφέ Κήπος 7μμ
Μετανάστες, πρόσφυγες και ρατσισμός
στον καιρό της πανδημίας
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 25/6 
στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’όρ, 8μμ
Ρατσισμός, τι είναι και πώς παλεύεται
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

Μαρξιστικά Φόρουμ

Tον σοσιαλισμό, μέσα από την ανε-
ξάρτητη δράση της εργατικής τάξης
Ο καπιταλισμός δεν παίρνει διορθώσεις.
Πρέπει να ανατραπεί με την εργατική
δράση. Δεν υπάρχει κοινοβουλευτικός
δρόμος προς μια τέτοια αλλαγή. Το κοι-
νοβούλιο, ο στρατός, η αστυνομία, η δι-
καιοσύνη, όλο το αστικό κράτος λειτουρ-
γεί για να προστατεύσει τα συμφέροντα
της άρχουσας τάξης.
Οι εργάτες δημιουργούν όλο τον πλούτο
μέσα στον καπιταλισμό. Μια νέα κοινωνία
απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση, ο
σοσιαλισμός, μπορεί να δημιουργηθεί
μόνο όταν οι εργάτες πάρουν συλλογικά
στα χέρια τους τον έλεγχο όλου του κοι-
νωνικού πλούτου και προγραμματίσουν
την παραγωγή και την διανομή σύμφωνα

με τις ανθρώπινες ανάγκες.

Tον διεθνισμό
Στην παγκόσμια οικονομία κυριαρχούν οι
μεγάλες πολυεθνικές. Μόνο εάν παλέ-
ψουμε όλοι μαζί σε παγκόσμιο επίπεδο,
μπορούμε να σταματήσουμε τους πλού-
σιους και δυνατούς που κυριαρχούν πά-
νω στον πλανήτη.
Η πάλη για τον σοσιαλισμό μπορεί να πε-
τύχει μόνο εάν είναι παγκόσμια. 
Αυτό δείχνει και η εμπειρία της Ρωσίας
όπου ακόμα και μια νικηφόρα αλλά απο-
μονωμένη επανάσταση όπως ο Οκτώ-
βρης του ’17 ηττήθηκε κάτω από την πίε-
ση της παγκόσμιας αγοράς. Αυτό άνοιξε
τον δρόμο για την επικράτηση του Στάλιν
και την μετατροπή της Ρωσίας σε κρατικό
καπιταλισμό. Του ίδιου τύπου καθεστώτα
δημιουργήθηκαν αργότερα στην Ανατολι-
κή Ευρώπη και την Κίνα.

Ενάντια στον ρατσισμό, 
τον ιμπεριαλισμό και την καταπίεση
Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε προ-
σπάθεια που έχει στόχο την διαίρεση της
εργατικής τάξης. Είμαστε αντίθετοι σε
μια Ελλάδα – φρούριο, κομμάτι μιας Ε.Ε
– φρούριο, που καταδικάζει πρόσφυγες
και μετανάστες να πεθαίνουν στα σύνορά
της και να αντιμετωπίζουν ρατσιστικές
διακρίσεις αν καταφέρουν να τα περά-
σουν. 
Υποστηρίζουμε το δικαίωμα όλων των αν-
θρώπων, ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή
και φύλο καθώς και όλους τους καταπιε-
σμένους να οργανώνουν την αντίστασή
τους. Υποστηρίζουμε όλα τα αυθεντικά
εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα. 
Παλεύουμε για την πραγματική κοινωνι-
κή, πολιτική και οικονομική ισότητα των
γυναικών και για το τέλος όλων των δια-
κρίσεων ενάντια στους ομοφυλόφιλους,
γυναίκες και άντρες.

Παλεύουμε ενάντια σε ένα σύστημα που
καταστρέφει τον πλανήτη μέσα από το
κυνήγι του κέρδους και τους ανταγωνι-
σμούς.

Το επαναστατικό κόμμα
Αυτοί που μας κυβερνάνε είναι δυνατοί
γιατί είναι οργανωμένοι, γιατί ελέγχουν
τον πλούτο, τα ΜΜΕ, τα δικαστήρια και
τον στρατό. Για να συγκρουστεί μ’ αυτή
την δύναμη, η εργατική τάξη χρειάζεται
να είναι κι αυτή οργανωμένη. Το Σοσιαλι-
στικό Εργατικό Κόμμα, έχει σαν στόχο να
φέρει τους ακτιβιστές του κινήματος μαζί
με την εργατική τάξη. Το επαναστατικό
κόμμα είναι αναγκαίο για να δυναμώσει
το κίνημα, να οργανώσει τον κόσμο μέσα
σ’ αυτό και να βοηθήσει να αναπτυχθούν
εκείνες οι ιδέες και εκείνες οι στρατηγι-
κές που θα μπορέσουν ν’ ανατρέψουν
συνολικά τον καπιταλισμό. 

Παλεύουμεγια
ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ
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• ΤΕΤΑΡΤΗ 24/6
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό Πανόρμου 8μμ
ΚΥΨΕΛΗ Φωκίωνος Γερμανός 8μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 5μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Κάλαρη 6μμ

• ΠΕΜΠΤΗ 25/6
ΙΛΙΣΙΑ Λαϊκή 1μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μετρό 5μμ
Ν. ΣΜΥΡΝΗ Βασιλόπουλος Πλατεία 6μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Πλατεία Ποιητών 7μμ
ΙΛΙΟΝ Πλατεία 7μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Πλατεία 7μμ
Ν. ΙΩΝΙΑ  Πλ. Σημηριώτη 6μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Πλατεία 7.30μμ
ΒΡΙΛΗΣΙΑ Λαϊκή 1.30μμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Γαλαξίας Λένορμαν 7μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου και Βεΐκου 6.30μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ Παπαναστασίου 
και Μαρτίου 7μμ
ΚΕΝΤΡΟ Πλ. Λευκού Πύργου 7μμ
ΠΑΤΡΑ Πλατεία Όλγας 5.30πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια  6μμ
ΒΟΛΟΣ Πλ. Αγ. Νικολάου 6μμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική Πλατεία 8μμ

• ΣΑΒΒΑΤΟ 27/6
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Πλ. Βαρνάβα 11.30πμ
ΚΥΨΕΛΗ Φωκίωνος Γερμανός 11.30πμ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
Λαϊκή Πανόρμου 11πμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου 10.30πμ
Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 11πμ
ΘΗΣΕΙΟ Ηρακλειδών 11.30πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Μαντζαγριωτάκη 
και Θησέως 11πμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Πλ. Μερκούρη 11.30πμ
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ  πεζ. Κασομούλη 12μ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Πλατεία 12μ
NIKAIA Λαϊκή 11πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος και Καραΐσκου 12μ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΥΤΙΚΑ Λαϊκή Ξηροκρήνης 11.30πμ
ΧΑΝΙΑ Πλ. Αγοράς 11πμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική Πλατεία 11πμ



Στις 12 Ιούνη του 1945 ο Ριζοσπάστης δη-
μοσίευσε δήλωση του Ν. Ζαχαριάδη,
του «αρχηγού» του ΚΚΕ με την οποία

αποκήρυσσε τον Άρη Βελουχιώτη. Το σύντομο
δημοσίευμα ανέφερε ότι: «Ο Βελουχιώτης και
ύστερα από τη σύναψη της συμφωνίας της
Βάρκιζας συνέχισε τη δράση του. Η δράση αυ-
τή, που μοναχά την αντίδραση μπορούσε να
εξυπηρετήσει γιατί της έδινε όπλα για να κτυ-
πά το ΚΚΕ, να παραβιάζει τη συμφωνία της
Βάρκιζας και να δικαιολογεί τα εγκλήματά της,
δεν επιτρέπει καμία καθυστέρηση για την ανοι-
χτή καταγγελία του Άρη Βελουχιώτη». 

Τρεις μέρες μετά, η ίδια εφημερίδα δημοσί-
ευε την απόφαση της 11ης Ολομέλειας της ΚΕ
του κόμματος για τη διαγραφή του Βελουχιώτη
από το κόμμα. Το κείμενο θύμιζε ότι ο Κλάρας
(το πραγματικό επίθετο του Βελουχιώτη) ή «Μι-
ζέριας» (παρατσούκλι από τη δεκαετία του ’20)
είχε «προδώσει» μια φορά με την υπογραφή
δήλωσης μετανοίας επί δικτατορίας Μεταξά
και τώρα με τη άρνησή του να εφαρμόσει την
Συμφωνία της Βάρκιζας προδίδει ξανά. 

Το απόγευμα της ίδιας μέρας ο Άρης Βελου-
χιώτης και η ομάδα των ανταρτών που είχε συ-
σπειρώσει τους προηγούμενους μήνες, βρέθη-
κε περικυκλωμένη σε ένα φαράγγι κοντά στη
Μεσούντα της Άρτας. Για να μην πέσει στα χέ-
ρια των διωκτών του αυτοκτόνησε. Στη συνέ-
χεια η ακροδεξιά συμμορία του Βοϊδάρου
(πρώην «οπλαρχηγού» του ΕΔΕΣ) έκοψε το κε-
φάλι του -και του πιστού σωματοφύλακά του
Τζαβέλα- τα περιέφερε στα γύρω χωριά και τα
κρέμασε στο φανοστάτη της κεντρικής πλατεί-
ας των Τρικάλων.

Από τότε ο Άρης Βελουχιώτης έχει γίνει
σύμβολο, «θρύλος» θα μπορούσε να πει κάποι-
ος, του κόσμου της Αριστεράς. Συμβολίζει
ταυτόχρονα και τα μεγάλα ερωτηματικά των
παλιότερων και νεότερων για την «νικηφόρα
επανάσταση που χάθηκε» και τις ανταρσίες
της βάσης της απέναντι στους συμβιβασμούς
των ηγεσιών. 

“Ρεαλισμός”;
Όμως, σήμερα ογδόντα χρόνια μετά η συζή-

τηση δεν μπορεί να μένει στη συγκίνηση και
στους θρύλους. Χρειάζεται να απαντηθούν κά-
ποια ερωτήματα. Από που πήγασε η ανταρσία
του Βελουχιώτη, ποια ήταν η δύναμη και τα
όριά της; Και κατ’ επέκταση, είναι ρεαλιστικές
οι ανταρσίες του κόσμου της Αριστεράς,
έχουν νικηφόρα προοπτική ή τελικά ο «ρεαλι-
σμός» είναι οι συμβιβασμοί των ηγεσιών; 

Είναι συνηθισμένο να αποδίδεται η ανταρσία
του Βελουχιώτη στον ανυπότακτο χαρακτήρα
του. Αυτή η οπτική ανοίγει την πόρτα στο συμ-
πέρασμα ότι η ρήξη του Βελουχιώτη ήταν μια
ρομαντική αντίδραση, κατανοητή μεν, χωρίς
προοπτική δε. 

Αυτή η άποψη υποτιμά, καταρχήν, τον Βελου-
χιώτη σαν πολιτικό πρόσωπο. Δεν ήταν «αρχη-
γός των ατάκτων» ούτε γενικά «πατριδολάτρης»
(οι δυο χαρακτηρισμοί από τον Δ. Χαριτόπουλο
που έχει γράψει την ομώνυμη βιογραφία). Ήταν
μέλος και στέλεχος του ΚΚΕ από τα μέσα της
δεκαετίας του ’20. Ο Μπάμπης Κλάρας, ο αδελ-
φός του, έχει αφήσει μια πολύτιμη μαρτυρία για
εκείνα τα χρόνια στο βιβλίο του «Ο αδελφός
μου ο Άρης». Εκεί περιγράφει τα πρώτα βήματά
του στην ΟΚΝΕ, την νεολαία του ΚΚΕ, στη Λα-
μία του 1925 και τη μετέπειτα δράση του. 

Ο Θανάσης Κλάρας, που έγινε Άρης Βελου-
χιώτης, διαμορφώθηκε πολιτικά από την επι-
κράτηση του σταλινισμού στο κόμμα και από

την στρατηγική των «λαϊκών μετώπων» και των
«σταδίων» από τα μέσα της δεκαετίας του ’30.
Αυτό είχε επιπτώσεις που έδωσαν διαστάσεις
τραγωδίας στην σύγκρουσή του με την κομμα-
τική ηγεσία. Η σύγκρουση και η τελική ρήξη
δεν έπεσαν από τον ουρανό. 

Ο Βελουχιώτης δεν δημιούργησε βέβαια μό-
νος του, «εκ του μηδενός», τον ΕΛΑΣ. Ο αντάρ-
τικος στρατός στηρίχτηκε σε δυο προϋποθέ-
σεις. Στο οργανωτικό δίκτυο του ΚΚΕ και του
ΕΑΜ που απλώθηκε από τις πόλεις στην ύπαι-
θρο με γοργά βήματα από τα μέσα του 1942.
Και στην πολιτική και κοινωνική ριζοσπαστικο-
ποίηση της εργατικής τάξης και της αγροτιάς.
Γι’ αυτό κάθε συμβιβασμός της ηγεσίας στη
διάρκεια της Αντίστασης, προκαλούσε διαμαρ-
τυρίες, αμφιβολίες και δυσαρέσκεια στον κό-
σμο που έδινε το αίμα του για να συντρίψει το
φασισμό αλλά και για να δημιουργήσει μια κοι-
νωνία χωρίς καταπίεση και εκμετάλλευση. 

Ένα γνωστό παράδειγμα είναι η θύελλα των
αντιδράσεων που προκάλεσε η υπογραφή του
«Εθνικού Συμβολαίου» του Λιβάνου τον Μάη
του 1944. Τον Οκτώβρη του 1944 οι εργάτες
και η νεολαία της Αθήνας υποδέχονταν το βρε-
τανικό στρατό σαν «απελευθερωτή» και έλπιζαν
στην κυβέρνηση «εθνικής ενότητας». Ενάμιση
μήνα μετά ήταν στα οδοφράγματα εναντίον
τους. Αρα ο Βελουχιώτης δεν ήταν «μόνος». 

Με διάφορους τρόπους -και με διαφορετικά
κίνητρα- έχει διατυπωθεί η άποψη ότι η «απει-
θαρχία» του Βελουχιώτη ήρθε σε μια στιγμή
άκαιρη, όταν όλα είχαν κριθεί: οι Σύμμαχοι εί-
χαν χωρίσει την Ευρώπη σε σφαίρες επιρροής
στην συνάντησή τους στην Γιάλτα (Φλεβάρης
1945) και το κίνημα στην Ελλάδα είχε ηττηθεί
τον Δεκέμβρη. Ο κόσμος της Αριστεράς δεν
ήθελε ρήξεις, ήθελε να πάρει ανάσα. Κι αυτό
που χρειαζόταν ήταν μια «ρεαλιστική» ηγεσία.

Το 1945 τίποτα δεν είχε «τελειώσει» στην Ευ-
ρώπη και σε όλο τον κόσμο. Ο πόλεμος τέλει-
ωνε, γεννώντας ένα κύμα ριζοσπαστικοποίησης
και αγώνων. Το που θα έφταναν δεν ήταν δεδο-

μένο. Στην Ιταλία, την Γαλλία, το Βέλγιο, η πα-
τριωτική ευφορία που συνόδευε την απελευθέ-
ρωση από τη ναζιστική κατοχή έδινε τη θέση
της στην συναίσθηση της σκληρής –ταξικής-
μεταπολεμικής πραγματικότητας. Σε όλη την
Ευρώπη υπήρχαν εκατοντάδες χιλιάδες εργά-
τες και εργάτριες που όπως έλεγε ένας εργά-
της στο Μιλάνο του 1948: «θέλαμε να πάμε μα-
κρύτερα». 

Από αυτή την άποψη, ο «Κόκκινος Δεκέμ-
βρης» του 1944 μπορούσε να είναι το πρώτο
επεισόδιο μιας φωτιάς που θα απλωνόταν
στην Ευρώπη. Η ήττα του είχε πράγματι αρνη-
τικές επιπτώσεις: «μην την πάθουμε όπως οι
Έλληνες σύντροφοι» ήταν το κλισέ των απαν-
ταχού «ρεαλιστικών» ηγεσιών των Κομμουνι-
στικών Κομμάτων που ακολουθούσαν μέχρι
κεραίας τη «γραμμή» του Στάλιν. 

Όμως, ούτε στην Ελλάδα είχαν όλα τελει-
ώσει. Τους μήνες που ο Βελουχιώτης περιπλα-
νιόταν στα βουνά, η Αριστερά άρχιζε να σαρώ-
νει στα συνδικάτα, απεργίες ξεσπούσαν, κι η
κοινωνική δυσαρέσκεια μεγάλωνε. Ούτε η άρ-
χουσα τάξη αισθανόταν σίγουρη, ούτε το κίνη-
μα είχε πει την τελευταία του λέξη.

Στρατηγική
Το κίνημα χρειαζόταν μια διαφορετική στρα-

τηγική για να δώσει νικηφόρα τις μάχες του.
Mόνη εναλλακτική στρατηγική απέναντι στους
αλλεπάλληλους συμβιβασμούς ήταν αυτή που
έβαζε στο κέντρο της τους αγώνες της εργατι-
κής τάξης και την προοπτική της εργατικής
εξουσίας. Αυτή ήταν η στρατηγική του Πουλιό-
πουλου, όχι του Ζαχαριάδη. 

Όμως, η αλήθεια είναι ότι ο Βελουχιώτης
δεν διέθετε μια εναλλακτική στρατηγική από
αυτή που οδηγούσε στους συμβιβασμούς.
Απέρριπτε τα «δια ταύτα» τους, όχι τις ρίζες
τους. Γι’ αυτό η απόρριψη έμενε πάντα «μισή». 

Τον Σεπτέμβρη του ’43 είχε στείλει σημείωμα
στο ΠΓ του κόμματος στο οποίο έκφραζε τις
ανησυχίες του: «Δεν γράφω για να παραστήσω

τον έξυπνο, αλλά από πόνο και μόνο. Χίλια καλά
να έχουμε κάνει αν χάσουμε τώρα το παιχνίδι
θα μας μουντζώσουν όλοι». Και έγραφε αυτό
που ένιωθαν και ήξεραν χιλιάδες αγωνιστές:
«Χειρότεροι απ’ τους Άγγλους  -μη βαυκαλιζόμε-
θα - δεν είναι ούτε οι ίδιοι οι Γερμανοί. Θα επι-
βάλουν ένα φασιστικό καθεστώς μ’ άλλο όνομα
αν τελικά επικρατήσουν αυτοί». Έκρουε τον κώ-
δωνα του κινδύνου αλλά κατέληγε δηλώνοντας
ότι: «θα δουλέψω σκυλίσια και παλικαρίσια για
οποιαδήποτε γραμμή κι αν χαράξετε».

Τον Νοέμβρη του 1944, στην περίφημη «σύ-
σκεψη των καπετανέων» (των μεγάλων μονά-
δων του ΕΛΑΣ) στη Λαμία, πρότεινε μέτρα
προετοιμασίας για ενδεχόμενη σύγκρουση με
τους εγγλέζους ιμπεριαλιστές στην Αθήνα.
Στην αντίρρηση «γνωρίζει το ΠΓ;» έκανε πίσω. 

Με αυτό το υπόβαθρο μπορούμε να εξηγή-
σουμε την τραγική του πορεία από τον Φλεβά-
ρη μέχρι τον Ιούνη του 1945. Σύμφωνα με διά-
φορες μαρτυρίες όπως του Σ. Σαράφη, στρα-
τιωτικού διοικητή του ΕΛΑΣ, ο Βελουχιώτης
αρχικά αρνήθηκε την Συμφωνία της Βάρκιζας,
αλλά πειθάρχησε και υπέγραψε τη διαταγή
αποστράτευσης του ΕΛΑΣ και παράδοσης των
όπλων του. Μετά την αποκήρυξε, όταν γινόταν
φανερό τι σήμαινε αυτή η συνθηκολόγηση για
τον κόσμο του κινήματος. 

Προσπάθησε να «πείσει» την ηγεσία να αλ-
λάξει ρότα, έστω και σταδιακά και μετά ήρθε
σε ρήξη μαζί της –αλλά όχι με τον Ζαχαριάδη
που περίμενε ότι θα τον δικαιώσει. Η κατάληξη
είναι γνωστή. 

Η στρατηγική δεν πέφτει από τον ουρανό, δεν
είναι απλά σωστές ιδέες στις σελίδες των βι-
βλίων. Όπως έγραφε ο νεαρός Μαρξ «η θεωρία
γίνεται δύναμη αφότου κατακτήσει τις μάζες».
Γι’ αυτό χρειάζεται το επαναστατικό κόμμα. Η
ανταρσία του Βελουχιώτη είναι μαρτυρία για το
μεγαλείο εκείνου του κινήματος και η τραγωδία
του είναι υπενθύμιση ότι τα επαναστατικά κόμ-
ματα χτίζονται πριν έρθει η αποφασιστική μάχη. 

Λέανδρος Μπόλαρης

24 Ιούνη 2020, Νο 1427Ιστορία

Tα διδάγματα
της τραγωδίας του Άρη

εργατικη αλληλεγγυη σελ.17

Διαβάστε επίσης
Ο Δημήτρης Λιβιεράτος μιλάει 
για τον Άρη Βελουχιώτη
https://tinyurl.com/ArisVel70
Δείτε και το βίντεο:
https://tinyurl.com/ybuws3vp
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Από το διαρκή πόλεμο 
στη διαρκή επανάσταση
Με επιτυχία πραγματοποι-

ήθηκε την Τρίτη 16 Ιούνη
στον κήπο του Συλλόγου

Ελλήνων Αρχαιολόγων η πρώτη
ανοικτή εκδήλωση του Μαρξιστι-
κού Βιβλιοπωλείου μετά την ‘κα-
ραντίνα’. Τηρώντας τα μέτρα
ασφαλείας, περίπου 40 άτομα
συμμετείχαν στην παρουσίαση
του βιβλίου του Νίκου Λούντου
«Μέση Ανατολή: από το διαρκή
πόλεμο στη διαρκή επανάσταση»
με κεντρικό ομιλητή τον ίδιο το
συγγραφέα σε διαδικτυακή σύν-
δεση με τη Σεβίλλη. Η εκδήλωση
έγινε ταυτόχρονα και με zoom,
αλλά και σε ζωντανή μετάδοση
από τη σελίδα του Μαρξιστικού
Βιβλιοπωλείου στο facebook με
πάνω από 900 προβολές.

«Η Μέση Ανατολή μας ενδια-
φέρει γιατί έχει ένα ειδικό βάρος
για όλες τις εξελίξεις που αφο-
ρούν τις ζωές μας και τους αγώ-
νες μας», τόνισε ο συγγραφέας.
«Τι είναι αυτό που κάνει τη Μέση
Ανατολή τόσο κομβική; Υπάρχει
μία λέξη κλειδί που δίνει την
απάντηση: Πετρέλαιο! 

Το πετρέλαιο
Το αντιπολεμικό κίνημα έκανε

τη σύνδεση από το 2001: ‘όχι αί-
μα για το πετρέλαιο’. Και η απλή
αυτή σύνδεση έχει αποδειχθεί
πολύ πιο βαθιά από όλες τις άλ-
λες πολύπλοκες ή επιφανειακές
εξηγήσεις περί σύγκρουσης πο-
λιτισμών, θρησκειών, ιδιαιτεροτή-
των. Το πετρέλαιο ήταν και συνε-
χίζει να είναι το αίμα του παγκό-
σμιου καπιταλισμού και στο βωμό
του θυσιάζεται το πραγματικό αί-
μα εκατομμυρίων αθώων…

Γι’ αυτό και η αποσταθεροποί-
ηση της Μέσης Ανατολής, οι
αγώνες και οι επαναστάσεις εκεί
μάς αφορούν όλους. Μ’ αυτή την
έννοια, το 2019 ήταν μια μαγική
χρονιά. Ήταν η χρονιά των επα-
ναστάσεων και των εξεγέρσεων
σε Σουδάν, Αλγερία, Λίβανο,
Ιράκ, της επιστροφής των διαδη-
λώσεων στην Αίγυπτο. 

Ήταν η χρονιά των εξεγέρσε-
ων παντού, που δεν τη διέκοψε ο
κορονοϊός, την ενέτεινε, και οι
ξεσηκωμένοι αδελφοί και αδελ-
φές μας στη Μέση Ανατολή έπαι-
ξαν τεράστιο ρόλο. Ήταν η χρο-
νιά που έπεσαν τα κεφάλια του
Μπουτεφλίκα στην Αλγερία και
του Μπασίρ στο Σουδάν από τις

επαναστάσεις. Έπεσαν τα κεφά-
λια αυτών που θεωρούνταν ακλό-
νητοι για δεκαετίες. Και δίπλα σε
αυτούς η εξέγερση στο Λίβανο
που έριξε τον Χαρίρι. Η εξέγερση
στο Ιράκ που έριξε την κυβέρνη-
ση απέναντι στο πιο μεγάλο κύμα
καταστολής.

Και δεν μιλάμε για απλές ανα-
τροπές κυβερνήσεων. Στο Σου-
δάν και την Αλγερία οι δικτάτο-
ρες έπεσαν κάτω από το βάρος
μαζικών εξεγέρσεων με διάρκεια,
με αυτοοργάνωση, με διαδηλώ-
σεις κάθε βδομάδα στην Αλγε-
ρία, με απεργίες, με κατάληψη
των δρόμων και συνελεύσεις στο
Σουδάν. Με μια εξέγερση στο
Ιράκ που εξέδωσε τη δική της
εφημερίδα, με τίτλο “Το τρίκυ-
κλο”. Γιατί μπορεί στην Ελλάδα
το τρίκυκλο να έχει άλλες συμπα-
ραδηλώσεις. Στο Ιράκ, όμως,
συμβόλισε τα τρίκυκλα που χρη-
σιμοποιούν οι άνθρωποι για να
κάνουν δουλειές του ποδαριού,
αλλά μετατράπηκαν σε ένα δί-
κτυο από ασθενοφόρα και σε ορ-
γανωτές της εξέγερσης…

Το 2019 ξαναέπιασε το νήμα
των επαναστάσεων του 2011, της
λεγόμενης Αραβικής Άνοιξης με
ακόμη ισχυρότερο τρόπο. Έσπα-
σε τριών τύπων επιχειρήματα στα
οποία είχε τσιμπήσει και κομμάτι
της Αριστεράς. Πρώτον, ότι
επρόκειτο για μια τουφεκιά στον
αέρα, μια σύμπτωση. Δεύτερον,
τις συνωμοσιολογικές παράνοιες
περί κατασκευασμένων επανα-

στάσεων. Τρίτον, ότι η βάρβαρη
καταστολή ήταν το τέλος της
όποιας Άνοιξης. Όμως, το βάθος
και το εύρος των επαναστάσεων
έφτασε το 2019 εκεί που δεν είχε
φτάσει το 2011. Και η καταστολή
που όντως ήταν βάρβαρη δεν με-
τατράπηκε σε τέλος, αλλά σε
σκαλοπάτι που αφενός ριζοσπα-
στικοποίησε, αφετέρου αποστα-
θεροποίησε…

Όταν λέμε πως η επανάσταση
στη Μέση Ανατολή θα είναι διαρ-
κής σημαίνει ακριβώς ότι για να
πετύχει έρχεται αντιμέτωπη με το
ξεπέρασμα την ίδια στιγμή πολ-
λών φραγμών, όχι σε στάδια. Η
πάλη για δημοκρατία, η πάλη για
έλεγχο στον πλούτο της χώρας,
η πάλη για το ψωμί και το μισθό
γίνεται μία και ενιαία με την πάλη
για συνολική απελευθέρωση.

Οι γυναίκες μπροστά
Οι εξεγέρσεις και οι επαναστά-

σεις του 2019 το έδειξαν ξεκάθα-
ρα. Αρκεί να δούμε τις φωτογρα-
φίες από το Σουδάν, την Αλγε-
ρία, το Ιράκ, το Λίβανο. Παντού
γυναίκες στην πρώτη γραμμή,
παντού μειονότητες στην πρώτη
γραμμή. Ποιος έγινε το σύμβολο
στο Σουδάν; Μια γυναίκα. Ποιος
στην Αλγερία; Οι γυναίκες από
τις μειονοτικές περιοχές των
Αμαζίγ. Στο Λίβανο; Η φοιτήτρια
που πήρε με τις κλωτσιές τους
μπάτσους. Στη Γάζα και στη Δυτι-
κή Όχθη οι γυναίκες έχουν μπει
στην πρώτη γραμμή της μάχης…

Η επανάσταση στη Μέση Ανα-
τολή είναι απίστευτη δύναμη για
τη μάχη στην Ελλάδα, ενάντια
στους Μητσοτάκηδες, ενάντια σε
όσους θέλουν κι άλλα λεφτά για
ακόμη περισσότερες φρεγάτες
και όχι για νοσοκομεία. Φρεγάτες
για τον εμφύλιο της Λιβύης, φρε-
γάτες για να πνίγουν πρόσφυγες,
φρεγάτες για τον ανταγωνισμό
με την Τουρκία. Είναι δύναμη για
την πάλη ενάντια σε αυτούς που
θέλουν να μας βάλουν να σκοτω-
θούμε για το πετρέλαιο, το φυσι-
κό αέριο και τις ΑΟΖ. Χρειαζόμα-
στε μια Αριστερά που κάνει αυ-
τές τις συνδέσεις σε κάθε σημείο
της Μεσογείου και ακόμη παρα-
πέρα. Σε αυτήν την προσπάθεια
είναι αφιερωμένο το βιβλίο».

Ακολούθησε πλούσια συζήτηση
με παρεμβάσεις και ερωτήσεις
που άνοιξαν πολλά κρίσιμα θέμα-
τα: τη σημερινή κατάσταση των
κινημάτων και της νέας Αριστε-
ράς που γεννιέται στη Μέση Ανα-
τολή, τους ελληνοτουρκικούς αν-
ταγωνισμούς και το ρόλο των το-
πικών υποϊμπεριαλισμών στην πε-
ριοχή, τη σύνδεση με το αντιρα-
τσιστικό κίνημα και τους πρόσφυ-
γες, την πάλη για λεφτά για την
Υγεία κι όχι για εξοπλισμούς κ.ά.

Η εκδήλωση έκλεισε με κάλε-
σμα από το Μαρξιστικό Βιβλιο-
πωλείο στο διήμερο της ΚΕΕΡΦΑ
στις 26-27 Ιούνη και στο «Μαρξι-
σμό» στις 11-12 Ιούλη στο Ρουφ.

Κώστας Πίττας

16 Ιούνη, Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων. Φωτό: Κώστας Λάππας
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Η επικίνδυνη πολιτική της ΝΔ στην Αν. Μεσόγειο
“Η Αίγυπτος είναι μια φιλική

χώρα προς την Ελλάδα.
Είναι μια χώρα που υπό

την ηγεσία του προέδρου Σίσι βλέ-
πει, διαβάζει την πραγματικότητα
στην Ανατολική Μεσόγειο και στην
ευρύτερη περιοχή με τον ίδιο τρόπο
που τον διαβάζει και η Ελλάδα”. 

Αυτό ήταν ένα από τα σχόλια της
ελληνικής κυβέρνησης για τις συ-
ναντήσεις με τους ομολόγους της
στο Κάιρο. Η κυβέρνηση του Μητσο-
τάκη λέει, δηλαδή, ότι ταυτίζεται με
την πιο στυγνή και ματοβαμμένη δι-
κτατορία της Μεσογείου. Και ενώ ο
Δένδιας πήγε στο Κάιρο, ο Μητσο-
τάκης πήγε στο Ισραήλ, όπου έγινε
ο πρώτος ξένος ηγέτης που έφτασε
μετά το ξέσπασμα της πανδημίας
για να δηλώσει και από εκεί παρό-
μοια πράγματα. Ποια πράγματα δη-
λαδή; Οτι η ελληνική κυβέρνηση επι-
μένει στον άξονα με τις πιο επιθετι-
κές και αντιδημοκρατικές δυνάμεις
της περιοχής για να φρενάρουν την
Τουρκία. Μήνυμα προς την Τουρκία
από το Κάιρο, μήνυμα προς την
Τουρκία από το Τελ Αβίβ γράφουν
τα ΜΜΕ.

Με την Αίγυπτο η προσπάθεια της
κυβέρνησης του Μητσοτάκη είναι
στην αυθαίρετη χάραξη Aποκλειστι-
κής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) μετα-
ξύ των δύο χωρών ώστε να μπει
σφήνα στη συμφωνία μεταξύ Τουρ-
κίας και κυβέρνησης της Τρίπολης.
Με το Ισραήλ οι επαφές ξεκινάνε και
εκεί από τις ΑΟΖ, περνάνε από τις
μοιρασιές των υδρογονανθράκων
και φτάνουν πολύ μακρύτερα. Η ίδια
η υποτιθέμενη κήρυξη ΑΟΖ είναι μια
επιθετική ενέργεια, όσο και αν οι κυ-
βερνήσεις πλασάρουν αυτές τις κι-

νήσεις σαν ακίνδυνη διπλωματία. Η
Μεσόγειος είναι μια κλειστή θάλασ-
σα, δεν υπάρχουν 200 μίλια “ελεύθε-
ρης” θάλασσας σε κανένα σημείο,
όπως υποθέτει η αρχική λογική των
ΑΟΖ. Σε κάθε σημείο εμπλέκονται
δύο, τρεις, τέσσερις ή και περισσό-
τερες χώρες. Άρα οι μοιρασιές με
την Αίγυπτο, όπως και αυτές με το
Ισραήλ είναι στην πράξη προκλήσεις
σε βάρος της Τουρκίας με σκοπό να
την αποκλείσουν από οποιαδήποτε
πρόσβαση στη Μεσόγειο.

Απειλή για εισβολή
Αλλά πέρα από αυτή τη γενική

αλήθεια, η στιγμή στην οποία εξε-
λίσσονται οι επαφές, φέρνουν την
ελληνική κυβέρνηση στο κέντρο πο-
λύ πιο επικίνδυνων σεναρίων. Η αι-
γυπτιακή κυβέρνηση μόλις έκανε

επίσημη απειλή για εισβολή στη Λι-
βύη. Αποκάλεσε “κόκκινη γραμμή”
την κατάληψη της Σύρτης από την
διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση
της Λιβύης και είπε πως θα κινηθεί ο
στρατός. Η Σύρτη είναι σχεδόν στη
μέση της λιβυκής επικράτειας, αλλά
ο δικτάτορας Σίσι θεωρεί απειλή.
Αυτό που στην πραγματικότητα εξε-
λίσσεται είναι ότι οι ξαφνικές και
απανωτές ήττες που υπέστη ο πολέ-
μαρχος Χάφταρ στη Λιβύη έφερε
την Αίγυπτο αρχικά να παρακαλάει
για “ειρηνευτική πρωτοβουλία” και
τώρα να κάνει λεονταρισμούς σε βά-
ρος και της Τρίπολης και της Τουρ-
κίας. Οι αραβικές εφημερίδες είχαν
προαναγγείλει το γεγονός εδώ και
μέρες, μιας και, όπως σημείωναν, οι
αιγυπτιακές απειλές είναι και απαί-
τηση των πατρόνων του καθεστώτος

Σίσι, της Σαουδικής Αραβίας και των
Εμιράτων. Κι αυτά, όπως μπορείτε
να διαβάσετε στις διπλανές στήλες,
ενώ ο Σίσι βρίσκεται σε φάση δολο-
φονικού παροξυσμού μέσα στην ίδια
την Αίγυπτο, στέλνοντας αστυνομία
και τραμπούκους να ξυλοκοπήσουν
όποιον ανοίγει το στόμα του.

Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ βρίσκε-
ται σε προετοιμασία μηχανών για ει-
σβολή στη Δυτική Όχθη και προσάρ-
τηση της κοιλάδας του Ιορδάνη. Οι
Παλαιστίνιοι καλούν όλο τον κόσμο
σε αλληλεγγύη μπροστά στην επερ-
χόμενη κόλαση. Αλλά ο Μητσοτάκης
προαναγγέλλει ένα εκατομμύριο
τουρίστες που θα ξεκινήσουν να έρ-
χονται στην Ελλάδα από το Ισραήλ
τον Ιούλη, την ώρα που τα ισραηλινά
τανκς και η αεροπορία θα σφυροκο-
πούν.

Δίπλα σε αυτά, οι υπογραφές που
έπεσαν στο Ισραήλ έχουν να κάνουν
με τη γεωργία (με την κλεμμένη πα-
λαιστινιακή γη), με την κυβερνοκα-
τασκοπεία (όπου το Ισραήλ έχει την
τεχνογνωσία για κάθε είδους παρα-
βίαση ελευθεριών και προσωπικών
δεδομένων) και για τα επόμενα βή-
ματα του περιβόητου αγωγού East
Med. Ενώ, οι Παλαιστίνιοι βρίσκον-
ται αποκλεισμένοι από κάθε διεθνή
επαφή, όχι μόνο για τα δικαιώματα
στον υποθαλάσσιο πλούτο, αλλά
στο ψάρεμα, στην ίδια την πρόσβα-
ση στην ακτή της Λωρίδας της Γά-
ζας.

Ο φιλοκυβερνητικός Τύπος προ-
βάλλει όλο αυτόν τον επικίνδυνο τυ-
χοδιωκτισμό ως “επιτυχίες” του Μη-
τσοτάκη και του Δένδια και δυστυ-
χώς έχει σαν σύμμαχο την ηγεσία
του ΣΥΡΙΖΑ. Όλα τα ρεπορτάζ δεν
ξεχνάνε να αναφέρουν πως και ο
Τσίπρας χειροκροτεί τη συμφωνία
με την Αίγυπτο και με το Ισραήλ, κά-
νοντας μάλιστα κριτική για συμβιβα-
σμούς.

Οι συμφωνίες, τα παζάρια και οι
μοιρασιές είναι μοιρασιές αίματος
από τις οποίες οι απλοί άνθρωποι, οι
εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες δεν
έχουμε τίποτα απολύτως να κερδί-
σουμε. Αντίθετα ανοίγουν το δρόμο
για πόλεμο και ανεξέλεγκτη σύγκρου-
ση την οποία θα πληρώσουμε εμείς.
Οι υδρογονάνθρακες της Μεσογείου
πρέπει να μείνουν εκεί που είναι. Αυ-
τοί που πρέπει να φύγουν είναι η δι-
κτατορία της Αιγύπτου, το μαντρό-
σκυλο του ιμπεριαλισμού Ισραήλ και
η κυβέρνηση του Μητσοτάκη.

Νίκος Λούντος

H ΑΙΓΥΠΤΟΣ TOY ΣΙΣΙ Παροξυσμός πανικού και βαρβαρότητας

Δεν υπάρχει όριο βαρβαρότητας που να μην ξεπερνάει το
καθεστώς Σίσι. Οι ειδήσεις που φτάνουν από το εσωτερι-
κό της χώρας ξεπερνάνε κάθε φαντασία όσον αφορά

στο επίπεδο της καταστολής. Πλέον τα ΜΜΕ στην Αίγυπτο δεν
έχουν δικαίωμα να σχολιάζουν ούτε ζητήματα που έχουν να κά-
νουν με τη Λιβύη, ούτε με την διαμάχη με την Αιθιοπία όσον
αφορά στα νερά του Νείλου, ούτε με την κατάσταση στο Σινά
όπου εξελίσσεται ένας ανταρτοπόλεμος, ούτε όσον αφορά
στον κορονοϊό. Στην πραγματικότητα δεν μπορούν να σχολιά-
ζουν τίποτα απολύτως, αλλά αυτή είναι η επίσημη λίστα των
απαγορευμένων θεμάτων.

Είναι προφανές ότι πρόκειται για ένα καθεστώς σε πανικό,
που δεν ξέρει από πού μπορεί να του σκάσει η έκπληξη και η
ξαφνική αποσταθεροποίηση. Αποτέλεσμα αυτής της ακόμη με-
γαλύτερης κλιμάκωσης είναι ότι πλέον υπάρχουν σχεδόν καθη-
μερινές ειδήσεις για δημοσιογράφους που καταλήγουν εξαφα-
νισμένοι, βασανισμένοι ή στη φυλακή. Πλέον δεν πρόκειται για
τους “ισλαμιστές” ή για τους αριστερούς που μπήκαν στο στό-
χαστρο μετά το πραξικόπημα και ιδιαίτερα μετά το 2014. Πλέον
είναι οποιοσδήποτε θέλει να μεταδώσει μια είδηση.

Ο κορονοϊός θερίζει. Τα νοσοκομεία είναι διαλυμένα. Αλλά οι
υπουργοί της κυβέρνησης δίνουν συμβουλές στον κόσμο να

τρώει κρεμμύδι, σκόρδο και λεμόνι και να δουλεύει πολλές
ώρες στην οικοδομή γιατί ο ήλιος σώζει και τα μεγάλα έργα
δεν μπορούν να περιμένουν. Φυλακισμένοι από τις φυλακές
Άκραμπ δημοσίευσαν καταγγελία και κάλεσμα λέγοντας πως
εκατοντάδες έχουν μολυνθεί από τον ιό και βρίσκονται αποκλει-
σμένοι και αφημένοι στη μοίρα τους. “Δεν είμαστε εγκληματίες,
είμαστε πολιτικοί κρατούμενοι… Το μόνο που ετοιμάζουν για
εμάς είναι το χαρτί για να μεταφέρουν τα πτώματά μας στο νε-
κροταφείο”, γράφουν. Οι συγγενείς των φυλακισμένων, ανάμε-
σά τους και βασικά στελέχη της επανάστασης του 2011 που
έριξε τον Μουμπάρακ, ξυλοκοπούνται από τραμπούκους αν
τολμήσουν και πλησιάσουν τις φυλακές για να ρωτήσουν πώς
πάνε οι δικοί τους.

Δολοφονίες
Στο μεταξύ, φαίνεται πως έχει χαθεί η επαφή όσον αφορά

την κόντρα με την Αιθιοπία, και συζητιέται (αν και δεν γράφε-
ται) το ενδεχόμενο πολέμου. Στο Σινά, ο αιγυπτιακός στρατός,
στο όνομα της μάχης κατά του “Ισλαμικού Κράτους” προχωρά-
ει σε εξωδικαστικές δολοφονίες με τέτοιο ρυθμό που αναγκάζει
ακόμη και σημαντικά κομμάτια του αμερικάνικου κατεστημένου
να ζητήσουν λεπτομέρειες για το τι γίνεται με τα όπλα που

στέλνει αφειδώς ο Τραμπ στον Σίσι. Η Αίγυπτος είναι η δεύτερη
χώρα σε ύψος αμερικάνικης στρατιωτικής βοήθειας.

Κάτω από αυτές τις πιέσεις, ο Σίσι ψάχνει στηρίγματα στη Γαλ-
λία, στη Ρωσία και στην Κίνα. Έχει πάρει το ΟΚ από το ΔΝΤ για
μια σειρά δάνεια, τα οποία εκταμιεύει το Ταμείο επιβραβεύοντας
τον για τις “δομικές αλλαγές” στις οποίες έχει προχωρήσει (αύ-
ξηση του ΦΠΑ, κατάργηση επιδοτήσεων στα καύσιμα για τους
φτωχούς κλπ). Αποτέλεσμα στην πράξη είναι η ραγδαία αύξηση
της φτώχειας στα χρόνια του Σίσι (κι ενώ ο πληθυσμός αυξήθηκε
επίσης φτάνοντας πλέον τα 100 εκατομμύρια), αλλά και η ακόμη
μεγαλύτερη εξάρτηση από τον ξένο δανεισμό.

Το μόνο που έχει να διαφημίσει ο Σίσι είναι τα φαραωνικά έρ-
γα, από τα οποία ο στρατός τρώει με χίλιες μασέλες, και την
“τάξη” που έφερε στη χώρα μετά την επανάσταση. Ο κορονοϊ-
ός έχει αποσυντονίσει εντελώς ακόμη και τους πάντα ασυνάρ-
τητους υπολογισμούς του ΔΝΤ. Η πτώση του πετρελαίου έχει
μειώσει δραματικά τα εμβάσματα των Αιγύπτιων που δου-
λεύουν στις χώρες του Κόλπου. Και μέσα σε αυτές τις συνθή-
κες, ο Σίσι απειλεί με πόλεμο στη Λιβύη, με πόλεμο με την Αι-
θιοπία, με κλιμάκωση στο Σινά και πάει λέγοντας. Αυτές είναι οι
σταθερότατες συμμαχίες του Μητσοτάκη για τις οποίες μόνο
να ντρέπεται θα έπρεπε.

Δένδιας και Σίσι
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Η εργατική έξοδος από την κρίση
Το ξέσπασμα της οργής ενάντια στον

ρατσισμό μέσα στην καρδιά του παγ-
κόσμιου καπιταλισμού σημαδεύει χω-

ρίς αμφιβολία την πορεία της φετινής χρο-
νιάς. Χρονιά της πιο θανατηφόρας παν-
δημίας, χρονιά της μεγαλύτερης οικο-
νομικής βουτιάς, αλλά και χρονιά όπου η ερ-
γατική τάξη και η νεολαία διαψεύδουν εκρη-
κτικά όσους τις ήθελαν φοβισμένες, εξαντ-
λημένες και καταπτοημένες. Οι Τραμπ και οι
Τζόνσον, οι Σαλβίνι και οι Λεπέν αυτού του
κόσμου βλέπουν με τρόμο τους δρόμους να
πλημμυρίζουν με αγριεμένους διαδηλωτές
από την Αμερική μέχρι την Ευρώπη και
ακόμη πιο πέρα.

Εδώ, η Νέα ημοκρατία του Μητσοτάκη
συμπληρώνει ένα χρόνο στην κυβέρνηση
αντιμέτωπη με την οργή των απεργών. Οι
απεργίες στα Νοσοκομεία σημάδεψαν την
εργατική έξοδο από την καραντίνα, αλλά
δεν έμειναν μόνες: οι εκπαιδευτικοί, οι εργα-
ζόμενοι στον τουρισμό-επισιτισμό, οι εργά-
τες της Τέχνης, των δήμων, της ΕΥΔΑΠ μπή-
καν στον χορό. Και δίπλα τους οι διαδηλω-
τές για το Περιβάλλον, για τους Πρόσφυγες
και στο πλευρό του διεθνούς κινήματος.

Παντού ανοίγει η πιο πλατιά πολιτική συ-
ζήτηση και αναζήτηση. Ακόμη και τα επί-
σημα ΜΜΕ αναρωτιούνται αν φτάνουμε σε
έναν νέο Μάη του ‘68. Χιλιάδες αγωνιστές
και αγωνίστριες της Αριστεράς αναζητούν
απαντήσεις στα πιο πιεστικά ερωτήματα:
ποιες είναι οι αιτίες αυτής της πολύπλευρης
κρίσης, πώς μπορούν οι αγώνες να νικάνε,
ποια είναι η εναλλακτική λύση και με ποια
Αριστερά θα καταφέρουμε να την κερδί-
σουμε;

Οι συζητήσεις στον ΜΑΡΞΙΣΜΟ 2020 που
οργανώνει το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα
στις 11 και 12 Ιούλη στο Σεράφειο στο Ρουφ
είναι αφιερωμένες στην προσπάθεια να
βρούμε τις απαντήσεις με τη βοήθεια των
επαναστατικών ιδεών του Μαρξ και όλης
της επαναστατικής παράδοσης.

Ελάτε να βρούμε τις απαντήσεις μαζί!

Δηλώστε συμμετοχή

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 Ιούλη
6 - 7.30μμ

Σεράφειο
Πανδημία και καπιταλισμός
Οµιλητές:
Χρίστος Αργύρης, Γιώργος Ράγκος

Κλειστό Μπάσκετ
200 χρόνια Ένγκελς
Οµιλητές:
Σωτήρης Κοντογιάννης, 
Λέανδρος Μπόλαρης

Ανοιχτό Μπάσκετ
Τα όρια του ρεφορμισμού
Οµιλητές:
Αργυρή Ερωτοκρίτου, Γιάννης Σηφακάκης

8 - 9.30μμ

Γήπεδα Μπάσκετ
Ο Μαρξ και η μακρόσυρτη 
κρίση του καπιταλισμού
Οµιλητής:
Πάνος Γκαργκάνας

KYΡIAKH 12 Ιούλη
6 - 7.30μμ

Σεράφειο
Το επαναστατικό κόμμα - 
Από τον Λένιν, τον Τρότσκι 
και τον Γκράμσι στο σήμερα
Οµιλητές:
Τάσος Αναστασιάδης, Λίλιαν Μπουρίτη, 
Παντελής Παναγιωτακόπουλος

Κλειστό Μπάσκετ
Από το εμπόριο των σκλάβων 
στο Black Lives Matter
Οµιλητές:
Πέτρος Κωνσταντίνου, Κώστας Πίττας

Ανοιχτό Μπάσκετ
Τέχνη, καλλιτέχνες 
και επανάσταση 
Οµιλητές:
Βασίλης Κουκαλάνι, Αλεξάνδρα Μαρτίνη,
Αλέξανδρος Μαρτζούκος

8 - 9.30μμ

Γήπεδα Μπάσκετ
Η εργατική έξοδος από την κρίση
Οµιλήτρια:
Μαρία Στύλλου

Ονοματεπώνυμο Φύλο............................................................................................................

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

Τηλέφωνο Κινητό ........................................................................................................................

Email ............................................................................................................................................................

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

Πολιτική Οργάνωση/Κίνηση .............................................................................................
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Eπικοινωνείστε για να κλείσετε τη συμμετοχή σας
• www.sekonline.gr  Tηλέφωνα: 6945 710250, 210 52 21509 
• Αναξαγόρα 14Α Ομόνοια, Αθήνα, Τ.Κ.: 105 52
• Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο, Φειδίου 14, Αθήνα, τηλ. 210 5247584, www.marxistiko.gr 
• Εθνική Τράπεζα στον λογαριασμό: 101/7517 25-42
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