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Το σκάνδαλο Novartis βρίσκεται
και πάλι στην πρώτη γραμμή
της επικαιρότητας. Η ανακοί-

νωση του εξωδικαστικού συμβι-
βασμού με την οποία έκλεισε η υπό-
θεση στις ΗΠΑ αφού η Novartis δέ-
χτηκε να καταβάλει ποσό 310 εκα-
τομμυρίων δολαρίων, προκάλεσε αν-
τιδράσεις καθώς είναι αποκαλυπτική
για τη δραστηριότητα της εταιρείας
στην Ελλάδα. Το δικαστήριο του Νι-
ου Τζέρσεϊ αναφέρει ρητά ότι η No-
vartis επηρέαζε την κυβερνητική πο-
λιτική στο χώρο του φαρμάκου προς
όφελός της. Η απάντηση των ΜΜΕ
που πρόσκεινται στη ΝΔ είναι κωμι-
κοτραγική, αφού ούτε λίγο ούτε πο-
λύ ισχυρίζεται ότι οι αξιωματούχοι
(officials), που αναφέρει το αμερικα-
νικό Δικαστήριο είναι οποιοιδήποτε
κατείχαν δημόσιες θέσεις, δηλαδή
μπορεί να ήταν και η… καθαρίστρια
του Υπουργείου Υγείας!  

Η συνομιλία Παππά-Μιωνή
Η αντεπίθεση της ΝΔ εστιάζεται

στη συνομιλία του Νίκου Παππά με
τον Σάμπυ Μιωνή τον Μάιο του
2016, όπου ο τότε υπουργός του ΣΥ-
ΡΙΖΑ αναφέρει στον επιχειρηματία
ότι «ο Παπαγγελόπουλος έχει δική
του ατζέντα» και ότι οσμίζεται πως
κάποιοι (όπως ο Παπαγγελόπουλος)
«βγάζουν πολλά λεφτά». Ο Παππάς
απολογήθηκε κάνοντας λόγο για
άστοχες εκφράσεις του, που ειπώ-
θηκαν για να καθησυχάσει έναν άν-
θρωπο που βρισκόταν σε πανικό.
Όλη η φιλολογία που έχει αναπτυχ-
θεί αυτές τις μέρες σχετικά με τη
συγκεκριμένη συζήτηση χαρακτηρί-
ζεται από τεράστια υποκρισία. Η συ-
νομιλία Παππά-Μιωνή δόθηκε στη
δημοσιότητα από τον δεύτερο ενώ
ήταν προϊόν παράνομης ηχογράφη-
σης, όμως οι συνήθεις υπερασπι-
στές του κράτους δικαίου σιώπη-
σαν. Εξίσου αδιάφοροι στάθηκαν οι
υπέρμαχοι της… «ανεξαρτησίας της
Δικαιοσύνης» για την επίθεση του
Άδωνη Γεωργιάδη στην Εισαγγελέα
Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη. Ο
αντιπρόεδρος της ΝΔ και υπουργός
Ανάπτυξης δεν δίστασε να δηλώσει
ότι η Τουλουπάκη πρέπει να μπει
πολλά χρόνια στη φυλακή επειδή
άσκησε δίωξη στον ίδιο και στον Αν-
δρέα Λοβέρδο! 

Από την άλλη πλευρά, ο Νίκος
Παππάς, μιλώντας στην Κεντρική
Επιτροπή Ανασυγκρότησης του ΣΥ-
ΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, δή-
λωσε «υπερήφανος για τις αξίες της
Αριστεράς που υπηρετεί». Καμιά
αξία της Αριστεράς όμως δεν δι-
καιολογεί τη λογική συνεργασίας με
τον Παπαγγελόπουλο στη βάση ότι

«εάν κρίνουμε ότι το μαγαζί το βοη-
θάς, μπορείς να είσαι εδώ και να κά-
νεις και το outsourcing το δικό σου»,
όπως δήλωσε ο Παππάς στο περί-
φημο ηχητικό. Ούτε τη συνεργασία
του Τσίπρα με τον ακροδεξιό πρω-
θυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου.
Ούτε θα έπρεπε να είναι περήφανος
ο Ν. Παππάς για τις εγκάρδιες σχέ-
σεις του με τον Μιωνή ο οποίος το
2010, ως εκπρόσωπος του ισραηλι-
νού στρατού στην Ελλάδα, υπερα-
σπίστηκε με κυνισμό την αιματηρή
επέμβαση ανδρών των ισραηλινών
ειδικών δυνάμεων σε πλοία που με-
τέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια στη
Γάζα και στοίχισε τη ζωή σε 7 ακτιβι-
στές.

Ποιο ήταν το «βρώμικο ‘89»;
Ο Αλέξης Τσίπρας προκάλεσε τη

ΝΔ, αν θέλει ένα νέο ’89 να τον συμ-
περιλάβει στο κατηγορητήριο.
Ωστόσο, τα διδάγματα του 1989 για
την Αριστερά δεν πρέπει να συμπυ-
κνωθούν στη φιλοδοξία του Τσίπρα
να μιμηθεί τον Ανδρέα Παπανδρέου.
Το ‘89 έχει μείνει στην Ιστορία ως
«βρώμικο» επειδή ο ενιαίος Συνασπι-
σμός, που αποτελούνταν τότε από
το ΚΚΕ και τον ΣΥΝ (βασική συνι-
στώσα του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ), συ-
νεργάστηκε με τη ΝΔ στην κυβέρνη-
ση Τζανετάκη. Η συνεργασία έγινε
στο όνομα της «κάθαρσης» της πο-
λιτικής ζωής που συγκλονιζόταν από
τις αποκαλύψεις του σκανδάλου Κο-
σκωτά. 

Το σκάνδαλο ήταν υπαρκτότατο,
αλλά το γεγονός ότι ο Συνασπισμός
αποδέχτηκε την ατζέντα της ΝΔ για
«να κάτσουν στο σκαμνί οι κλέφτες
του ΠΑΣΟΚ» βοήθησε απλώς τον
Κωνσταντίνο Μητσοτάκη (πατέρα
του σημερινού) να ανέβει μια ώρα
πιο γρήγορα στην εξουσία. Ο Κο-
σκωτάς όμως προσωποποιούσε
στην πραγματικότητα την κατάντια
στην οποία οδηγεί η διαχείριση του
συστήματος. Αντί η Αριστερά να μι-
λήσει για τη χρεωκοπία της στρατη-
γικής του ΠΑΣΟΚ που υποσχέθηκε
την πορεία προς το σοσιαλισμό με
κοινοβουλευτικά μέσα, περιορίστηκε
να δείξει την εμπιστοσύνη της στην
«ανεξάρτητη Δικαιοσύνη». Η επανα-
στατική αριστερά προειδοποιούσε
ότι αυτός ο δρόμος είναι αδιέξοδος
αλλά η φωνή της έμεινε μοναχική.  

«Κάθαρση» και αυταπάτες
Όλα τα στοιχεία που έχουν βγει

στο φως της δημοσιότητας δείχνουν
ότι το σκάνδαλο Novartis είναι πραγ-
ματικό. Από όσα έχουν βγει στην
επιφάνεια, η φαρμακευτική εταιρεία
χρηματοδοτούσε συστηματικά πολι-
τικά πρόσωπα ώστε «να τροποποι-
ήσουν και να επηρεάσουν ενέργειες
και αποφάσεις της ως άνω κυβερνή-
σεως και οργανισμών και οργάνων
της, προκειμένου να βοηθήσουν τη
NOVARTIS HELLAS στην απόκτηση
και τη διατήρηση επιχειρηματικής
δραστηριότητας για αυτή και με αυ-
τή ή να κατευθύνουν επιχειρηματική

δραστηριότητα προς τη NOVARTIS
HELLAS», όπως αναφέρεται χαρα-
κτηριστικά στο πόρισμα του Δικα-
στηρίου του Νιου Τζέρσεϋ. Η απο-
κάλυψη του σκανδάλου αντιμετωπί-
στηκε από την τότε κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ ως ευκαιρία απέναντι στη
ΝΔ, όχι όμως και ως αφορμή για να
ελέγξει τη φαρμακοβιομηχανία. Το
σκάνδαλο Novartis όμως στην πραγ-
ματικότητα δεν είναι τίποτα άλλο πα-
ρά η τακτική που εφαρμόζουν όλες
οι πολυεθνικές του φαρμάκου ανά
τον κόσμο.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, η πίστη ότι η
δικαστική εξουσία μπορεί να φέρει
την «κάθαρση» είναι μια επικίνδυνη
αυταπάτη. Ειδικά στη συγκεκριμένη
υπόθεση, είναι προφανές ότι κάθε
εμπλεκόμενη πλευρά έχει τα ερεί-
σματά της στη δικαστική εξουσία και
τα χρησιμοποιεί ανάλογα με τα συμ-
φέροντά της. Οι παρεμβάσεις στο
έργο των δικαστών θα πρέπει να θε-
ωρούνται δεδομένες σε τέτοιες υπο-
θέσεις, όπως φαίνεται κι αν κοιτάξει
κανείς το κωμικοτραγικό σίριαλ των
παραιτήσεων ανακριτών στην υπόθε-
ση του Noor 1. Εξίσου επικίνδυνη εί-
ναι η αυταπάτη ότι ο έλεγχος του κε-
φαλαίου μπορεί να γίνει συναινετικά.
Η στοχοποίηση Παππά από τα φιλο-
κυβερνητικά ΜΜΕ μας θυμίζει ότι οι
βαρώνοι των ΜΜΕ δεν είναι διατεθει-
μένοι να πληρώσουν οτιδήποτε για
τις συχνότητες των καναλιών τους.
Δεν είναι τυχαίο ότι φέτος όχι μόνο
δεν πλήρωσαν αλλά και επιδοτήθη-

καν αδρά με τα εκατομμύρια του Πέ-
τσα, με αποτέλεσμα η πολυφωνία
στη ραδιοτηλεοπτική σφαίρα να είναι
το πιο σύντομο ανέκδοτο.

Η αντικαπιταλιστική
εναλλακτική 

Το σκάνδαλο Novartis δεν θα
υπήρχε χωρίς τις πολιτικές επιλογές
που δίνουν τη δυνατότητα σε κάθε
πολυεθνική εταιρεία να δωροδοκεί
για να γιγαντώσει τα κέρδη της. Για-
τί, αλήθεια, θα πρέπει να θεωρείται
ως αυτονόητο ότι η παραγωγή και η
προμήθεια του φαρμάκου αποτελεί
μια εμπορική δραστηριότητα που
εξασφαλίζει κέρδη εκατομμυρίων;
Δεν θα ήταν πολύ πιο διαφανές να
υπάρχει μια δημόσια και με εργατικό
έλεγχο φαρμακοβιομηχανία που να
μην χρειάζεται να «λαδώσει» οποιον-
δήποτε ώστε να χτυπήσει τους αντα-
γωνιστές της; Η κρατικοποίηση της
φαρμακοβιομηχανίας είναι αναγκαία
για να πάψει η υγεία να αντιμετωπί-
ζεται ως εμπόρευμα αλλά να λει-
τουργεί με βάση τις κοινωνικές
ανάγκες. Ειδικά στην εποχή της παν-
δημίας, αυτή η ρήξη θα σήμαινε και
τη δυνατότητα να βρεθεί πολύ πιο
γρήγορα το φάρμακο για τον κορω-
νοϊό και να σωθούν ανθρώπινες
ζωές. Αυτή η λογική αντιμετωπίζει
το πρόβλημα στη ρίζα του και συνο-
λικά. Σίγουρα χρειάζεται η σκληρή
τιμωρία «όσων τα παίρνουν», ιδίως
των πολιτικών που στις προεκλογι-
κές περιόδους βγάζουν κορώνες για
τη διαφθορά. Πρέπει όμως να μπαί-
νουν εξίσου (και ακόμα περισσότε-
ρο) στο στόχαστρο και εκείνοι που
«τα δίνουν», οι καπιταλιστές. Το κε-
φάλαιο και το κράτος, παρότι δεν
ταυτίζονται, λειτουργούν συμπληρω-
ματικά. Είναι προκλητικό ότι οι πο-
λυεθνικές, ακόμα και όταν αποκαλύ-
πτονται σκάνδαλα όπως αυτό της
Novartis, πέφτουν στα μαλακά κάνο-
ντας έναν εξωδικαστικό συμβιβασμό
στον οποίο ουσιαστικά καταβάλλουν
ένα μέρος όσων κέρδισαν με τις πα-
ρανομίες τους. Σ’ έναν τέτοιο κόσμο
δεν χωρούν ημίμετρα. Αναμονή της
«Δευτέρας Παρουσίας» δεν είναι η
πίστη στη δυνατότητα να γίνουν
επαναστάσεις, είναι η αντίληψη πως
είναι δυνατό να χτυπηθεί ριζικά η
διαφθορά ενώ ταυτόχρονα διατηρεί-
ται ένα σύστημα βασισμένο στο κυ-
νήγι του κέρδους και της ανταγωνι-
στικής συσσώρευσης. Η οριστική
απαλλοτρίωση του κλεμμένου πλού-
του που έχουν συσσωρεύσει οι No-
vartis αυτού του κόσμου θα είναι η
αφετηρία για μια κοινωνία χωρίς
σκάνδαλα και διαφθορά.

Μπάμπης Κουρουνδής
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ΣΚΑΝΔΑΛΟ NOVARTIS

Η βρώμικη “κάθαρση” του καπιταλισμού

Σάμπυ Μιωνή Νίκος Παππάς

Νετανιάχου και Μητσοτάκης
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Οι χιλιάδες μετανάστες, πρόσφυγες και
αντιρατσιστές συμπαραστάτες που
συγκεντρώθηκαν στο Σύνταγμα την

Παρασκευή μπροστά στη Βουλή, έστειλαν
βροντερά μηνύματα στην κυβέρνηση του Μη-
τσοτάκη, αλλά και στην αντιπολίτευση του
Τσίπρα. Με την οικονομική κρίση να ξαναγυρ-
νάει στα επίπεδα του 2010 και την ανεργία να
σαρώνει, η κυβέρνηση δεν έχει τίποτε άλλο να
προσφέρει εκτός από ενορχηστρωμένο ρατσι-
σμό σε βάρος των προσφύγων και των μετα-
ναστών. Αλλά όπως έδειξαν οι διαδηλωτές της
Παρασκευής, αυτή η εκστρατεία έχει κοντά
ποδάρια και στην Ελλάδα όπως και στις άλλες
χώρες που συγκλονίζονται από εκρηκτικά αν-
τιρατσιστικά συλλαλητήρια.

Οι επιπτώσεις που έχουν αυτά τα αδιέξοδα
πάνω στο πολιτικό σύστημα φαίνονται με γυ-
μνό μάτι. Ακόμα και η συντηρητική Καθημερι-

νή αναγκάζεται να μιλάει στο πρωτοσέλιδο
της Κυριακής για “Διλήμματα στο Μαξίμου και
βαρίδια του Τσίπρα”. Το ταυτόχρονο βούλιαγ-
μα της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ στο
βούρκο των σκανδάλων δεν είναι σημάδι “κά-
θαρσης”, είναι φθορά των πολιτικών δυνάμε-
ων πάνω στις οποίες στηρίζεται η αστική τάξη
για τη διαχείριση μιας κρίσης που σέρνεται
εδώ και δέκα χρόνια και σήμερα οξύνεται ξα-
νά.

Ανησυχίες
Στο ίδιο φύλλο η Καθημερινή φιλοξενούσε

άρθρο της Ντόρας Μπακογιάννη που έκφραζε
τις ανησυχίες της για την κατάσταση. Η “πο-
δοσφαιροποίηση” της πολιτικής ζωής φθείρει
τους θεσμούς, έγραφε, την ώρα που “το θέμα
για όλο τον πολιτικό κόσμο οφείλει να είναι η
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους δη-
μοκρατικούς θεσμούς και στη Δικαιοσύνη”. Δι-
καιολογημένα στη ΝΔ ανησυχούν για σημάδια
σχιζοφρένειας, καθώς η κυβέρνηση έχει ανάγ-
κη και ζητάει τη συναίνεση της αντιπολίτευσης
αλλά την ίδια ώρα απειλεί να τη στείλει σε “Ει-
δικό δικαστήριο”.

Η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτοκτονική.
Η ηγεσία Τσίπρα όλα τα προηγούμενα χρόνια
που κατείχε τους κυβερνητικούς θώκους
φρόντισε να περιθωριοποιήσει την αριστερή
πτέρυγα, πέταξε έξω τον Λαφαζάνη, έκανε

ακόμη και τον Βαρουφάκη να μοιάζει πιο αρι-
στερός, μετέτρεψε τον Τσακαλώτο σε νούμε-
ρο ένα διαχειριστή των μνημονίων. Τσάκισε
κάθε τι που θεωρήθηκε αριστερό “βαρίδι” για
την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Και
τώρα ανακαλύπτει πόσο πραγματικά βαρίδια
είναι όλοι οι δεξιοί “αστέρες” που αγκάλιασε-
όχι μόνο οι σύμμαχοι Παπαγγελόπουλοι αλλά
και οι δικοί του Παππάδες.

Κι όμως, επιμένει στη γραμμή της συναίνε-
σης με την κυβέρνηση Μητσοτάκη σε όλα:
στην προσδοκία οικονομικής “σωτηρίας” από
την ΕΕ, στην σκληρή γραμμή ενάντια στην
Τουρκία, στο κλείσιμο των συνόρων και το
μάντρωμα προσφύγων και μεταναστών. Το
αποτέλεσμα είναι να παραπαίει ανάμεσα στο
φτύσιμο από τα δεξιά και στην οργή του κό-
σμου που θέλει να παλέψει την κυβέρνηση
του Μητσοτάκη.

Η οργή ξεχειλίζει. Το δείχνουν οι απεργίες
σε όλους τους βασικούς κλάδους, στην Υγεία,
στην Παιδεία, στους Δήμους αλλά και στο νε-
ρό, στα τρένα, στον τουρισμό. Το έδειξαν δυ-
νατά ξανά οι πρόσφυγες, οι μετανάστες και το
αντιρατσιστικό κίνημα που φέρνει τον αέρα
του διεθνούς ξεσηκωμού. Οι απειλές των
υπουργών ότι θα αντιμετωπίσουν αυτό το κύ-
μα με το “νέο” νομοσχέδιο για τις διαδηλώ-
σεις είναι “χάρτινη τίγρη”. Οι χουντικές ρυθμί-
σεις για τις διαδηλώσεις υπάρχουν από το
1974. Καμιά κυβέρνηση όλες αυτές τις δεκαε-
τίες δεν κατάφερε να τις κάνει πράξη, ούτε ο
πατέρας Μητσοτάκης που είχε προσθέσει και
νέους “αντιτρομοκρατικούς” και αντιμετανα-
στευτικούς νόμους.

Οργανώνοντας τους αγώνες, δυναμώνον-
τας την αντικαπιταλιστική αριστερά μπορούμε
να κάνουμε την πολιτική κρίση ευκαιρία για το
κίνημα και να ανοίξουμε το δρόμο για την ερ-
γατική εναλλακτική. 
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Νέο τεύχος
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Και η πολιτική κρίση είναι μακρόσυρτη



Συγκέντρωση στη Β. Γεωργίου
στο Σύνταγμα και πορεία προς
το Υπουργείο Εργασίας πραγ-

ματοποίησαν εργαζόμενοι και σωμα-
τεία του Επισιτισμού-Τουρισμού την
Πέμπτη 25/6. Την κινητοποίηση κά-
λυπτε 4ωρη στάση εργασίας του
Συνδικάτου, ώστε να συμμετέχουν
όσοι δούλευαν εκείνη την ώρα. 

Το περιστατικό της λιποθυμίας
από την πείνα του παιδιού μιας επο-
χικής ξενοδοχοϋπαλλήλου στη Ρόδο
αποκαλύπτει όχι μόνο σε πόσο τρα-
γική κατάσταση βρίσκονται οι εργα-
ζόμενοι του κλάδου, εποχικοί και μη,
αλλά και την εγκληματική αντιμετώ-
πιση της κυβέρνησης απέναντι στην
εργατική τάξη που θέλει να της φορ-
τώσει όλα τα βάρη της κρίσης. Η
ανάγκη για μέτρα στήριξης και επι-
δόματα εδώ και τώρα σε όλους
όσους έχουν μείνει χωρίς δουλειά
είναι τόσο επιτακτική, πριν φτάσου-
με στις μαζικές λιποθυμίες. Την ίδια
ώρα που αφήνουν χωρίς ούτε ένα
ευρώ  χιλιάδες εργαζόμενους απο-
κλεισμένους από τα επιδόματα λόγω
χυδαίων συμβάσεων ελαστικής ερ-
γασίας, τα νέα μέτρα της κυβέρνη-
σης μετατρέπουν τα ξενοδοχεία και
τους χώρους εστίασης και επισιτι-

σμού σε ακόμα χειρότερα κάτεργα
απ' ότι ήταν. Γι' αυτό η συνέχεια των
κινητοποιήσεων και η απεργιακή κλι-
μάκωση είναι μονόδρομος. 

“Η σημερινή κινητοποίηση έχει
διαφορά από τις προηγούμενες που
κάναμε το τελευταίο διάστημα, γιατί
καλέστηκε και στάση εργασίας. Η
συνέχεια πρέπει να είναι μια μεγάλη
απεργία με στήριξη από την Ομο-
σπονδία, ώστε να έχουμε μια κλιμά-
κωση στους μέχρι τώρα αγώνες
μας”, επισήμανε η Μαρία, ξενοδο-
χοϋπάλληλος και μέλος του αντικα-

πιταλιστικού δικτύου στον Επισιτι-
σμό-Τουρισμό “Καμαριέρα”. “Μας
έχουν καταδικάσει στην αβεβαιότη-
τα. Όσοι είμαστε σε αναστολή δεν
ξέρουμε πότε θα επιστρέψουμε στη
δουλειά. Ενώ όσοι δουλεύουν δεν
έχουν ωράρια, πρωτόκολλα για την
υγεία δεν τηρούνται, υποχρεώνονται
να κάνουν δουλειές έξω από το αντι-
κείμενό τους. Έχουμε προτείνει ως
‘Καμαριέρα’ ο τουρισμός να επικεν-
τρωθεί στον εγχώριο τουρισμό. Την
ίδια στιγμή που δίνουν 150 εκατομ-
μύρια στην Aegean και πόσα ακόμα

περισσότερα στους εφοπλιστές, η
χρηματοδότηση για τον κοινωνικό
τουρισμό είναι μόλις 30 εκατομμύ-
ρια με το πολυδιαφημισμένο πρό-
γραμμα ‘Τουρισμός για όλους’. Πολ-
λαπλάσια ενίσχυση στον κοινωνικό
τουρισμό είναι η λύση για να ανοί-
ξουν και να λειτουργήσουν τα ξενο-
δοχεία, με περισσότερους εργαζό-
μενους στη δουλειά”.

Αγώνας επιβίωσης
“Δίνουμε εδώ και μήνες αγώνα

επιβίωσης γιατί ούτε με 500 ούτε με
800 ευρώ είναι εύκολο να επιβιώ-
σεις. Πρέπει να πληρώσουν οι ξενο-
δόχοι που τόσα χρόνια μας ξεζουμί-
ζουν και τώρα ακόμα περισσότερο”,
τόνισε ο Κώστας Παστός, αντιπρό-
εδρος του Συνδικάτου Επισιτισμού-
Τουρισμού και μέλος του ΔΣ του
επιχειρησιακού σωματείου του ξενο-
δοχείου Hilton. “Πέρασαν το πρό-
γραμμα ‘Συν-εργασία’ που μας
αναγκάζει να δουλεύουμε το μισό
μήνα και τον άλλο μισό να μας πλη-
ρώνει μόνο με ένα ποσοστό το κρά-
τος. Δηλαδή μεγάλη μείωση του ήδη

χαμηλού μισθού. Επίσης, παρά την
απουσία ακόμα τουριστών, η δου-
λειά για την προετοιμασία ενός ξε-
νοδοχείου που έχει να ανοίξει 3 μή-
νες  και με το 1/10 του προσωπικού
είναι περισσότερη και πιο δύσκολη
απ' ότι πριν”.

Ο Κώστας Μάρκουλας, πρόεδρος
του Πανελλήνιου Σωματείου Τουρι-
στικών Συνοδών δήλωσε στην Εργα-
τική Αλληλεγγύη: “Πάμε στον 5ο μή-
να χωρίς αντικείμενο εργασίας λόγω
των μέτρων που επιβλήθηκαν για
την πανδημία. Υπολογίζουμε ότι λό-
γω της πτώσης του τουρισμού, το
επόμενο διάστημα θα δουλέψει στην
καλύτερη περίπτωση μόνο ένα ένα
20% από τους Τουριστικούς Συνο-
δούς. Ζητάμε να διασφαλιστεί με
παρέμβαση της Πολιτείας η οικονο-
μική στήριξη όλων όσων μείνουν
εκτός. Επίσης, για μας δεν υπάρχει
συγκεκριμένο εργασιακό πλαίσιο.
Δουλεύουμε με συμβάσεις ορισμέ-
νου χρόνου, ακόμα και μιας ώρας,
όσο δηλαδή διαρκεί η εκδρομή. Γι'
αυτό παλεύουμε για Προεδρικό Διά-
ταγμα που θα ορίζει την εργασιακή
μας ταυτότητα και Μητρώο στο
Υπουργείο Τουρισμού”.

Μ.Ν.

Με επιτυχία έγινε την Πέμπτη 25 Ιούνη η
24ωρη απεργία των εργαζόμενων της
ΕΥΔΑΠ ενάντια στα σχέδια της κυβέρνη-

σης για ιδιωτικοποίηση του νερού. Ήταν η πρώ-
τη απάντηση στην κυβερνητική επίθεση, που ξε-
κινά με την απόπειρα να παραδοθεί το Εξωτερι-
κό Υδροδοτικό Σύστημα (ΕΥΣ) της Αττικής μέσω
ΣΔΙΤ στους ιδιώτες.

Η απεργία ξεκίνησε νωρίς το πρωί με περι-
φρουρήσεις σε κεντρικά κτίρια της εταιρίας. Συ-
νεργεία της Εργατικής Αλληλεγγύης βρέθηκαν
εκεί για να συμπαρασταθούν στους απεργούς.
«Και οι δύο πύλες έκλεισαν από τις 6.30 το
πρωί», μας είπε η Εύα Ντόκου για την περιφρού-
ρηση στην ΕΥΔΑΠ της Λαοδικείας. «Συνδικαλι-
στές και εργαζόμενοι, ανάμεσά τους και εργολα-
βικοί σε διάφορα πόστα, εξασφάλισαν με την πα-
ρουσία τους τη συμμετοχή στην απεργία, καθώς
και ότι δεν θα υπάρξει κάποια προσπάθεια απερ-
γοσπασίας. Ήταν πολύ σημαντικό ότι ήταν εκεί
όλοι μαζί. Από τη μεριά μας τους καλέσαμε στο
αντιρατσιστικό συλλαλητήριο της επόμενης μέ-
ρας και ανοίξαμε συζήτηση για την ανάγκη σύν-
δεσης του αγώνα με όλους τους κλάδους που
βρίσκονται σε κινητοποιήσεις ενάντια στις επιθέ-
σεις της κυβέρνησης».

«Δεκάδες εργαζόμενοι κράτησαν πανό στην
κεντρική είσοδο», μας είπε η Άννα Αδαμίδη για
την περιφρούρηση στην ΕΥΔΑΠ του Περισού.
«Εκτός από συνδικαλιστές και μόνιμους, συμμε-
τείχαν και νέοι εργαζόμενοι με διάφορες συμβά-
σεις. Πολλοί μας ευχαρίστησαν για την παρου-
σία και τη στήριξή μας στον αγώνα τους».

Ακολούθησε κεντρική συγκέντρωση στο

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Εκεί, εκα-
τοντάδες εργαζόμενοι/ες φώναξαν συνθήματα
όπως “Νερό - Δημόσιο Αγαθό” και “Υγεία, Παι-
δεία, Ρεύμα και Νερό, δεν είναι εμπορεύματα
ανήκουν στο λαό”. Οι ανακοινώσεις και οι ομιλίες
τους αναδείκνυαν τις καταστροφικές συνέπειες
που θα έχει η ιδιωτικοποίηση. «Αυτή τη στιγμή γί-
νεται κάτι πρωτοφανές. Επιχειρείται με πλάγιο
τρόπο η ιδιωτικοποίηση των πηγών νερού και
του υδραγωγείου, δηλαδή των λιμνών, των ποτα-
μιών και των αγωγών που μεταφέρουν το νερό
στην Αττική», μας είπε ο Κώστας Λυμπέρης, μέ-
λος της συλλογικότητας ΣΕΚΕΣ ΕΥΔΑΠ. «Είμα-
στε κάθετα αντίθετοι σε μια τέτοια προοπτική.
Δεν θα επιτρέψουμε τα ιδιωτικά συμφέροντα να
μπουν στον κύκλο του νερού. Γίνεται ένας παγ-
κόσμιος πόλεμος αυτή τη στιγμή για την είσοδο
των ιδιωτών στον κύκλο του νερού και στην Ελ-
λάδα οι πιέσεις είναι πάρα πολύ ισχυρές. Πάρα
πολύ ισχυρή είναι όμως και η αντίδραση των ερ-
γαζομένων και της κοινωνίας.

Το νερό είναι μέχρι τώρα το μόνο αγαθό που
έχει διασωθεί από τη μνημονιακή και νεοφιλελεύ-
θερη λαίλαπα. Θα συνεχίσουμε σε αυτή την κα-
τεύθυνση. Είναι ένας αγώνας για όλη την κοινω-

νία και φυσικά για τους εργαζόμενους της ΕΥ-
ΔΑΠ ως κομμάτι της. Όπου ιδιωτικοποιήθηκε με
οποιοδήποτε τρόπο το νερό σήμανε μείωση της
ποιότητας, αύξηση των τιμολογίων, αύξηση της
ανεργίας, απαξίωση των υποδομών, οικονομική
καταστροφή των εταιριών, ζημίες για τους κρατι-
κούς προϋπολογισμούς, περιβαλλοντική κατα-
στροφή. Δεν υπάρχει ούτε μια θετική συνέπεια
από οποιαδήποτε μορφής ιδιωτικοποίηση του νε-
ρού».

Περιφρούρηση
«Ξεκινήσαμε από το πρωί με περιφρούρηση

της απεργίας, ελάχιστοι συνάδελφοι πήγαν για
δουλειά, στην ουσία μόνο το προσωπικό ασφα-
λείας. Δεν λειτουργούν τα περισσότερα τμήματα
και υπηρεσίες, η απεργία έχει επιτυχία. Τα επό-
μενα βήματά μας θα είναι ανάλογα με αυτά της
κυβέρνησης. Ευελπιστούμε ότι θα αποσυρθεί η
προσπάθεια στησίματος ΣΔΙΤ. Αν η κυβέρνηση
επιμείνει απέναντι στην πάνδημη αντίδραση και
αντίσταση, θα κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις
μας για να μην περάσει», συνέχισε ο Κ. Λυμπέ-
ρης.

Στη συγκέντρωση παραβρέθηκαν συνδικαλι-

στές/ίστριες από πολλούς χώρους του δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα, εκπρόσωποι συλλογικοτή-
των και δυνάμεων της Αριστεράς, εκφράζοντας
τη συμπαράστασή τους στον αγώνα των εργαζό-
μενων. Ανάμεσά τους ακτιβίστριες του κινήματος
Support Earth που τραγούδησαν διασκευή του
“Ένα νερό κυρά Βαγγελιώ”, μέλη του Συντονι-
σμού Εργατικής Αντίστασης, της Εργατικής Αλ-
ληλεγγύης και του περιφερειακού σχήματος της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ “Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην
Αττική”. Με πρωτοβουλία του τελευταίου, το Πε-
ριφερειακό Συμβούλιο είχε την προηγούμενη μό-
λις μέρα εγκρίνει ψήφισμα ενάντια στην ιδιωτικο-
ποίηση. Το ψήφισμα προστέθηκε σε αυτά του
Εργατικού Κέντρου Αθήνας, του Σωματείου Ερ-
γαζόμενων στην ΕΥΑΘ και πολλών ακόμα συνδι-
κάτων, δήμων, φορέων.

Η άρνηση του υπουργού Υποδομών Κώστα
Καραμανλή να συναντήσει τους εκπροσώπους
των απεργών προκάλεσε τις έντονες αποδοκιμα-
σίες των συγκεντρωμένων. Το ίδιο και η στάση
του γενικού γραμματέα του υπουργείου Καρα-
γιάννη, στον οποίο η αντιπροσωπεία της ΟΜΕ
ΕΥΔΑΠ μετέφερε την κάθετη αντίθεση των εργα-
ζόμενων στο ξεπούλημα. Ο γενικός γραμματέας
υπερασπίστηκε ανοιχτά τις ΣΔΙΤ και εκθείασε
τους ιδιώτες, ενώ δεν παρέλειψε να εκφράσει
την ενόχλησή του για την απεργία που τη βρήκε
“πρόωρη” σε σχέση με το πώς προχωράει η όλη
διαδικασία.

Ο αγώνας των εργαζόμενων δεν μπορεί και
δεν πρέπει να καθοριστεί από τα χρονοδιαγράμ-
ματα της κυβέρνησης. Η απεργία της περασμέ-
νης Πέμπτης χρειάζεται άμεση συνέχεια. Το ίδιο
και η καμπάνια που έχει ξεκινήσει για να εκφρα-
στεί η αντίθεση όλης της κοινωνίας στο ξεπούλη-
μα του νερού -κομμάτι της οποίας θα παρουσια-
στεί στη συνέντευξη τύπου που σχεδιάζει η Ομο-
σπονδία μαζί με το Σωματείο της ΕΥΑΘ τις επό-
μενες μέρες. Η απεργιακή κλιμάκωση των εργα-
ζόμενων και ο ξεσηκωμός όλων στο πλευρό τους
είναι ο συνδυασμός που μπορεί να τινάξει τη δια-
δικασία της ιδιωτικοποίησης στον αέρα.

Λ.Β.
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Το νερό 
δεν είναι 
εμπόρευμα

Το εργατικό κίνημα

25/6, Απεργία ΕΥΔΑΠ. Φωτό: Λένα Βερδέ

25/6, Διαδήλωση εργαζόμενων σε επισιτισμό-τουρισμό. Φωτό: Μάνος Νικολάου
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Με τετράωρη παναττική
στάση εργασίας 8πμ-12μ
την Τετάρτη 15 Ιούλη και

συγκέντρωση στις 8.30πμ στο
Υπουργείο Υγείας συνεχίζεται ο
αγώνας των εργαζόμενων στα νο-
σοκομεία για προσλήψεις, μονι-
μοποιήσεις, ένταξη στα ΒΑΕ, αύ-
ξηση της χρηματοδότησης του
ΕΣΥ. Την απεργιακή κινητοποίηση
καλούν η ΠΟΕΔΗΝ και η ΕΙΝΑΠ.

Στο κέντρο της βρίσκεται το αί-
τημα για μονιμοποίηση όλων των
συμβασιούχων εργαζόμενων που
αγγίζουν τις 16.000. Στην κινητο-
ποίηση για τα ΒΑΕ (βλέπε πάνω)
μας μίλησε η Κατερίνα Μιχελάκη,
εργάτρια αποθήκης στο νοσοκο-
μείο Σωτηρία: «Σήμερα διεκδικού-
με την ένταξή μας στα ΒΑΕ, κα-
θώς και το ανθυγιεινό επίδομα
για όλους και όλες. Δεν μπορεί
εγώ σαν τραπεζοκόμος στον Άγιο
Σάββα παλιότερα να δικαιούμαι
το επίδομα, αλλά σαν εργάτρια
αποθήκης στο Σωτηρία σήμερα
να μην το δικαιούμαι. Όλοι οι ερ-
γαζόμενοι στα νοσοκομεία, ανε-
ξαρτήτως πόστου, θέτουμε συνε-
χώς τους εαυτούς μας σε κινδύ-
νους που απειλούν την υγεία μας,
ακόμα περισσότερο τώρα που
βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή
απέναντι στην πανδημία.

Επιπλέον διεκδικούμε μονιμο-
ποίηση. Είναι απαράδεκτο να γυ-
ρίζουμε από νοσοκομείο σε νο-
σοκομείο, χάνοντας την πολύτιμη
εμπειρία που αποκτάμε σε ένα
χώρο για να πάμε σε έναν άλλο.
Είναι απαράδεκτο να αδιαφο-
ρούν για τις ζωές μας. Στην αρχή
της καραντίνας μας έλεγαν ότι οι
ασυπτωματικοί ασθενείς δεν με-
ταδίδουν το ιό γιατί δεν είχαν μέ-
σα προστασίας να μας δώσουν.
Ζητούσαμε εξετάσεις για κορο-
νοϊό γιατί είχαμε συμπτώματα αλ-
λά μας έλεγαν ότι δεν χρειάζεται
γιατί δεν είχαν αντιδραστήρια.
Προσάρμοζαν τις ιατρικές οδη-
γίες ανάλογα με τις ελλείψεις.
Ζητούσαμε τις άδειες ειδικού
σκοπού που δικαιούμασταν γιατί
δεν είχαμε που να αφήσουμε τα
παιδιά μας και μας έλεγαν ότι

δεν γίνεται γιατί είμαστε νοσοκο-
μείο αναφοράς.

Σε επικοινωνία μου με τη ΓΣΕΕ
μου είπαν φυσικά ότι αυτό είναι
παράνομο. Στην ουσία το έκαναν
γιατί δεν είχαν προσωπικό και οι
προσλήψεις που ανακοίνωνε το
υπουργείο μόνο επαρκείς δεν
ήταν για να καλύψουν τις ανάγ-
κες. Κι αυτό ακόμα και σε συνα-
δέλφισσες που είναι μονογονεϊ-
κές οικογένειες. Οι μόνιμοι συνά-
δελφοι είναι στο πλευρό μας και
ξέρουν ότι χωρίς εμάς δεν λει-
τουργούν τα νοσοκομεία, όμως
δεν ισχύει το ίδιο για τη διοίκηση.
Εκεί έπαιρναν τις άδειες κανονι-
κά, είχαν προστατευτικά τζάμια
και μάσκες, αλλά για μας αυτά
δεν ήταν απαραίτητα!».

Ξεσηκωμός
Η απόφαση της ΠΟΕΔΗΝ για

την απεργία της 15 Ιούλη, όπως
και αυτή της 30 Ιούνη για τα ΒΑΕ,
είναι αποτέλεσμα της πανυγειονο-
μικής απεργίας στις 16 Ιούνη. Ο
ξεσηκωμός των χιλιάδων εργαζό-
μενων από όλη τη χώρα που δια-
δήλωσαν στην Αθήνα εκείνη τη μέ-
ρα, ανάγκασε την ηγεσία της Ομο-
σπονδίας να δώσει άμεση συνέ-
χεια. Το ίδιο ισχύει για την ΕΙΝΑΠ.
Όπως μας είπε ο Κώστας Καταρα-
χιάς, πρόεδρος του Συλλόγου Ερ-
γαζόμενων στον Άγιο Σάββα και
μέλος του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ, στην κι-
νητοποίηση για τα ΒΑΕ:

«Στο ΔΣ της Ένωσης χτες (29/6)

συζητήσαμε τη μάχη για τη μονι-
μοποίηση των επικουρικών για-
τρών και όλων των συμβασιούχων
καθώς και όλα τα αιτήματά μας
για τη στήριξη του ΕΣΥ. Από τη
μεριά μας, το Συντονιστικό Νοσο-
κομείων αλλά και συνολικά το
Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή,
προτείναμε την κλιμάκωση του
αγώνα μετά τη μεγάλη επιτυχία
της απεργίας στις 16 Ιούνη, με
πρώτο βήμα την απεργιακή κινη-
τοποίηση της ΠΟΕΔΗΝ στις 15
Ιούλη. Έτσι το ΔΣ αποφάσισε ομό-
φωνα ότι απεργεί την ίδια μέρα
και καλεί τους γιατρούς στη συγ-
κέντρωση στο υπουργείο Υγείας.

Η κυβέρνηση δεν θέλει με κα-
νένα τρόπο να μονιμοποιήσει
τους εργαζόμενους, να κάνει μα-
ζικές προσλήψεις ή να ικανοποι-
ήσει οποιοδήποτε αίτημά μας.
Μόνο οι κινητοποιήσεις μας
έχουν τη δύναμη να το πετύχουν.
Αυτό δείχνει η απόφασή της να
δώσει παράταση μέχρι τέλος του
χρόνου στο επικουρικό προσωπι-
κό. Είναι αποτέλεσμα της πίεσης
της 16ης Ιούνη. Το κλίμα μέσα
στα νοσοκομεία είναι πολύ αγω-
νιστικό και η απόφαση της ΕΙΝΑΠ
το ενισχύει. Όπως στις 16 Ιούνη
η συμμετοχή της ΟΕΝΓΕ ήταν
κρίσιμη για την επιτυχία της
απεργίας, έτσι και τώρα το κάλε-
σμα της ΕΙΝΑΠ εξασφαλίζει τη
μεγαλύτερη συμμετοχή και επιτυ-
χία της κινητοποίησης».

Λένα Βερδέ

ΔΗΜΟΙ

Εκατοντάδες εργαζόμενοι στους
ΟΤΑ πραγματοποίησαν συγκέν-
τρωση διαμαρτυρίας έξω από το

Υπουργείο Εσωτερικών το πρωί της Τε-
τάρτης 25 Ιούνη, στέλνοντας δυνατά το
μήνυμα στην κυβέρνηση ότι δεν θα κά-
νουν πίσω στις διεκδικήσεις τους. 

Η μάχη ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις,
για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού
και μονιμοποίηση συμβασιούχων, όπως
και η διασφάλιση του καθεστώτος
ασφάλισης των ΒΑΕ και η επέκτασή του
σε άλλους κλάδους, έχει φουντώσει
στους ΟΤΑ. Και αυτό γιατί η κυβέρνηση
την περίοδο του κορονοϊού βρήκε την
ευκαιρία να κλιμακώσει τις επιθέσεις εις
βάρος των εργαζόμενων και των υπηρε-
σιών των Δήμων που διαλύονται προκει-
μένου να ξεπουληθούν. Με νόμο του
Χατζηδάκη, εργολάβοι μπορούν να νοι-
κιάζουν οχήματα και εξοπλισμό των Δή-
μων. Είναι ξεκάθαρο ότι η πολιτική της
κυβέρνησης είναι να μην γίνουν προσ-
λήψεις και να μπουν ιδιώτες. 

Οι παρακάτω δηλώσεις εργαζόμενων
από την υπηρεσία της Καθαριότητας,
που είχαν πολύ μεγάλη συμμετοχή
στην κινητοποίηση, δίνουν ανάγλυφα
αυτήν την εικόνα: 

“Στην περίοδο της καραντίνας η δου-
λειά διπλασιάστηκε, αλλά αυτό συνεχί-
ζει μέχρι σήμερα”, μας είπε η Στέλλα
Στυλιανοπούλου, εργαζόμενη στο Δήμο
Περιστερίου. “Πέρα από λίγα 4μηνα,
δεν έκαναν προσλήψεις. Έχουμε φτά-
σει 50 χρονών με 20 χρόνια στη δου-
λειά και μας βάζουν να κουβαλάμε γε-
μάτες σακούλες με σκουπίδια καλύ-
πτοντας πολύ μεγάλες περιοχές. Οι κά-

τοικοι στο δρόμο μας δίνουν συγχαρη-
τήρια, αλλά οι υπεύθυνοι μας αντιμετω-
πίζουν σαν τον τελευταίο τροχό της
αμάξης.  Ήδη η υπηρεσία πρασίνου και
τεχνικές υπηρεσίες έχουν ιδιωτικοποι-
ηθεί, ώστε σιγά σιγά να ιδιωτικοποι-
ήσουν τα πάντα”.

“Την ημέρα που είχαμε απεργία ενάν-
τια στην ιδιωτικοποίηση της καθαριότη-
τας στο Δήμο Πεντέλης, η Δήμαρχος
και η οικονομική επιτροπή του Δήμου
περνούσαν την ιδιωτικοποίηση μέσω
τηλεδιάσκεψης από τα σπιτάκια τους”,
κατήγγειλε η Βούλα Βέργου, πρόεδρος
των εργαζομένων του Δήμου Πεντέλης.
“Εκμεταλλεύτηκαν τις νέες ρυθμίσεις
λόγω κορονοϊού που δίνει τη δυνατότη-
τα στην οικονομική επιτροπή να παίρνει
αποφάσεις με τέτοιο τρόπο. Στο Δημο-
τικό Συμβούλιο που εκρεμμεί θα είμα-
στε παρούσες και παρόντες με κινητο-
ποίηση, μαζί μας θα είναι και η Ομο-
σπονδία, για να παλέψουμε να μείνει η
Καθαριότητα στο Δημόσιο”.

“Εδώ και 4μιση χρόνια είμαι παρατα-
σιούχος και κάθε τρίμηνο πρέπει να πα-
λεύουμε με δικαστικές αποφάσεις για
να συνεχίσουμε τη δουλειά”, δήλωσε
οργισμένος ο Γιάννης Σταθόπουλος,
εργαζόμενος στον Άγιο Δημήτριο. “Τα
λεφτά είναι λίγα κι αν μας κόψουν και
το επίδομα, θα έχω μεγάλη δυσκολία
με δύο παιδιά που έχω να μεγαλώσω”.

Οι απαντήσεις του υπουργού Εσωτε-
ρικών Θεοδωρικάκου στην αντιπροσω-
πεία της ΠΟΕ-ΟΤΑ, που ανέβηκε να τον
συναντήσει την ώρα της συγκέντρω-
σης, είναι εξοργιστικές. Δήλωσε ότι αν
τελειώσουν τα χρήματα του ΕΣΠΑ, θα
απολυθεί προσωπικό.

Συνέχεια στη σελίδα 12

Τρίωρη παναττική στάση εργασίας 8πμ-
11πμ και απεργιακή διαδήλωση πραγ-
ματοποιήθηκε την Τρίτη 30 Ιούνη από

την ΑΔΕΔΥ και πολλές Ομοσπονδίες του Δη-
μοσίου. 

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν οι κλάδοι
που τους αφορούν τα Βαρέα και Ανθυγιεινά
Επαγγέλματα. Το μήνυμα προς την κυβέρνη-
ση ήταν σαφές: καμιά σκέψη εξαίρεσης ερ-
γαζόμενων από τα ΒΑΕ, ένταξη σε αυτά
όλων όσων το δικαιούνται, επέκταση του επι-
δόματος ανθυγιεινής εργασίας και όχι περι-
κοπή του. Για όλους και όλες που έδωσαν το

παρών ήταν ταυτόχρονα η πρώτη απάντηση
στο νόμο για την απαγόρευση των διαδηλώ-
σεων που μόλις το προηγούμενο βράδυ η
κυβέρνηση είχε καταθέσει στη Βουλή.

Στη συγκέντρωση στο υπουργείο Εργα-
σίας συμμετείχαν με τα πανό τους η ΠΟΕ-
ΔΗΝ, η ΠΟΕ-ΟΤΑ, η ΠΟΕ-ΠΦΥ, η Ομοσπον-
δία Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, η Ομοσπονδία Τεχνικών
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Επίσης το Συν-
τονιστικό Νοσοκομείων, οι Σύλλογοι Εργαζό-
μενων στα νοσοκομεία Άγιος Σάββας, Γεννη-
ματάς, Ευαγγελισμός, Θριάσιο και Ελπίς, ερ-

γαζόμενοι/ες στο Βυζαντινό Μουσείο και ο
Σύλλογος Εκτάκτων ΥΠ.ΠΟ, το Σωματείο Ερ-
γαζόμενων Δήμου Ηλιούπολης και το δίκτυο
εργαζόμενων στους δήμους «Η Σκουπιδιά-
ρα», ο Σύλλογος Υπαλλήλων Ασφαλιστικών
Ταμείων, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζό-
μενων ΟΓΑ, ο Σύλλογος Εργαζόμενων Περι-
φέρειας Αττικής, το Συνδικάτο ΟΤΑ.

Ακολούθησε διαδήλωση που κατέληξε στο
Υπουργείο Οικονομικών. Σε μια πρόβα τζενε-
ράλε των σχεδίων για τις διαδηλώσεις, αστυ-
νομικές δυνάμεις προσπάθησαν να εμποδί-
σουν την πορεία να φτάσει στην είσοδο του

υπουργείου κάνοντας χρήση βίας. Η πίεση
και τα συνθήματα των διαδηλωτών τις ανάγ-
κασε σε υποχώρηση, στέλνοντας δυνατό μή-
νυμα ότι ακόμα κι αν ψηφιστεί, ο αντιδραστι-
κός αυτός νόμος θα σπάσει στην πράξη. Η
αστυνομική βία σε συνδυασμό με την άρνη-
ση τόσο του Βρούτση όσο και του Σταϊκού-
ρα να συναντήσουν τους εκπροσώπους των
εργαζόμενων, ανάγκασε την ηγεσία της
ΑΔΕΔΥ να ανακοινώσει νέες κινητοποιήσεις
μέσα στο καλοκαίρι. Τις αποφάσεις θα πάρει
το Γενικό της Συμβούλιο που συνεδριάζει
την Παρασκευή 3 Ιούλη.

Δήμοι - Νοσοκομεία, κοινός αγώνας

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

30/6, Υπ. Εργασίας. Φωτό: Μάνος Νικολάου

25/6, Συγκέντρωση ΠΟΕ-ΟΤΑ. Φωτό: Μάνος Νικολάου



Η Ανατρεπτική Συσπείρωση Ηθοποιών
χαιρετίζει τους εκατοντάδες συναδέλ-
φους που συμμετείχαν στις εκλογές

του ΣΕΗ για την ανάδειξη των νέων οργάνων
του. Η εκτίναξη της συμμετοχής νέων συνα-
δέλφων αλλά και παλιότερων που είχαν απο-
στασιοποιηθει από τη ζωή του σωματείου τα
προηγούμενα χρόνια, μόνο αισιοδοξία μπορεί
να φέρνει σε όλους μας. 

Οι εκλογές βρήκαν τους συναδέλφους αντι-
μέτωπους με την κυβέρνηση που προσπαθεί να
αποδεκατίσει τα ήδη χτυπημένα, μετά από δέ-
κα χρονιά κρίσης και μνημονιακων πολιτικών,
εργασιακά δικαιώματα χωρίς κανένα ενδιαφέ-
ρον για τον πολιτισμό και τους εργάτες του. 

Απέναντι σε αυτήν την επίθεση οι συνάδελ-
φοι έδειξαν τόσο στις μεγάλες κινητοποιήσεις
του κλάδου όσο και με την συμμετοχή τους
στις εκλογικές διαδικασίες ότι η συλλογική αν-
τίσταση είναι η κεντρική επιλογή για την πλει-
οψηφία των εργατών της τέχνης, και αυτήν τη
συλλογική αντίσταση όσοι και όσες συμμετέ-
χουμε στην Ανατρεπτική Συσπείρωση Ηθοποι-
ών έχουμε στόχο να υπηρετήσουμε. 

Η Ανατρεπτική Συσπείρωση Ηθοποιών, παρό-
λο που διπλασίασε τις δυνάμεις της σε σχέση
με τις εκλογές του 2018, δεν κατάφερε τελικά
να εκλέξει μέλος της στο νέο ΔΣ του ΣΕΗ αλλά
εξέλεξε δύο αντιπροσώπους για το συνέδριο
της ΠΟΘΑ και ένα για το συνέδριο του ΕΚΑ.
Δυστυχώς η εφαρμογή του νόμου 1264 αντί της

απλής αναλογικής στις εκλογές του σωματείου
μας, μας στέρησε την εκπροσώπηση στο ΔΣ. 

Όμως αυτό δεν μειώνει σε τίποτε το πάθος
της συλλογικής μας προσπάθειας για να υπε-
ρασπίσουμε μαζί με όλους τους συναδέλφους,
τους εργάτες της Τέχνης απέναντι στην κυ-
βερνητική πολιτική και την εργοδοτική αυθαι-
ρεσία. Θα είμαστε έτσι και αλλιώς σε όλα τα
ΔΣ, σε όλες τις δράσεις του σωματείου, σε
όλες τις κινητοποιήσεις κάθε εργαζόμενου και
κάθε καταπιεσμένου. 

Για εμάς ισχύουν στο ακέραιο όλα τα ζητή-
ματα που αναδείξαμε όλη την προηγούμενη
περίοδο αλλά και προεκλογικά. 

Χρειαζόμαστε άμεσα νέα μαζική κινητοποίηση
όλων των καλλιτεχνών με το πάγιο αίτημα μας
για επίδομα σε όλους, για να διεκδικήσουμε τη
δυνατότητά μας να ζήσουμε με αξιοπρέπεια για
όσο διαρκεί η κρίση. Αυτή τη φορά ήρθε η ώρα
εκτός από συλλαλητήριο να προχωρήσουμε και
σε απεργιακή κινητοποίηση στον κλάδο. 

Το νέο ΔΣ χρειάζεται άμεσα να ξεκινήσει τον
αγώνα για Συλλογική Σύμβαση για όλους τους
ηθοποιούς, σε κρατικό και ελεύθερο θέατρο
ως μισθωτών. Να καταργηθεί το καθεστώς της
απλήρωτης πρόβας καθώς και η δυνατότητα
ασφάλισης με τίτλους κτήσης, εργάσιμα και
3ωρα-4ωρα ένσημα. 

Αύξηση του ποσού των θεατρικών επιχορη-
γήσεων. Περισσότερα χρήματα και ευκαιρίες
στους νέους δημιουργούς. 

Αύξηση του προϋπολογισμου για τον πολιτι-
σμό. Δημιουργία Ακαδημίας Τεχνών με πτυχίο
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για Δημόσια Δωρε-
άν θεατρική Παιδεία. Ίδρυση Ανώτατης Δρα-
ματικής Σχολής του ΣΕΗ.

Ισχυροποίηση και ανάπτυξη του δικτύου των
ΔΗΠΕΘΕ με επιπλέον επιχορηγήσεις και κατά-
ταξης τους ως κρατικά θέατρα (στα πρότυπα
του Εθνικού θεάτρου και του ΚΘΒΕ). 

Συμμετοχή στους αγώνες και τα κινήματα
που παλεύουν για κοινωνική δικαιοσύνη, τσά-
κισμα του φασισμού και του ρατσισμού, ισότη-
τα των φυλών, δικαιώματα της LGBTQ κοινό-
τητας, σωτηρία του περιβάλλοντος. 

Για την Ανατρεπτική Συσπείρωση Ηθοποιών,
σε αντίθεση με τους «χορηγούς», τους επιχει-
ρηματίες και την κυβέρνηση, ο Πολιτισμός είναι
δημόσιο κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους και τις
συναδέλφισσες την Κυριακή 12 Ιουλίου στις
6μμ, στο γήπεδο του Ρουφ (Πειραιώς και Π.
Ράλλη) , στη συζήτηση  «Τέχνη, Καλλιτέχνες κι
Επανάσταση» με  ομιλητές τους Βασίλη Κου-
καλάνι, Αλέξανδρο Μαρτζούκο και Αλεξάνδρα
Μαρτίνη, που πραγματοποιείται στα πλαίσια
του διήμερου Μαρξισμός 2020.

Ανατρεπτική Συσπείρωση Ηθοποιών
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H κυβέρνηση πρεσβεύει ένα
σχολείο συντηρητικό, αφαιρώντας
ο,τι ζωντανό είχε μέχρι τώρα:  

Το μάθημα των κοινωνικών επι-
στημών, που προσφέρει κοινωνική
γνώση, δίνοντας τη δυνατότητα στα
παιδιά να σχηματίζουν μια καλύτερη
αντίληψη της κοινωνικής πραγματι-
κότητας. Τα μαθήματα των τεχνών,
του θεάτρου, της μουσικής που δια-
μορφώνουν μια αισθητική αντίληψη
και κουλτούρα στα παιδιά. 

Όμως, δεν μιλάμε μόνο για υπο-
βάθμιση των γνωστικών αντικειμέ-
νων, αλλά και για νέες εργασιακές
σχέσεις μέσα στην εκπαίδευση. Ειδι-
κά ο κλάδος των κοινωνικών επιστη-
μών θα αφανιστεί από την εκπαίδευ-
ση και παρόμοια φαινόμενα θα εμ-
φανιστούν και στις άλλες ειδικότη-
τες. Αυτό σημαίνει διαθεσιμότητες,
κινητικότητα, απολύσεις, ελαστικές
σχέσεις εργασίας. Όλα αυτά που
έχουν βάλει στο τραπέζι οι ευρωπαϊ-
κές πολιτικές που βιώναμε τα προ-
ηγούμενα χρόνια των μνημονίων,
αλλά κι αυτών που έχουμε τώρα. 

Οι συνάδελφοι έχουν αντιληφθεί
ότι κινδυνεύουν τα μορφωτικά κι ερ-
γασιακά δικαιώματα και γι'αυτό βρι-
σκόμαστε στους δρόμους. Μόνος
δρόμος είναι η κλιμάκωση. Δεν υπο-
χωρούμε. Θα συνεχίσουμε. Η ΟΛ-
ΜΕ πρέπει να προχωρήσει σε γενι-
κές συνελεύσεις για επιπλέον αγω-
νιστικές αποφάσεις.

Άκης Κατσούλας
εκπαιδευτικός Α ΕΛΜΕ Αθήνας

μέλος Πανελλήνιας Ένωσης 
Εκπαιδευτικών Κοινωνικών 

Επιστημών

Με ένα ΦΕΚ που βγήκε νύ-
χτα, καταργήθηκαν όλα τα
καλλιτεχνικά μαθήματα από

το Λύκειο. Είχε προηγηθεί η ψήφιση
του γνωστού επαίσχυντου πολυνο-
μοσχεδίου, στο οποίο δεν είχαν τολ-
μήσει να συμπεριλάβουν τη συγκε-
κριμένη ρύθμιση. Αυτό πρωτίστως
είναι αντισυνταγματικό και παράνο-
μο (άρθρο 16), γιατί το Γραμμικό
και το Ελεύθερο Σχέδιο παραμέ-
νουν πανελλαδικά εξεταζόμενα μα-
θήματα (π.χ. για Αρχιτεκτονική), κι
όποιος θέλει να τα δώσει εξαναγκά-
ζεται να πάει σε ιδιωτικό φροντιστή-
ριο και μόνο (200 το μήνα). Φτωχό-
τερες οικογένειες δεν θα μπορέ-
σουν να αντέξουν τέτοιο βάρος.

Οι συνέπειες στα εργασιακά των
εκπαιδευτικών είναι ακόμα χειρότε-
ρες. Την ίδια στιγμή που παλεύουμε
χρόνια για μαζικούς μόνιμους διορι-
σμούς, αν περάσουν τα σχέδια του
υπουργείου, περνάμε σε μαζικές
απολύσεις αναπληρωτών. Οι ζωές
όλων των εκπαιδευτικών εικαστικών
μαθημάτων -μόνιμων και αναπλη-
ρωτών- καταστρέφονται κι άλλο και
χωρίς επιστροφή. Οι μόνιμοι των
Λυκείων θα μεταταχθούν βίαια και
παρά τη θέλησή τους στα Δημοτι-
κά, οι αναπληρωτές που είμαστε
10-15, ακόμα και 20 χρόνια στα Δη-
μοτικά θα βρεθούμε αλλού για αλ-
λού ανά την Ελλάδα και τουλάχι-
στον 500 αναπληρωτές εικαστικοί
θα απολυθούν για πάντα. Από τις
δύο προηγούμενες κατηγορίες θα
απολυθούν εκατοντάδες γιατί δε θα
αποδεχτούν στα 40 και στα 50 χρό-
νια τους τη δυσμενή μετάθεση και
να ξαναγίνουν γυρολόγοι.  

Στην ουσία, όμως, δύο κόσμοι
συγκρούονται. Ο δρόμος του Με-
σαίωνα της περαστικής (όπως και
τόσοι άλλοι) Κεραμέως και ο δρό-
μος της δημιουργικότητας και της
φαντασίας. Το σχολείο της αγοράς
και το σχολείο που δημιουργεί ολο-
κληρωμένους σκεπτόμενους ανθρώ-
πους. Τα διεστραμμένα και άσχετα
με την εκπαίδευση μυαλά τους, με
τα όνειρα των μαθητών μας. 

Τη Δευτέρα 29/6 είχαμε την τέταρ-
τη κινητοποίηση μας ενάντια στα
σχέδιά τους. Λίγες μέρες πριν, την
Πέμπτη 25/6, ήταν η προηγούμενη
συγκέντρωσή μας στο Σύνταγμα. Η
απαξιωτική συμπεριφορά του υπουρ-
γείου μόνο «άνεση κινήσεων» δεν
δείχνει. Δεν δέχτηκε εκπροσώπους
των πληττόμενων (μεγάλων και ιστο-
ρικών) κλάδων, παρά μόνο την ΟΛ-
ΜΕ. Η συζήτηση κινήθηκε σε ένα
ανούσιο παζάρι ωρών και αναθέσεων

-κάπως να τα βολέψουμε τα πράγμα-
τα- που μόνο γέλιο προκαλεί.    

Δεν θα περάσει
Έχουμε πόλεμο. Και ίσως τον πό-

λεμο της ζωής μας. Έχουμε ήδη
ένα πυκνό πρόγραμμα αντιδράσε-
ων, το οποίο και θα κλιμακώσουμε.
Γίνεται όλο και πιο διαδεδομένο ότι
δε θα φύγουμε για καλοκαίρι αν
δεν τους νικήσουμε. Ζητάμε την
στήριξη όλης της κοινωνίας και των
συνδικαλιστικών φορέων να συν-
δράμουν στη σύγκρουση αποφασι-
στικά. Οι ΔΟΕ και ΟΛΜΕ είναι δυ-
στυχώς πολύ κατώτερες των περι-
στάσεων. Η ΔΟΕ πουθενά και η ΟΛ-
ΜΕ να παζαρεύει. Το ζήτημα δεν εί-
ναι συντεχνιακό. Είναι όλης της εκ-
παίδευσης και όλης της κοινωνίας.
Και μόνο έτσι μπορούμε να νική-
σουμε. Αν οι υπόλοιποι εκπαιδευτι-
κοί κλάδοι μας αφήσουν μόνους

μας (π.χ. δάσκαλοι), ας μην ξαναμι-
λήσουν ποτέ για συντεχνία. Γιατί
δεν είμαστε και είναι ξεκάθαρο.
Μπορεί όμως η λάθος αντιμετώπιση
να σε ωθήσει να γίνεις συντεχνία.
Αν χάσουμε, δεν έχει πάτο το βαρέ-
λι για όλους. 

Οφείλουμε να μετατρέψουμε την
επίθεσή τους σε αντεπίθεσή μας.
Το σχολείο που ονειρευόμαστε. Το
σχολείο που φοβούνται. Το σχολείο
της φαντασίας στην εξουσία. Θέ-
λουμε δύο ώρες εικαστικά την
εβδομάδα από την Α’ Δημοτικού ως
την Γ’ Λυκείου. 

Δεν θα περάσει ο σκοταδισμός.
Να το πάρει πίσω τώρα, αν θέλει
να ανοίξουν τα σχολεία το Σεπτέμ-
βρη… ή λίγο πριν τα Χριστούγεννα.                  

Νίκος Κουράκης
Αναπληρωτής Εκπαιδευτικός 

Εικαστικών στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  Οι δρόμοι της φαντασίας
ενάντια στο δρόμο του Μεσαίωνα
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Οι Ηθοποιοί μετά τις εκλογές
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                                2018                     2018                                  2020                      2020
Παράταξη                ΔΣ                         ΕΚΑ-ΠΟΘΑ                       ΔΣ                         ΕΚΑ-ΠΟΘΑ
Ψηφισαν                  539                                                                 1500                      1498
Ακυρα                      8                                                                     13                          13
Λευκα                      15                                                                   13                          23

Εγκυρα                    516                       496                                    1474                      1465   
ΔΕΗ (ΠΑΜΕ)           392 (13 έδρες)     367   5 ΕΚΑ, 8 ΠΟΘΑ       493 (6 έδρες)       428   6 ΕΚΑ, 9 ΠΟΘΑ
ΑΕΝΑΗ (ΣΥΡΙΖΑ)     79   (3 έδρες)       79     1 ΕΚΑ, 2 ΠΟΘΑ       435 (5 έδρες)       460   6 ΕΚΑ, 9 ΠΟΘΑ
ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ                                                                                 393 (5 έδρες)       375   5 ΕΚΑ, 7 ΠΟΘΑ
ΑΣΗ                         36   (1 έδρα)         50     1 ΕΚΑ, 1 ΠΟΘΑ       70   (0 έδρες)       92     1 ΕΚΑ, 2 ΠΟΘΑ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ                                                                                  79   (1 έδρα)         100   1 ΕΚΑ, 2 ΠΟΘΑ
Ανεξάρτητος           9                                                                     4                            4



Ηδίκη των ναζί της ΧΑ επανεκ-
κίνησε την προηγούμενη Τε-
τάρτη 24 Ιουνίου, όμως στο

εδώλιο δεν κάθονται τα μέλη και τα
στελέχη μόνο της Χρυσής Αυγής,
αλλά και δύο άλλων οργανώσεων
πού στο μεταξύ προέκυψαν από δια-
σπάσεις της. 

Της ΕΛΑΣΥΝ, της οργάνωσης που
ίδρυσε ο Λαγός και με στελέχη του
φασίστα Πλεύρη -όταν μετά την
αποτυχία της ΧΑ να μπει στη Βουλή
στις βουλευτικές εκλογές του 2019,
αποχώρησε από την ΧΑ, ενώ ένα μή-
να πριν, στις ευρωεκλογές του 2019,
είχε εκλεγεί ευρωβουλευτής με τη
ΧΑ- και της οργάνωσης «Έλληνες
Γ.Τ.Π», που ίδρυσε ο Κασιδιάρης με-
τά την πρόσφατη αποχώρησή του
από τη ΧΑ τον Μάιο του 2020.

Ο Λαγός ήταν στη ΧΑ από τη δε-
καετία του 1990, μέλος του 5μελούς
πολιτικού συμβουλίου της, και ο επι-
κεφαλής των πιο φονικών «ταγμά-
των εφόδου» στη ΧΑ. Αυτών πού τέ-
λεσαν τη δολοφονία Φύσσα, τις από-
πειρες δολοφονίας των συνδικαλι-
στών του ΠΑΜΕ και του μετανάστη
εργάτη Αμπουζίντ Εμπάρακ στο Κε-
ρατσίνι. Ήταν και επικεφαλής της
επίθεσης στο «Συνεργείο» στην Ηλι-
ούπολη. Αυτός που έλεγε στα μέλη
των ταγμάτων εφόδου «δεν θα σας
εγκαταλείψω ποτέ».

Ο Κασιδιάρης ήταν στη ΧΑ από τη
δεκαετία του 1990, μέλος και αυτός
του 5μελούς πολιτικού συμβουλίου
της ΧΑ, εκπαιδευτής των ταγμάτων
εφόδου. Ήταν ο άτυπα αναγνωρι-
σμένος υπαρχηγός του «φύρερ» Μι-
χαλολιάκου, και ιδιαίτερα δημοφιλής
στους ψηφοφόρους της ΧΑ. 

Η αποτυχία της ΧΑ να μπει στη
Βουλή, στις εκλογές του Ιουλίου
2019, ήταν σοκ για τα μέλη και τα
στελέχη της ΧΑ. Έχαναν σημαντι-
κούς πόρους, μισθούς βουλευτών
και δεκάδων συμβούλων, βήμα για
την προβολή και την υπεράσπισή
τους, ενώ αποδυναμώθηκε το βασι-
κό επιχείρημά τους στο δικαστήριο,
ότι είναι νόμιμο πολιτικό κόμμα και
όχι εγκληματική οργάνωση. Και η
αποτυχία έδειχνε μεγαλύτερη, την
ίδια στιγμή που σε άλλες ευρωπαϊ-
κές χώρες, στην Ισπανία, τη Γερμα-
νία, την Ιταλία, οι ομοϊδεάτες τους ή
έστω τα πρώτα ξαδέλφια τους, έμ-
παιναν στα αντίστοιχα κοινοβούλια.

Όμως καμία από τις δύο διασπά-
σεις-αποχωρήσεις δεν αμφισβήτησε
το ναζιστικό ιδεολογικό και πολιτικό
πλαίσιο της ΧΑ, ούτε την εγκληματι-
κή της δράση, ούτε τον ρατσισμό
της. 

Ο Λαγός είπε ότι αποχώρησε επει-
δή δεν εισακούστηκαν εισηγήσεις
του για την εκλογική τακτική, χωρίς
ποτέ να διευκρινίσει ποιες ήταν αυ-
τές. Παραμένει ναζί, φανατικός ρα-
τσιστής και ισλαμοφοβικός. Η μονα-
δική «διαφοροποίησή» του από τη
ΧΑ είναι ότι αναζητά το προνομιακό
του ακροατήριο στους θρησκόλη-
πτους ορθόδοξους ρατσιστές.

Ο Κασιδιάρης αποχώρησε τον πε-
ρασμένο Μάιο, όταν οι φήμες για
επικείμενες εκλογές τον Ιούλιο ήταν
έντονες. Θέλησε εν όψει των, επικεί-
μενων όπως νόμιζε, εκλογών να εκ-
μεταλλευτεί τη δημοφιλία του στα
μέλη και τους οπαδούς της ΧΑ. Κα-
τά την ερμηνεία του, η αποτυχία της
ΧΑ να μπει στη Βουλή, οφείλεται στο
πρόσωπο του Μιχαλολιάκου, που
δεν είναι δημοφιλής!

Χαλίφης
Ως θεραπεία πρότεινε να αναλά-

βει ο ίδιος Γενικός Γραμματέας και ο
Μιχαλολιάκος, σε αναγνώριση των
ως τώρα υπηρεσιών του, να μείνει
ισόβιος επίτιμος πρόεδρος του κόμ-
ματος. Τέτοια μεγάλη και σοβαρή
ήταν η πολιτική και ιδεολογική δια-
φωνία του Κασιδιάρη. Να γίνει χαλί-
φης στη θέση του χαλίφη!

Ο Κασιδιάρης, εξήγγειλε τη δημι-
ουργία της οργάνωσής του, με μπλε
κουστούμι, μπλε γραβάτα και σε γα-
λάζιο φόντο. Όμως το γεγονός αυτό
δεν τον διαφοροποιεί σε τίποτε από
την ΧΑ. Ο Κασιδιάρης είναι θαυμα-
στής του Χίτλερ, υπήρξε ο αρχιτέ-
κτονας της προσέλκυσης απόστρα-
των στρατηγών, ως υποψήφιων με
την ΧΑ. Ο Επιτήδειος και ο Συναδι-
νός, πρώην ευρωβουλευτές της ΧΑ,
ήταν δικές του επιλογές το 2014,
όταν ο Μιχαλολιάκος ήταν προσωρι-
νά κρατούμενος. 

Και τώρα στην παρουσίαση των
στελεχών της οργάνωσής του, οι
πρώην στρατιωτικοί και στρατοδίκες
έχουν περίοπτοι θέση. Ο εντεινόμε-
νος ανταγωνισμός του ελληνικού

αστισμού με τον τουρκικό, δίνει
στους στρατηγούς και τους πολεμο-
κάπηλους βήμα και ρόλο. Ο Κασι-
διάρης δείχνει με τον τρόπο αυτό,
ότι θα επικεντρώσει στην απεύθυνση
ακραίο εθνικισμό. 

Όμως ο τρόπος αποχώρησής του
από τη ΧΑ, παραβίασε τα ιερά και τα
όσια του ναζισμού. Την πειθαρχία
και την πίστη στον αρχηγό. Ζήτησε
την αρχηγία και επειδή δεν του δό-
θηκε, αποχώρησε. Αυτό είναι βόμβα
στα θεμέλια της δικής του προσπά-
θειας. Καθένας που δεν θα παίρνει
ό,τι ζητά, θα «νομιμοποιείται» να
σπάει αυτό το θεμέλιο. 

Και οι δύο διασπάσεις της ΧΑ, συ-
νεχίζουν να παραμένουν στο ίδιο πο-
λιτικό σχεδιασμό, και νόμιμο πολιτι-
κό κόμμα και εγκληματικές ομάδες
κρούσης, «τάγματα εφόδου». Ο Κα-
σιδιάρης το είπε με εύγλωττο τρό-
πο. Όποιος θα με λέει φασίστα ή να-
ζί, θα του κάνω μήνυση. Και ταυτό-
χρονα έχει ακόμα στο μπράτσο του,
το τατουάζ με τη σβάστικα και το
«αγχιβασίην».

Και οι δύο αυτές αποχωρήσεις,
έσπασαν ό,τι είχε απομείνει από την
οργανωτική ραχοκοκαλιά της Χρυ-
σής Αυγής. Η Χρυσή Αυγή, από 70
τοπικές οργανώσεις-ορμητήρια επι-
θέσεων, έχει μείνει με τρία υπολει-
τουργούντα γραφεία, ενώ οι παρα-
φυάδες της, δεν έχουν καν τοπικά
γραφεία. 

Η Χρυσή Αυγή και οι παραφυάδες
της, δεν είναι σε πια σε θέση να «βά-
ζουν την ατζέντα», στην υπόλοιπη
δεξιά και ακροδεξιά, όπως παλιότε-
ρα. Δεν είναι σε θέση να τρομοκρα-

τούν τις φτωχογειτονιές και τις πό-
λεις. Ο κύριος λόγος είναι ότι έμει-
ναν χωρίς τα βασικά τους εργαλεία.
Τα τάγματα εφόδου και τη νομιμο-
ποίηση της δράσης τους. Και τα
δύο, της τα αφαίρεσε με τις κινητο-
ποιήσεις του το αντιφασιστικό κίνη-
μα. Με το να μην αφήνει καμία επί-
θεση αναπάντητη με μαζική κινητο-
ποίηση, να μην αφήνει δημόσιο χώ-
ρο ή μέσο στους ναζί και τη νομιμο-
ποίηση ως δήθεν νόμιμο πολιτικό
κόμμα, με το να τους βάλει στο εδώ-
λιο ως εγκληματική οργάνωση. 

Παραφυάδες
Συμπερασματικά, πρόκειται για

δύο παραφυάδες της Χρυσής Αυ-
γής, χωρίς πολιτική και ιδεολογική
διαφοροποίηση, αποτέλεσμα της
κρίσης της ΧΑ, από τη δράση του
αντιφασιστικού κινήματος και της δί-
κης που τους αφαίρεσε το πρόσχη-
μα του νόμιμου πολιτικού κόμματος.

Γι’ αυτό και το αντιφασιστικό κίνη-
μα, δεν χρειάζεται να διαφοροποι-
ήσει την αντιμετώπισή του απέναντι
στις παραφυάδες της ΧΑ. Χρειάζεται
να παραμείνει στην ίδια πετυχημένη
τακτική. Μαζική, ενωτική, μαχητική,
χωρίς αποκλεισμούς, απάντηση σε
κάθε απόπειρα επανεμφάνισης στο
δρόμο, της ΧΑ και των παραφυάδων
της. Πλήρης απομόνωση της ΧΑ και
των παραφυάδων της από κάθε δη-
μόσιο χώρο, δημόσιο βήμα, δημόσιο
πόρο. 

Και κανένας εφησυχασμός. Όλα
τα υλικά είναι εδώ για την επανεμ-
φάνισή τους. Η οικονομική κρίση, ο
θεσμικός ρατσισμός της κυβέρνη-

σης Μητσοτάκη, ο εθνικιστικός πα-
ροξυσμός πού τροφοδοτεί ο ελλη-
νοτουρκικός ανταγωνισμός για τις
ΑΟΖ και την επικυριαρχία στην πε-
ριοχή. Όμως και το αντιφασιστικό κί-
νημα είναι τώρα πιο έμπειρο πολιτι-
κά, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση
και μαζικότητα. Και μπορεί να ακυ-
ρώσει κάθε προσπάθεια επανόδου
τους. 

Μετά από τρεισήμισι μήνες διακο-
πής η δίκη ξεκίνησε με ταχύτητα. Το
δικαστήριο δεν είναι πια τόσο ανε-
κτικό στις μεθοδευμένες καθυστε-
ρήσεις των συνηγόρων των χρυσαυ-
γιτών. Σε τρεις συνεδριάσεις 24, 25,
26 Ιουνίου αγόρευσαν 13 συνήγοροι
που εκπροσωπούσαν 20 κατηγορου-
μένους. Για μία σύγκριση: τον Φε-
βρουάριο, σε 11 συνεδριάσεις είχαν
αγορεύσει μόνο 19 συνήγοροι. 

Στο ακροατήριο δεν υπάρχουν
χρυσαυγίτες ούτε για δείγμα. Με
τον νέο αυτό, κανονικό ρυθμό, δεν
αποκλείεται οι αγορεύσεις να ολο-
κληρωθούν τον Ιούλιο. Η επιτάχυνση
της δίκης ήταν και αποτέλεσμα της
πίεσης της πολιτικής αγωγής, πού
με ανοιχτή επιστολή της, ζήτησε
από το δικαστήριο να μην ανέχεται
άλλο πια την σκόπιμη καθυστέρηση
της διαδικασίας από τη ΧΑ. Αυτό ση-
μαίνει ότι τον Σεπτέμβριο θα μπο-
ρούσε να εκδοθεί η απόφαση.

Η παρουσία του αντιφασιστικού
κινήματος στο ακροατήριο, έχει τη
σημασία του να υπενθυμίζει στο δι-
καστήριο την πεποίθηση και το αίτη-
μα του αντιφασιστικού κινήματος ότι
η ΧΑ είναι εγκληματική οργάνωση
και δεν θα συμβιβαστεί με τίποτε λι-
γότερο από την καταδίκη της και το
κλείσιμο όλων των γραφείων-ορμη-
τηρίων της.

Δημήτρης Ζώτος
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Δίκη-καταδίκη για όλα 
τα θρύψαλα των νεοναζί

Μιχαλολιάκος Λαγός Κασιδιάρης

Διαβάστε επίσης



Ένας μήνας συμπληρώθηκε
από τη δολοφονία του
Τζορτζ Φλόιντ και η εξέγερ-

ση που πυροδότησε δεν έχει σταμα-
τήσει. Ένα μπρα ντε φερ εξελίσσε-
ται ανάμεσα στην οργή και τη δύνα-
μη των εξεγερμένων και τον Τραμπ
που συνεχίζει να βυθίζεται στην κρί-
ση. Αντιμέτωπος με τη συνέχεια της
εξέγερσης, αλλά και την επιδείνωση
της πανδημίας, ο πρόεδρος των
ΗΠΑ συνεχίζει τα ρατσιστικά μέτρα
και παραληρήματα. 

Σε μια κίνηση που θυμίζει τα ρατσι-
στικά μέτρα της ελληνικής κυβέρνη-
σης, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ
εξέδωσε απόφαση την περασμένη
Πέμπτη, σύμφωνα με την οποία οι
πρόσφυγες και μετανάστες αιτούντες
άσυλο δεν έχουν πλέον δικαίωμα να
συνεχίσουν τη διαδικασία, μπλοκά-
ροντας τη δυνατότητα που είχαν να
αμφισβητήσουν τη νομιμότητα της
απέλασής τους. Ο Τραμπ έχει φροντί-
σει να στελεχώσει το Ανώτατο Δικα-
στήριο με τους ανθρώπους του, που
μετατρέπουν σε πράξη τα καλέσματά
του για αυστηρότερες ρυθμίσεις κατά
των μεταναστών και των προσφύγων.

Εν τω μεταξύ σάλο έχει προκαλέ-
σει η εγκωμιαστική αναδημοσίευση
από τον Τραμπ, στο αγαπημένο του
τουίτερ, ενός βίντεο με έναν οπαδό
του να φωνάζει το ναζιστικό σύνθη-
μα “white power”. Κι έτσι ξαναπαίρ-
νουν θάρρος μπάτσοι και φασίστες
στους δρόμους και συνεχίζουν να
δολοφονούν. Το Σάββατο ένας δια-
δηλωτής έπεσε νεκρός στο Λούισβιλ
του Κεντάκι όταν ένας άνδρας άνοι-
ξε πυρ κατά των συγκεντρωμένων
σε κινητοποίηση που ζητούσε δι-
καιοσύνη για τη Μπριόνα Τέηλορ. Η
Μπριόνα Τέηλορ ήταν μια αφροαμε-
ρικάνα νοσηλεύτρια που δολοφονή-
θηκε τον Μάρτιο από μπάτσους που
εισέβαλαν στο σπίτι της. Ένας
29χρονος ελληνοαμερικάνος, ο
Τζορτζ Ζαπάντης έπεσε νεκρός από
την αστυνομία στη Νέα Υόρκη την
περασμένη Κυριακή, όταν του έκα-
ναν διπλό ηλεκτροσόκ με τέιζερ. Στο
Ντιτρόιτ, την Κυριακή, ένα τζιπ της
αστυνομίας έπεσε πάνω σε διαδη-
λωτές τραυματίζοντας αρκετούς.

Κι όσο η ρατσιστική πολιτική και

αστυνομική βαρβαρότητα συνεχίζει,
άλλο τόσο συνεχίζει και το κίνημα
στους δρόμους και στους χώρους
δουλειάς.

Στη Βοστώνη την Παρασκευή οι
εργάτες της Whole Foods σταμάτη-
σαν τη δουλειά διαμαρτυρόμενοι για
την απόφαση της εταιρίας να τους
απαγορεύσει να φοράνε μάσκες του
Black Lives Matter. “Τη Whole Foods
τη νοιάζει περισσότερο να μη δυσα-
ρεστήσει ρατσιστές πελάτες της πα-
ρά η διάδωση ενός ειρηνικού και τό-
σο σημαντικού μηνύματος”, λένε οι
απεργοί.

Την περασμένη εβδομάδα διαδη-
λωτές κατέλαβαν το δημαρχείο της
Νέας Υόρκης. “Πάνω στο δημαρχείο
με προτζέκτορα γράφονται οι λέξεις
#οccupycityhall. Την ημέρα γίνονται
συζητήσεις κι εκδηλώσεις. Υπάρ-
χουν τραπέζια για φαγητό, για επι-
κοινωνία, για ζωγραφική. Σε διάφο-
ρες στιγμές κόσμος εδώ κι εκεί αρ-
χίζει και φωνάζει 'Τι θέλουμε; Δι-
καιοσύνη! Πότε τη θέλουμε; Τώρα!’.
Το βράδυ ο κόσμος κατά εκατοντά-
δες κοιμάται στο πάρκο. Αρχικά η
κατάληψη οργανώθηκε από τη VO-
CAL, μια κίνηση που απαιτεί την πε-
ρικοπή της χρηματοδότησης προς
την αστυνομία κατά 1 δις δολάρια”
λέει η Τατιάνα Κοζαρέλι, μια από τις
αγωνίστριες που συμμετέχει στην
κατάληψη. Το ζήτημα της περικοπής
έχει τεθεί στο δημ. συμβούλιο της
Ν.Υόρκης που θα συνεδριάσει στο
τέλος του μήνα και οι διαδηλωτές
δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν την κα-
τάληψη μέχρι τότε. Ωστόσο η ριζο-
σπαστικοποίηση που έχει φέρει η
εξέγερση βαθαίνει τα αιτήματα του
κόσμου. “Η χρηματοδότηση της
αστυνομίας της Ν.Υόρκης είναι 6
δις. Για πολύ κόσμο το κόψιμο ενός
δις δεν είναι κάτι σπουδαίο. Κι αυτό
ακούγεται από τα ηχεία που έχουν
στηθεί στην κατάληψη. Πολλοί προ-
χωράνε ακόμα παρακάτω εκφράζον-
τας τη διεκδίκηση για διάλυση της
αστυνομίας. Η σωστή χρηματοδότη-
ση για την αστυνομία είναι 0 δολά-
ρια και 0 σεντς” συνεχίζει η Τατιάνα. 

Την Κυριακή 28/6, χιλιάδες πλημ-
μύρισαν τους δρόμους της Νέας
Υόρκης σε μια Pride διαδήλωση που

συνέδεσε τις διεκδικήσεις του ΛΟΑΤ-
ΚΙ κινήματος με το Black Lives Mat-
ter. “Σχεδόν ένα δεύτερο Στόουν-
γολ” έγραφε ο Μαρκ Απόλλο, ένας
νεοϋορκέζος ακτιβιστής, στη βιντεο-
μετάδοσή της πορείας στα social
media.

Ρατσισμός και πανδημία
Η οργή για τις ρατσιστικές δολο-

φονίες αναμειγνύεται με την αγανά-
κτηση για τα ελλειπή μέτρα ασφαλεί-
ας στους χώρους δουλειάς, καθώς η
πανδημία συνεχίζει και νέα νούμερα
– ρεκόρ ανακοινώνονται για τα κρού-
σματα και τους θανάτους από τον
covid19 στις ΗΠΑ. Την Πέμπτη 25/6
και την Παρασκευή 26/6, οι εργάτες
ενός μεγάλου εργοστασίου της Φίατ
– Κράισλερ στο Ντιτρόιτ, απήργησαν
παγώνοντας την παραγωγή, διεκδι-
κώντας μέτρα ασφάλειας. Την Παρα-
σκευή 26/6 στην Καλιφόρνια, περισ-
σότεροι από 1.000 εργαζόμενοι κι
εργαζόμενες στο νοσοκομείο του Ρί-
βερσαϊντ, απήργησαν διεκδικώντας
μέτρα προστασίας, χρηματοδότηση
και προσλήψεις.

Σε δημοσκοπήσεις της περασμέ-
νης εβδομάδας, η πλειοψηφία των
ερωτηθέντων συμφωνεί με το Black
Lives Matter κίνημα. Πλειοψηφική εί-
ναι και η υποστήριξη των λευκών

ερωτηθέντων προς την εξέγερση,
ενώ 8 στους 10 από το σύνολο του
δείγματος πιστεύει ότι η εξέγερση
θα έχει αντίκτυπο στην αντιμετώπιση
των μαύρων από την αστυνομία.

Η συζήτηση για τα επόμενα βήμα-
τα του κινήματος έχει ανοίξει. Η Ρεμ-
πέκα Γουίλσον γράφει στο Μarx21:
“Ήδη έχουμε πετύχει την ικανοποί-
ηση αιτημάτων που είτε μέχρι τώρα
συζητιώνταν και καθυστερούσαν για
χρόνια, είτε μπλοκάρονταν ως μη ρε-
αλιστικά. Οι διαδηλωτές στη Μινεά-
πολη επέβαλαν την απόλυση των
τεσσάρων μπάτσων που σκότωσαν
τον Φλόιντ, τη σύλληψή τους, την
παραπομπή τους σε δίκη και πίεσαν
το δημοτικό συμβούλιο να αποφασί-
σει τη διάλυση της τοπικής αστυνο-
μίας. Η υπόθεση της δολοφονίας της
Μπριόνα Τέιλορ ξανάνοιξε. Πολλοί
δήμοι απαγόρευσαν την καρωτιδική
λαβή από την αστυνομία και διάφο-
ρες περιοχές όπως το Πόρτλαντ,
απέσυραν την παρουσία της αστυνο-
μίας από τα σχολεία. Η λίστα των
επιτυχιών συνεχώς ανεβαίνει. Γιατί
το κίνημα να συμβιβαστεί τώρα; Αυ-
τές οι νίκες δεν έγιναν ψηφίζοντας ή
παλεύοντας εντός των 'αποδεκτών'
ορίων του συστήματος. Κερδήθηκαν
στο δρόμο, με ξεσηκωμό σε όλη τη
χώρα και με την υποστήριξη εκατομ-

μυρίων ανθρώπων. Απλών εργατών
που δείχνοντας την αλληλεγγύη
τους αρνήθηκαν να μεταφέρουν
αστυνομικούς ή συλληφθέντες δια-
δηλωτές. Εκατοντάδες χιλιάδες δια-
δηλώνουν την αλληλεγγύη τους σε
όλο τον κόσμο ζητώντας δικαιοσύνη. 

Χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε
αυτή τη δύναμη για να επεκτείνουμε
τις διεκδικήσεις μας απέναντι σε κά-
θε αδικία που υφίσταται η εργατική
τάξη. Για Υγεία, για χρηματοδότηση
στην Παιδεία, για σπίτια για όλους,
για ελευθερία και νομιμοποίηση των
μεταναστών, για φροντίδα όλων των
ευάλωτων στην πανδημία. Ένα μαζι-
κό κίνημα που θα επιβάλει ριζικές
αλλαγές χρειάζεται να πάει παραπέ-
ρα από τις αυθόρμητες διαδηλώσεις.
Χρειάζεται δυνατές γραμμές αλλη-
λεγγύης κι εμπιστοσύνης ανάμεσα
στις κοινότητες και τους οργανωτές.
Χρειάζεται όλος αυτός ο αυθορμητι-
σμός και η συμμετοχή του απλού κό-
σμου, να μεταφραστεί σε δίκτυα που
θα δουλέψουν από κοινού για την
ικανοποίηση των διεκδικήσεων. Αυτό
σε συνδυασμό με εργατικές απερ-
γίες μπορούν να φέρουν το σύστημα
στο χείλος του γκρεμού”.

Στέλιος Μιχαηλίδης
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From USA
to Greece
-No justice,
no peace

Ευχαριστώ για την πρόσκληση και σας στέλνω αγω-
νιστικούς χαιρετισμούς και την αλληλεγγύη μας

από το Λος Άντζελες. 

Χάρηκα όταν είδα το φλάιερ από τη σημερινή εκδή-
λωση που γράφει Black Lives Μatter δίπλα στο Refu-
gee Live Matter -και ήμουν ακόμη περισσότερο χα-
ρούμενος όταν πριν από μερικές βδομάδες είδα την
διαδήλωση που κάνατε στην αμερικανική πρεσβεία
στην Αθήνα. Είναι πολύ καλό που κάνετε τη σύνδεση
με τους πρόσφυγες γιατί έχει σημασία να γνωρίζουμε
πώς το κράτος ωφελείται από το να χρησιμοποιεί τον
ρατσισμό και να διασπά την εργατική τάξη. Στις ΗΠΑ
όλο και περισσότεροι άνθρωποι φτάνουν στο συμπέ-
ρασμα ότι όχι μόνο ο ρατσισμός αλλά και η ξενοφο-

βία πάνε χέρι με χέρι με τον καπιταλισμό.  
Η εξέγερση που έχει ξεσπάσει ενάντια στον ρατσι-

σμό στις ΗΠΑ έχει ευρύτερα αίτια από την αστυνομι-
κή βία, το να μην έχεις πρόσβαση στην Υγεία, το να
δουλεύεις στα πιο κακοπληρωμένα επαγγέλματα, το
να έχει η μαύρη κοινότητα συγκριτικά περισσότερα
θύματα από  τον covid19. Συνεχίζοντας για ακόμη μια
βδομάδα τις διαμαρτυρίες μας εδώ, είναι καλό να ξέ-
ρουμε ότι έχουμε φίλους σε όλο τον πλανήτη και
στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Αλληλεγγύη σε όλους
τους συντρόφους, συνεχίστε τον αγώνα που δίνετε
και να σας πω ότι εδώ υπάρχει πολύς κόσμος που πα-
ρακολουθεί το τι γίνεται στην Ελλάδα.

Michael Brown, Βlack Lives Matter, Καλιφόρνια

Φωτό:  Eurokinissi
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Ημαζικότητα και ο δυναμισμός του συλλαλητηρίου στις 26 Ιούνη στην
Αθήνα και στις άλλες πόλεις πέτυχε στο στόχο του να αναδείξει από

τη μια τα αιτήματα των προσφύγων για άσυλο και στέγη -με την απειλή
των εξώσεων να επικρέμεται ακόμη πάνω από τα κεφάλια χιλιάδων αν-
θρώπων- και από την άλλη τα αιτήματα όλων των μεταναστών για χαρτιά.

Οι φωνές των προσφύγων και των μεταναστών ακούστηκαν τόσο δυ-
νατά στους δρόμους της Αθήνας και των άλλων πόλεων που έφτασαν
μέχρι και στον Μηταράκη. To Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Μετανά-
στευσης και Ασύλου, με αφορμή το συλλαλητήριο μεταναστών, που
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020, στο Σύνταγμα, έκα-
νε το ακόλουθο σχόλιο: «Η χώρα μας δίνει άσυλο σε αυτούς που το δι-
καιούνται βάσει του διεθνούς δικαίου, αλλά και θα προβαίνει σε απελά-
σεις όσων δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας. Ολοι οι αιτούντες άσυ-
λο και οι πρόσφυγες θα πρέπει να σέβονται τους νόμους και τις παροχές
που λαμβάνουν για το διάστημα που τις δικαιούνται».

Το πρώτο που μπορεί να σχολιάσει κανείς είναι ότι το συλλαλητήριο
πέτυχε να θορυβήσει την πολιτική ηγεσία του υπουργείου και της κυβέρ-
νησης που δεν μας έχει συνηθίσει να συνδιαλέγεται έστω και μέσω ανα-
κοινώσεων με τους πρόσφυγες, τους μετανάστες και τα αιτήματά τους.

Επί της ουσίας η ανακοίνωση εμπεριέχει ένα κραυγαλέο ψέμα και μια
υπόγεια απειλή. Όσον αφορά στο πρώτο, η “χώρα μας” όχι μόνο έχει πε-
ριορίσει δραστικά το άσυλο (λόγω των απαγορευτικών διατάξεων του νέ-
ου νόμου της ΝΔ) αλλά ακόμη περισσότερο καταστρατηγεί κάθε έννοια
διεθνούς δικαίου το οποίο η ίδια επικαλείται: Από τη Σύμβαση της Γε-
νεύης για το άσυλο μέχρι το Δίκαιο της Θάλασσας, καθώς εφαρμόζει την
παράνομη και δολοφονική πρακτική των push back στη θάλασσα και τον
Έβρο, μέχρι τις μαζικές παράνομες επαναπροωθήσεις ανθρώπων που
τους αρπάζουν και τους περνάνε “νύχτα” πίσω στην Τουρκία. 

Όσον αφορά στο δεύτερο, η αναφορά στο διάστημα που οι αναγνωρι-
σμένοι πρόσφυγες δικαιούνται “παροχές”, υποδηλώνει σαφώς ότι η κυ-
βέρνηση εμμένει στην απόφασή της να προχωρήσει στις αρχές του νέου
μήνα στις εξώσεις τις οποίες ανέβαλε τον προηγούμενο. Χωρίς ούτε φυ-
σικά να λέει ότι δεν έχει κάνει τίποτε απολύτως για τη μαθησιακή και ερ-
γασιακή ένταξη αυτών των ανθρώπων, ούτε ακόμη περισσότερο τι θα κά-
νει από εδώ και πέρα – θα τους αφήσει να κοιμούνται στις πλατείες;

Ηχηρό μήνυμα
Το ηχηρό μήνυμα που έδωσαν οι πρόσφυγες αναδεικνύει και η κάλυψη

που είχε το συλλαλητήριο από τα προσκείμενα στην κυβέρνηση ΜΜΕ,
όπως το Πρώτο Θέμα που κάλυψε το θέμα με δύο άρθρα το ένα με τίτλο
“Συλλαλητήριο μεταναστών με τη στήριξη ΣΥΡΙΖΑ για ανοιχτά σύνορα”
και το άλλο με τίτλο “Συλλαλητήριο μεταναστών στο Σύνταγμα: Θα απε-
λάσουμε τον Μητσοτάκη”. Όπως αναφέρει:

“Την απέλαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από την χώρα
ζήτησαν οι διοργανωτές του μαζικού συλλαλητηρίου μεταναστών, που
διοργανώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο Σύνταγμα.

Η δυναμική κινητοποίηση, που στηρίχτηκε τόσο το Τμήμα Προσφυγι-
κής-Μεταναστευτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ όσο και από τη νεολαία της
Κουμουνδούρου, διεκδικώντας ανοιχτά σύνορα, άσυλο και σπίτια για
όλους στην Ελλάδα, έχει ενθουσιάσει τους εκπροσώπους των πολυάριθ-
μων κοινοτήτων μεταναστών, που συμμετείχαν... Η ομιλία όμως του συν-
τονιστή της ΚΕΕΡΦΑ και δημοτικού συμβούλου Αθηναίων με την ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ Πέτρου Κωνσταντίνου ήταν αυτή που έδωσε τον αγωνιστικό τό-
νο. «Θα απελάσουμε τον Μητσοτάκη», είπε ο κ. Κωνσταντίνου μέσα σε
χειροκροτήματα, από τα «παιδιά από το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν»”. 

Είναι προφανής η πολιτική σκοπιμότητα του άρθρου, να πιέσει τον ΣΥΡΙΖΑ
να αφήσει οριστικά πίσω την παλιά γραμμή της εμπλοκής στο αντιρατσιστι-
κό κίνημα (που η ηγεσία του έχει εγκαταλείψει από το 2016 με την Συμφωνία
ΕΕ-Τουρκίας καταλήγοντας στην απλόχερη συναίνεση του Τσίπρα “για εθνι-
κούς λόγους” στον “πόλεμο” του Μητσοτάκη στα σύνορα του Έβρου τον
φετινό Μάρτιο- να πιέσει εν κατακλείδι για περισσότερη συναίνεση στη ΝΔ.
Μια γραμμή που όπως φάνηκε και από τη συμμετοχή των μελών του -μετα-
ναστών κυρίως- πίσω από το ένα πανό που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ στη συγκέντρωση,
δεν μοιάζει να συμφωνεί ένα τουλάχιστον κομμάτι της βάσης του.

Γιώργος Πίττας

Ενωμένοι ενάντια στη 
κυβερνητική επίθεση 
σε πρόσφυγες 
και μετανάστες

Επιμένουμε:
Απελάστε 
τον Μητσοτάκη

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Σάββατο, 27 Ιούνη
στα γήπεδα μπάσκετ του Ρουφ, η δεύτερη μέρα
του αντιρατσιστικού διημέρου δράσης που κάλε-

σαν η ΚΕΕΡΦΑ, επιτροπές προσφύγων από τα καμπ και
κοινότητες μεταναστών.

Εκατοντάδες κόσμου συμμετείχε στην εκδήλωση που
έγινε με θέμα “Από την Αμερική μέχρι την Ελλάδα, να ξη-
λώσουμε το ρατσισμό.” με ομιλητές τους Michael Brown,
συνιδρυτή του Black Lives Matter, ΗΠΑ, Ιάννη Δελατόλα,
από την κίνηση Ενωμένοι Ενάντια στο Φασισμό Νέας
Υόρκης που μίλησαν μέσω διαδικτύου και τους Γιώργο
Πίττα, δημοσιογράφο, Αφροδίτη Φράγκου, από την ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ LGBTQi, Θανάση Καμπαγιάννη, δικηγόρο Πολι-
τικής Αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής, Μαρία Χαρ-
χαρίδου, μέλος ΔΣ Σωματείου Εργαζόμενων Γεννηματά
που βρέθηκαν στον χώρο της εκδήλωσης. Χαιρετισμό
στην εκδήλωση έστειλε επίσης ο Γουέιμαν Μπένετ από
το Stand up to racism στην Βρετανία. 

Mετά τις εισηγητικές ομιλίες, το λόγο πήραν ανάμεσα
σε άλλους, πρόσφυγες, εργαζόμενοι από τα καμπ, μέλη
μεταναστευτικών κοινοτήτων που συμμετείχαν μέσω με-
ταφραστών στη συζήτηση. Ανάμεσά τους ο Θανάσης
Διαβολάκης, δημοτικός σύμβουλος Πειραιά, η Αργυρή
Ερωτοκρίτου, από την Κίνηση για την απεργιακή 8 Μάρ-
τη, ο Πάνος Γκαργκάνας, διευθυντής της Εργατικής Αλ-
ληλεγγύης. 

Στη συναυλία που ακολούθησε, αφιερωμένη στο κίνη-
μα Black Lives Μatter, τον κόσμο ξεσήκωσαν με τις με-
λωδίες, τους ρυθμούς τους αλλά και τα αντιρατσιστικά
τους καλέσματα, η Τζένη Καπάνταη, οι Mc Yinka and the
Fuzics, ο Jerome Kaluta, οι Pentium Africa και η Idra
Kayne!

“Χθες είχαμε διαδήλωση έξω από την ελληνική Βουλή
ενάντια στα μέτρα της κυβέρνησης που αφορούν τους
πρόσφυγες. Πολλοί από εμάς συμμετείχαμε και στην πο-
ρεία της 8 Μαρτίου τη διεθνή μέρα της Γυναίκας” τόνισε
η Ρουκία από το καμπ της Μαλακάσας. “Ο νέος νόμος
δυσκολεύει κατά πολύ την πραγματικότητα των προσφύ-
γων. Θέλουμε να αλλάξει αυτός ο νόμος που κόβει τη
στέγη και το μικρό επίδομα που είναι το μόνο που έχου-

με για να ζήσουμε. Στην Μαλακάσα, δεν μας δίνουν κα-
μιά δυνατότητα να μάθουμε ελληνικά, πόσο μάλλον να
βρούμε μια δουλειά. Ας μας δώσουν αυτό το δικαίωμα.
Κανείς πρόσφυγας ή μετανάστης δεν θέλει να κάθεται,
θέλουμε  πρόσβαση σε σχολεία και νοσοκομεία. Δεν θέ-
λουμε να είμαστε κλεισμένοι στα σπίτια αλλά να συμμε-
τέχουμε στην κοινωνία”.

“Από χθες στη διαδήλωση έχει κολλήσει στο μυαλό
μου και νομίζω στο μυαλό όλων μας το σύνθημα των με-
ταναστών 'τι θέλουμε; χαρτιά!'. Και νομίζω ότι έχουμε τη
δύναμη να τα καταφέρουμε. Λίγες μέρες πριν συμμετέ-
χοντας σε διεθνές συνέδριο ο Μητσοτάκης είπε ότι ‘στον
πολιτισμό μας δεν έχουν θέση οι διακρίσεις λόγω φύ-
λου, φυλής, γλώσσας, θρησκείας, σεξουαλικού προσα-
νατολισμού’. Τόσο υποκριτής, τόσο ψεύτης, όταν έχουμε
μπροστά μας τις εξώσεις προσφύγων, τις άθλιες συνθή-
κες στα καμπ, τις παράνομες επαναπροωθήσεις”  τόνισε
η Μαρία Χαρχαρίδου .

“Η σημερινή συζήτηση ξεκινάει από την εμπειρία της
χθεσινής μας επιτυχίας, της χθεσινής αντιρατσιστικής
συγκέντρωσης” τόνισε ο Θανάσης Καμπαγιάννης.
“Έχουμε μια κυβέρνηση που η πολιτική της για τους
πρόσφυγες συνοψίζεται στη λέξη ξερονήσια, προκειμέ-
νου αυτός ο κόσμος να μην υπάρχει, να μην τον βλέπεις,
να μην βαδίζει στο κέντρο των πόλεων, γιατί αυτό θα
ανήκει στους τουρίστες. Και χθες η εικόνα ήταν η αντί-
στροφη. Ο ‘αόρατος' αυτός κόσμος των εργατών που
δουλεύουν στα θερμοκήπια, στις λαϊκές, στα βενζινάδι-
κα, έκανε τον μεγάλο περίπατο στο κέντρο της Αθήνας,
στην Πανεπιστημίου και έγινε ορατός έξω από τη Βουλή.
Ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή, δύναμη για όλες τις
μάχες και τη μάχη που έχουμε να δώσουμε ενάντια
στους φασίστες γιατί ξέρουμε ότι ο ρατσισμός τροφο-
δοτεί τις φασιστικές συμμορίες. Μιλάω για τη μάχη της
δίκης της ΧΑ που αν δεν υπήρχε η πανδημία θα είχε τε-
λειώσει. Η εισαγγελική πρόταση έδειξε τι είναι ικανό να
κάνει το κράτος, να επανανομιμοποιήσει δηλαδή την ΧΑ
και η ρατσιστική πολιτική της κυβέρνησης απειλεί να ξα-
ναθεριέψει τους φασίστες. Αυτά δεν πρέπει να τα επι-
τρέψουμε”.

27/6, Εκδήλωση ΚΕΕΡΦΑ στο Ρουφ.
Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ

Αντιρατσιστικές συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις
έγιναν την περασμένη Παρασκευή συνολικά σε
επτά πόλεις σε όλη τη χώρα. 

Εκατοντάδες διαδήλωσαν στη Θεσσαλονίκη, στο
πλαίσιο της πανελλαδικής κινητοποίησης που διορ-
γάνωσε η ΚΕΕΡΦΑ μαζί με κοινότητες μεταναστών,
επιτροπές προσφύγων από τα καμπ, σωματεία, φοι-
τητικούς συλλόγους και συλλογικότητες. 

Οργανωμένη παρουσία είχαν δεκάδες πρόσφυγες
από τα καμπ Βαγιοχωρίου και Διαβατών, που έδωσαν
το στίγμα της διαδήλωσης, αφού δεν σταμάτησαν να
φωνάζουν συνθήματα: «Open the borders - Open the
cities» και «we want freedom». Οι αντιρατσιστές που
ακολουθούσαν φώναζαν με τη σειρά τους: «“Άσυλο
και στέγη στους πρόσφυγες - όχι στις εξώσεις τις
ρατσιστικές”, “Απ’ τη Θεσσαλονίκη ως την Αμερική-
παγκόσμια εξέγερση αντιρατσιστική”, “Από την Μινε-
άπολη ως την Μυτιλήνη δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς δι-
καιοσύνη”. Η πορεία διέσχισε τους κεντρικούς δρό-
μους της πόλης, από την οδό Εγνατία στην Τσιμισκή,
στη Βενιζέλου και επέστρεψε στο σημείο της συγκέν-
τρωσης.

Με τα πανό τους συμμετείχαν, εκτός από τους
πρόσφυγες των καμπ και την ΚΕΕΡΦΑ, οι φοιτητικοί
σύλλογοι Αρχιτεκτονικής, Ιστορικού-Αρχαιολογικού,
Νομικής και Φυσικού, η αντιρατσιστική πρωτοβουλία
Θεσσαλονίκης, ο σύλλογος εθελοντών ‘albatros’, το
ΣΕΚ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η ΛΑΕ και η ΟΚΔΕ.

“Στη μεγαλύτερη αντιρατσιστική διαδήλωση των
τελευταίων ετών στα Γιάννενα εξελίχθηκε το κάλε-
σμα της ΚΕΕΡΦΑ για τις 26 Ιούνη” μας μεταφέρει η
Λουίζα Γκίκα, γιατρός, από την τοπική ΚΕΕΡΦΑ.
“Εκατοντάδες πρόσφυγες διαδήλωσαν με την ΚΕΕΡ-
ΦΑ με πιο οργανωμένη την συμμετοχή αυτών από το
στρατόπεδο του Κατσικά, αλλά και από άλλες δομές
και διαμερίσματα της περιοχής. Οι ίδιοι έδιναν τον
τόνο με τον παλμό τους και ένα πολύχρωμο ποτάμι
διαδήλωσε στην πόλη διεκδικώντας ελευθερίες για
τους πρόσφυγες, αφού μαζί με τα συνθήματα της
ΚΕΕΡΦΑ οι πρόσφυγες φώναζαν στα ελληνικά «θέ-
λουμε ταυτότητα», αλλά και «freedom for refugees».
Εντυπωσιακό ήταν πως κατά τη διάρκεια της διαδή-
λωσης κόσμος που δεν είχε έρθει εξαρχής έμπαινε
να διαδηλώσει μαζί μας. Στην διαδήλωση συμμετείχε
και το Συντονιστικό Ενάντια στις Εξώσεις και η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ”. 

“Με την συμμετοχή κυρίως νεολαίας, αλλά όχι μό-
νο, ολοκληρώθηκε η κινητοποίηση στο Ηράκλειο
ενάντια στις εξώσεις των προσφύγων. Η εικόνα από
την συζήτηση με τον κόσμο που συμμετείχε και περ-
νούσε κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης από τα
Λιοντάρια, ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντική. Οι περισσό-
τεροι κατέληγαν στο πως πρέπει να κλιμακώσουμε
καθώς αυτή την στιγμή ένας ολόκληρος κόσμος έχει
εξεγερθεί ενάντια στο ρατσισμό. Αρκετοί ήταν αυτοί
που υπέγραψαν στο κείμενο υπογραφών ενώ πολλοί
μας στήριξαν με οικονομική ενίσχυση για τα έξοδα
της καμπάνιας”, μας μεταφέρει ο Λεωνίδας Μαρου-
λάσοβ από την ΚΕΕΡΦΑ Ηρακλείου. Στη συγκέντρω-
ση και διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά
κάλεσαν και συμμετείχαν ο ΣΕΠΕ Χανίων, η ΕΛΜΕ
Χανίων, το Κοινωνικό Στέκι- Στέκι Μεταναστών η
ΚΕΕΡΦΑ, το ΣΕΚ, η Rosa Nera, ενώ συγκεντρώσεις
έγιναν και σε  Ξάνθη και  Βόλο.

σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη Μαζικά αντιρατσιστικά συλλαλητήρια

Black Lives Matter, Refugee Lives Mat-
ter, Immigrant Lives Matter! Aυτό
ήταν το ηχηρό μήνυμα που έστειλαν

χιλιάδες άνθρωποι από το κέντρο της Αθή-
νας διαδηλώνοντας σε ένα πολύχρωμο πο-
τάμι το απόγευμα της Παρασκευής 26 Ιου-
νίου, σε ένα μεγάλο συλλαλητήριο που
πραγματοποιήθηκε έπειτα από κάλεσμα
Κοινοτήτων Μεταναστών, Επιτροπών προ-
σφύγων από τα καμπ της Αττικής, της
ΚΕΕΡΦΑ καθώς και πολλών σωματείων και
συλλογικοτήτων.

Το συλλαλητήριο ξεκίνησε με τα κρουστά
των African Heritage να δίνουν τον ρυθμό
από νωρίς το απόγευμα στο Σύνταγμα
όπου είχε στηθεί μικροφωνική. Στη συνέ-
χεια πήραν το λόγο οι εκπρόσωποι των κοι-
νοτήτων μεταναστών και των επιτροπών
προσφύγων από τα στρατόπεδα, άνδρες,
γυναίκες και παιδιά όλων των ηλικιών, αλλά
και συνδικαλιστές από τα σωματεία και μα-
θητές.

Με τα πανό τους, τα πλακάτ της ΚΕΕΡΦΑ
και αυτοσχέδια πλακάτ διαδήλωσαν μαζικά
η Κοινότητα του Μπανγκλαντές και η Πακι-
στανική Κοινότητα. Μεγάλη ήταν επίσης η
συμμετοχή μεταναστών και προσφύγων
από τις αφρικανικές κοινότητες του Καμε-
ρούν, του Κογκό, της Ακτής Ελεφαντοστού,
της Μπουρκίνα Φάσο και της Σενεγάλης
καθώς επίσης και των Αφγανών, Σύριων και
άλλων προσφύγων που κατέβηκαν στην
Αθήνα από τα καμπς του Ελαιώνα, του Σχι-
στού, της Μαλακάσας και της Κορίνθου
ενώ παρών δήλωσε και το Σωματείο Αλβα-
νών Μεταναστών στην Ελλάδα.

Σε όλες τις γλώσσες
Τα συνθήματα σε όλες τις γλώσσες, ελ-

ληνικά, γαλλικά, αγγλικά, μπάνγκλα, ουρν-
τού, φαρσί, αραβικά, δεν σταμάτησαν ούτε
στιγμή στη διάρκεια της συγκέντρωσης ού-
τε και στη διάρκεια της δυναμικής διαδήλω-
σης που ακολούθησε και αφού κατέβηκε
την Πανεπιστημίου μέσω Πεσμαζόγλου-
Σταδίου επέστρεψε στο Σύνταγμα: 

“Τι θέλουμε; Χαρτιά! Πότε τα θέλουμε;
Τώρα!”, “Άσυλο και στέγη στους πρόσφυ-
γες-όχι στις εξώσεις τις ρατσιστικές”, “Όχι
στις εξώσεις του Μηταράκη-απελάστε τώ-
ρα τον Μητσοτάκη”, “Από την Αθήνα ως την
Αμερική-παγκόσμια εξέγερση αντιρατσιστι-
κή”, “Από την Μινεάπολη ως την Παλαιστί-
νη δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη”,
Solidarite avec les sans papiers, solidarite
avec les emigres”, “Βlack Lives Matter”, “Ι
can't breath - no justice, no peace!”.

Ανάμεσα στα πανό διακρίναμε εκείνα των
Κοινότητων Μπαγκλαντές και Πακιστάν, της
ΚΕΕΡΦΑ, των Αλβανών μεταναστών, των
προσφύγων Ελαιώνα, Σχιστού και Μαλακά-
σας, της ΕΣΠΗΤ, του Συντονιστικού Νοσο-
κομείων, του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσο-
κομείου Αγίου Σάββα, του Συλλόγου Εργα-

ζομένων Νοσοκομείου Γεννηματά, των ερ-
γαζομένων στο ΥΠΠΟ, των Εκπαιδευτικών
ΣΕΠΕ και ΕΛΜΕ, των Φοιτητικών Συλλόγων
Μεταλειολόγων-Χημικών Μηχανικών, των
Φοιτητριών/ών ΚΕΕΡΦΑ, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ,
του ΣΕΚ, της ΟΡΜΑ, της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ.

“Η οργή των προσφύγων και των μετανα-
στών βγήκε στο Σύνταγμα ενάντια στη ρα-
τσιστική επίθεση της κυβέρνησης” αναφέ-
ρει η ανακοίνωση της ΚΕΕΡΦΑ. “Συμμετεί-
χαν εργαζόμενοι από νοσοκομεία, δήμους
και σχολεία, συνδέοντας τους αγώνες ενάν-
τια στις επιθέσεις της κυβέρνησης στην
Παιδεία και την Υγεία με τη σύγκρουση με
το ρατσισμό. Συγκλονιστική ήταν η παρου-
σία εκατοντάδων προσφύγων από τα καμπ
του Ελαιώνα, της Μαλακάσας, του Σχιστού
και της Κορίνθου, από τα σπίτια του προ-
γράμματος ΕΣΤΙΑ, οικογένειες με μικρά
παιδιά, που ο Μηταράκης τους πετάει στο
δρόμο ενώ τους κόβει και το επίδομα τρο-
φής. Δυναμική ήταν η παρουσία εκατοντά-
δων νέων εργατών χωρίς χαρτιά από το
Μπαγκλαντές, που είναι εργάτες σε βιοτε-
χνίες ιματισμού και σε χωράφια. Βροντο-
φώναξαν “θέλουμε χαρτιά” θυμίζοντας τις
δυναμικές διαδηλώσεις στα φραουλοχώρα-
φα της Νέας Μανωλάδας.

Εντυπωσιακή επίσης ήταν η συμμετοχή
Αφρικανών, ιδιαίτερα από την Κοινότητα
Καμερούν με το πανό Black Lives Μatter,
Refugee Lives Μatter.

Στις ομιλίες στο Σύνταγμα, από τα κάμπς
το λόγο πήρε η Ρουκία από το Αφγανιστάν
και η μiκρή Νοβ, πρόσφυγας από τη Συρία,

που μίλησε στα ελληνικά λέγοντας: “Γεια
σας παιδιά, είμαστε από τη Συρία και θέ-
λουνε να μας βγάλουν από το σπίτι και να
μας βάλουν να μένουμε έξω. Θέλουμε τη
βοήθειά σας και σας ευχαριστούμε πολύ”.
Οι ομιλίες της Μισέλ Αλαουάλ από το Καμε-
ρούν και του Τζοχόβα Κουαρσίε από τη
Γκάνα συνέδεσαν τον αγώνα με το κίνημα
στην Αμερική: Είμαστε άνθρωποι, λευκοί
και μαύροι, είμαστε εργάτες και ενωμένοι
θα παλέψουμε το ρατσισμό, την ανισότητα
και τη φτώχεια. Στη συνέχεια, αγωνιστικό

τόνο έδωσαν ο Τζαβέντ Ασλάμ και ο Κουν-
τούς, πρόεδροι των κοινοτήτων μετανα-
στών από το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές,
ενώ ο Αρμπέν Τσάνι εκ μέρους του Σωμα-
τείου Αλβανών Μεταναστών στην Ελλάδα,
τόνισε: “Ήρθα εδώ για να σας υποστηρίξω
γιατί οι άνθρωποι είναι όλοι ίδιοι, να ζήσει ο
λαός, να ζήσουμε όλοι, να είμαστε καλά” . 

“Είμαστε εδώ για να πούμε στην κυβέρ-
νηση ότι έχουμε δικαιώματα. Είμαστε εδώ
για να ενώσουμε τις φωνές μας με όλον τον
κόσμο και να πούμε ότι η ζωή των μαύρων

μετράει, όπως μετράει η ζωή κάθε ανθρώ-
που. Θέλουμε να πούμε στις κυβερνήσεις
ότι οι αποφάσεις που παίρνουν καταστρέ-
φουν τις ζωές των ανθρώπων. Είμαστε εδώ
για να πούμε ότι δεν θα αφήσουμε τις ζωές
μας έρμαιο των καταστροφικών αυτών απο-
φάσεων, είμαστε εδώ για να πούμε ότι
έχουμε και τη δύναμη και την ενέργεια,
έχουμε ότι χρειαζόμαστε για να δημιουργή-
σουμε ζωή, απλά αφήστε έξω από τα βρώ-
μικα πολιτικά παιχνίδια” είπε στα αγγλικά ο
Καρίμ από το Syrian-Greek Youth Forum ξε-
σηκώνοντας τους συγκεντρωμένους.

Σωματεία
Από την πλευρά των σωματείων και εργα-

ζομένων που κάλεσαν στο συλλαλητήριο, ο
Κώστας Καταραχιάς, πρόεδρος του Συλλό-
γου Εργαζομένων Αγίου Σάββα, τόνισε ότι
οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία έχουν δώ-
σει μάχες να κρατήσουν τα δημόσια νοσο-
κομεία ανοιχτά κόντρα στις περικοπές και
τις ιδιωτικοποιήσεις των κυβερνήσεων -
“ανοιχτά για όποιον τα έχει ανάγκη, πρό-
σφυγα, μετανάστη, με ή χωρίς χαρτιά,
άνεργο, ανασφάλιστο”. Η Χουάνα Σταυρια-
νού, εργαζόμενη στον επισιτισμό θύμισε ότι
ο κλάδος βρίσκεται σε συνεχείς  κινητοποι-
ήσεις μπροστά στις απολύσεις και το πάγω-
μα της εργασίας μετά το Μάρτιο λόγω κο-
ρονοϊού και ένα από τα πάγια αιτήματα που
βάζει η αντικαπιταλιστική κίνηση Καμαριέ-
ρα είναι να δοθούν τα κλειστά ξενοδοχεία
σε δομές προσφύγων και σε άτομα που
έχουν ανάγκη από άσυλο και στέγη. 

Η Λήδα Καζαντζάκη, ιστορικός τέχνης, τό-
νισε: “Αυτό που πάνε να κάνουν, να πετάνε
τον κόσμο έξω στους δρόμους, είναι η από-
λυτη απανθρωποποίηση. Πρόκειται για εικό-
νες που θυμίζουν τις εποχές του ναζισμού.
Κάθε ανθρώπινη ζωή έχει σημασία και πρέ-
πει να μιλάμε για αυτό. Όπως είπε ο Μάρτιν
Λούθερ Κινγκ δεν θα λογοδοτήσουμε στις
επόμενες γενιές για τις πράξεις των κακών
αλλά για την ένοχη σιωπή των καλών. Δεν
υπάρχουν λαθραίοι άνθρωποι”. Εκ μέρους
της πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χ.Α χαι-
ρέτησε ο Θανάσης Καμπαγιάννης ενώ ο Φί-
λιππος Κοντοδήμος, μαθητής από ΓΕΛ Πι-
κερμίου μίλησε για το πρόβλημα του ρατσι-
σμού από την πλευρά της εκπαίδευσης.

Εκ μέρους της ΚΕΕΡΦΑ ο Πέτρος Κων-
σταντίνου κατήγγειλε την απάνθρωπη πολι-
τική της Ευρώπης Φρούριο και τόνισε ότι
“είμαστε με το διεθνές αυτό κίνημα που
στη Γαλλία ζητάει χαρτιά, νομιμοποίηση,
στις ΗΠΑ λέει Black Lives Matter και στην
Ελλάδα λέει ανοίξτε τα σύνορα, οι πρόσφυ-
γες καλοδεχούμενοι. Στέλνουμε ξεκάθαρο
μήνυμα στην κυβέρνηση. Έξωση δεν θα γί-
νει στους  πρόσφυγες αλλά στον Μηταρά-
κη και θα απελάσουμε και τον Μητσοτάκη.
Θα νικήσουμε, δυνατοί και ενωμένοι”.

Γιώργος Πίττας

26/6, Σύνταγμα

Η Νοβ, προσφυγοπούλα από τη Συρία μιλάει στην εξέδρα του συλλαλητηρίου.

Θεσσαλονίκη

Χανιά

Γιάννενα

Βόλος

Φωτό: Έφη Γεωργακοπούλου

Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

Φωτό: Ειρηναίος Μαράκης

Φωτό: ΚΕΕΡΦΑ Ιωαννίνων

Φωτό: ΚΕΕΡΦΑ Βόλου

Άσυλο και στέγη στους πρόσφυγες - Χαρτιά στους μετανάστες
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Καταγγελία

Ένα μήνα αποκλεισμό από αναρτή-
σεις, αντιδράσεις και σχόλια επέ-

βαλε το facebook στον Άγγελο Α., μετά
από ανάρτησή του ενάντια στο καινού-
ριο μόρφωμα του Κασιδιάρη! Όπως κα-
ταγγέλλει ο ίδιος, εκτός από αδικαιολό-
γητη, η ποινή του δημιουργεί και πρό-
βλημα: είναι τυφλός και χρησιμοποιεί το
facebook με εφαρμογή που κάνει φωνη-
τική ανάγνωση των αναρτήσεων. Πα-
ρεμποδίζεται δηλαδή έτσι για έναν ολό-
κληρο μήνα από τον βασικό τρόπο που
είχε να επικοινωνεί και να μαθαίνει τα
νέα. Και όλα αυτά επειδή τοποθετήθηκε
ενάντια στον κατεξοχήν εχθρό της ελεύ-
θερης έκφρασης!

Μακροχρόνια εργασιακή παρενόχληση σε βάρος της καταγγέλ-
λει η Χριστιάνα Πισιώτα, διοικητική υπάλληλος στον Τομέα ΙΙΙ

του ΕΜΠ. Το πρωί της Δευτέρας 29 Ιούνη βρήκε την πόρτα του
γραφείου της σφραγισμένη, σαν συνέχεια πολλών άλλων περιστα-
τικών, ανάμεσα στα οποία διακοπή της τηλεφωνικής σύνδεσης του
γραφείου και της πρόσβασης στο ίντερνετ. Από το 2016 αντιμετω-
πίζει πειθαρχική και, από τον Οκτώβρη του 2018, ποινική δίωξη
επειδή αρνήθηκε την εσωτερική μετακίνησή της και ζήτησε εξηγή-
σεις γι' αυτήν. Η Χ. Πισιώτα ήταν εκλεγμένη στη διοικούσα επιτρο-
πή του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού του ΕΜΠ την περίοδο
της μεγάλης απεργίας του 2014, καθώς και μία από τους εργαζό-
μενους που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα. Όταν επέστρεψε στη δου-
λειά, της ανακοινώθηκε η μετακίνηση και ακολούθησαν οι ενέργει-
ες παρενόχλησης που καταγγέλλει. 

Ο καθηγητής Κ. Χαριτίδης που είχε ξεκινήσει την πειθαρχική
δίωξη, προχώρησε σε ποινική δίωξη για πέντε αδικήματα, με τη
στήριξη του -πρώην πλέον- πρύτανη του ΕΜΠ Ι. Γκόλια τον οποίο
έχει καλέσει ως βασικό μάρτυρα. Η Χ. Πισιώτα έχει αντιμετωπίσει
και άλλες μηνύσεις σε βάρος της, οι οποίες έχουν ακυρωθεί, ενώ
έχει δικαιωθεί πλήρως σε διοικητικό επίπεδο. 

Όπως καταγγέλλει η ίδια, αυτή η μακροχρόνια επίθεση έχει τις
ρίζες της στο γεγονός ότι αρνιόταν από το 2011 να επικυρώσει
παράτυπες διοικητικά ενέργειες όπως η παραποίηση πρακτικών
γενικών συνελεύσεων του Τομέα και να συνδράμει σε οικονομικές
ατασθαλίες. 

Μετά από 32 χρόνια υπηρεσίας στο ΕΜΠ, από τα οποία τα 12 στο
τμήμα στο οποίο βρίσκεται τώρα, η Χ. Πισιώτα αντιμετωπίζει ακόμα
τον κίνδυνο φυλάκισης. Η διοικητικός έχει δημοσιοποιήσει κείμενο
ζητώντας τη συμπαράσταση εργαζόμενων στα εκπαιδευτικά ιδρύ-
ματα και συνδικαλιστικών φορέων, ενώ τονίζει στην Εργατική Αλλη-
λεγγύη ότι τα περιστατικά αυθαιρεσιών και εκφοβισμού από τις δι-
οικήσεις και άλλων ΑΕΙ προς τους υπαλλήλους πληθαίνουν.

Α.Φ.

Σε ημέρα πανκινητοποίησης για το Υπουργείο Οικονομικών εξελίσσεται τελι-
κά η Πέμπτη 2/7, καθώς πέρα από την ήδη καλεσμένη 24ωρη απεργία της

ΠΟΕ – ΔΟΥ, ταυτόχρονα έχει καλεστεί απογευματινή κινητοποίηση όλων των
Ομοσπονδιών στις 4μμ, Νίκης 5, στα πλαίσια επίσημης συνάντησης με τον
Υπουργό Σταϊκούρα.

Παρά την κρίσιμη περίοδο που διανύουμε, αρνητική εξέλιξη αποτελεί σίγου-
ρα το γεγονός ότι οι ΟΤΥΕ και ΟΣΥΟ (Ομοσπονδίες του ΥΠΟΙΚ μαζί με την
ΠΟΕ-ΔΟΥ) επέλεξαν να μην  καλέσουν τελικά στην απεργία. Συγκεκριμένα στο
ΔΣ της ΟΣΥΟ κατατέθηκε σχετική πρόταση της Αριστερής Μαχητικής Πρωτο-
βουλίας για συμμετοχή, αλλά καταψηφίστηκε από την πλειοψηφία. Είναι μια
απόφαση κόντρα στην διάθεση της βάσης, καθώς η αίσθηση των εργαζομένων
και στους τρεις κλάδους είναι ότι η επιτυχία εκείνης της ημέρας θα στείλει ένα
πρώτο μήνυμα στην κυβέρνηση σε σχέση με τις μεγάλες επιθέσεις που ετοιμά-
ζονται, όπως η λειτουργία των Ελεγκτικών Κέντρων, οι περαιτέρω συγχωνεύ-
σεις των ΔΟΥ, η εφαρμογή Ειδικού Μισθολογίου – Αξιολόγησης στην ΑΑΔΕ,
ενώ θα παίξει και καθοριστικό ρόλο για την ικανοποίηση του αιτήματος για έν-
ταξη των νέων συναδέλφων στο καθεστώς της Προσωπικής Διαφοράς.

Ήδη το Συντονιστικό για την Μισθολογική Εξομοίωση σε ΑΑΔΕ - ΥΠΟΙΚ εξέ-
δωσε ανακοίνωση στην προσπάθεια να ενθαρρύνει την συμμετοχή των νέων
συναδέλφων στην απεργία και την κινητοποίηση. Όπως αναφέρει η ανακοίνω-
ση: “...είναι μια μοναδική ευκαιρία να συνδυάσουμε μια μαχητική κινητοποίηση
για όλα τα ζητήματα του κλάδου με μια καταληκτική θετική δέσμευση για το δί-
καιο αίτημα μας για απόδοση της προσωπικής διαφοράς[...] Η διεκδίκηση της
προσωπικής διαφοράς μας αφορά όλους, “παλιούς” και “νέους”. Η ύπαρξη ερ-
γαζομένων διαφορετικών ταχυτήτων είναι πρόβλημα όλων των συναδέλφων και
η απάντηση πρέπει να είναι ενιαία.

Η συμμετοχή στην απεργία στις 2/7 και στην συγκέντρωση στο Υπουργείο
στις 4μμ είναι η ευκαιρία για να δηλώσουμε την οργή και την αγανάκτησή μας.
Να καταδείξουμε στον υπουργό ότι ΤΩΡΑ ήρθε η στιγμή για λύση στο πρόβλη-
μά μας.”

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

ΟΣΕ

Συγκέντρωση στα γραφεία του
ΟΣΕ στην Καρόλου και στάση

εργασίας 12μες-4μμ πραγματοποί-
ησαν  εργαζόμενοι και σωματεία
της ΠΟΣ(Πανελλήνια Ομοσπονδία
Σιδηροδρομικών) την Πέμπτη 25/6.
Διεκδικούν προσλήψεις και Συλλο-
γικές Συμβάσεις Εργασίας, ενώ δί-
νουν τη μάχη ενάντια στις απολύ-
σεις που έγιναν το προηγούμενο
διάστημα στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ενάν-
τια στην πολιτική της κυβέρνησης
που οδηγεί στη διάλυση του ΟΣΕ
και στην πλήρη ιδιωτικοποίησή του.
Στη συγκέντρωση καταγγέλθηκε
επίσης η ενέργεια της διοίκησης
της ΤΡΑΙΝΟΣΕ να ζητήσει από τους
εργαζόμενους των μηχανεργοστα-
σίων να ενημερώσουν αν θα απερ-
γήσουν, με σκοπό την τρομοκράτη-
σή τους.  

“Στη συνάντηση της ΠΟΣ με τον
Υπουργό Υποδομών και Μεταφο-
ρών Κ. Καραμανλή, μόνο που δε
μας διώξανε με τις κλωτσιές”, δή-
λωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο
Δημήτρης Σταματελόπουλος, αντι-
πρόεδρος του σωματείου Πελοπον-
νήσου. “Δεν αναγνωρίζει ότι υπάρ-
χει πρόβλημα έλλειψης προσωπι-
κού, ενώ το ήδη υπάρχον είναι πο-
λύ γερασμένο. Είπε ότι τα επόμενα
5 χρόνια θα προσληφθούν το πολύ
200 άτομα, ενώ οι ανάγκες ήδη εί-
ναι για 500 άτομα. Δεν φτάνει το

προσωπικό να επανδρώσει σταθ-
μούς και να ρυθμίσει την κυκλοφο-
ρία. Εδώ και ένα χρόνο έχουν απο-
λυθεί πάνω από 100 άτομα από την
ΤΡΑΙΝΟΣΕ, που είναι ιδιωτική εται-
ρία, γιατί έληξαν οι συμβάσεις
τους, αλλά παλεύουμε για να τους
πάρουν πίσω. Επίσης, ο Υπουργός
είπε καθαρά ότι θέλει να τα δώσει
όλα σε ΣΔΙΤ. Το δίκτυο είναι σε
άθλια κατάσταση, δεν έχουμε ερ-

γαλεία και μηχανήματα για συντή-
ρηση που κανονικά θα έπρεπε να
γίνεται τακτικά. Θέλουν να το δια-
λύσουν για να πούμε στο τέλος ότι
είναι καλό που θα έρθουν ιδιώτες”. 

Και μόνο το κάλεσμα για στάση
εργασίας έβαλε την πίεση στις διοι-
κήσεις της ΣΤΑΣΥ και της ΤΡΑΙΝΟ-
ΣΕ να ζητήσουν διαπραγμάτευση
με τα σωματεία για τα αιτήματά
τους, τις συλλογικές συμβάσεις,

κτλ. με προϋπόθεση την αναστολή
των κινητοποιήσεων. Ήταν λάθος η
αντιμετώπιση των σωματείων της
ΣΤΑΣΥ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ να δεχ-
θούν αυτόν τον όρο και να μείνουν
εκτός της στάσης εργασίας. Η ιστο-
ρία έχει αποδείξει ότι η απεργία εί-
ναι το δυνατότερο  χαρτί των εργα-
ζόμενων στο τραπέζι των διαπραγ-
ματεύσεων με τους εργοδότες.

Μάνος Νικολάου

ΔΗΜΟΙ
Συνέχεια από τη σελίδα 5

“Όποιος δήμαρχος τολμήσει να
ιδιωτικοποιήσει έστω και μια ρόδα
στο Γκαράζ και όπου αλλού, θα
οργανώσουμε απεργιακή κινητο-
ποίηση, όχι μόνο για το συγκεκρι-
μένο σωματείο, αλλά μαζί με όλα
τα σωματεία και την ΠΟΕ-ΟΤΑ,
που θα βρίσκονται εκεί για να το
σταματήσουν”, τόνισε ο πρόεδρος
της ΠΟΕ-ΟΤΑ, Νίκος Τράκας στο
τέλος της συγκέντρωσης. 

Η εμπειρία αυτή, του “αντάρτι-
κου” απέναντι στις επιθέσεις ανά
χώρο, υπάρχει ήδη στα νοσοκο-
μεία με μεγάλη επιτυχία, καθώς
κατάφεραν με δυναμικές τοπικές
κινητοποιήσεις και τη δημιουργία
του Συντονιστικού να σταματή-
σουν απολύσεις συμβασιούχων,
κλεισίματα κλινικών και την είσο-
δο εργολάβων στη φύλαξη, τη σί-
τιση και αλλού. Τώρα είναι η ώρα
για να αξιοποιηθεί αυτή η εμπει-
ρία και στους Δήμους.

Σε κινητοποιήσεις για να δια-
σφαλίσουν τις θέσεις εργασίας
τους προχωρούν οι εργαζόμενοι
του Δήμου Αγίας Βαρβάρας. Με
απόφαση του Μονομελούς Πρωτο-
δικείου Αθηνών μετατρέπονται σε
Αορίστου Χρόνου οι συμβάσεις 27
εργαζόμενων των Κοινωνικών Δο-
μών (Παιδικοί Σταθμοί, Κ.Η.Φ.Η.,
Βοήθεια στο Σπίτι) που εργάζονται
ανελλιπώς στον Δήμο για περίπου
μία 15ετία. Όμως ο Δήμαρχος
Αγίας Βαρβάρας  Λάμπρος Μίχος,
προχωράει σε έφεση κατά αυτής
της απόφασης. Οι εργαζόμενοι
απάντησαν με απεργιακή συγκέν-
τρωση την Τρίτη 30/6 έξω από το
Δημαρχείο και συμβολική κατάλη-
ψη του γραφείου του Δημάρχου.
Συνεχίζουν με επαναλαμβανόμενες
στάσεις εργασίας 7πμ με 11πμ,
ενώ τη Δευτέρα 6/7 η ΠΟΕ-ΟΤΑ
ανακοίνωσε ότι θα καλέσει στάση
εργασίας στους Δήμους της Δυτι-
κής Αττικής και συγκέντρωση στην
πλατεία Αγ.Βαρβάρας. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΜΠ

25/6, Απεργιακή συγκέντρωση της ΠΟΣ στα γραφεία του ΟΣΕ. Φωτό: Μάνος Νικολάου
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Μετά από 8 χρόνια μάχης, αθωώθη-
καν στις 24/6, από το Α' Τριμελές
Εφετείο Πλημμελημάτων Αθηνών,

ο Ναζίμ Μαχμούντ και ο Μοντασέρ Αλί
που κατηγορούνταν για επικίνδυνες σωματικές βλάβες και αντίσταση
κατά της αρχής μετά από ρατσιστική επίθεση που είχαν δεχτεί στο
σπίτι τους στο Περιστέρι τον Ιούλιο του 2012. Ήταν η περίοδος που
ο Δένδιας είχε μόλις εξαπολύσει τον Ξένιο Δία, νομιμοποιώντας τη
φασιστική βία των ταγμάτων εφόδου της Χρυσής Αυγής.

Οι θύτες παριστάνοντας τα θύματα, είχαν καταθέσει μηνύσεις
σε βάρος των Πακιστανών που δέχθηκαν επίθεση μέσα στο σπίτι
τους. Η δε στοχοποίηση του Ναζίμ Μαχμούντ, μέλους της ΚΕΕΡ-
ΦΑ, της Ένωσης Μεταναστών Εργατών και του ΣΕΚ στο Περιστέ-
ρι δεν ήταν τυχαία. Όταν ο Ναζίμ Μαχμούτ είχε βρει το θάρρος

και είχε καταγγείλει αυτή τη συ-
νεργασία σε ζωντανή συνέντευ-
ξή του στην εκπομπή του Κώστα
Αρβανίτη και της Μαριλένας Κα-
τσίμη στην ΕΡΤ, οι δημοσιογρά-
φοι αυτοί απολύθηκαν.

Την Κυριακή 28/6 μέλη της
Πακιστανικής Κοινότητας και της
ΚΕΕΡΦΑ γιόρτασαν και τη δικα-
στική αυτή νίκη. Εκεί ο Ναζίμ εί-
πε: “Ευχαριστώ όλους όσους με

βοήθησαν, έναν μετανάστη που δεν είχα όνομα και μου δώσατε
ένα όνομα. Κάθε μετανάστης ή ντόπιος που έχει κάποιο πρόβλη-
μα είτε με τον ρατσισμό είτε με τον φασισμό, θα είμαστε ενωμένοι
όλοι μαζί. Και στους μετανάστες που δεν έχουν χαρτιά να δοθούν
χαρτιά, να ανοίξουν τα σύνορα και να κλείσουν τα στρατόπεδα -
σε αυτά όλα θέλω να είμαστε μαζί”. Ο Θ. Καμπαγιάννης, ένας από
τους δικηγόρους τους, τόνισε επίσης πόσο σημαντική ήταν η αλ-
ληλεγγύη που είχαν τα θύματα της επίθεσης από την γειτονιά
τους, από κατοίκους της περιοχής που κατέθεσαν υπέρ των Πακι-
στανών και δεν άφησαν τα ψέματα να περάσουν.

Καταγγέλλουμε το εργοδοτικό έγκλη-
μα στο εργοτάξιο της εταιρείας
ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ στο Δημάριο Ξάνθης. Ο

Γκιριτλή Τζιχάτ, εργάτης 47 ετών από τον
Κένταυρο, πατέρας δύο παιδιών, έπεσε νε-
κρός την Παρασκευή 19/6 στον υπό κατα-
σκευή κάθετο άξονα “Ξάνθη-Εχίνος-Ελλη-
νοβουλγαρικά Σύνορα". Το τοιχίο που κα-
τέρρευσε και κόστισε τη ζωή του εργάτη
ήταν στον αέρα, ενώ κατά την υποχώρηση
του τραυματίστηκαν σοβαρά δύο ακόμη
εργάτες. 

Είναι ο δεύτερος θάνατος μέσα σε λί-
γους μήνες σ' ένα εργοτάξιο όπου οι εργά-
τες αναγκάζονται να δουλεύουν 6 μέρες τη
βδομάδα με υπερωρίες, πενιχρά μεροκάμα-
τα, χωρίς καθημερινή παρουσία τεχνικού
Ασφαλείας και γιατρού Εργασίας και με την
πίεση να ολοκληρωθεί γρήγορα το έργο. 

Όλα αυτά έχουν έναν κοινό παρονομα-
στή: τον περιορισμό του “κόστους” του έρ-
γου για την εταιρεία. Μπροστά σ' αυτόν
τον στόχο, οι ζωές των εργατών μπαίνουν
ακόμα περισσότερο σε δεύτερη μοίρα για
τον “όμιλο υποδομών”, που η χάρη του
φτάνει από τη Ρουμανία ως τα Εμιράτα και
το Κατάρ, κι ας έχει καταδικαστεί από την
Επιτροπή Ανταγωνισμού (με πρόστιμο-χά-
δι) για “συμμετοχή σε διακριτές οριζόντιες

συμπράξεις για την κατανομή αγορών και
τη νόθευση διαγωνισμών δημοσίων έρ-
γων”. Για να γλιτώσει χρόνο και χρήμα η
εταιρεία αλλάζει ακόμα και τα αρχικά σχέ-
δια, πχ κόβοντας βουνά εκεί όπου προβλέ-
πονταν η κατασκευή τούνελ, αδιαφορών-
τας για την αλλοίωση του φυσικού τοπίου.
Από τις πρώτες κιόλας εργασίες της διά-
νοιξης αποκαλύφθηκε κάτω από τα ηφαι-
στειογενή πετρώματα ένα απολιθωμένο
δάσος, το οποίο όμως πολύ γρήγορα
“σκεπάστηκε”... 

Κέρδη
Η κυβέρνηση της ΝΔ τα δίνει όλα στα

αφεντικά -λιμάνια, δρόμους, ενέργεια, νε-
ρό- χωρίς να λογαριάζει τις συνέπειες στις
ζωές εκατομμυρίων εργατών και στο περι-
βάλλον, παρά μόνο τα κέρδη του κατα-
σκευαστικού κεφαλαίου και των οικονομι-
κών κολοσσών που παραμένουν το μόνο
κίνητρο των “αναπτυξιακών” τους σχεδίων. 

Την Πέμπτη 25/6 πραγματοποιήθηκε
στην Ξάνθη μεγάλη κινητοποίηση για τα
θανατηφόρα εργατικά “ατυχήματα”με τη
συμμετοχή πέντε πρωτοβάθμιων σωματεί-

ων (Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Εργατών ΡΟ-
ΔΟΠΗΣ, Εργαζομένων ΔΕΥΑΞ, Λιμενεργα-
τών Λιμένος Πόρτο Λάγος και Παμμηχανι-
κή Ένωση Ξάνθης), του Συλλόγου Οικό-
τροφων Φοιτητών, της ΕΛΜΕ Ξάνθης, του
ΣΕΚ Ξάνθης και άλλων αριστερών οργανώ-
σεων. Την ίδια ημέρα, η Ομοσπονδία Οικο-
δόμων Ελλάδος κήρυξε στάση εργασίας
στο εργοτάξιο από τις 12 το μεσημέρι ως
τη λήξη της βάρδιας.

Για να αλλάξουν οι άθλιες συνθήκες ερ-
γασίας, για να κερδίσουν οι εργάτες τις
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που δεν
υπάρχουν και τα μέτρα υγιεινής και ασφά-
λειας που δεν τηρούνται, δεν αρκεί αυτό
που προτείνει η ηγεσία του Εργατικού Κέν-
τρου Ξάνθης: μια “συνάντηση όλων των
φορέων για να γίνει ένα Τμήμα Τεχνικού
Επιθεωρητή και στην Ξάνθη”. 

Χρειάζεται κάλεσμα για απεργιακή κινη-
τοποίηση, σύγκρουση με την εργοδοσία,
ανάδειξη των πιθανών ποινικών της ευθυ-
νών, δηλαδή όλα αυτά από τα οποία το
Εργατικό Κέντρο λάμπει δια της απουσίας
του. 

ΣΕΚ Ξάνθης

Μεγάλο συλλαλητήριο έγινε στις 25/6 στον
Πειραιά ενάντια στο Master Plan της CO-
SCO μετά από κάλεσμα του Εργατικού

Κέντρου Πειραιά. Εργατικά σωματεία, περιβαλλον-
τικές οργανώσεις, ανάμεσα στις οποίες η Πρωτο-
βουλία Ενάντια στην Κλιματική Αλλαγή και την Πε-
ριβαλλοντική Καταστροφή και οι Support Earth με
τις Οιστρογόνες, κάτοικοι του Πειραιά, οργανώσεις
αριστεράς, το δημοτικό σχήμα Ανταρσία στο Λιμάνι
και άλλες συλλογικότητες έδωσαν ένα δυναμικό
παρών στους δρόμους του κέντρου του Πειραιά με
αφετηρία την πλατεία Κοραή και κατάληξη τα γρα-
φεία της ΟΛΠ-COSCO. Ένα από τα κεντρικά συν-
θήματα ήταν “Λιμάνι στα χέρια των εργατών, όχι
της COSCO και των εφοπλιστών”. 

Η COSCO έχει βάλει μπρος το καταστροφικό, για
το περιβάλλον και τις ζωές των κατοίκων του Πει-
ραιά, σχέδιο της επέκτασης του λιμανιού στην Πει-
ραϊκή για 6 επιπλέον θέσεις κρουαζιέρας. Τα έργα
ξεκίνησαν παράνομα, χωρίς την απαιτούμενη θεωρη-
τικά μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η εταιρεία
ωστόσο ξέρει ότι έχει στο πλευρό της την κυβέρνη-
ση, την αντιπολίτευση, την Περιφέρεια και το Δήμο
του Πειραιά, οπότε δεν χρειάζεται να σταθεί σε τέ-
τοιες “λεπτομέρειες”. Κάτω από την πίεση των κατοί-
κων της Πειραϊκής και των αντιδράσεων που ξεσήκω-
σε η κραυγαλέα περιφρόνηση των έτσι κι αλλιώς
ελάχιστων θεσμικών περιορισμών, η COSCO αναγ-
κάστηκε να σταματήσει προσωρινά τα έργα με από-
φαση του ΣτΕ. Προηγήθηκε ψήφισμα στον δήμο του
Πειραιά, που κατατέθηκε από την “Ανταρσία στο Λι-
μάνι”, για τη διακοπή των παράνομων εργασιών.

Σημαντικό βήμα
Η κινητοποίηση της 25/6 είναι ένα σημαντικό βήμα

μπροστά καθώς, μετά από μια σειρά πρωτοβουλιών
από τους κατοίκους (ανοιχτές συνελεύσεις, διαδη-
λώσεις, αποκλεισμοί στις πύλες των κρουαζιερόπλοι-
ων κλπ), αυτό το δυναμικό κίνημα ενώθηκε με το ερ-
γατικό κίνημα και τα σωματεία. Ο Α. Αλφιέρης, μέλος
της “Ανταρσίας στο Λιμάνι” και της “Πρωτοβουλίας
Ενάντια στην Κλιματική Αλλαγή και την Περιβαλλον-
τική Καταστροφή” χαιρέτισε τη συγκέντρωση τονί-
ζοντας τα προχωρήματα που έχει κάνει το κίνημα τα
τελευταία δυο χρόνια, τόσο οργανώνοντας συνεχώς
δράσεις, όσο και έχοντας καταφέρει να έχει θεσμική
εκπροσώπηση. Υπογράμμισε ότι η προοπτική ενός
νικηφόρου αγώνα ενάντια στα σχέδια της COSCO εί-
ναι η κοινή δράση κατοίκων και εργαζόμενων, της
οποίας πρώτο βήμα αποτέλεσε η πρωτοβουλία του
ΕΚΠ. Μίλησε επίσης για τον νόμο Χατζηδάκη και τις
συνολικές περιβαλλοντικές καταστροφές που θα επι-
φέρει αν εφαρμοστεί και, τέλος, κάλεσε όλους και
όλες και στην αντιρατσιστική διαδήλωση της 26/6.

Συγκέντρωση και πορεία διοργάνωσαν ο Σύλλο-
γος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Πειραιά “Η Πρόοδος” με
φορείς του Δήμου Κερατσινίου και την Παρασκευή
26/6, απαιτώντας την άμεση απομάκρυνση των ρυ-
πογόνων βιομηχανιών, της Oil-one της Lafarge και
των καζανιών των ΕΛΠΕ από τον οικιστικό ιστό. Κεν-
τρικό σύνθημα της διαδήλωσης ήταν “Η ζωή μας
πάνω από τα κέρδη τους”.

Αφροδίτη Φράγκου

Δικαιώθηκαν 
Ναζίμ και
Μοντασέρ

Έγκλημα σε εργοτάξιο

Το Masterplan 
της COSCO 
δεν θα
περάσει!

25/6, Διαδήλωση στον Πειραιά. Φωτό: Ανταρσία στο Λιμάνι

Ν. Μαχμούντ, Θ. Καμπαγιάννης, Μ. Αλί



Οι αγώνες της περιόδου της καπιταλιστι-
κής κρίσης δημιούργησαν εκρηκτικές
καταστάσεις σε όλο τον κόσμο. Εργα-

τικοί αγώνες, εξεγέρσεις, κινήματα πλατειών,
κλόνισαν σοβαρά το πολιτικό σύστημα πολλών
καπιταλιστικών κρατών και αμφισβήτησαν την
ηγεμονία των αστικών τάξεων. Στις περισσότε-
ρες περιπτώσεις, όμως, έλειψε ο πολιτικός φο-
ρέας που θα μπορούσε να οδηγήσει το κίνημα
σε μια ριζικά διαφορετική λύση –έλειψαν τα
επαναστατικά κόμματα. Έτσι, είδαμε να επω-
φελούνται είτε αντιδραστικές πολιτικές δυνά-
μεις, είτε παλιά και νέα ρεφορμιστικά κόμματα,
που, από τους Podemos μέχρι τον ΣΥΡΙΖΑ,
αφιέρωσαν τις δυνάμεις τους σε μια προσπά-
θεια σταθεροποίησης του καπιταλισμού.

Στην Ελλάδα, οι αγώνες μέχρι το 2012 υπήρ-
ξαν διεθνές σημείο αναφοράς. Υπήρξε κι εδώ
το έλλειμμα μιας μαζικής και συνειδητής επα-
ναστατικής δύναμης, ωστόσο υπήρξε και μια
από τις σημαντικότερες προσπάθειες να το
υπερβούμε: η ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Φέρνοντας μαζί δυ-
νάμεις από διαφορετική μήτρα, αλλά με κοινό
την αφοσίωση στους αγώνες και την ανεξαρ-
τησία από το κράτος, το κεφάλαιο και τον ρε-
φορμισμό, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ υπήρξε μια μεγάλη
κατάκτηση κι ένα εγχείρημα αντικαπιταλιστι-
κής ανασύνθεσης με διεθνή εμβέλεια. Έκανε
την αντικαπιταλιστική αριστερά γνωστή σε όλη
τη χώρα. Κι έδειξε στην πράξη πόσο σημαντική
είναι η ύπαρξη μιας αριστεράς που δεν δε-
σμεύεται από τον πολιτικό πραγματισμό του
συστήματος.

Όμως, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ γεννήθηκε με προβλή-
ματα που βαθμιαία την έφεραν στο όριο της
επιβίωσης. Προβλήματα πολιτικής κουλτού-
ρας: άνευ αρχών ανταγωνισμοί, υποτίμηση

όσων δεν προέρχονταν από οργανώσεις, άρ-
νηση να ληφθούν στοιχειώδη μέτρα αναβάθμι-
σης, όπως κοινό έντυπο, γραφεία, κοινό φεστι-
βάλ. Προβλήματα δημοκρατίας: παραλυμένες
διαδικασίες, μέλη-φαντάσματα
που ψηφίζουν μόνο στις συνδια-
σκέψεις, υπερπροβολή των με-
γαλύτερων οργανώσεων. Κυ-
ρίως, όμως, πολιτικά προβλήμα-
τα. Δυσκολία να γίνει κατανοητή
η λογική του ενιαίου μετώπου,
που σημαίνει κοινή δράση και
ώσμωση με όλα τα ρεύματα του
κινήματος στον δρόμο, αλλά πο-
λιτική ανεξαρτησία της αντικαπι-
ταλιστικής αριστεράς. Προβλή-
ματα σεκταρισμού και διάσπα-
σης στους αγώνες. Διαρκής
ανακύκλωση της λογικής για ένα
ευρύτερο αριστερό μέτωπο,
όπου οι αντικαπιταλιστές θα είναι μαζί με τον
λεγόμενο αγωνιστικό ρεφορμισμό, χάνοντας
την ανεξαρτησία τους.

Αυτή η λογική μας οδήγησε στην ανεπιτυχή
συνεργασία με το πατριωτικό ρεφορμιστικό
Σχέδιο Β, στις διαδοχικές προτάσεις πολιτικής
και εκλογικής συνεργασίας με τη ΛΑΕ των
πρώην υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ ή με άλλες θο-
λές διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ, στη
διάσπαση μιας μερίδας για να πάει στη ΛΑΕ,
στις ιδεοληπτικές προσπάθειες συνεργασίας

με υποτιθέμενα αγωνιστικά κομμάτια του ση-
μερινού ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά οδήγησαν στην
τραγική εικόνα της διάσπασης των υποψηφιο-
τήτων της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις περσινές δημοτικές

εκλογές, για την οποία δεν έγι-
νε καν αυτοκριτική. Αυτά επιση-
μαίνει εδώ και χρόνια η Πρωτο-
βουλία για μια ΑΝΤΑΡΣΥΑ Αντι-
καπιταλιστική και Επαναστατι-
κή.

Παρόλα αυτά, μέσα στην κρί-
ση του κορονοϊού, οι δυνάμεις
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ συνέβαλαν όσο
κανένας άλλος χώρος στο να
μείνει ζωντανή η ταξική πάλη.
Στα δύσκολα, πάντα φαίνεται η
χρησιμότητα της αντικαπιταλι-
στικής αριστεράς. Ας μην χαί-
ρονται τα ρεφορμιστικά ρεύμα-
τα για την κρίση της ΑΝΤΑΡ-

ΣΥΑ, γιατί δεν μπορούν να την αντικαταστή-
σουν. Ας μην ελπίζει καμία δύναμη της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ ότι θα επωφεληθεί αν διαλυθεί το εγχείρη-
μα. Προλαβαίνουμε να σώσουμε την ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ; Θα δείξει. Το σίγουρο όμως είναι ότι προ-
λαβαίνουμε, μπορούμε και υποχρεούμαστε να
σώσουμε το σχέδιο για μια ενωμένη, ανεξάρ-
τητη αντικαπιταλιστική αριστερά.

Μάνος Σκούφογλου, 
ΟΚΔΕ-Σπάρτακος, ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
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Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ αποτελεί πρωτοπο-
ριακή συλλογική πρωτοβουλία
οργανωμένων δυνάμεων κι ανέν-

ταχτων αγωνιστών της αντικαπιταλιστι-
κής κι επαναστατικής αριστεράς, πρω-
τοβουλία ώριμη κι εντελώς επίκαιρη, κα-
θώς ιδρύθηκε αμέσως μετά την “αστρα-
πή” της νεανικής εξέγερσης για τη δο-
λοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου,
που προπορεύθηκε κι ενέπνευσε τους
αγώνες ενάντια στις μνημονιακές επιθέ-
σεις λίγο αργότερα. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ πρω-
ταγωνίστησε σε κάθε μάχη εργατικης
αντίστασης, ενάντια στις κυβερνήσεις
των μνημονίων και τις επιθέσεις των
αφεντικών, ενάντια στη ραγδαία αυξανό-
μενη απειλή φασισμού-ρατσισμού, ιδιαί-
τερα στην περιοχή μας στην πάλη κατά
του πολέμου και του ιμπεριαλισμού, για
αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και στα
ανάλογα κινήματα που ξέσπασαν σε όλο
τον κόσμο.

Η σύγχρονη κρίση ποτέ δεν ξεπερά-
στηκε, “κουκουλώθηκε” με τις πολιτικές
των μνημο-
νίων, φεσώ-
νοντας την
ήδη χρεωκο-
πημένη χώρα
και τους ερ-
γαζόμενους
με δυσθεώ-
ρατα νέα
χρέη, μέσα
από μια πρω-
τοφανή κοι-
νωνική και
πολιτική κρί-
ση, ενώ διαρ-
κώς διογκώνεται η κρίση του περιβάλ-
λοντος-κλιματος. Η απάντηση δόθηκε
μαζικά σε απεργίες, στις πλατείες κ.ά
δράσεις, με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ  μπροστάρι-
σα, πάλεψε για το μεγαλειώδες ΟΧΙ  -
χωρίς αστερίσκους - στις 5/7/2015 και
στη συνέχεια  ενάντια στην “κωλοτούμ-
πα” του ΣΥΡΙΖΑ και τα δικά του μνημό-
νια... Αυτά που οδήγησαν με μαθηματική
βεβαιότητα στην παλινόρθωση της Ν.Δ.,
μια κυβέρνηση-τέρας του Φρανκεστάιν
που ενσωματώνει  γενναίες δόσεις
(νεο)φιλελευθερισμού, ρατσισμού, αυ-
ταρχισμού και πολεμοκαπηλείας – ενώ η
αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ συχνά διαγ-
κωνίζεται με τη κυβέρνηση για το copyri-
ght. Η υπόλοιπη κοινοβουλευτική αρι-
στερά (ΚΚΕ και ΜΕΡΑ25) αναμασούν τις
χρεοκοπημένες προσεγγίσεις (η ανα-
γκαία ρήξη αναβάλλεται για όταν “ωρι-
μάσουν” οι  συνθηκες – ή για το πώς θα
“πεισθούν” οι ελίτ στην ΕΕ...). Η ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ παραμένει στις γραμμές που χάρα-
ξε από  την αρχή – για αποφασιστική ρή-
ξη με κεφάλαιο, ΕΕ, ΝΑΤΟ, ρατσισμό,
φασισμό, πόλεμο.

Πάνω σ'αυτόν τον καμβά, ήρθε η παν-
δημία του COVID-19, γέννημα-θρέμμα
του σύγχρονου τερατώδους καπιταλι-

    
      

     
       

    
   

   
     
        

     
     

     
   

     
     

     
    

    
   

     
       

     
     

     
      

    
     

   
   

    
   

     
     

      
   

    
      

     
      

     
       

     

Βασίλης Συλαϊδής, 
   

Μαχητική αντιπολίτευση -  

Αν κάτι ανέδειξε η κρίση, είναι η ανάγκη
του κόσμου να πάμε αλλιώς. Αυτό απο-
τυπώνεται στις γεμάτες κόσμο (για τις

δεδομένες συνθήκες) εκδηλώσεις, στις συνε-
χείς μαζικές και ζωντανές πορείες, στις πλατεί-
ες. Γιατί ο καπιταλισμός προκαλεί ασφυξία
στους από κάτω. Από τις καταπιεσμένες μει-
ονότητες και τους άλλους περιθωριοποιημέ-
νους της αμερικανικής κοινωνίας μέχρι τους
αντάρτες της Ινδίας και των Φιλιππίνων· από
τους κολασμένους των ελληνι-
κών χοτ-σποτ μέχρι τους ντε-
λιβεράδες και τους σερβιτό-
ρους, τους άνεργους και τους
συνταξιούχους· όλοι βιώνουν
με κάποιο τρόπο τις συνέπειες
μιας ζωής καταπίεσης και εκ-
μετάλλευσης.

Συνέπειες ιδιαίτερα αισθη-
τές στις ειδικές συνθήκες μιας
μικρής περιφερειακής χώρας
του ευρωπαϊκού νότου, όπως
η Ελλάδα, με τη συνεχιζόμενη
συστηματική καταστροφή της
βιομηχανικής και αγροτικής
παραγωγής, τις καπιταλιστικές αναδιαρθρώ-
σεις και τις αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις σε κάθε
βασικό τομέα (Υγεία, Παιδεία, εργασία, δημο-
κρατικά δικαιώματα), που εντάθηκαν με πρό-
φαση και όχημα την κρίση. Απόδειξη, ότι ενώ η
κυβέρνηση επέβαλε στο λαό ακραία μέτρα εγ-
κλεισμού και οικονομικής παράλυσης, ξεπερ-
νώντας το όριο μεταξύ προστασίας της δημό-
σιας υγείας και υπέρμετρης καταστολής, την
ίδια στιγμή ο κρατικός μηχανισμός λειτουρ-

γούσε ρολόι, με τεράστια παραγωγή ΠΝΠ, για
τόσα νομοσχέδια όσα πολλά χρόνια εργατικών
κινητοποιήσεων δεν είχαν επιτρέψει να περά-
σουν. Συνεχίστηκε έτσι η πολιτική του Μνημο-
νίου Διαρκείας, όπως εφαρμόστηκε και από
όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις.

Σ’ αυτήν τη μάχη, εκτός από τις παραδοσια-
κές κρατικές μεθόδους καταστολής (αστυνομι-
κή βία, διώξεις, αυθαίρετα πρόστιμα κ.λπ.), εί-
χαμε να αντιμετωπίσουμε και τον αναβαθμι-

σμένο ρόλο των «μέσων ενημέρω-
σης», στα οποία η κυβέρνηση έρι-
ξε εξαρχής βάρος, σκορπώντας
αφειδώς χρήμα για να εξασφαλί-
σει τη σιωπή και τη συνενοχή
τους, ενώ δεν ξόδευε δεκάρα για
την ενίσχυση του ΕΣΥ και των χι-
λιάδων νέων ανέργων.

Αντίστοιχα σήμερα, η κυβέρνη-
ση ετοιμάζεται να δώσει 24 δις
από το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ
(αν και όταν θα έρθουν) επιχορη-
γώντας τους επιχειρηματίες, δη-
λαδή εφαρμόζοντας νέα μνημόνια
για τον κόσμο της εργασίας. Για
τα αφεντικά επιδοτήσεις, για τους

εργαζόμενους 20% μείωση, ελαστικές σχέσεις
εργασίας, απολύσεις, ιδιωτικοποιήσεις στους
ΟΤΑ, στη ΔΕΗ, στο νερό…

Στη σημερινή συγκυρία η ΑΝΤΑΡΣΥΑ μπορεί
και πρέπει να παίξει το δικό της ρόλο· προ-
ωθώντας το μεταβατικό της πρόγραμμα, δέ-
νοντάς το με τους αγώνες της περιόδου, αλλά
και εμπλουτίζοντάς το, αντλώντας από την πεί-
ρα της ταξικής πάλης και λαμβάνοντας υπόψη

τις ανάγκες της εργατικής τάξης και των λαϊ-
κών στρωμάτων, ανέργων, υποαπασχολούμε-
νων και επισφαλώς εργαζόμενων, της νεολαί-
ας, των προσφύγων και μεταναστών, των αστέ-
γων και των φτωχομεσαίων αγροτών.

Είναι ώρα να χτίσουμε ένα κοινό αγωνιστικό
απεργιακό μέτωπο ενάντια στην κυβέρνηση
της ΝΔ, με συντονισμό όλων των ταξικών σω-
ματείων που αποδεσμεύονται από λογικές του
προσκυνημένου συνδικαλισμού των ΓΣΕΕ-
ΑΔΕΔΥ.

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ οφείλει να γίνει όχι μόνο στή-
ριγμα των αγώνων, μα και η σπίθα που θα ανά-
ψει τη φωτιά στον κάμπο, δρώντας ως πολιτική
δύναμη και όχι με τη λογική ακτιβιστικής οργά-
νωσης, ως ενιαίο σύνολο και όχι σαν συγκόλ-
ληση οργανώσεων και ανθρώπων. Προϋπόθε-
ση: να ξεπεράσει το τέλμα της προηγούμενης
περιόδου μέσα από μια διαδικασία σε βάθος
κριτικής–αυτοκριτικής που θα ενώνει και δεν
θα διασπά, όχι με λογική εσωστρέφειας και εν-
δοσκόπησης, αλλά με ειλικρινή διάθεση να
απευθύνεται στους αγωνιστές και στο κίνημα
συνολικά.

Χρειαζόμαστε μια ΑΝΤΑΡΣΥΑ των μελών,
όπου οι αποφάσεις της πλειοψηφίας θα γίνον-
ται σεβαστές, όπως και οι απόψεις της μειοψη-
φίας· που θα μπορεί μέσα από τις δικές της
διαδικασίες να μετουσιώνει σε πολιτική την
πλούσια πείρα των λαϊκών αγώνων, χωρίς ηγε-
μονισμούς, μικροκομματισμούς και καχυπο-
ψίες που υπονομεύουν τον αγώνα μας.

Αντωνία Βαφειάδου,
ΕΚΚΕ, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ
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Η υγειονομική κρίση κατέδειξε με τον πιο
εμφατικό τρόπο την αδυναμία του παγ-
κόσμιου καπιταλισμού να την διαχειρι-

στεί, προστατεύοντας στοιχειωδώς τον πληθυ-
σμό του πλανήτη. Από τη λεηλασία της φύσης
που φαίνεται να ευθύνεται για την εμφάνιση
του κορονοϊού μέχρι τη διάλυση των δημόσιων
συστημάτων υγείας που έστειλε στο θάνατο δε-
κάδες χιλιάδες ανθρώπους, το
σύστημα δείχνει ότι είναι ιστορι-
κά "τελειωμένο". Οι άρχουσες τά-
ξεις σε όλο τον κόσμο προσπά-
θησαν να φορτώσουν τα βάρη
και αυτής της κρίσης στους ερ-
γαζόμενους και την είδαν ως ευ-
καιρία να επιτεθούν στα δημο-
κρατικά και εργασιακά δικαιώμα-
τα και τους μισθούς. 

Αυτά είναι που πυροδότησαν
και τροφοδοτούν τις αντιστάσεις
και τις εξεγέρσεις σε όλο τον
πλανήτη, με πρώτο αλλά όχι μο-
ναδικό παράδειγμα τις ΗΠΑ.
Πολλά εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κό-
σμο βγαίνουν στους δρόμους και συγκρούονται
φωνάζοντας ότι σ' αυτό το σύστημα δεν μπο-
ρούν να αναπνεύσουν. Το ζήτημα μιας άλλης
διαχείρισης των συλλογικών υποθέσεων, που
θα θέτει σε προτεραιότητα την προστασία της
φύσης και της ανθρώπινης ζωής και όχι τα κέρ-
δη μιας χούφτας καπιταλιστών, έχει τεθεί.

Στη χώρα μας η κυβέρνηση Μητσοτάκη βρή-
κε την ευκαιρία να ξεδιπλώσει την αντιλαϊκή της

επίθεση σε όλους τους τομείς, από τα εργασια-
κά και την εκπαίδευση μέχρι το περιβάλλον και
τους πρόσφυγες. Παράλληλα, εκτός από τα θε-
σμικά δώρα, μοίρασε στους επιχειρηματίες δε-
κάδες εκατομμύρια που θα κληθούν να πληρώ-
σουν οι εργαζόμενοι. Το δόγμα της κυβέρνησης
ήταν "μείνετε σπίτι και όταν σας αφήσουμε να
βγείτε θα έχουμε προλάβει να τα αλλάξουμε

όλα προς το χειρότερο". Οι ερ-
γαζόμενοι όμως δεν πειθάρχη-
σαν. Ακόμα και μέσα στην καραν-
τίνα ήταν πολλές οι εκδηλώσεις
αντίστασης με συγκεντρώσεις,
διαμαρτυρίες ακόμα και απερ-
γίες, παραμερίζοντας συμβιβα-
σμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες
αλλά και τις παραινέσεις της
"υπεύθυνης" Αριστεράς που συμ-
βούλευε "τώρα στο σπίτι, θα λο-
γαριαστούμε μετά".

Οι δυνάμεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
πρωτοστάτησαν στην οργάνωση
αυτών των αντιστάσεων. Με σε-
βασμό στην προστασία καθενός

και του συνόλου, δεν σταματήσαμε την πολιτική
δράση, δώσαμε ελπίδα στους εργαζόμενους,
δείξαμε το δρόμο της διεκδίκησης. Υγειονομι-
κοί, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι στον τουρισμό-
επισιτισμό, στις ΜΚΟ και πολλοί άλλοι μπήκαν
στον αγώνα. Έγιναν και μεγάλες κινητοποι-
ήσεις, Πρωτομαγιά, συγκεντρώσεις για το περι-
βάλλον, συμπαράσταση στην αμερικανική εξέ-
γερση, πρόσφυγες. Δεν είναι υπερβολή να πού-

με ότι το κίνημα της τελευταίας περιόδου έχει
τη σφραγίδα της δικής μας προσπάθειας. Οι
επιθέσεις ενάντια στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ από τα συ-
στημικά ΜΜΕ και όχι μόνο, είναι μια καλή από-
δειξη.

Σε αυτό το δρόμο πρέπει να συνεχίσουμε.
Από τη μια οργανώνοντας τα κινήματα που ξε-
σπούν και θα εντείνονται καθώς μια βαθειά οι-
κονομική κρίση ακολουθεί την πανδημία. Με
πλατειά απεύθυνση σε όλα ανεξαίρετα τα κομ-
μάτια που θέλουν να αγωνιστούν, με ενωτική
παρουσία σε όλα τα κινήματα και τους χώρους,
με πρωτοβουλίες συντονισμού, γενίκευσης και
κλιμάκωσης των αγώνων. Από την άλλη πρέπει
να ενισχύσουμε την ενιαία πολιτική παρουσία
και παρέμβαση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ παντού. Το αντι-
καπιταλιστικό πρόγραμμα πάλης, που έχουμε
επεξεργαστεί και πρέπει να συνεχίσουμε, μπο-
ρεί να γίνει η εναλλακτική διέξοδος των εργαζό-
μενων μπροστά στην πολύπλευρη κρίση του
συστήματος. Δίνει τις ανατρεπτικές και μόνες
εφικτές απαντήσεις που δεν μπορεί να δώσει η
ρεφορμιστική Αριστερά. Φάνηκαν καθαρά οι
δυνατότητες, πρέπει να τις αξιοποιήσουμε. Το
κίνημα και οι εργαζόμενοι χρειάζονται μια δυνα-
τή Αντικαπιταλιστική Αριστερά. 

Καλούμε όλο τον κόσμο του αγώνα στην πο-
λιτική μας εκδήλωση να συζητήσουμε την εμ-
πειρία και τις προοπτικές του κινήματος μας.
Για να μπορούμε να αναπνέουμε ελεύθερα!

Θανάσης Διαβολάκης,
δημοτικός σύμβουλος Πειραιά, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ αποτελεί πρωτοπο-
ριακή συλλογική πρωτοβουλία
οργανωμένων δυνάμεων κι ανέν-

ταχτων αγωνιστών της αντικαπιταλιστι-
κής κι επαναστατικής αριστεράς, πρω-
τοβουλία ώριμη κι εντελώς επίκαιρη, κα-
θώς ιδρύθηκε αμέσως μετά την “αστρα-
πή” της νεανικής εξέγερσης για τη δο-
λοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου,
που προπορεύθηκε κι ενέπνευσε τους
αγώνες ενάντια στις μνημονιακές επιθέ-
σεις λίγο αργότερα. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ πρω-
ταγωνίστησε σε κάθε μάχη εργατικης
αντίστασης, ενάντια στις κυβερνήσεις
των μνημονίων και τις επιθέσεις των
αφεντικών, ενάντια στη ραγδαία αυξανό-
μενη απειλή φασισμού-ρατσισμού, ιδιαί-
τερα στην περιοχή μας στην πάλη κατά
του πολέμου και του ιμπεριαλισμού, για
αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και στα
ανάλογα κινήματα που ξέσπασαν σε όλο
τον κόσμο.

     
    

 
 

 
 

 
  

 
 
 

  
 

 
 

  
     

   
     

     
       

     
     
       
     

    
   
    

  
     

    
      

    
     

   
     

         
      

     
        
     

 
      

   
   

σμού, φέρνωντας μια πρωτοφανή κρίση
που ξεγύμνωσε ακόμη και τις πιο ανε-
πτυγμένες χώρες, με πρώτες τις ΗΠΑ
αλλά και στην ΕΕ: “ο βασιλιάς είναι γυ-
μνός”. Προκαλούνται άγριο βάθαιμα της
κρίσης, ύφεση, ανεργία, αυταρχισμός,
γεωπολιτικές συγκρούσεις. Η κυβέρνηση
της ΝΔ, έντρομη μπροστά στα τεράστια
κενά στο ΕΣΥ που η ίδια η πολιτική της
προκάλεσε από παλιότερα αλλά και τώ-
ρα, προχώρησε σε ένα ασφυκτικό lock-
down και τώρα κάνει την κωλοτούμπα
δραματικής χαλάρωσης των υγειονομι-
κών μέτρων όπως επέβαλαν οι διάφοροι
Βασιλάκηδες, με τον κίνδυνο για δεύτε-
ρο, μεγαλύτερο επιδημικό κύμα να ελλο-
χεύει, όπως φαίνεται και παγκόσμια.
Ταυτόχρονα ενισχύει τον αυταρχισμό και
το ρατσισμό, υπονομεύει δικαιώματα,
όπως της διαδήλωσης. Να μην περιμέ-
νουμε από τη ΝΔ να διορίσουν τις δεκά-
δες χιλιάδες που απαιτούνται στο ΕΣΥ,
για να καλύψουν χιλιάδες εντατικές που
λείπουν, ούτε να επιτάξουν τους κλινι-
νάρχες, ούτε να σφραγίσουν με test και
ιχνηλασία κάθε πιθανή πύλη εισόδου.
Ούτε βέβαια να επιτάξουν τα ξενοδοχεία
εξασφαλίζοντας τους εργαζόμενους, για
ένα ευρύτατο πρόγραμμα κοινωνικού
τουρισμού. Οι εργαζόμενοι σε Υγεία,
Παιδεία, καλλιτεχνικά, τουρισμό, επισιτι-
σμό έχουν κινητοποιηθεί και το τσουνάμι
των κινημάτων Black Lives Matter που ξέ-
σπασε στις ΗΠΑ κι αλλού, έρχεται και
στα μέρη μας. 

Αυτός ο κόσμος αποδείχτηκε σάπιος
με τον πιο δραματικό τρόπο, ένας άλλος
κόσμος είναι αναγκαίος και εφικτός μόνο
με τους αγώνες των ίδιων των εργαζόμε-
νων. Η εκδήλωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις
6/7 πρέπει να γίνει σταθμός για να ξεκι-
νήσουν και να κερδίσουν τέτοιοι αγώνες.

Βασίλης Συλαϊδής, 
συνδικαλιστής, ΠΣΟ ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 

  Ανατρεπτική προοπτική

Πολιτική Εκδήλωση 
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Δευτέρα 6 Ιούλη, 7.30μμ 
Θέατρο Άλσος
(πρώην Οικονομίδη) 

Πεδίο Άρεως 

Μπαίνοντας πλέον στην περίοδο μετά την
καραντίνα ο κόσμος της εργασίας και η
νεολαία βρίσκονται αντιμέτωποι με μια

εκ νέου σκληρή επίθεση από την αστική τάξη
και την κυβέρνησή της που αξιοποιεί την εμφά-
νιση του κορονοϊού για να προωθήσει την αντι-
δραστική ατζέντα. Οι χιλιάδες απολύσεις εργα-
ζομένων, με τον κλάδο του επισιτισμού και τους
εποχιακούς εργαζομένους να βρίσκονται το επί-
κεντρο και αφορά κυρίως τη νεολαία, η εκ περι-
τροπής εργασία και η άρση της προστασίας
της οικογένειας, οι περικοπές μισθών και η ρευ-
στοποίηση των εργασιακών σχέσεων αποτε-
λούν την σκληρή πραγματικότητα που εξελίσσε-
ται στους εργασιακούς χώρους.

Η νέα οικονομική κρίση εξαπλώνεται σε διε-
θνές επίπεδο με τις ενδείξεις να προμηνύουν
συνέχισή της με σοβαρά πλήγματα στην παρα-
γωγή και το τραπεζικό σύστημα. Η υγειονομική
κρίση και η αδυναμία αντιμετώπισης της εξά-
πλωσης του ιού παρά τα σκληρά κατασταλτικά
μέτρα και τις καραντίνες που επιβλήθηκαν ειδι-
κά από τα ισχυρά ιμπεριαλιστικά κέντρα (ΗΠΑ
/ΕΕ/ Αγγλία), ήρθαν να αναδείξουν την κατάντια
και τις αδυναμίες του Δυτικού πολιτισμού που
αποτελεί συνέχεια και κομμάτι της ίδιας καπιτα-
λιστικής κρίσης και αδυνατεί να προσφέρει το
ελάχιστο πλέγμα προστασίας στους εργαζόμε-
νους παρά τα υπερκέρδη που αποτυπώνονται
επί χρόνια στις επιχειρήσεις του. Η αντιμετώπι-
ση σε περιόδους κρίσεων, έτσι και τώρα, γνω-
στή και μονοδιάστατη. Συμπίεση και χτύπημα

του κόσμου της εργασίας και των λαϊκών τάξε-
ων, αυταρχική θωράκιση στο εσωτερικό όπως
οι πρόσφατες χουντικής έμπνευσης κινήσεις
του Μητσοτάκη για την απαγόρευση των διαδη-
λώσεων ή η καταστολή στις ΗΠΑ και εξαγωγή
των κρίσεων μέσω ιμπεριαλιστι-
κών επεμβάσεων με πρόσφατο
παράδειγμα την ένταση του πο-
λέμου στη Λιβύη σε μία καυτή
ούτως ή άλλως περιοχή.

Η ελληνική αστική τάξη και ο
ελληνικός καπιταλισμός όχι μόνο
δεν αποτελούν εξαίρεση στον κα-
νόνα αλλά η ένταση της κρίσης
αποτυπώνεται με ιδιαίτερα σκλη-
ρό τρόπο λόγω και της υποτε-
λούς θέσης του στο διεθνή κατα-
μερισμό. Η διαδικασία αυτή ανα-
δεικνύει τις ίδιες τις αντιφάσεις
και τις αδυναμίες του ελληνικού
καπιταλισμού που βρίσκεται σε
δυσχερή θέση τόσο σε επίπεδο των ιμπεριαλι-
στικών ολοκληρώσεων που συμμετέχει, αλλά
και σε επίπεδο του τοπικού ανταγωνισμού της
με την τουρκική αστική τάξη. Για τη διέξοδο
από την κρίση του, επιχειρεί να αποτυπώσει
έναν συμβιβασμό με το τουρκικό κεφάλαιο, δια-
μεσολαβώντας υπέρ του ιμπεριαλιστικού κεφα-
λαίου ΗΠΑ και ΕΕ ώστε να κρατήσει για τον ίδιο
ένα κομμάτι από την πίτα των ΑΟΖ διασφαλίζον-
τας τη μεσοπρόθεσμη αναπαραγωγή του έστω
και σε υποτελή θέση. Άλλωστε και στο παρελ-

θόν δεν έχει διστάσει προκειμένου να διαφυλά-
ξει τη δική του αναπαραγωγή, να οδηγήσει ακό-
μα και σε «εθνικές ήττες» με καταστροφικές συ-
νέπειες για τον κόσμο της εργασίας.

Η διαδικασία αυτή ενέχει αντικειμενικά προ-
ϋποθέσεις και δυνατότητες να
δημιουργήσει κοινωνικές εκρή-
ξεις και διαρρήξεις ακόμα και
στις υφιστάμενες σταθερές κοι-
νωνικές συμμαχίες που συγκρο-
τούνται με την πλήρη καθοδήγη-
ση και έλεγχο τους από την αστι-
κή τάξη. 

Για αυτό το λόγο η αποσταθε-
ροποίηση του κυβερνητικού κέν-
τρου είναι μονόδρομος για να
βγει ο λαός στο προσκήνιο. Η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ μπορεί να συμβάλει
με μειωμένη ισχύ σε σχέση με το
παρελθόν αλλά υπαρκτές τις δυ-
νατότητες σε αυτήν την κατεύ-

θυνση. Αρκεί να μπορέσει να ξεπεράσει τις κα-
ταστροφικές επιλογές, διάσπασης των σχημά-
των στις γειτονιές, εξοβελισμού της άλλης άπο-
ψης στα εργατικά σχήματα στο όνομα της πλα-
στής ομοφωνίας στη δράση, τον πολιτικό και
κοινωνικό σεχταρισμό και τη φοβικότητα απέ-
ναντι στο κοινωνικό κίνημα και τις δυνάμεις που
παρεμβαίνουν σε αυτό.

Δημήτρης Μπλάνας,
Αριστερή Συσπείρωση, ΠΣΟ ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 
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ΤΕΤΑΡΤΗ 1/7
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΕΜΠΤΗ 2/7
ΒΟΛΟΣ Πλ. Αγ. Νικολάου 6μμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική Πλατεία 7.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/7
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ 
Γαλαξίας Λένορμαν 7μμ
ΘΗΣΕΙΟ Ηρακλειδών 7μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
Μαντζαγριωτάκη και Θησέως 7μμ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 7.30μμ
Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου και Βεϊκου 7μμ
Ν. ΙΩΝΙΑ  Πλ. Σημηριώτη 6μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Πλατεία 6μμ
ΒΡΙΛΗΣΙΑ Λαϊκή 11πμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 6μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ  Σκλαβενίτη 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μarket In 7μμ
Ν. ΣΜΥΡΝΗ 
Βασιλόπουλος Πλατεία 7μμ
NIKAIA Πλ. Αγ. Νικολάου 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
Πεζόδρομος (Μουσείο ΕΑΜ) 7μμ
ΙΛΙΟΝ Πλατεία 7μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Πλατεία 7μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ 
Παπαναστασίου και Μαρτίου 7μμ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 
Πεζόδρομος Κομνηνών 7μμ
ΠΑΤΡΑ Γεροκωστοπούλου και 
Ρ. Φεραίου 7μμ
ΧΑΝΙΑ Πλ. Αγοράς 7μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Κάλαρη 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 4/7
ΚΥΨΕΛΗ Φωκίωνος Γερμανός
11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρ-
μου11.30πμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου 10πμ
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ  Λαϊκή 12μ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Πλατεία 12μ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος και Καραϊσκου
12μ
ΒΥΡΩΝΑΣ Πλ. Αγ. Λαζάρου 7μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Πλ. Βαρνάβα 11.30πμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ Σβώλου με Γούναρη
11.30πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια  11πμ

Εξορμήσεις

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 1/7  
θέατρο Εθν. Αντίστασης 7.30μμ
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 1/7, 
Πολύκεντρο, Κουντουριώτου και Νεότητος
8μμ (fb.com/sekneouirakleiou)
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 1/7 
πλατεία Αγ.Παρασκευής 7 μμ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ - ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 1/7, 7.30μμ, 
στέκι «Εκτός Σχεδίου», 
Νισύρου και Πάτμου  μέσω messenger –
πληρ. Fb.com/sekneasionias
Ομιλητής: Θάνος Τζινιέρης

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 1/7  
γήπεδο μπασκετ Ιερού  Λόχου 3-5 (skype,
πληροφορίες fb.com/sekmarousiou) 8μμ
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 1/7 καφέ Ζωή 7.30μμ 
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 1/7 
στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’όρ, 8μμ
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλλου

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 1/7,  
πλατεία Βουτιέ, Άνω Πετράλωνα, 7μμ
Ομιλητές: Μάνθος Ασλανίδης, Γιάννης
Μαραβελάκης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 1/7 καφέ Ηλιόπετρα 
(στοά Θησέως και Αγ.Πάντων) 7μμ
Ομιλητής: Ραφαήλ Καστρίτσης

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ – ΚΟΛΩΝΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 1/7 Tartufo Pizza, 
Πύλου 80, πλ. Αγ. Γεωργίου, 5μμ
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 2/7 πλ. Αγ.Νικολάου 7μμ
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 2/7  πλ. Γκύζη 7μμ
Ομιλήτρια: Θένια Ασλανίδη

ΚΥΨΕΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 2/7 πάρκο Βελβεντού 7.30μμ
Ομιλητής: Ηλίας Κολοβός

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 2/7 καφέ ιντερνέτ 7μμ
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΙΛΙΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 2/7 
καφέ Σαρδανάπαλος (πλ. Ανοιξη) 7μμ
Ομιλήτρια: Εύα Ντόκου

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΠΕΜΠΤΗ 2/7 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 2/7
καφενείο πλατείας Σουρμενών 7.30μμ 
Ομιλητής: Αλέξανδρος Κοροβέσης

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΠΕΜΠΤΗ 2/7 
Γιουκάλι, πλ. Μεσολογγίου 7.30μμ
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 
ΠΕΜΠΤΗ 2/7 
θεατράκι πλατεία Χαλανδρίου 7μμ
(fb.com/sekxalandri)
Ομιλήτρια:  Ρία Φρύσσα

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 2/7  
πάρκο Ολυμπιονικών, Κισσάβου 11,  7μμ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 2/7 
Τριών Ιεραρχών και Ιωάννου Βλάχου 7μμ
Ομιλητής: Γιάννης Αγγελόπουλος

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/7 Δημαρχείο 6μμ
Παντελής Παναγιωτακόπουλος 

Άλλα μαρξιστικά φόρουμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 1/7  δημαρχείο, αιθ. Ανταρσία
στο Λιμάνι, 5ος ορ., 7μμ
Ένγκελς, ο «στρατηγός» της επαναστατι-
κής θεωρίας και πράξης»
Ομιλητής: Αντώνης Αλφιέρης

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ1/7 
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Η επικίνδυνη πολιτική της Ελλάδας στη
Μέση Ανατολή
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 1/7 Πλ. Ηρώ 7.30μμ
Ένγκελς, ο «στρατηγός» της επαναστατι-
κής θεωρίας και πράξης»
Ομιλητής: Βαγγέλης Παπαδόγιαννης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 1/7 πλ. Ρήγα Φεραίου 7.30μμ
Είναι η ανθρώπινη φύση εμπόδιο στην
πάλη για το σοσιαλισμό;
Ομιλητής: Λεωνίδας Μαρουλάσοβ

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 1/7 
πάρκο Ειρήνης και Φιλίας 7μμ
Ο «Τραμπ της Ινδίας» αντιμέτωπος με μα-
ζική αντίσταση
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 1/7 καφέ Γιώτης 8μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ
Ομιλητής: Νίκος Κοκκίνης

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 1/7, καφέ Ποέτα  8μμ
Ο «Τραμπ της Ινδίας» αντιμέτωπος με μα-
ζική αντίσταση
Ομιλητής: Κώστας Σταματίου

ΒΟΛΟΣ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 1/7 
πάρκο εκκλησίας Αναλήψεως 8μμ
Μια άλλη εκπαίδευση είναι αναγκαία και
εφικτή
Ομιλήτρια: Εύη Τσιούνη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 1/7 πάρκο ΚΑΠΑΨ  7μμ
Ο ρόλος της εργασίας στην εξανθρώπιση
του πιθήκου
Ομιλητής: Χρήστος Μάραντος

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 1/7 λόφος Στρέφη 7.30μμ
Ένγκελς, ο «στρατηγός» της επαναστατι-
κής θεωρίας και πράξης»
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγγόπουλος

ΘΗΣΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 1/7 
καφέ Αλουστίνες, Ηρακλειδών 5, 7μμ
Ο «Τραμπ της Ινδίας» αντιμέτωπος με μα-
ζική αντίσταση
Ομιλητής: Κύρος Κεϊχόπουλος

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ – ΚΟΥΚΑΚΙ
ΠΕΜΠΤΗ 2/7 
πλατεία Μπλόκου Δουργουτίου 8μμ
Πώς νικάνε οι εξεγέρσεις;
Ομιλητής: Θωμάς Κατσαρός

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)
ΠΕΜΠΤΗ 2/7 σύλλογος δασκάλων  7μμ
Ο «Τραμπ της Ινδίας» αντιμέτωπος με μα-
ζική αντίσταση
Ομιλήτρια: Άννα Μαράκη

ΝΙΚΑΙΑ 
ΠΕΜΠΤΗ 2/7 δημαρχείο Νίκαιας 7μμ
Τα διδάγματα της τραγωδίας του Άρη
Ομιλήτρια: Δήμητρα Μπαμπάκου

ΞΑΝΘΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/7 καφέ Κήπος 7μμ
Ένγκελς, ο «στρατηγός» της επαναστατι-
κής θεωρίας και πράξης»
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου

Μαρξιστικά Φόρουμ

Tον σοσιαλισμό, μέσα από την
ανεξάρτητη δράση της εργατικής
τάξης
Ο καπιταλισμός δεν παίρνει διορθώ-
σεις. Πρέπει να ανατραπεί με την ερ-
γατική δράση. Δεν υπάρχει κοινοβου-
λευτικός δρόμος προς μια τέτοια αλ-
λαγή. Το κοινοβούλιο, ο στρατός, η
αστυνομία, η δικαιοσύνη, όλο το αστι-
κό κράτος λειτουργεί για να προστα-
τεύσει τα συμφέροντα της άρχουσας
τάξης.
Οι εργάτες δημιουργούν όλο τον πλού-
το μέσα στον καπιταλισμό. Μια νέα κοι-
νωνία απαλλαγμένη από την εκμετάλ-
λευση, ο σοσιαλισμός, μπορεί να δημι-
ουργηθεί μόνο όταν οι εργάτες πά-
ρουν συλλογικά στα χέρια τους τον
έλεγχο όλου του κοινωνικού πλούτου

και προγραμματίσουν την παραγωγή
και την διανομή σύμφωνα με τις αν-
θρώπινες ανάγκες.

Tον διεθνισμό
Στην παγκόσμια οικονομία κυριαρχούν
οι μεγάλες πολυεθνικές. Μόνο εάν πα-
λέψουμε όλοι μαζί σε παγκόσμιο επίπε-
δο, μπορούμε να σταματήσουμε τους
πλούσιους και δυνατούς που κυριαρ-
χούν πάνω στον πλανήτη.
Η πάλη για τον σοσιαλισμό μπορεί να
πετύχει μόνο εάν είναι παγκόσμια. 
Αυτό δείχνει και η εμπειρία της Ρωσίας
όπου ακόμα και μια νικηφόρα αλλά
απομονωμένη επανάσταση όπως ο
Οκτώβρης του ’17 ηττήθηκε κάτω από
την πίεση της παγκόσμιας αγοράς. Αυ-
τό άνοιξε τον δρόμο για την επικράτη-
ση του Στάλιν και την μετατροπή της
Ρωσίας σε κρατικό καπιταλισμό. Του
ίδιου τύπου καθεστώτα δημιουργήθη-

καν αργότερα στην Ανατολική Ευρώπη
και την Κίνα.

Ενάντια στον ρατσισμό, τον ιμπε-
ριαλισμό 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 πρό-
σφυγες και μετανάστες να πεθαίνουν
στα σύνορά της και να αντιμετωπίζουν
ρατσιστικές διακρίσεις αν καταφέρουν
να τα περάσουν. 
Υποστηρίζουμε το δικαίωμα όλων των
ανθρώπων, ανεξάρτητα από χρώμα,
φυλή και φύλο καθώς και όλους τους
καταπιεσμένους να οργανώνουν την
αντίστασή τους. Υποστηρίζουμε όλα τα
αυθεντικά εθνικοαπελευθερωτικά κινή-
ματα. 
Παλεύουμε για την πραγματική κοινωνι-
κή, πολιτική και οικονομική ισότητα των
γυναικών και για το τέλος όλων των

διακρίσεων ενάντια στους ομοφυλόφι-
λους, γυναίκες και άντρες.
Παλεύουμε ενάντια σε ένα σύστημα
που καταστρέφει τον πλανήτη μέσα
από το κυνήγι του κέρδους και τους αν-
ταγωνισμούς.

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’ αυ-
τή την δύναμη, η εργατική τάξη χρει-
άζεται να είναι κι αυτή οργανωμένη. Το
Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα, έχει σαν
στόχο να φέρει τους ακτιβιστές του κι-
νήματος μαζί με την εργατική τάξη. Το
επαναστατικό κόμμα είναι αναγκαίο για
να δυναμώσει το κίνημα, να οργανώσει
τον κόσμο μέσα σ’ αυτό και να βοηθή-
σει να αναπτυχθούν εκείνες οι ιδέες και
εκείνες οι στρατηγικές που θα μπορέ-
σουν ν’ ανατρέψουν συνολικά τον καπι-
ταλισμό. 
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Γιατί χρειαζόμαστε τις μαρξιστικές ιδέες 
και πώς οργανώνουμε τη συμμετοχή στο διήμερο



ΟΓ.Γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δ. Κου-
τσούμπας, στο τέλος της συ-
νάντησης με την νέα ΠτΔ, στις

3 Ιούνη, δήλωνε: "...εκφράσαμε την
ανησυχία μας και τους προβληματι-
σμούς μας, αλλά και τις θέσεις του
ΚΚΕ, γύρω από τις εξελίξεις στην ευ-
ρύτερη περιοχή, την ένταση των αντα-
γωνισμών, των αντιθέσεων και την κλι-
μάκωσή τους, ιδιαίτερα με την τουρκι-
κή επιθετικότητα και προκλητικότητα
στο Αιγαίο, την αμφισβήτηση κυριαρχι-
κών δικαιωμάτων της χώρας, του λαού
μας και κυρίως με τα τελευταία γεγο-
νότα, που είτε στον Έβρο θέτουν σε
αμφισβήτηση το Πρωτόκολλο του 1926
και τη συνθήκη της Λωζάνης είτε τώρα
με τις νέες δηλώσεις, με την ενεργο-
ποίηση του απαράδεκτου και ανυπό-
στατου τουρκο-λιβυκού συμφώνου,
μνημονίου, για τον καθορισμό των
ΑΟΖ, μεταξύ των δύο αυτών χωρών...
Και βεβαίως όλα αυτά γίνονται στο
φόντο των θέσεων και των ΗΠΑ και της
ΕΕ και του ΝΑΤΟ στην ουσία, που οδη-
γούν σε συνδιαχείριση του Αιγαίου,
που άπτονται κυριαρχικών δικαιωμάτων
του ελληνικού λαού... από αυτήν τη
σκοπιά ανησυχούμε." 

Τα ίδια επανέλαβε και μερικές μέρες
αργότερα, την Τετάρτη 17 Ιούνη, όταν
μίλησε σε ανοικτή συγκέντρωση στην
Αλεξανδρούπολη: "Η Θράκη, ο Έβρος,
ο τόπος σας βρέθηκε και συνεχίζει να
βρίσκεται στο επίκεντρο της ιμπεριαλι-
στικής επιθετικότητας και της τουρκι-
κής προκλητικότητας με τους κινδύ-
νους να μεγαλώνουν... σειρά γεγονότων από
τον Έβρο ως την Ανατολική και Κεντρική Με-
σόγειο αποδεικνύουν την κλιμάκωση αυτής
της επιθετικότητας. Τα γεγονότα είναι πολλά...
μόλις προχθές όμως ελληνική φρεγάτα της
ευρωπαϊκής δύναμης ‘Ειρήνη’ πήρε εντολή
από την ιταλική διοίκηση να αφήσει ήσυχο το
τουρκικό πλοίο που μετέφερε όπλα στη Λιβύη.
Τι έχουν να πουν γι' αυτό οι κύριοι της ΝΔ και
του ΣΥΡΙΖΑ; Κατάπιαν τη γλώσσα τους για το
συγκεκριμένο".

Εθνικό αφήγημα
Δυστυχώς, είναι οι θέσεις του ΚΚΕ που

«προκαλούν ανησυχία» γιατί όχι μόνο δεν "δια-
βάζουν σωστά" το χαρακτήρα του ελληνο-
τουρκικού ανταγωνισμού, το ρόλο του ιμπε-
ριαλισμού στην περιοχή και τις επιδιώξεις της
ελληνικής άρχουσας τάξης αλλά συντάσσον-
ται πίσω από το "εθνικό αφήγημα" ότι η ελληνι-
κή άρχουσα τάξη δεν έχει "επιθετικές και επε-
κτατικές βλέψεις". Και ντύνουν αυτές τις βλέ-
ψεις με “αντιμπεριαλισμό” υποστηρίζοντας ότι
όσο η Ελλάδα παραμένει στο "άρμα του ΝΑΤΟ
και της ΕΕ" κινδυνεύει να "απεμπολήσει και τα
κυριαρχικά της δικαιώματα". Και με τον όρο
"κυριαρχικά δικαιώματα" συμπεριλαμβάνουν τη
δυνατότητα καθορισμού και οριοθέτησης της
Υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ μέχρι τα 200 ν.μ.
από τις γραμμές βάσης, την επέκταση των χω-
ρικών υδάτων της Ελλάδας στα 12 ν.μ., από 6
ν.μ., αλλά και την μονομερή επέκταση του ενα-
έριου χώρου της Ελλάδας στα 10 ν.μ., θεω-
ρώντας μάλιστα αυτήν την παγκόσμια πρωτο-
τυπία διαφοράς θαλάσσιας και εναέριας κυ-
ριαρχίας ως "εθιμικό δίκαιο" γιατί υπάρχει από
το 1931... 

Αυτές οι θέσεις είναι ανιστόρητες, δεν επικοι-

νωνούν με την πραγματικότητα και το σημαντι-
κότερο, αποπροσανατολίζουν την πάλη  για να
βάλουμε φρένο στην απειλή του πολέμου. 

Είναι ψέμα ότι υπάρχει “καλή” και “κακή”
πλευρά, “επιθετική” και “αμυντική”. Πρόκειται
για έναν ανταγωνισμό των δυο υποϊμπεριαλι-
σμών για τον έλεγχο της ευρύτερης περιοχής
με το στήσιμο “αξόνων”, τον οποίο και οι δυο
πλευρές τελευταία οξύνουν. Ο ανταγωνισμός
είναι επικίνδυνος και αντιδραστικός. Κινδυ-
νεύει να σύρει τις δυο χώρες σε πολεμική σύρ-
ραξη από την οποία οι λαοί στις δυο πλευρές
του Αιγαίου μόνο να χάσουν έχουν.

Πόσο "κυριαρχικό δικαίωμα" είναι η επέκτα-
ση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας στα 12
ν.μ με βάση τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θά-
λασσας του 1982; Με αυτή την επέκταση τα
διεθνή ύδατα στο Αιγαίο θα περιορίζονταν από
το 49% στο 19% με το ελληνικό μερίδιο να
ανεβαίνει από το 43% στο 71,5%. Ουσιαστικά,
τα περάσματα του Αιγαίου, ο έλεγχος της ναυ-
σιπλοΐας από και προς τον Εύξεινο Πόντο, θα
ελέγχονται αποκλειστικά από την Ελλάδα με-
τατρέποντας το Αιγαίο σε «ελληνική λίμνη».
Ούτε πρέπει να έχει κανείς, και πολύ περισσό-
τερο το ΚΚΕ, την παραμικρή αυταπάτη για τον
«σεβασμό» της Ελλάδας στις διεθνείς συμφω-
νίες. Η ίδια η Συνθήκη της Λοζάνης προβλέπει,
μεταξύ άλλων, και την αποστρατιωτικοποίηση
των νησιών του Αιγαίου αλλά αυτό δεν έχει εμ-
ποδίσει τη μετατροπή π.χ. της Λήμνου σε οχυ-
ρωμένη αεροπορική βάση για τα πιο σύγχρονα
επιθετικά αεροπλάνα. Ακόμα και αυτό το λεγό-
μενο "Διεθνές Δίκαιο", που το ΚΚΕ μας καλεί
να το υπερασπίσουμε, είναι το αποτέλεσμα
των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, συγκρού-
σεων και συμμαχιών ανάμεσα σε άρχουσες τά-
ξεις και αποτυπώνουν την ισχύ και τις επιδιώ-

ξεις του "ισχυρότερου" σε κάθε περίοδο. 
Το ίδιο ισχύει και για τις ΑΟΖ. Αυτό το «κυ-

ριαρχικό δικαιώμα» έχει οικονομική και γεω-
στρατηγική σημασία και για τις δύο χώρες. Οι
εξορύξεις φυσικού αερίου και πετρελαίου από
τα βάθη της θάλασσας αποτελούν έναν "εν δυ-
νάμει" θησαυρό για τις πολυεθνικές της ενέρ-
γειας και το ποιά χώρα θα τον ελέγχει στην πε-
ριοχή γίνεται όπλο στα χέρια της. 

Τι έχουν όμως να κερδίσουν οι εργάτες και
η νεολαία από μια τέτοια πολιτική που δεν θα
«εκχωρεί» τις ΑΟΖ και την «επέκταση των χω-
ρικών υδάτων» αλλά θα τις διεκδικεί χωρίς
«υποχωρητικότητα» όπως μας καλεί το ΚΚΕ; Η
απάντηση είναι μονόδρομη. Την συμμετοχή
τους σε ένα άδικο πόλεμο για τα συμφέροντα
των καπιταλιστών. Γιατί τον ανταγωνισμό για
τις ΑΟΖ και τα χωρικά ύδατα τον κάνουν άρ-
χουσες τάξεις για τα δικά τους συμφέροντα.
Ακόμα και αν οι «εξορύξεις» στεφθούν με επι-
τυχία, σε μας θα μείνει ο λογαριασμός με τους
εξοπλισμούς, τη λιτότητα, την πολεμοκαπη-
λεία, την κλιματική αλλαγή και την καταστρο-
φή του περιβάλλοντος. 

Επιθετικές κινήσεις
Είναι η ελληνική πλευρά «αμυνόμενη» που

υπερασπίζεται τα «κυριαρχικά δικαιώματα»
της για τις ΑΟΖ; Όχι βέβαια. Το σχέδιο όλων
των ελληνικών κυβερνήσεων τα τελευταία χρό-
νια ήταν η μονομερής οριοθέτηση των ΑΟΖ
στην περιοχή της Μεσογείου. Η υπογραφή της
νέας αμυντικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ και ο
αντιδραστικός άξονας Ελλάδας - Κύπρου με
τη χούντα του Σίσι στην Αιγύπτο και με το κρά-
τος - τρομοκράτη του Ισραήλ αυτόν τον σκοπό
εξυπηρετεί. Είναι επιθετικές κινήσεις του ελλη-
νικού καπιταλισμού σε βάρος του τούρκικου.

Αλλά υπάρχει και μία άλλη διάσταση
που το ΚΚΕ τη «χάνει». Δεν χρειαζόμα-
στε περισσότερα ορυκτά καύσιμα.
Χρειαζόμαστε ενέργεια που να μην κα-
ταστρέφει το περιβάλλον και να είναι
προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε πε-
ριοχής, στις ανάγκες των εργατών και
των εργατριών. Γι’ αυτό είναι διπλά
προβληματική η θέση του ΚΚΕ ότι το
υπέδαφος των ΑΟΖ είναι μία «πλουτο-
παραγωγική πηγή» που θα μπει στην
«υπηρεσία του λαού στον σοσιαλισμό».
Αν η πάλη για το σοσιαλισμό «περνάει»
μέσα από την υπεράσπιση των συμφε-
ρόντων της «δικιά μας» άρχουσας τά-
ξης για να έχουμε περισσότερα ορυ-
κτά καύσιμα στον σοσιαλισμό τότε αυ-
τό, σίγουρα, δεν θα είναι σοσιαλισμός.   

Και επειδή σε ένα ανταγωνισμό
υπάρχουν τουλάχιστον δύο παίκτες, η
"απάντηση" της Τουρκίας ήταν το, σύμ-
φωνα με τον Κουτσούμπα, «ανυπόστα-
το απαράδεκτο τουρκο-λιβυκό σύμφω-
νο» με την κυβέρνηση του Φαγέζ αλ
Σαράζ στη Λιβύη. Το σύμφωνο αυτό,
εκτός από την στρατιωτική συνεργα-
σία, καθόριζε και τα όρια ανάμεσα στις
ΑΟΖ των δυο χωρών (μια διαγώνια θα-
λάσσια λωρίδα που περνάει κάτω από
την Κρήτη κόβοντας τη Μεσόγειο στα
δυο). Από τότε μέχρι σήμερα η κυβέρ-
νηση Μητσοτάκη κάνει ότι περνάει από
το χέρι της για να ακυρώσει - διπλωμα-
τικά και στρατιωτικά - την οριοθέτηση
της ΑΟΖ ανάμεσα σε Τουρκία και Λι-
βύη ρίχνοντας συνεχώς λάδι στη φωτιά
της αντιπαράθεσης και στις δυο πλευ-
ρές του Αιγαίου. Μέχρι και ελληνική

φρεγάτα περιπολεί ανοικτά της Λιβύης, που
σύμφωνα με τον Κουτσούμπα δεν κάνει και κα-
λά τη δουλειά της γιατί «αφήνει» τις τούρκικες
να περνάνε ανενόχλητες, κάνοντας τον ελλη-
νοτουρκικό ανταγωνισμό κομμάτι του εμφύλι-
ου στη Λιβύη.  

Χρειαζόμαστε μία αριστερά που να πιάνει το
νήμα της επαναστατικής παράδοσης του διε-
θνισμού, της ανειρήνευτη κόντρας στις επιδιώ-
ξεις της «δικιάς μας άρχουσας τάξης». Χρει-
άζεται να γυρίσουμε πίσω στον Λένιν και στο
κόμμα των μπολσεβίκων, στην αντιπολεμική
αριστερά του Α’ ΠΠ που ήρθε σε ρήξη με την
πολιτική των κομμάτων της Δεύτερης Διε-
θνούς που στήριζαν τις άρχουσες τάξεις «των
χωρών τους» στον πόλεμο στο όνομα της
«εθνικής άμυνας». Να θυμηθούμε τον Λήμπ-
κνεχτ που έλεγε ότι «ο κύριος εχθρός είναι
στην ίδια μας τη χώρα», να ακούσουμε τον «δι-
κό μας», και πρώτο γραμματέα του ΚΚΕ, Παν-
τελή Πουλιόπουλο. 

Αυτή η παράδοση διαμορφώνει συγκεκριμέ-
νες θέσεις στον σημερινό ελληνοτουρκικό αντα-
γωνισμό. Δεν πολεμάμε για τις ΑΟΖ. Δεν θέλου-
με εξορύξεις, οι υδρογονάνθρακες να μείνουν
στο βυθό της θάλασσας, δεν θέλουμε φρεγάτες
να τις «προστατεύουν». Θέλουμε λεφτά για δου-
λειές, σχολεία και νοσοκομεία. Παλεύουμε μαζί
με την εργατική τάξη της Τουρκίας ενάντια στις
πολεμικές εξορμήσεις και στις ιμπεριαλιστικές
συμμαχίες, παλεύουμε μαζί ενάντια στο ΝΑΤΟ
και για να διώξουμε τις βάσεις, απλώνουμε το
χέρι στο «αραβικό πεζοδρόμιο» σπάζοντας τη
συμμαχία με τη δικτατορία της Αιγύπτου και το
σιωνιστικό κράτος του Ισραήλ. 

Γιώργος Ράγκος
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Είναι εργατικό καθήκον
να υπερασπίζουμε ΑΟΖ;
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Ο ελληνικός καπιταλισμός θέλει την πιο μεγάλη ΑΟΖ στην Ανατολική Μεσόγειο.



Από την Παρασκευή 26 Ιούνη και ως την Κυριακή 12 Ιούλη διεξάγεται στην παρα-
λία της Θεσσαλονίκης το 39ο Φεστιβάλ βιβλίου στο οποίο συμμετέχει το Μαρξιστικό
βιβλιοπωλείο. 

Το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο βρίσκεται στο περίπτερο 71, δεύτερο για όσους έρχον-
ται στην Έκθεση από τα ανατολικά, μαζί με τις εκδόσεις Ένεκεν. Από τις πρώτες μέρες,
η προσέλευση του κόσμου ήταν ιδιαίτερα αυξημένη. Φοιτητές και φοιτήτριες, αλλά και
εργαζόμενοι, στέκονται στο περίπτερο του ΜΒ για να συζητήσουν και να αγοράσουν βι-
βλία. Το ενδιαφέρον του κόσμου επικεντρώνεται σε βιβλία για την ιστορία των κινημά-
των, όπως για το Μάη του 68, αλλά και σε κλασσικά έργα επαναστατικής θεωρίας όπως
τα «Οικονομικά και φιλοσοφικά χειρόγραφα» του Μαρξ. Επίσης, μεγάλη απήχηση έχουν
και τα βιβλία για τις γυναίκες και την ομοφυλοφιλία, δείχνοντας τις αναζητήσεις του κό-
σμου που παλεύει για την απελευθέρωση από τη σεξιστική ιδεολογία του συστήματος,
όπως και εκείνα που αναφέρονται στην ιστορία του εργατικού κινήματος και της Αριστε-
ράς στην Ελλάδα. Σας περιμένουμε μαζί με τους φίλους και την παρέα σας!

Ένας νεκρός αρχηγός. Ένας θησαυρός.
Ότι έχασαν αυτοί οι τέσσερις βετεράνοι
στο Βιετνάμ, τώρα ψάχνει ο Σπάικ Λι να

το βρει…

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στις 12 Ιουνίου στο
Netflix, αφού η προγραμματισμένη για το φετινό
Φεστιβάλ των Καννών, ακυρώθηκε λόγο κορο-
νοϊού. Η νέα ταινία του αφροαμερικανού ακτιβι-
στή σκηνοθέτη, έχει συνολική διάρκεια 2μιση
ώρες και αυτό που θέλει να πει, το λέει κάποια
στιγμή ο πρωταγωνιστής της σε μια του και μό-
νο του πρόταση: «Πολεμήσαμε σ’ έναν ανήθικο
πόλεμο που δεν ήταν δικός μας, για δικαιώματα
που δεν είχαμε».

Είναι παραπάνω από φανερό, πως ο Σπάικ Λι
«βράζει» μέσα του. Κι αυτή του την οργή, αυτόν
του τον θυμό, για τη διαχρονική συμπεριφορά
του κράτους των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι
στον μαύρο πληθυσμό του, θέλει σε κάθε περί-
πτωση να την καταγγείλει όσο πιο δυνατά μπο-
ρεί. Και ταυτόχρονα, χρησιμοποιώντας αυτού-
σιο οπτικό υλικό από τους αγώνες για τα δικαιώ-
ματα των μαύρων στις ΗΠΑ και το αντιπολεμικό
κίνημα ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ την δε-
καετία του ’60, να λειτουργήσει παιδευτικά, συν-
δέοντας τους τωρινούς αγώνες του «Black Lives
Matter», με εκείνους του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ,
του Μάλκολμ Χ και των Μαύρων Πανθήρων.

Στόχο που, με την πληθώρα των ντοκουμέντων
που παρεμβάλει μέσα στην αφήγηση της ιστο-
ρίας που μας διηγείται, αναμφισβήτητα κατα-
φέρνει να πετύχει, αποδεικνύοντας ταυτόχρονα
πως το σημερινό κίνημα που διατρέχει τόσο τις
ΗΠΑ όσο και τον κόσμο ολόκληρο μετά τη δολο-
φονία του Τζωρτζ Φλόιντ, δεν έπεσε από τον ου-
ρανό, αλλά έχει βαθιές ρίζες αντίστασης και ανυ-
πακοής, καθώς και μεγάλη αγωνιστική παράδο-
ση μέσα στις γραμμές της εργατικής τάξης.

Άλλωστε η όξυνση της παγκόσμιας οικονομικής
κρίσης από το 2008, δεν άφηνε πλέον και πολλά
περιθώρια για χαλαρή αντιμετώπιση της από τους
καπιταλιστές. Και η έλευση του Τραμπ στη διακυ-
βέρνηση το 2017, έφερε τον ακροδεξιό, ρατσιστι-
κό και σεξιστικό λόγο να εκφράζεται πλέον από
τα ανώτερα πολιτειακά χείλη των Ηνωμένων Πολι-
τειών, νομιμοποιώντας πρακτικά τις δολοφονίες
Αφροαμερικανών από αστυνομικούς, που είχαν
ξεκινήσει επί του προκατόχου του. Κι όμως το κί-
νημα σήμερα δείχνει να βάζει τον Τραμπ στη μι-
κρή εκείνη κατηγορία των Αμερικανών Προέδρων,
που δεν θα επανεκλεγούν για δεύτερη θητεία.

Η ιστορία τώρα που ο Σπάικ Λι χρησιμοποιεί
ως όχημα, αλλά και σεναριακό εργαλείο για να
μιλήσει για όλα αυτά, είναι αυτή τεσσάρων
Άφροαμερικανών βετεράνων (Ντελρόι Λίντο,
Κλαρκ Πίτερς, Νορμ Λιούις, Αϊζάια Γουίτλοκ)

που επιστρέφουν στη ζούγκλα του Βιετνάμ για
να βρουν τις ράβδους χρυσού, από μια από τις
πολλές επιχειρήσεις της CIA στο θέατρο του
πολέμου. Μια επιχείρηση πληρωμής «συμμά-
χων» των Αμερικανών στον πόλεμο, που όμως
«στράβωσε» και που οι ίδιοι είχαν κρύψει, ώστε
να γυρίσουν πίσω και να τις πάρουν μαζί με τη
σωρό του πολυαγαπημένου τους λοχαγού
(Τσάντγουικ Μπόουζμαν) που σκοτώθηκε εκεί.

Τι φταίει;
Κι εκεί είναι που κατά τη γνώμη μου «χάνεται η

μπάλα». Γιατί προσπαθώντας να περιγράψει την
θέση των Αφροαμερικανών φαντάρων που κατέ-
βηκαν για να πολεμήσουν και να σκοτώσουν
τους Βιετναμέζους μαχητές, πρώτον γίνεται από-
λυτα ξεκάθαρο ότι ο σκηνοθέτης δεν έχει λήξει
αν το πρόβλημα είναι ότι οι Αφροαμερικανοί
«απλά» δεν αντιμετωπίζονται ισότιμα από το αμε-
ρικανικό κράτος κι ας έχουν πολεμήσει από τον
Εμφύλιο έως σήμερα σε όλους τους πολέμους
του, ή αν είναι ο «καπιταλισμός ηλίθιε…».

Με αποτέλεσμα καθ’ όλη τη διάρκεια της ται-
νίας οι καλές με τις κακές στιγμές να εναλλάσ-
σονται συνεχώς και ποσοτικά σε βάρος των
πρώτων. Κι έτσι, γνωρίζοντας το έργο του σκη-
νοθέτη, δύσκολα μπορείς να αποδεχτείς πως
2μιση ώρες βλέπεις… γουέστερν.

Δεύτερον αυτή του η «αναποφασιστικότητα»
αντανακλάται και κινηματογραφικά. Γιατί αφ’

ενός λόγω θέματος η σύγκριση με αριστουργή-
ματα όπως «Ο Ελαφοκυνηγός» (1978) του Μάικλ
Τσιμίνο, το «Αποκάλυψη Τώρα» (1979) του
Φράνσις Φορντ Κόπολα, ή το «Πλατούν» του
Όλιβερ Στόουν (1986) γίνεται αναπόφευκτα και
με αυτόματο σχεδόν τρόπο. Αφ’ ετέρου γιατί
έχει αποδειχθεί ότι το να γυρίσεις ένα αντιρατσι-
στικό γουέστερν όσο αντισυμβατικό κι αν αρχι-
κά ακούγεται κάτι τέτοιο, γίνεται και έχει γίνει.
Το «Django» (2012) του Κουέντιν Ταραντίνο είναι
το πιο πρόσφατο πετυχημένο τέτοιο παράδειγ-
μα. Προαπαιτούμενο γι’ αυτό: Η πολιτική σου
πυξίδα να μην λοξοδρομεί. Το λέει άλλωστε κι ο
παγκόσμιος πρωταθλητής πυγμαχίας και χρυ-
σός Ολυμπιονίκης, Μοχάμεντ Άλι στο ξεκίνημα
της ταινίας, όταν το 1967 εκλήθη να καταταχθεί
και αρνήθηκε να πάει στο Βιετνάμ:

«Δεν γνωρίζω τίποτα για το Βιετνάμ και δεν
έχω τίποτα να χωρίσω με τους Βιετκόνγκ. Του-
λάχιστον, αυτοί δεν με φωνάζουν βρωμονέγρο.
Γιατί πρέπει να μου ζητούν να βάλω μια στολή
και να φύγω 10.000 χλμ. μακριά από το σπίτι
μου, για να ρίξω βόμβες και σφαίρες σε σκου-
ρόχρωμους ανθρώπους στο Βιετνάμ, όταν τους
ανθρώπους που τους αποκαλούν νέγρους στην
Λουιζιάνα, τους αντιμετωπίζουν σαν σκυλιά και
τους αρνούνται τα πιο θεμελιώδη ανθρώπινα δι-
καιώματα;».

Πάνος Κατσαχνιάς

Νο 1428, 1 Ιούλη 2020 Πολιτισμός

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

SPIKE LEE “DA 5 BLOODS”
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Νέα έκδοση
από το
Μαρξιστικό
Βιλιοπωλείο

Η νέα έκδοση του Μαρξιστι-
κού Βιβλιοπωλείου θα είναι
στα χέρια σας τις επόμε-

νες μέρες. Εχει τίτλο Πανδημία,
Κλιματική Αλλαγή – Ενάντια στον
Καπιταλισμό της Καταστροφής. Τα
άρθρα που περιλαμβάνει (δημοσι-
εύτηκαν στην εφημερίδα Εργατική
Αλληλεγγύη και το περιοδικό Σο-
σιαλισμός από τα Κάτω) καλύ-
πτουν δυο θεματικές ενότητες που
συνδέονται μεταξύ τους. 

Η πρώτη έχει να κάνει με την
πανδημία του Covid-19. Σε αυτά τα
κείμενα αναδεικνύονται οι ευθύνες
των καπιταλιστών και των κρατών
που υπηρετούν τα συμφέροντά
τους για την εξάπλωση της πανδη-
μίας και η σύνδεση της με την περι-
βαλλοντική κρίση. Η δεύτερη ενό-
τητα καταπιάνεται με όλα τα μέτω-
πα που μοιάζουν σαν ξεχωριστοί
αγώνες, από την πάλη για να μην
γίνουν οι βουνοκορφές «βιομηχανι-
κά αιολικά πάρκα» μέχρι την πάλη
ενάντια στις καταστροφικές εξορύ-
ξεις και την περιβαλλοντική κατα-
στροφή της Αττικής κι όχι μόνο. 

Το υπόβαθρο
Τα άρθρα αυτής της ενότητας

συνδέουν αυτά τα μέτωπα με ένα
κόκκινο νήμα: την πάλη ενάντια
στο σύστημα του κέρδους και της
περιβαλλοντικής καταστροφής. Το
υπόβαθρο αυτής της σύνδεσης εί-
ναι η ανάλυση του Μαρξ και του
Ένγκελς για την καταστροφική δυ-
ναμική του συστήματος που το χα-
ρακτηρίζει ο τυφλός ανταγωνι-
σμός για το κυνήγι του κέρδους.

Είναι μια έκδοση και επίκαιρη
και πολύτιμη. Οι εφημερίδες είναι
γεμάτες από νέα για το δεύτερο
κύμα της πανδημίας που φουντώ-
νει στις ΗΠΑ και αλλού. Όμως, η
κυβέρνηση της ΝΔ επιμένει στην
πολιτική των περικοπών στη δημό-
σια Υγεία και σε κάθε λογής προ-
κλητικά δώρα στους καπιταλιστές.
Ο περιβαλλοντοκτόνος νόμος του
Χατζηδάκη είναι ένα τέτοιο παρά-
δειγμα. Οι μάχες ενάντια σε αυτές
τις επιθέσεις της κυβέρνησης
φουντώνουν από τον Πειραιά μέ-
χρι τον Βόλο. Αυτή η έκδοση είναι
όπλο στα χέρια του κινήματος που
παλεύει ενάντια στην περιβαλλον-
τική καταστροφή, όλων όσων ανα-
ζητούν την εναλλακτική απέναντι
σε ένα σύστημα που καταστρέφει
τις ζωές μας και το περιβάλλον. 

Λέανδρος Μπόλαρης

ΒΙΒΛΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Έκθεση βιβλίου

Από το Βιετνάμ στη Μινεάπολη
οι ζωές των μαύρων είναι μάχη
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Τα πρωτοσέλιδα των εφημερί-
δων σε όλη την Ευρώπη ασχο-
λούνται με τη συνάντηση Μέρ-

κελ-Μακρόν που ετοιμάζουν τα σχέ-
δια για τη γερμανική προεδρία της
ΕΕ η οποία ξεκινάει την 1 Ιούλη.
Υποτίθεται ότι από εκεί θα έρθει η
οικονομική σωτηρία για όλες τις χώ-
ρες-μέλη. Πίσω από τη βιτρίνα όμως
υπάρχει μια διαφορετική πραγματι-
κότητα. 

Τις προηγούμενες μέρες χρεοκό-
πησε μια από τις μεγαλύτερες γερ-
μανικές εταιρείες, η Wirecard. Πρό-
κειται για έναν κολοσσό που αντα-
γωνιζόταν τη Visa και τη Mastercard
στον τομέα των χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών. Πρόκειται επίσης για
την πρώτη χρεοκοπία εταιρείας που
συμμετέχει στον δείκτη Dax 30 του
χρηματιστήριου στη Γερμανία. Το
“μοιραίο” επήλθε όταν αποκαλύφθη-
κε ότι ήταν ανύπαρκτες οι τραπεζι-
κές καταθέσεις ύψους 1,9 δισεκα-
τομμυρίων που υποτίθεται ότι διέθε-
τε σε τράπεζα στη Σιγκαπούρη.

Παιδί-θαύμα
Ο διευθύνων σύμβουλος (που κά-

ποτε θεωριόταν παιδί-θαύμα που
οδηγούσε την εταιρεία στην κορυ-
φή) διώκεται για απάτη και αφέθηκε
ελεύθερος με εγγύηση 5 εκατομμύ-
ρια ευρώ. Τώρα το σκάνδαλο απλώ-
νεται στην Ernst&Young, την εται-
ρεία που υπέγραφε τους λογιστι-
κούς ελέγχους της  Wirecard και δεν
είχε καταφέρει να εντοπίσει το κενό
στις τραπεζικές καταθέσεις. Γερμα-
νικές τράπεζες καταγράφουν μεγά-
λες ζημιές μετά τη χρεοκοπία της
Wirecard.

H  Ernst&Young είναι μια από τις
τέσσερις μεγαλύτερες εταιρείες αυ-
τού του είδους στον κόσμο. Οι εκθέ-
σεις τους αποτελούν οδηγό για
τους “θεσμούς” που αξιολογούν π.χ.
τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών ή
ακόμα και το βιώσιμο του χρέους
των κρατών. 

Σήμερα όλοι αυτοί οι “αξιόπιστοι”
μηχανισμοί λένε στις κυβερνήσεις
“δανειστείτε μαζικά, σας καλύπτει η
ΕΕ”, αύριο θα λένε ξανά “πάρτε
μνημονιακά μέτρα, το χρέος σας
δεν είναι βιώσιμο”. Πάντως η
Ernst&Young στην Ελλάδα είναι αυ-
τή που απονέμει το βραβείο Greek
entrepreneur of the year. Ίσως έτσι ο
κάθε διευθύνων σύμβουλος μπορεί
να έχει έτοιμη την εγγύηση για την
αποφυλάκισή του μόλις αποκαλυ-
φθούν τα σκάνδαλά του.

Πάνος Γκαργκάνας

Μια
σκανδαλώδης
γερμανική
χρεοκοπία

Λευτεριά στην Παλαιστίνη!
Καθώς η Εργατική Αλληλεγγύη πήγαινε στο

τυπογραφείο, προχωρούσαν τα σχέδια
του Νετανιάχου για την προσάρτηση της

Δυτικής Όχθης στο Ισραήλ. Την Τετάρτη 1η Ιού-
λη θα ανακοίνωνε επισήμως πόσο γρήγορα και
μέχρι πόσο μακριά είναι διατεθειμένος να φτά-
σει. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για την πιο
επιθετική κίνηση σε βάρος των Παλαιστίνιων εδώ
και μισό αιώνα. Η παλαιστιανιακή αντίσταση και
η διεθνιστική μας αλληλεγγύη έρχονται στην
πρώτη γραμμή της μάχης.

Ο Νετανιάχου έχει προαναγγείλει ότι θα προ-
σαρτήσει στο Ισραήλ όλους τους ισραηλινούς
εποικισμούς της Δυτικής Όχθης, όλα τα ελεγχό-
μενα από το στρατό τμήματά της, όλους τους
δρόμους και τις υπόλοιπες υποδομές που υπο-
στηρίζουν τους εποικισμούς, και μαζί με όλα αυ-
τά δηλώνει ότι θα προσαρτήσει ολόκληρη την
Κοιλάδα του Ιορδάνη.

Οι συνέπειες είναι και συγκλονιστικές και απρό-
βλεπτες. Το 1967 το Ισραήλ, με τον πόλεμο των
έξι ημερών, εισέβαλε και κατέλαβε στρατιωτικά
τη Δυτική Όχθη του Ιορδάνη, η οποία μέχρι τότε
επισήμως ανήκε στην Ιορδανία. Τις επόμενες δε-
καετίες σφράγισε αυτή την κατοχή με μια σειρά
εποικισμούς, κάποιοι από τους οποίους είναι πλέ-
ον τόσο μεγάλοι που συγκρίνονται με το Τελ Αβίβ
και άλλες πόλεις του “επίσημου” Ισραήλ. Οι έποι-
κοι συνέχιζαν να κλέβουν παλαιστινιακή γη, να πε-
τάνε Παλαιστίνιους έξω από τα σπίτια τους και τα
χωράφια τους και να κατασκευάζουν γειτονιές και
στη συνέχεια πόλεις, υπό την προστασία του ισ-
ραηλινού στρατού, των τανκς και των συρματο-
πλεγμάτων. Ύδρευση, ηλεκτρισμός, αυτοκινητό-
δρομοι, όλα μπήκαν στην υπηρεσία των εποικι-
σμών, παρέχοντας συνθήκες ισραηλινών πολιτών
στους εποίκους, την ώρα που οι Παλαιστίνιοι στην
άλλη πλευρά των ψηλών μαντρότοιχων προσπα-
θούν να επιβιώσουν και για να κινηθούν προς την
Ιερουσαλήμ πρέπει να περάσουν από σημεία
ελέγχου, από διαλυμένους δρόμους, υπό τη διαρ-
κή απειλή των πολυβόλων.

Η “διεθνής νομιμότητα”, την οποία το Ισραήλ
ποδοπατάει με την κάλυψη των ΗΠΑ, λέει πως οι
εποικισμοί είναι παράνομοι. Στις διεθνείς συνομι-

λίες από την εποχή του Όσλο τη δεκαετία του
‘90 μέχρι και τις τελευταίες απόπειρες του Ομ-
πάμα, έμπαινε σαν προϋπόθεση, αν όχι η διάλυ-
ση, τουλάχιστον η παύση των εποικισμών. Το
“Παλαιστινιακό κράτος” για το οποίο υποτίθεται
πως μπήκαν οι βάσεις στο Όσλο, είχε σαν βασι-
κή εδαφική του έκφραση τη Δυτική Όχθη και τη
Λωρίδα της Γάζας.

Τώρα ο Νετανιάχου βάζει βόμβα σε όλη αυτή
την αυταπάτη. Επεκτείνει το Ισραήλ προς τα Ανα-
τολικά, προσαρτώντας ένα μεγάλο ποσοστό της
Δυτικής Όχθης. Αυτό που μένει για την όποια
“Παλαιστινιακή Αρχή” είναι εφιαλτικό. Μια σειρά
νησάκια γης περικυκλωμένα από το Ισραήλ, χω-
ρίς σύνδεση μεταξύ τους. Μικρά και μεγαλύτερα
χωριά, αλλά και πόλεις όπως η Ιεριχώ και η Βη-
θλεέμ θα βρεθούν υπό διαρκή πολιορκία. Ταυτό-
χρονα, επειδή ο Νετανιάχου θέλει να προσαρτή-
σει την Κοιλάδα του Ιορδάνη, δηλαδή το πιο εύ-
φορο τμήμα της Δυτικής Όχθης στα Δυτικά του
Ιορδάνη που χωρίζει την Παλαιστίνη από την Ιορ-
δανία, οι Παλαιστίνιοι της Δυτικής Όχθης μένουν
και χωρίς πρόσβαση σε οποιοδήποτε αραβικό
κράτος και στις οικογένειές τους που έφυγαν
πρόσφυγες για την Ιορδανία το 1967. 

Μπαντουστάν
Η γεωγραφία αυτού του σχεδιασμού είναι αν-

τιγραφή των Μπαντουστάν, με τα οποία οργάνω-
νε την εξουσία του το νοτιοαφρικανικό καθε-
στώς στη διάρκεια του απαρτχάιντ. Η ίδια η Ιε-
ρουσαλήμ μετατρέπεται σε αποκλεισμένο τόπο
για τους Παλαιστίνιους της Δυτικής Όχθης. Από
την υπόσχεση μιας “κοινής πρωτεύουσας του
Παλαιστινιακού Κράτους και του Ισραήλ”, οι διοι-
κητικές υπηρεσίες των Παλαιστίνιων πλέον προ-
ορίζονται για τα χωριά της Δυτικής Όχθης.

Η προσάρτηση του Νετανιάχου έρχεται σαν
πρακτική εφαρμογή του “Σχεδίου του αιώνα”
που παρουσίασε ο γαμπρός του Τραμπ, Κούσ-
νερ στα τέλη Γενάρη. Το “σχέδιο” περιλαμβάνει
διωγμό μεγάλου μέρους των Παλαιστίνιων που
ζουν στο Ισραήλ προς τα παλαιστινιακά “νησιά”-
φυλακές αλλά και σε περιοχές της ερήμου που
θα τους “παραχωρούνταν”.

Κάθε βήμα της προσάρτησης του Νετανιάχου
θα σημάνει εκτός από διωγμούς, κλοπή γης και
σπιτιών, και γενίκευση του ισραηλινού απαρτ-
χάιντ. Οι Παλαιστίνιοι που θα βρεθούν εντός του
νέου “εκτεταμένου” Ισραήλ δεν θα έχουν τα ίδια
δικαιώματα με τους ισραηλινούς πολίτες, όπως
ρητά έχει δηλώσει ο Νετανιάχου.

Όλα αυτά τα σχέδια είναι μόνο πάνω στο χάρτη
μέχρι στιγμής. Οι συνέπειες στην πράξη μπορούν
να φτάσουν ως τον ξεσηκωμό, όχι μόνο στην Πα-
λαιστίνη αλλά ακόμη γενικότερα. Χρειάζεται να
θυμηθούμε πως στα σχέδια Κούσνερ δεν φτάσαμε
λόγω της παντοδυναμίας των ΗΠΑ, αλλά ακριβώς
για τον αντίθετο λόγο. Η σκληρή ήττα των ΗΠΑ
στο Ιράκ, η αδυναμία τους να παρέμβουν στη Συ-
ρία, ο αποπροσανατολισμός τους μετά τις επανα-
στάσεις της Αραβικής Άνοιξης, έφερε τον Τραμπ
και τον κύκλο του να ψάχνει τρόπο να δώσει ακό-
μη μεγαλύτερο χώρο στις περιφερειακές δυνάμεις
που υπόσχονται “σταθεροποίηση”, από τα καθε-
στώτα του Κόλπου ως την Αίγυπτο και το Ισραήλ.
Στην πράξη όμως, τα διάφορα τοπικά μαντρόσκυ-
λα κινούνται το καθένα τόσο αρπακτικά και ανεξέ-
λεγκτα που αντί να σταθεροποιήσουν, ανάβουν
φωτιές. Αυτό κάνουν στη Λιβύη, αυτό κάνουν στην
Υεμένη, αυτό έκαναν κατα κόρον στη Συρία. Το Ισ-
ραήλ, το πιο επιθετικό από τα μαντρόσκυλα, οπλι-
σμένο μέχρι τα δόντια και η μόνη χώρα της περιο-
χής με πυρηνικά, δεν κάνει βήματα “λύσης”, αλλά
προετοιμασίας για το “χειρότερο”. 

Οι Παλαιστίνιοι έχουν μπροστά τους την προ-
οπτική όχι απλώς να ξεσηκώσουν ολόκληρη τη
Μέση Ανατολή, γιατί ήδη βρίσκεται ξεσηκωμένη.
Αλλά να ενώσουν και να συντονίσουν αυτόν τον
ξεσηκωμό, από το Ιράκ ως την Αίγυπτο περνών-
τας από το Λίβανο και την Ιορδανία. Οι αυταπά-
τες περί “δύο κρατών” πεθαίνουν πλέον στην
πράξη. Τα “Μπαντουστάν”, τα εσωτερικά σύνο-
ρα, τα σημεία ελέγχου, τα τείχη και ολόκληρο το
ρατσιστικό σύστημα του σιωνισμού πρέπει να
διαλυθεί. Ίσα δικαιώματα για όλους, ανεξάρτητα
από θρησκεία και καταγωγή στην Παλαιστίνη,
σημαίνει στην πράξη μία μόνο λύση, τη διάλυση
του κράτους-απαρτχάιντ που λέγεται Ισραήλ.

Νίκος Λούντος

Λονδίνο, Διαδήλωση αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη
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Γιορτή των επαναστατικών ιδεών

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, 
Ευκλείδης Μακρόγλου, 
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 ..............................................................................................................................

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

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

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

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

Πολιτική Οργάνωση/Κίνηση ..................................................................................................

Ημερομηνία ..................... / ..................... / 2020

τιμή ενίσχυσης 5 ευρώ

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

Είναι η πρώτη φορά που θα συμμετέχω
στο φεστιβάλ “Μαρξισμός” και είναι με-

γάλη ευκαιρία να βρίσκομαι σε κάτι τόσο
οργανωμένο και μαζικό. 

Οι πολιτικές συζητήσεις έχουν μεγάλη
αξία για μένα, καθώς μπορούμε με την επα-
ναστατική θεωρία να οργανώσουμε καλύτε-
ρα τις δράσεις μας. Μου αρέσει πολύ που
υπάρχει δυνατότητα και χρόνος για συζήτη-
ση, γιατί η ανταλλαγή απόψεων για μένα εί-
ναι πολύ βασική για να προχωρήσουμε
μπροστά. Επίσης, αποκτάς ιστορικές γνώ-
σεις που δεν θα τις πάρεις από το σχολείο
ή αλλού. Υπάρχει ένα ρητό που λέει ότι η
ιστορία είναι σαν τους καθρέφτες του αυ-
τοκινήτου, κοιτάζεις πίσω για να μπορείς να
δεις τι έρχεται. 

Στις εξορμήσεις που κάνουμε στη γειτο-
νιά, βρίσκουμε κόσμο που θέλει να δώσει
τη μάχη ενάντια στην κυβέρνηση. Ο Μαρξι-
σμός θα είναι μεγάλη βοήθεια και για όλους
αυτούς.

Φίλιππος Κοντοδήμας, 
μαθητής Λυκείου, Βριλήσσια

Οι συζητήσεις που γίνονται στο φεστι-
βάλ “Μαρξισμός” μπορούν και συνδέ-

ουν την επαναστατική θεωρία του Μαρξ με
τις εργατικές μάχες, τον αντιφασισμό, κ.α.
και γι' αυτό μου αρέσει πάρα πολύ και συμ-
μετέχω πολλά χρόνια. 

Ειδικά πέρσυ εντυπωσιάστηκα και συμμε-
τείχα και τις τέσσερις μέρες. Αυτά που
ακούω με βοηθούν στη συνέχεια, στις συζη-
τήσεις που κάνουμε με τους συναδέλφους
και τις συναδέλφισσες για να οργανώνουμε
τις μάχες στον Άγιο Σάββα. Βλέποντας το
φετινό φυλλάδιο, βρήκα πολλές συζητήσεις
που θα ήθελα να παρακολουθήσω. Σίγουρα
θα παρευρεθώ και αυτή τη φορά.

Σπύρος Βασιλείου, 
εργάτης καθαριότητας, 

Νοσοκομείο Άγιος Σάββας

Ένας χρόνος κυβέρνησης Μητσοτάκη
ήταν ένας χρόνος επιθέσεων στους

εργαζόμενους και την Αριστερά. 
Όμως όλο και περισσότερος κόσμος ξε-

σηκώνεται, από τους νοσοκομειακούς και
τους εκπαιδευτικούς μέχρι τους καλλιτέ-
χνες και τους ξενοδοχοϋπαλλήλους και άλ-
λους πολλούς κλάδους, που βλέπουν ότι 10
χρόνια μνημονίων και λιτότητας δεν έφτα-
ναν, αντίθετα η κρίση του συστήματος βα-
θαίνει και δέχονται νέες επιθέσεις. Επίσης,
είμαστε σε μια περίοδο που παγκόσμια και
στην Ελλάδα, βγαίνει μαζικά ένα τρομερό
αντιρατσιστικό κίνημα με πρόσφυγες, μετα-
νάστες και ντόπιους να προσπαθούν να
αποκρούσουν και τις ρατσιστικές επιθέσεις.
Ο “Μαρξισμός” είναι πολύτιμος για όλους
γιατί δίνει τη θεωρητική βάση για να εξηγή-
σουμε πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα και
να μπορέσουμε να το ανατρέψουμε. 

Παναγιώτης Σιμιτσόπουλος, 
εργαζόμενος στην ιδιωτική Υγεία   
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