
Κ.Ε.Μ.Π.ΚΡ.

611

Κάθε Τετάρτη. Εφηµερίδα
της Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς

Νο 1525, 8 Ιούνη 2022 www.sekonline.gr τιμή 2 ευρώ 

ΣΤΗ 
ΦΥΛΑΚΗ 
ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ 
ΟΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ

Πανεργατικός
αντιφασιστικός
ξεσηκωμός

σελ. 8, 9, 12, 13

Λεφτά για Υγεία
-Παιδεία
Όχι για πόλεμο

σελ. 2, 3, 4, 5, 15

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΝΗ ΞΕΚΙΝΑΕΙ 
Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ 

ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΝΗ ΞΕΚΙΝΑΕΙ 
Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ 

ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ Αντιφασιστικά
συλλαλητήρια 
15 Ιούνη
Αθήνα
Μετρό Αμπελοκήπων 8πμ 
και πορεία στο Εφετείο

Θεσσαλονίκη
Άγαλμα Βενιζέλου 7μμ 

Χανιά
Πλατεία Αγοράς 12.30μμ 

Βόλος
Πλατεία Ελευθερίας 
(δικαστήρια) 7μμ 

Ξάνθη
Κεντρική πλατεία 7μμ
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Καθημερινά πλέον οι δηλώσεις
των κυβερνητικών αξιωματού-
χων και τα φιλοκυβερνητικά

ΜΜΕ μυρίζουν μπαρούτι. Χαρακτη-
ριστικό είναι το πρωτοσέλιδο της
Καθημερινής του περασμένου Σαβ-
βατοκύριακου: «Σε επιφυλακή για
όλα τα ενδεχόμενα-Η Αθήνα εξετά-
ζει κάθε κίνηση της Αγκύρας». Όλα,
ακόμα και τα «ακραία», όπως λέει το
ρεπορτάζ, δηλαδή ένα «θερμό» πο-
λεμικό επεισόδιο. Ακόμα χειρότερα,
είναι σαν να το προεξοφλούν και να
το θέλουν. Το 2022 δεν είναι 2020
διαβάζουμε σε διάφορα άρθρα, τώ-
ρα «έχουμε» τα Ραφάλ και την ελλη-
νοαμερικανική αμυντική συμφωνία
και βέβαια το Κογκρέσο χειροκρο-
τούσε όρθιο τον Μητσοτάκη…

Το αφήγημα της κυβέρνησης είναι
γνωστό. Ο Ερντογάν είναι «στριμωγ-
μένος» και από την οικονομική κρίση
και από τις γενικότερες εξελίξεις
στον πόλεμο της Ουκρανίας, οπότε
επαναφέρει ανύπαρκτα θέματα όπως
η «αποστρατιωτικοποίηση» νησιών
στο Αιγαίο και μάλιστα με προκλητικό
τρόπο, όπως οι περίφημες «υπερπτή-
σεις» της τουρκικής πολεμικής αερο-
πορίας. Ξαφνικά, η βραχονησίδα
Κανδελιούσα, δυτικά της Νισύρου,
ένας ακατοίκητος βράχος 1,5 τ. χλμ.
έγινε πρωτοσέλιδο επειδή από πάνω
της πέταξε ένα τουρκικό μη-επαν-
δρωμένο αεροσκάφος (drone). 

Οι δυο κυβερνήσεις αλληλοκατη-
γορούνται για παραβίαση των διε-
θνών συνθηκών και βγάζουν αερο-
πλάνα και στόλο να υπερασπίσουν
τα «εθνικά δίκαια» στο Αιγαίο και την
Ανατολική Μεσόγειο. Είναι και οι
δυο υποκρίτριες και κυνικές γιατί
εξυπηρετούν τις επιθετικές φιλοδο-
ξίες της άρχουσας τάξης. 

Ένα παράδειγμα είναι η «απο-
στρατιωτικοποίηση» νησιών του Ανα-
τολικού Αιγαίου. Η τουρκική κυβέρ-

νηση λέει ότι έτσι παραβιάζεται η
Συνθήκη της Λωζάνης του 1923. Η
ελληνική απαντά ότι δεν παραβιάζε-
ται, είτε επειδή διάφορα νησιά εμπί-
πτουν σε άλλες διεθνείς συνθήκες,
είτε επειδή η Τουρκία έκανε το πρώ-
το βήμα στην στρατιωτικοποίηση
συγκροτώντας τη Στρατιά του Αιγαί-
ου. Μα η μετατροπή της Λήμνου σε
οχυρωμένη βάση έγινε πολύ πιο
πριν από την συγκρότηση αυτής της
Στρατιάς, έρχεται η απάντηση. 

Στην πραγματικότητα οι δυο άρ-
χουσες τάξεις συνεχίζουν έναν αν-
ταγωνισμό για το ποια θα γίνει το
«κεφαλοχώρι» του ιμπεριαλισμού
στην περιοχή. Αυτός ο ανταγωνι-
σμός κρατάει δεκαετίες, έχει περά-
σει από φάσεις ύφεσης και όξυνσης
και αυτή την στιγμή είναι η ελληνική
άρχουσα τάξη που νομίζει ότι έχει
το πάνω χέρι. 

Αναβάθμιση
Όπως εξηγούσε ο Γιώργος Πίττας

στο προηγούμενο φύλλο της Εργα-
τικής Αλληλεγγύης η μετατροπή του
Αιγαίου σε «ελληνική λίμνη» προχω-
ράει: «Όχι μέσα από μια μονομερή
ελληνική διακήρυξη των 12 μιλίων
που αποτελεί casus belli για την
Τουρκία. Αλλά ντε φάκτο, μέσα από
την αναβάθμιση του ρόλου του ελ-
ληνικού στόλου στις αμερικανικές
και γαλλικές νηοπομπές που στρα-
τοπεδεύουν στο Αιγαίο και μέσα από
την αναβάθμιση της Ελλάδας σε
προκεχωρημένο στρατιωτικό φυλά-
κιο του ΝΑΤΟ». 

Τη λέξη «κεφαλοχώρι» μπορούμε
να την αντικαταστήσουμε με τις λέ-
ξεις «ενεργειακός κόμβος». Ο πόλε-
μος στην Ουκρανία, οι κυρώσεις
ενάντια στη Ρωσία έχουν βάλει επί
τάπητος το ζήτημα της «απεξάρτη-
σης από το ρωσικό φυσικό αέριο»
και των εναλλακτικών διαδρομών για
τον εφοδιασμό της Ευρώπης. 

Στις εφημερίδες διαβάζουμε διθυ-
ραμβικά άρθρα για τη Ρεβυθούσα
που αυξάνει τη χωρητικότητά της
κατά 70% και για τα σχέδια της ΕΕ
να αντιστραφεί η ροή στον αγωγό
TBP που μετέφερε φυσικό αέριο
από τη Ρωσία στα Βαλκάνια μέσω
Ουκρανίας αλλά τώρα έχει παροπλι-
στεί. Χαράς ευαγγέλια για τους κά-
θε λογής επενδυτές που ονειρεύον-
ται το φυσικό αέριο από τη Ρεβυ-

θούσα «μέσω του ελληνικού συστή-
ματος και διαβαλκανικού αγωγού»
να φτάνει στο …Κίεβο και βέβαια για
τους εφοπλιστές που θα μεταφέ-
ρουν το υγροποιημένο φυσικό αέριο
(LNG) στο «σταθμό» της Αλεξαν-
δρούπολης. 

Κόστος
Το κόστος αυτών των φιλοδοξιών

το πληρώνει η εργατική τάξη και
στις δυο πλευρές του Αιγαίου και το
πληρώνει σε πολλά επίπεδα. Με την
κλιμάκωση της κούρσας των εξοπλι-
σμών καταρχήν. Μετά τα Ραφάλ και
τις φρεγάτες η κυβέρνηση Μητσο-
τάκη βάζει στη σειρά πρόγραμμα
για την αγορά κορβετών και για την
αναβάθμιση των φρεγατών τύπου
ΜΕΚΟ ώστε να υπηρετήσουν για
ακόμα 15 χρόνια. Τα λεφτά υπάρ-
χουν, πλουσιοπάροχα, για την υπε-
ροπλία στο Αιγαίο -δεν υπάρχουν
για πυροσβέστες και εξοπλισμό τώ-
ρα που ξεκινούν οι πυρκαγιές όπως
δεν υπάρχουν για νοσοκομεία και
σχολεία. 

Η κυβέρνηση της ΝΔ ταυτόχρονα
παίζει το χαρτί του ρατσισμού. Τα
«ακραία σενάρια» που εξετάζουν τα
«επιτελεία» είναι η απειλή… των
προσφύγων! Διαβάζουμε στον Τύπο
της Δεξιάς ότι η Τουρκία ετοιμάζει
εισβολή στα νησιά όχι με τα αποβα-
τικά της Στρατιάς του Αιγαίου αλλά
με τις βάρκες που ξεχειλίζουν πρό-
σφυγες. Θυμόμαστε άλλωστε την
εμετική εκστρατεία του Μητσοτάκη
και της κυβέρνησης δυο χρόνια

πριν, τον Μάρτη του 2020, όταν
έστειλε το στρατό, μαζί με τους πα-
ρακρατικούς φασίστες στον Έβρο
να αντιμετωπίσουν την «εισβολή» και
την «ασύμμετρη απειλή» από άο-
πλους ανθρώπους που προσπαθού-
σαν να ξεφύγουν από τη φτώχεια
και τον πόλεμο. 

Δεν πρέπει να δώσουμε κανένα
περιθώριο στην κυβέρνηση να πάρει
ανάσες καλυπτόμενη από τις εκκλή-
σεις για «εθνική συναίνεση» στα
«κρίσιμα εθνικά ζητήματα». Η Αρι-
στερά δεν μπορεί να υπεκφεύγει τις
απαντήσεις σε αυτά τα ζητήματα,
ούτε να δίνει λάθος απαντήσεις εγ-
καλώντας την κυβέρνηση για έλλει-
ψη «πυγμής». 

Το 1974 η χούντα ξεκίνησε τον ελ-
ληνοτουρκικό πόλεμο στην Κύπρο
με το πραξικόπημα του Σαμψών. Πε-
ρίμενε ένα κύμα «εθνικής ομοψυ-
χίας». Εισέπραξε μίσος για τους χα-
σάπηδες του Πολυτεχνείου από
τους επιστρατευμένους στα έμπεδα,
από τη νεολαία και την εργατική τά-
ξη. Το 1996, την εποχή της κορύφω-
σης μιας ακόμα κόντρας για τα πε-
ράσματα των αγωγών, η κυβέρνηση
Σημίτη έφτασε στα πρόθυρα του πο-
λέμου στα Ιμια. Ο στόλος βγήκε σε
ζωντανή κάλυψη από την τηλεόραση
από το ναύσταθμο της Σαλαμίνας.
Και μετά η ΝΔ προσπάθησε να κερ-
δίσει τις πρόωρες εκλογές χτυπών-
τας τα τύμπανα του πολέμου. Συν-
τρίφτηκε εκλογικά. Η πλειοψηφία
ήθελε ειρήνη όχι πόλεμο. 

Καιρός να δυναμώσουμε τους
αγώνες μας ενάντια στην κυβέρνηση
της φτώχειας, του ρατσισμού και
της πολεμοκαπηλείας. Ο εχθρός εί-
ναι στην ίδια μας τη χώρα, είναι η
άρχουσα τάξη που βγάζει κέρδη
από τον πόλεμο και μας καλεί να θυ-
σιαστούμε για τα συμφέροντά της. 

Λέανδρος Μπόλαρης
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Ένα ακόμα βήμα της βαθιάς εμπλοκής
της κυβέρνησης της ΝΔ στον ιμπεριαλι-

στικό πόλεμο στην Ουκρανία στο πλευρό του
ΝΑΤΟ αποκαλύφθηκε την περασμένη βδομά-
δα. Συγκεκριμένα ο Σολτς, ο καγκελάριος της
Γερμανίας ανακοίνωσε ότι υπάρχει συμφωνία
με την ελληνική κυβέρνηση για την αποστολή
Τεθωρακισμένων Οχημάτων Μάχης (ΤΟΜΑ)
ΒΜΡ-1 στην Ουκρανία, και την αντικατάστασή
τους από γερμανικά Marder 1A3/5. Ο Μητσο-
τάκης είχε «ξεχάσει» να αναφέρει την «τράμ-
πα» στην συνέντευξη Τύπου που έδωσε μετά
το Συμβούλιο Κορυφής της ΕΕ. 

Αλλά υπάρχει και ο Αμερικάνος υπουργός
Άμυνας Λόιντ Όστιν που στις 24 Μάη έδινε
δημόσια συγχαρητήρια σε μια σειρά χώρες
για την αποστολή οπλισμού στην ουκρανική
κυβέρνηση, ανάμεσά τους και την Ελλάδα.
Οπλισμός βαρύς, όπως πυρομαχικά για τα
πυροβόλα τα 155 χιλιοστών που έχουν στεί-
λει οι ΗΠΑ στον ουκρανικό στρατό, αντιαερο-
πορικά συστήματα, τεθωρακισμένα. 

Η κυβέρνηση της ΝΔ προσπαθεί να υπο-

βαθμίσει τις αποκαλύψεις. Ο Παναγιωτόπου-
λος ο υπουργός Άμυνας και μετά ο Οικονό-
μου, κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπαν, λίγο-
πολύ, ότι δεν είναι και μεγάλο ζήτημα, πρό-
κειται για οπλισμό που προέρχεται από «απο-
θέματα». Πράγματι, τα ΒΜΡ-1 είναι τεθωρα-
κισμένα που κατασκευάστηκαν στην τότε
Ανατολική Γερμανία πριν πενήντα χρόνια.
Επειδή είναι «σοβιετικής» προέλευσης ο ου-
κρανικός στρατός δεν χρειάζεται να εκπαι-
δευτεί από την αρχή στη χρήση τους. Με άλ-
λα λόγια, και μεγαλύτερη εμπλοκή στην Ου-
κρανία και κλιμάκωση του ανταγωνισμού με
την Τουρκία. Πιο κυνική δεν γίνεται. 

Όμως, δεν είναι μόνο ο κυνισμός. Τον Φλε-

βάρη η κυβέρνηση είχε στείλει δυο μεταγω-
γικά αεροπλάνα με καλάσνικοφ, και φορητά
αντιαρματικά ρουκετοβόλα. Τώρα στέλνει τε-
θωρακισμένα, που θα φορτωθούν σε τρένα
που μεταφέρουν αμερικάνικο πολεμικό υλικό
από την Αλεξανδρούπολη. Δηλαδή, η κυβέρ-
νηση βουτάει πιο βαθιά τα χέρια της στο αί-
μα που χύνεται άφθονο στις μάχες στο
Ντονμπάς με χιλιάδες Ουκρανούς και Ρώ-
σους φαντάρους να γίνονται καθημερινά
κρέας για τα κανόνια. 

Παγίδα
Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ σωστά καταγγέλλουν

την αποστολή των τεθωρακισμένων και του

άλλου πολεμικού υλικού στην Ουκρανία.
Όμως, πέφτουν στην παγίδα της κυβέρνη-
σης όταν δέχονται να κάνουν τη συζήτηση με
βάση το κριτήριο πόσο απαραίτητα είναι τα
BMP-1 για την «άμυνα των νησιών μας» ή αν
πιο ισχυρή θωράκιση των Marder ισοφαρίζει
το μικρότερου διαμετρήματος πυροβόλο
τους και άλλα παρόμοια. 

Καμιά εμπλοκή στον ιμπεριαλιστικό πόλε-
μο στην Ουκρανία είτε με όπλα είτε με κυ-
ρώσεις, όχι στους εξοπλισμούς, έξω από το
ΝΑΤΟ, σταματήστε τον αντιδραστικό αντα-
γωνισμό με την Τουρκία, αυτά είναι τα αιτή-
ματα του εργατικού κινήματος και της Αρι-
στεράς.

…Όχι κλιμάκωση 
της έντασης στο Αιγαίο

Όχι αποστολή τεθωρακισμένων
στην Ουκρανία…
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Την Παρασκευή 10 Ιούνη έρχεται στη
Θεσσαλονίκη ο καγκελάριος της
Γερμανίας για να συμμετέχει στο

δείπνο της Συνόδου της Διαδικασίας Συ-
νεργασίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
(SEECP). Αυτή η «Διαδικασία Συνεργα-
σίας» είναι ένα μάζεμα των κυβερνήσεων
όλων των Βαλκανικών χωρών από τη Σλο-
βενία και τη Μολδαβία μέχρι την Ελλάδα
και την Τουρκία, όπου αυτή τη στιγμή
προεδρεύει η Ελλάδα. Για χρόνια κανένας
δεν έδινε σημασία σε αυτά τα μαζέματα.
Τώρα όμως ο Μητσοτάκης κάλεσε τον
Όλαφ Σολτς γιατί ο πόλεμος στην Ουκρα-
νία έχει βάλει στην ημερήσια διάταξη την
επιτάχυνση της ένταξης στο ΝΑΤΟ και την
ΕΕ των χωρών των δυτικών Βαλκανίων.

Η γερμανική βουλή ψήφισε το πακέτο
των 100δις ευρώ για τη στρατιωτική ανα-
βάθμιση της Γερμανίας και ο Σολτς τρέχει

να βάλει κάτω από τις φτερούγες του τις
χώρες αυτές. Ο Μητσοτάκης ελπίζει ότι η
Ελλάδα και όχι η Τουρκία θα γίνει ο βασι-
κός συνεταίρος σε αυτή την εξόρμηση.
Έχει σαν αφετηρία την αντιμετώπιση ότι η
Βόρεια Μακεδονία είναι ήδη ελληνικό
προτεκτοράτο. Γι’ αυτό έτρεξε όχι μόνο
να προσκαλέσει τον Σολτς, αλλά και να
στείλει τεθωρακισμένα στην Ουκρανία με
συμφωνία ότι η Γερμανία θα πουλήσει νέα
τεθωρακισμένα στην Ελλάδα.

Φωτιά
Ραφάλ από τη Γαλλία, F35 από την Αμε-

ρική, τεθωρακισμένα από τη Γερμανία,
τρομακτικές πολεμικές δαπάνες για να κα-
παρώσει ο Μητσοτάκης την θέση του ελ-
ληνικού καπιταλισμού σαν κεφαλοχώρι
της «Νοτιοανατολικής Ευρώπης». Και τρο-
μακτικοί κίνδυνοι ότι θα πάρει φωτιά το Αι-
γαίο από τις κόντρες με τον Ερντογάν. 

Αυτούς τους κινδύνους δεν θα τους
σβήσει καμιά «μεσολάβηση» της Γερμα-
νίας ανάμεσα σε Αθήνα και Άγκυρα. Η
υπουργός εξωτερικών της Γερμανίας έρ-
χεται στην Αθήνα την Τετάρτη και πηγαί-
νει στην Άγκυρα την Πέμπτη αυτής της
βδομάδας. Οι φιλοκυβερνητικές εφημερί-
δες προβάλλουν αυτό το ταξίδι σαν «ειρη-
νευτική πρωτοβουλία» για εκτόνωση της
ελληνοτουρκικής έντασης. Στην πραγμα-
τικότητα, η Υπ.Εξ της Γερμανίας στρώνει
το έδαφος για την πολεμική εξόρμηση
του Καγκελάριου.

Από το ξεκίνημα του πολέμου στην Ου-
κρανία διαπιστώναμε δυο πράγματα: πρώ-
το ότι ο πόλεμος είναι σύγκρουση των ιμ-
περιαλισμών στο έδαφος της Ουκρανίας

και δεύτερο ότι οξύνει τους ανταγωνι-
σμούς πολύ πέρα από τα εδάφη της Ου-
κρανίας. Τώρα πια αυτές οι διαπιστώσεις
φαίνονται ξεκάθαρα. Μετά τη Φινλανδία και
τη Σουηδία, σειρά παίρνουν τα Βαλκάνια.
Οι «ουδετερότητες» ξηλώνονται, οι εξοπλι-
σμοί κλιμακώνονται, το πέρασμα από τις δι-
πλωματικές αψιμαχίες  στα θερμά επεισό-
δια μπαίνει στην ημερήσια διάταξη.

Μόνο η διεθνιστική πάλη του αντιπολε-
μικού κινήματος μπορεί να δώσει λύση. Η
ελπίδα μας είναι οι εργάτες και οι νεολαίοι
που τόσες φορές έχουν βγει στους δρό-
μους αντιπολεμικά στη Γερμανία, στη
Βρετανία, στις ίδιες τις ΗΠΑ. Αν αυτό
ισχύει μια φορά για τον πόλεμο στην Ου-
κρανία, ισχύει δέκα φορές για τη γειτονιά
μας: Άγκυρα-Αθήνα-Λευκωσία, εχθρός
μας το κεφάλαιο και η στρατοκρατία!

Γυρίστε στις σελ. 10-11

Στις 40.050 ευρώ ανέβηκε ο δείκτης της οικονομι-
κής εξόρμησης με τα 3.500 ευρώ που μαζεύτη-

καν αυτή την εβδομάδα.
Ευχαριστούμε για τις προσωπικές ενισχύσεις,

τους συντρόφους και τις συντρόφισσες. 200 ευρώ
Γιάννης Τ. Από 100: Ελένη Κ., Μιχάλης Τ., Μαρία Γ.,
Βαγγέλης Μ., από 50: Γιάννης Μ., Βασίλης Π., Εφη
Θ., Δέσποινα Κ., Νίκος Π., 30: Αργυρή Ε., από 20:
Αγγέλα Χ., Αντρέας Π.,  Μανώλης Σ., Αρης Ζ., Νά-
σος Μ., Λουκάς Β., Μαρία Α., από 15: Αρια Σ., Κώ-
στας Μ., Λεωνίδας Π., Θοδώρα Π., Αντωνία Η., από
10: Κώστας Λ., Σοφία Γ., Νίκος Λ., Παναγιώτης Ο.,
Γιώργος Γ., Ηλιάνα Κ. 

Ευχαριστούμε τις φίλες και τους φίλους που γρά-
φτηκαν συνδρομητές στο περιοδικό Σοσιαλισμός
από τα κάτω: Δημήτρης Τ., Σωτήρης Κ., Λευτέρης
Α., Αγγελος Σ., Ελένη Α., Μυρτώ Μ., Νίκος Π., Κατε-
ρίνα Τ., Αργυρώ Κ., Νίκος Φ., Σταυρούλα Φ., Γιώρ-
γος Τ.,Τίνα Κ., Φύλλια Π., Μαρία Π., Νίκος Μ.

Επίσης όσες και όσους γράφτηκαν ή ανανέωσαν
την συνδρομή τους στην εφημερίδα Εργατική Αλλη-
λεγγύη: Βασίλης Α., Λίλιαν Μ., Τόνια Α., Μήτσι Μ.,
Φούλη Σ., Μανώλης Μ., Αννα Τ., Δημήτρης Χ., Σω-
κράτης Τ., Μπάμπης Λ., Βασίλης Μ., Τάσος Τ. 

Σας περιμένουμε όλες και όλους στα πάρτυ οικο-
νομικής ενίσχυσης της εφημερίδας μας, που οργα-
νώνουν οι γειτονιές.

Ευχαριστούμε τα συνδικάτα που προμηθεύονται
προσκλήσεις για το τριήμερο φεστιβάλ Μαρξισμός
2022.

OIKONOMIKH
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Μακρύ πολεμοκάπηλο χέρι
                στα Βαλκάνια

Μητσοτάκης και Σολτς
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ΕΛΜΕ και ΣΕΠΕ προς
τα Συνέδρια ΟΛΜΕ-ΔΟΕ

ΠΟΕΔΗΝ

Εμπρός 
για απεργία
Το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔΗΝ θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9/6, μια

βδομάδα μετά το τριήμερο Συνέδριό της και μέσα σε μια περίοδο πολλών και
μεγάλων κινητοποιήσεων των υγειονομικών στα νοσοκομεία. Η πρότασή μας ως
Ενωτικό Κίνημα Υγειονομικών για την Ανατροπή είναι για μια μεγάλη απεργία σε
όλα τα νοσοκομεία στις 22 Ιούνη. 

Οι υγειονομικοί ήμασταν οι πρώτοι -πανευρωπαϊκά- που στις 7 Απρίλη του ‘20
με απεργιακές κινητοποιήσεις σπάσαμε την απαγόρευση των κινητοποιήσεων μέ-
σα στο λοκντάουν και από τότε δεν έχουμε σταματήσει. Δώσαμε μάχες για να πα-
ραμείνουν οι συμβασιούχοι στη δουλειά και τα καταφέραμε, διεκδικήσαμε μέτρα
προστασίας, αντισταθήκαμε στη μετατροπή των νοσοκομείων σε μίας νόσου.

Αυτές οι μάχες δεν έχουν τελειώσει. Αντίθετα. Η κυβέρνηση, σε όλη τη διάρ-
κεια της πανδημίας και τώρα, αυτό που κάνει είναι να ενισχύει τον ιδιωτικό τομέα
και να αφήνει το ΕΣΥ υποστελεχωμένο. Αυτή τη στιγμή στα δημόσια νοσοκομεία
λείπει πολύ περισσότερο προσωπικό σε σχέση με πριν την πανδημία, σε αντίθεση
με τα ψεύτικα αφηγήματα της κυβέρνησης. Και ταυτόχρονα οι ανάγκες τώρα εί-
ναι περισσότερες γιατί έχουμε να αντιμε-
τωπίσουμε συσσωρευμένα τα περιστατικά
από τις υπόλοιπες νόσους που είχαν παρα-
μεληθεί για όσο διάστημα τα δημόσια νο-
σοκομεία δέχονταν μόνο covid. Είναι φτω-
χός κόσμος που δεν μπορεί να πληρώσει
στον ιδιωτικό τομέα και έχει μείνει πολύ πί-
σω στις τακτικές του θεραπείες. Αυτά τα
δύο, το λίγο προσωπικό και οι αυξημένες
ανάγκες, δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγ-
μα.

Τα αποτελέσματα του Συνεδρίου δεν
αποτυπώνουν τη μαχητική διάθεση των ερ-
γαζομένων που ξεδιπλώθηκε το προηγού-
μενο διάστημα και που συνεχίζει και σήμε-
ρα. Ενισχύθηκε η ΔΑΚΕ, που η προσπά-
θειά της μέσα στο Συνέδριο ήταν να αντι-
στρέψει αυτή την πραγματικότητα που
ζούμε στα νοσοκομεία, αλλά το άθροισμα
των εδρών της Αριστεράς παραμένει μεγα-
λύτερο από της ΔΑΚΕ, ενώ η ΔΗΣΥ του Γιαννάκου, προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ (ΠΑ-
ΣΚΕ), παραμένει πρώτη δύναμη. Όμως η πίεση από τα κάτω μπορεί να καθορίσει
τα πράγματα κόντρα στους συσχετισμούς.

Στο συνέδριο πάρθηκε η απόφαση να γράφονται οι Συμβασιούχοι Ορισμένου
Χρόνου (ΣΟΧ) στην Ομοσπονδία, που είναι θετική εξέλιξη, όμως, δεν ίσχυσε το
ίδιο για τους εργολαβικούς. Αυτό σημαίνει ότι σε αυτό το θέμα είμαστε στα μισά
του δρόμου γιατί είναι οι ίδιοι οι ΣΟΧ που θα μεταφερθούν στον εργολάβο. Από
τη μεριά μας θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε ότι όλο το προσωπικό ενός νοσοκο-
μείου να μπορεί να παλεύει ενωμένο είτε είναι σε εργολάβο είτε όχι, καθώς μία
από τις μεγάλες μάχες είναι ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις και τους εργολάβους.

Όλες αυτές τις μάχες τις οργανώνουμε σε κάθε νοσοκομείο ξεχωριστά, αλλά
θα τις ανοίξουμε και στο Γενικό Συμβούλιο της Πέμπτης. Εκεί θα διεκδικήσουμε
τη στήριξη των κινητοποιήσεων που οργανώνονται σε διάφορα νοσοκομεία ενάν-
τια στην εντατικοποίηση και την υποστελέχωση, όπως στα Παίδων και όχι μόνο,
και κλιμάκωση με απεργία στις 22 Ιούνη με όλα τα αιτήματα -μαζικές προσλήψεις,
ένταξη στα ΒΑΕ, αύξηση μισθών και να βάλουμε στοπ στην ιδιωτικοποίηση του
ΕΣΥ. 

Τέλος, διεκδικούμε να κάνει πράξη η ΠΟΕΔΗΝ την απόφαση του Συνεδρίου για
συμμετοχή στη στάση εργασίας και την αντιφασιστική κινητοποίηση στις 15/6, δη-
λαδή να την οργανώσει, να βγάλει δικά της υλικά -αφίσα και ανακοίνωση. Μας
αφορούν οι αντιφασιστικές και αντιρατσιστικές μάχες, γιατί είναι ζήτημα πώς θα
παλέψουμε ενάντια στον αποκλεισμό των μεταναστών και των προσφύγων από τη
δημόσια Υγεία.     

Ζαννέτα Λυσικάτου, 
μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔΗΝ, 

εκλεγμένη με το Ενωτικό Κίνημα Υγειονομικών για την Ανατροπή

Συνεχίζονται οι γενικές συ-
νελεύσεις και οι εκλογές
στους ΣΕΠΕ και τις ΕΛΜΕ

όλης της χώρας για την ανάδειξη
αντιπροσώπων στα συνέδρια της
ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ. Οι εκπαιδευ-
τικοί του δικτύου «Η Τάξη μας»
δίνουν τη μάχη για την ενίσχυση
της αντικαπιταλιστικής αριστε-
ράς μέσα από τα σχήματα που
συγκροτούν τις Παρεμβάσεις/Κι-
νήσεις/Συσπειρώσεις.

Στις 8 Ιούνη γίνονται οι εκλο-
γές στον ΣΕΠΕ Ξάνθης. «Δίνουμε
τη μάχη πρώτα από όλα για να
έχει συμμετοχή η συνέλευση που
γίνεται παραμονή των εκλογών
ώστε να συζητηθούν όλα όσα
μας απασχολούν σαν εκπαιδευτι-
κή κοινότητα και σαν τμήμα της
εργατικής τάξης που πληττόμα-
στε από την κυβερνητική πολιτι-
κή. Και στη συνέχεια για να ενι-
σχύσουμε στις εκλογές το αντι-
καπιταλιστικό ρεύμα μέσα στα
σχολεία», μας είπε ο Τζεμαλή
Μηλιαζήμ, υποψήφιος με την Αρι-
στερή Αγωνιστική Κίνηση. «Είναι
θετικό ότι τελικά οι διαδικασίες
θα γίνουν αποκλειστικά διά ζώ-
σης και ότι η προσπάθεια των
ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ να εφαρμοστεί ο
νόμος Χατζηδάκη δεν πέρασε.
Προφανώς η επίθεση αυτή δεν
τέλειωσε, είναι κάτι που πρέπει
να συζητήσουμε στη συνέλευση,
ότι ούτε από Σεπτέμβρη θα επι-
τρέψουμε να υλοποιηθεί αλλά θα
παλέψουμε για την ανατροπή
του.

Από εκεί και πέρα, θα ξεδιπλώ-
σουμε όλα τα μέτωπα πάλης. Τον
αγώνα για να σταματήσει ο πόλε-
μος στην Ουκρανία και η εμπλο-
κή της χώρας, για να σταματή-
σουν οι εξοπλισμοί και να κλεί-
σουν οι βάσεις που δίπλα μας
στην Αλεξανδρούπολη η βάση
έχει αναβαθμιστεί σε κέντρο των
πολεμικών επιχειρήσεων. Τη μά-
χη ενάντια στην ακρίβεια και τη
λεηλασία των μισθών μας με την
έκρηξη του πληθωρισμού. Και βέ-
βαια τον αγώνα ενάντια στις επι-
θέσεις στο δημόσιο σχολείο με
την αξιολόγηση, τα τεράστια τμή-
ματα, τα χιλιάδες κενά εκπαιδευ-
τικών, την εντατικοποίηση, τις
εξετάσεις PISA, τον αυταρχισμό
που βλέπουμε όχι μόνο στα πανε-
πιστήμια αλλά και προς τις δικές
μας κινητοποιήσεις». Οι εκλογές
γίνονται στο Εργατικό Κέντρο
Ξάνθης από τις 10πμ έως τις 7μμ.

Ακολουθούν στις 8 Ιούνη η γε-
νική συνέλευση και στις 9 Ιούνη

οι εκλογές στον ΣΕΠΕ Θουκυδί-
δης. «Μπροστά στο 91ο Συνέδριο
της ΔΟΕ, οι εκπαιδευτικοί έχουμε
δώσει μια σειρά από αγώνες που
έθεσαν εμπόδια στα σχέδια της
Κεραμέως, όσο και αν θέλει να
παρουσιάζει μια ωραιοποιημένη
εικόνα», μας είπε η Αναστασία
Πουλουτίδου, υποψήφια με την
Ενέδρα. «Την απεργία αποχή από
την αξιολόγηση και τις ηλεκτρονι-
κές εκλογές, τη μεγάλη απεργία
στις 11 Οκτώβρη πέρσι, την ακύ-
ρωση των εξετάσεων PISA με τη
συμμετοχή στην απεργία αλλά
και τη συμπαράσταση γονέων και
μαθητών. 

Αγώνας διαρκείας
Η δυσαρέσκεια της κοινότητας

των εκπαιδευτικών φάνηκε και
από την πτώση της ΔΑΚΕ στις
εκλογές των Συλλόγων τον Νοέμ-
βρη του '21, ενώ αντίστοιχη εικό-
να έρχεται τώρα και από τις φοι-
τητικές εκλογές με τη συντριπτι-
κή ήττα της ΔΑΠ, αλλά και από
τα νοσοκομεία όπως το Έλενα
και το Αγλαΐα Κυριακού που κα-
τάφεραν να ανατρέψουν την κυ-
ριαρχία των δεξιών παρατάξεων.
Με αυτή τη δυναμική, ενωμένοι
με όλους τους εργασιακούς χώ-
ρους, πρέπει να πάμε στο συνέ-
δριο και να μετατρέψουμε τη δυ-
σαρέσκεια απέναντι στις επιθέ-
σεις της κυβέρνησης σε αγώνα
διαρκείας ώστε να καταργήσου-
με στην πράξη το νόμο Χατζηδά-
κη και τις αντιεκπαιδευτικές επι-
λογές του Υπουργείου». Οι εκλο-
γές στον Θουκυδίδη γίνονται στο
πολιτιστικό κέντρο Μίκης Θεοδω-
ράκης στην Αργυρούπολη και
στη θεατρική σκηνή Κάρολος
Κουν στον Άλιμο, 9πμ με 5μμ.

Στις 9 Ιούνη γίνονται οι εκλο-
γές στον ΣΕΠΕ Γλυφάδας Βαρης
Βούλας Βουλιαγμένης. «Μετά
από αρκετά χρόνια, δίνουμε τη
μάχη για να έχει μεγαλύτερη πα-
ρουσία η Αριστερά στην Ομο-
σπονδία», μας είπε ο Στέλιος Για-
νούλης, υποψήφιος με τη Συνερ-
γασία για Ενότητα και Αγώνα.
«Ήδη, μέσα από τον ρόλο της σε
όλες τις μάχες που έχουν ανοίξει
ενάντια στις επιθέσεις της Κερα-
μέως και τη ΝΔ, υπάρχει άνοδος
των δυνάμεών της και πτώση της
ΔΑΚΕ. Η τάση δηλαδή που φάνη-
κε από τις εκλογές για νέα ΔΣ
τους προηγούμενους μήνες δεί-
χνει να συνεχίζεται τώρα στις
εκλογές για το συνέδριο.

Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το
να γίνει μια ανατροπή όπως στις

φοιτητικές εκλογές με την κατα-
βαράθρωση της ΔΑΠ και την
ανάδειξη της αριστεράς σε πλει-
οψηφία, θα είναι ένα ακόμα χτύ-
πημα στην κυβέρνηση και την πο-
λιτική της. Θα είναι επιπλέον μια
πίεση σε όλες τις αριστερές δυ-
νάμεις, ακόμα και τις πιο “συντη-
ρητικές”, να ανταποκριθούν στα
καθήκοντα της περιόδου. Με δυ-
νατότητα για εμάς, την αντικαπι-
ταλιστική αριστερά, να παίξουμε
μεγαλύτερο ρόλο.

Εν όψει της ατομικής αξιολό-
γησης που έρχεται από Σεπτέμ-
βρη, χρειάζεται από το συνέδριο
να πάμε στην απεργιακή λογική.
Η απεργία-αποχή δεν αρκεί, χρει-
άζεται κλιμάκωση κι αυτό το κα-
ταλαβαίνει πλέον όλο και μεγαλύ-
τερο κομμάτι του κλάδου. Το να
καταγράψουμε λοιπόν οι Παρεμ-
βάσεις τα μεγαλύτερα δυνατά
ποσοστά στις εκλογές έχει μεγά-
λη σημασία για να μπορέσουμε
να σπρώξουμε την Ομοσπονδία
σε μια τέτοια κατεύθυνση, χωρίς
τις πλειοψηφίες που είχαμε τα
προηγούμενα χρόνια και που κά-
θε φορά έβαζαν φρένο. Ακόμα
και όταν αναγκάζονταν να κάνουν
ένα βήμα, μετά το μπλόκαραν. Το
είδαμε πέρσι με την απεργία του
Οκτώβρη που, παρά τα συντρι-
πτικά ποσοστά συμμετοχής, η
ηγεσία δεν έδωσε συνέχεια.

Άρα οι εκλογές είναι μια πολύ
ουσιαστική διαδικασία μάχης που
θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό το
πώς θα συνεχιστεί η σύγκρουση
με την Κεραμέως. Αυτό θα παίξει
ρόλο συνολικότερα στο εργατικό
κίνημα. Είμαστε το μεγαλύτερο
συνδικάτο στο δημόσιο τομέα κι
αυτή τη δύναμη πρέπει να τη βά-
λουμε σε κίνηση». Οι εκλογές γί-
νονται στο Πολιτιστικό Κέντρο
Ιωνία στη Βούλα, 11πμ με 7μμ.

Λ.Β.

ΣΕΠΕ Ξάνθης
Εκλογές 8/6

ΣΤ’ ΣΕΠΕ Θεσσαλονίκης 
Ο Αριστοτέλης
Γενική Συνέλευση 8/6, 
Εκλογές 9/6

ΣΕΠΕ Θουκυδίδης
Γενική Συνέλευση 8/6
Εκλογές 9/6

ΣΕΠΕ Γλυφάδας Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης
Εκλογές 9/6

ΕΛΜΕ Πειραιά
Εκλογές 20/6
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Συντονίζουμε τις μάχες στα Νοσοκομεία
Σε μέρα δράσης στα νοσοκομεία εξελίσσεται η Πέμπτη 9

Ιούνη με στάσεις εργασίας, συγκεντρώσεις και εξορμήσεις
στις πύλες, με πρωτοβουλία του Συντονιστικού Νοσοκομεί-

ων. Βροχηδόν βγαίνουν οι καταγγελίες από τα σωματεία των
υγειονομικών για τις ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές, οι
οποίες κάνουν αδύνατη την ομαλή λειτουργία των εφημεριών,
των τμημάτων επειγόντων περιστατικών και πολλών κλινικών.
Από παντού το αίτημα για μαζικές προσλήψεις και μονιμοποίηση
των συμβασιούχων έρχεται πιο επιτακτικά από ποτέ. 

Στάση εργασίας 7πμ-9πμ και συγκέντρωση στην πύλη έχει κη-
ρύξει το σωματείο εργαζομένων του Αγίου Σάββα για τις 9/6.
Όπως μας λέει η Ειρήνη Γεωργοπούλου, συμβασιούχος στην κα-
θαριότητα του νοσοκομείου «η κυβέρνηση στην κυριολεξία παίζει
κορώνα γράμματα τις ζωές των καρκινοπαθών. Ο μέσος χρόνος
αναμονής για τις διαγνωστικές εξετάσεις και μετά μέχρι να κλεί-
σει το ραντεβού με τον γιατρό και να ξεκινήσει η θεραπεία είναι
πολύ μεγάλος. Στη νυχτερινή βάρδια είναι μόνο μία νοσηλεύτρια.
Πού να πρωτοπάει; Οι άδειες και τα ρεπό είναι μειωμένα για να
βγαίνει η δουλειά εις βάρος της σωματικής και ψυχικής υγείας
των εργαζόμενων. 

Η κυβέρνηση υποβαθμίζει το ΕΣΥ για να φέρει την ιδιωτικοποί-
ηση με πολλούς τρόπους. Αυτό είναι οι εργολάβοι που τους χρυ-
σοπληρώνουμε για να παίρνουν οι εργαζόμενοι μισθό κατώτερο
από τον κατώτατο με άθλια ελαστικά ωράρια. Αυτό είναι τα απο-
γευματινά χειρουργεία στα δημόσια νοσοκομεία που θα τα πληρώ-
νει ο κόσμος, με ιδιώτες γιατρούς που θα βάζουν στην τσέπη πολ-
λά χρήματα χρησιμοποιώντας την υποδομή και το κακοπληρωμένο
προσωπικό του νοσοκομείου. Αυτή είναι η κυβέρνηση του Μητσο-
τάκη. Σπαταλάει λεφτά για Ραφάλ και όχι για τη δημόσια και δωρε-
άν Υγεία, όχι για καναντέρ. Στέλνει όπλα στην Ουκρανία, ενώ ο κό-
σμος δεν έχει να πληρώσει το ρεύμα και το σουπερμάρκετ».  

ΓΝΑ Γεννηματάς 
Συνεχίζονται οι αγωνιστικές δράσεις των εργαζόμενων στο ΓΝΑ

Γεννηματάς, που ξεκίνησαν από τις 30/5 με συγκεντρώσεις και ενη-
μέρωση των ασθενών για τις τραγικές συνέπειες της υποστελέχω-
σης και τις συνεχείς εφημερίες που εξοντώνουν το ήδη εξαντλημέ-
νο προσωπικό. Τη Δευτέρα 6/6 το μεσημέρι έγινε νέα συνέλευση
για να συζητηθούν οι εξελίξεις και να οργανωθεί η συνέχεια.

«Μας ενημέρωσαν ότι άλλαξε το πρόγραμμα της εφημέρευσης
με την προσθήκη του νοσοκομείου Αλεξάνδρα να εφημερεύει μαζί
μας. Όλες και όλοι στη συνέλευση είπαμε ότι αυτό δεν θα αλλάξει
κάτι επί της ουσίας, αν δεν γίνουν μαζικές προσλήψεις μόνιμου
προσωπικού», μας είπε η Αργυρή Ερωτοκρίτου, μέλος ΔΣ σωμα-
τείου εργαζομένων ΓΝΑ Γεννηματάς και ΓΣ ΟΕΝΓΕ. «Επίσης, εικό-
να όλων ήταν ότι η δράση ενημέρωσης των ασθενών που ερχόταν
στην εφημερία έπαιξε τρομερό ρόλο. Νοσηλεύτρια σε τοποθέτησή
της παρατήρησε ότι ασθενείς και συνοδοί σχολίαζαν πολύ θετικά
αυτή τη δράση και έλεγαν ότι “τα πράγματα δεν είναι όπως μας τα
παρουσιάζουν στα ΜΜΕ”. Είναι πολύ σημαντικό να δίνεις αυτή τη
διάσταση στον κόσμο που έρχεται στα νοσοκομεία, γιατί όλοι μαζί
έχουμε να παλέψουμε για τη δημόσια Υγεία.

Συζητήσαμε επίσης για τις μετακινήσεις στα Παίδων ως κάτι
που αφορά όλους μας γιατί είναι αποτέλεσμα της υποστελέχω-
σης, αλλά και για τα πολυανθεκτικά μικρόβια που συζητιούνται
έντονα αυτή την περίοδο. Δεν είναι μόνο οι ελλείψεις σε προσω-
πικό καθαριότητας, αλλά και του νοσηλευτικού, που είναι ένας
για σαράντα ασθενείς. Ούτε χώροι για απομονώσεις υπάρχουν.
Ήρθε στο νοσοκομείο ο Σήψας της εταιρίας λοιμώξεων για να
δώσει οδηγίες για τα πολυανθεκτικά. Μα δεν μπορούν να εφαρ-
μοστούν αυτές οι οδηγίες από τις ελλείψεις. 

Από κει και πέρα, όλες και όλοι καταλάβαιναν ότι η πλειοψηφία
του σωματείου ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ προσπαθούν να σαμποτάρουν αυ-
τές τις δράσεις. Εμείς όμως πήραμε απόφαση ότι θα συνεχίσου-
με και οργανώνουμε ξανά να είμαστε στην αρχή της εφημερίας
έξω από τα ΤΕΠ με ντουντούκα, πανό και προκηρύξεις και την
Πέμπτη 9/6 στις 8πμ προχωράμε σε στάση εργασίας με την κά-
λυψη της ΕΙΝΑΠ και συγκέντρωση στη διοίκηση».

Απόφαση για κινητοποίηση στην πύλη στις 9/6, 8πμ, πήρε και
το Σωματείο Εργαζόμενων στο Δρομοκαΐτειο.

Στάση εργασίας και κινητοποίηση
στη διοίκηση του Αγ. Σοφία πραγ-

ματοποίησαν τη Δευτέρα 6/6 εργαζό-
μενοι των νοσοκομείων Παίδων Αγλαΐα
Κυριακού και Αγία Σοφία, μετά από
απόφαση του σωματείου εργαζομένων
του Αγλαΐα Κυριακού και της 5μελούς
επιτροπής ΕΙΝΑΠ του Αγία Σοφία. Η κι-
νητοποίηση έγινε ενάντια στις μετακι-
νήσεις παιδοαναισθησιολόγων από τα
δύο νοσοκομεία στο Καραμανδάνειο
Νοσοκομείο Πάτρας, απαιτώντας ταυ-
τόχρονα άμεσα μαζικές προσλήψεις
μόνιμου προσωπικού.

«Αυτό που κάνουν είναι να μεταφέ-
ρουν το πρόβλημα από το Καραμανδά-
νειο στα νοσοκομεία Παίδων της Αθή-
νας», δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγ-
γύη ο Γιώργος Σέρβος, αντιπρόερδος
του σωματείου εργαζομένων του
Αγλαΐα Κυριακού. «Η εγκατάλειψη του
αναισθησιολογικού τμήματος που οδή-
γησε στο να μην υπάρχει πλέον κανέ-
νας γιατρός αναισθησιολόγος εκεί, δεν
μπορεί να αντιμετωπιστεί με ημίμετρα
και με αποσπάσεις γιατρών από το
Αγλαΐα Κυριακού και το Αγία Σοφία.
Ήδη κάνουμε εφτά με οχτώ εφημερίες
τον μήνα, το οποίο συνιστά παράνομο
ωράριο εργασίας. Το αποτέλεσμα των
μετακινήσεων θα είναι να λειτουργεί
τυπικά το Καραμανδάνειο και περαιτέ-
ρω υπολειτουργία στα νοσοκομεία
Παίδων εδώ. 

Είναι μια συνέχεια της εγκληματικής

πολιτικής που ακολουθούν οι κυβερνή-
σεις τα τελευταία χρόνια. Εμείς ως μέ-
λη του νεοκλεγμένου ΔΣ του σωματεί-
ου του Αγλαΐα Κυριακού θα οργανώ-
σουμε μέχρι τέλους αυτόν τον αγώνα,
καλέσαμε σήμερα έκτακτη στάση ερ-
γασίας και κινητοποίηση με αρκετά με-
γάλη συμμετοχή στον χειρουργικό το-
μέα και σε συντονισμό με την 5μελή
των γιατρών του Αγία Σοφία. Και από
το Παίδων Πεντέλης προσπαθούν να
αποσπάσουν προσωπικό που είναι εγ-
κληματικό, γιατί θα είναι η τρίτη φορά
μέσα σε έναν χρόνο που θα υποβαθμί-
σουν τη λειτουργία του συγκεκριμένου
νοσοκομείου».

Αντιπροσωπεία από μέλη του σωμα-
τείου του Αγλαΐα και της επιτροπής
των γιατρών του Αγία Σοφία μαζί με το
μέλος ΔΣ της ΕΙΝΑΠ, Κώστα Καταρα-
χιά, απαίτησε από τη διοίκηση να στα-
ματήσει οποιαδήποτε μετακίνηση και
να γίνουν προσλήψεις. Η απάντηση
της διοίκησης ήταν να ρίξει το μπαλάκι
στο υπουργείο. «Αυτό που καταλάβαμε
είναι ότι η διοίκηση και το υπουργείο
ετοιμάζονται για να κάνουν τις μετακι-
νήσεις. Τώρα προσπαθούν κάπως να
γλιτώσουν μιλώντας για τρεις μέρες
απόσπαση μόνο. Εμείς τους είπαμε ότι
δεν μπορεί να λειτουργήσει με αυτόν
τον τρόπο. Ετοιμαζόμαστε για κλιμά-

κωση των κινητοποιήσεων», τόνισε η
πρόεδρος του σωματείου εργαζομέ-
νων του Αγλαΐα Κυριακού, Μαρία Αλι-
φιέρη, μετά τη συνάντηση με την διοί-
κηση. Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας
οργανώνει το σωματείο την Πέμπτη
9/6 στις 8πμ στην πύλη του Αγλαΐα Κυ-
ριακού και παράσταση διαμαρτυρίας
στον υποδιοικητή με κύριο αίτημα τις
προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

Πάτρα
Στις 31/5 ο διοικητής του νοσοκομεί-

ου ανακοίνωσε ότι το Καραμανδάνειο
«δε δύναται πλέον να εφημερεύει», με-
τά από παραίτηση και αναρρωτικές
άδειες των αναισθησιολόγων. Είναι
σκάνδαλο γιγατόνων να μην μπορεί να
εφημερεύσει το μοναδικό παιδιατρικό
νοσοκομείο της Δυτικής Ελλάδας λό-
γω έλλειψης προσωπικού. Κυβέρνηση
και υπουργείο Υγείας, ανένδοτοι στη
διάλυση της δημόσιας Υγείας, απάντη-
σαν με πρόσκαιρες μετακινήσεις αντί
για προσλήψεις μόνιμων γιατρών. 

Μια πρώτη πολύ μαζική απάντηση
πήραν το απόγευμα της Παρασκευής
3/6 στην ίδια την Πάτρα. Όπως περι-
γράφει το ΣΕΚ Πάτρας σε ανάρτησή
του: «Μαζικά συμμετείχαν στο συλλα-
λητήριο εργαζόμενοι, νεολαία, φοιτη-
τές με το πανό τους, πολλοί υγειονομι-
κοί από το Καραμανδάνειο, αλλά και
από άλλα νοσοκομεία της πόλης, η ΕΙ-
ΝΑ, συνταξιούχοι, γονείς με τα παιδιά
τους, ο Δήμος και δημοτικές κινήσεις,
το ΣΕΚ και άλλα κόμματα και οργανώ-
σεις της αριστεράς. Η ανακοίνωση του
ΣΕΚ που καλούσε σε κλιμάκωση απερ-
γιακή με κέντρο τον συντονισμό των
σωματείων των νοσοκομείων αλλά και
σε πρωτοβουλία του Εργατικού Κέν-
τρου για γενική απεργία στην πόλη,
μοιράστηκε μαζικά και άνοιξε την συ-
ζήτηση για το πως συνεχίζουμε».

Μάνος Νικολάου

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΙΔΩΝ

6/6, Κινητοποίηση στην Διοίκηση του Νοσοκομείου Παίδων Αγ. Σοφία. Φωτό: Μάνος Νικολάου

Πάτρα 3/6, Μαζική κινητοποίηση για το Καραμανδάνειο. Φωτό: ΣΕΚ Πάτρας
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Η ΕΙΝΑΠ
πρέπει 
να στηρίζει
τους αγώνες

Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ που έγινε στις 6/6
ήταν αναντίστοιχο των επιθέσεων,

αλλά κυρίως της οργής και της διάθε-
σης των γιατρών μέσα στα νοσοκο-
μεία να κλιμακώσουν τις κινητοποι-
ήσεις τους ενάντια σε μια κυβέρνηση
που διαλύει τα πάντα. 

Η Παγώνη, πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ με
την ΔΑΚΕ, ως εκπρόσωπος της κυ-
βέρνησης, στηρίχτηκε σε μια ημερή-
σια διάταξη με πολλά κατακερματι-
σμένα θέματα για να ξεφύγει από τις
αιχμές και εν τέλει με έναν παρελκυ-
στικό τρόπο να μπλοκάρει αγωνιστι-
κές αποφάσεις. Απέναντι σε αυτή τη
μεθόδευση, μόνο το Ενωτικό Κίνημα
για την Ανατροπή αντιδράσαμε σε όλη
τη διάρκεια της συνεδρίασης για να
φτάσουμε τελικά προς το τέλος να
συζητάμε για τη στήριξη στις κινητο-
ποιήσεις που οργανώνονται σε νοσο-
κομεία, που δεν ήταν καν στην ημερή-
σια διάταξη. 

Πρόταση για απεργία
Δυστυχώς, ούτε οι υπόλοιπες παρα-

τάξεις βοήθησαν σε αυτήν την κατεύ-
θυνση. Από τη μεριά μας βάλαμε την
πρόταση για στάση εργασίας όλων
των γιατρών του λεκανοπέδιου την
Πέμπτη 9/6 και κλιμάκωση με απεργία
στις 22/6. 

Μάλιστα, η ΔΗΠΑΚ (ΠΑΜΕ) κόντρα-
ρε και τις δύο, επικαλούμενη την 
ΠΟΕΔΗΝ και την ΟΕΝΓΕ ως τις ομο-
σπονδίες που πρέπει να πάρουν αυ-
τές τις αποφάσεις και ότι «δεν προλα-
βαίνουμε να οργανώσουμε». Το μόνο
που καταφέραμε πάνω σε αυτό είναι η 
ΕΙΝΑΠ να στηρίξει τους γιατρούς μό-
νο του Γεννηματάς με στάση εργα-
σίας την Πέμπτη, που έχουν την κινη-
τοποίηση στη διοίκηση. Όλοι δέχτη-
καν ότι πρέπει να υπάρξει κινητοποί-
ηση για τα νοσοκομεία μέσα στον Ιού-
νη, χωρίς το «απεργιακή» μπροστά με-
τά από διαφωνία της ΔΗΠΑΚ.

Σε σχέση με όσους γιατρούς δέχον-
ται εντέλλεσθε για μετακινήσεις, η ΕΙ-
ΝΑΠ αποφάσισε ότι τους καλύπτει να
μην υπακούσουν. Επίσης, αποφασί-
στηκε η συμμετοχή στην αντιφασιστι-
κή απεργιακή κινητοποίηση στις 15/6
στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Σχετικά
με τη συμμετοχή στη σύσκεψη του
ΠΑΜΕ ψηφίσαμε λευκό, γιατί η εμπει-
ρία μας είναι ότι σε αυτές τις συγκεν-
τρώσεις δεν υπάρχει ποτέ σχεδια-
σμός αγωνιστικής απεργιακής κλιμά-
κωσης. 

Κώστας Καταραχιάς, 
μέλος ΔΣ σωματείου εργαζομένων

Έλενα και ΔΣ ΕΙΝΑΠ με το 
Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή

Εκλογές ΣΕΛΜΑ (Μετρό): Τετάρτη 8/6, 7πμ-7μμ,
στην αίθουσα του ΣΕΛΜΑ, Αθηνάς 67, 3ος όροφος

Στηρίζουμε-Ψηφίζουμε Συγκοινωνιακή Ανατρεπτι-
κή Συσπείρωση με υποψήφιους τους: Νικόλαο
Σμπαρούνη και Αλέξη Τόμπορη.

Σε κείμενό της, η Συγκοινωνιακή Ανατρεπτική Συ-
σπείρωση αναφέρει, ανάμεσα σε άλλα: «Μετά από
χρόνια λιτότητας και μειώσεις μισθών, μέσα στο
απόγειο της υγειονομικής κρίσης που προκάλεσε η
μακροχρόνια υπονόμευση της δημόσιας περίθαλ-

ψης και τη βίαιη κλιμάκωση των οικονομικών αντα-
γωνισμών σε ένοπλες συρράξεις, καλούν τους εργά-
τες να καταβάλουν δυσβάσταχτο φόρο χρήματος
και αίματος. 

Το εργατικό κίνημα έχει τη δύναμη και τη διάθεση
να σταματήσει αυτή την επίθεση. Η κάθοδός μας
στις εκλογές του ΣΕΛΜΑ στοχεύει στο να κλιμακω-
θούν αγωνιστικά και απεργιακά οι αγώνες ενάντια
στην επιβολή της “εργασιακής ειρήνης”, που θέλουν
να επιβάλουν διοίκηση της ΣΤΑΣΥ και κυβέρνηση».

Σχεδόν καθολική για άλλη μία
φορά ήταν η συμμετοχή στην

απεργία στα ναυπηγεία Σπανό-
πουλου σε Πέραμα και Σαλαμίνα
στις 7/6. Η απεργία είχε κηρυχθεί
από το Συνδικάτο Μετάλλου Αττι-
κής με κεντρικό αίτημα για υπο-
γραφή επιχειρησιακής ΣΣΕ, κα-
θώς η εργοδοσία δεν δέχτηκε τη
σύναψη στη συνάντηση της Πέμ-
πτης 2/6, ενώ έστειλε και εξώδικο
στο Συνδικάτο ενάντια στην
απεργία.

«Για να μπορέσουμε να νική-
σουμε χρειάζεται να οργανωθεί
άμεσα η κλιμάκωση των απεργια-
κών κινητοποιήσεων», δήλωσε
στην Εργατική Αλληλεγγύη ο
Χρήστος Τέλιος, εργαζόμενος
στη ζώνη του Περάματος και μέ-
λος ΔΣ του Σωματείου Ναυπηγο-
ξυλουργών. 

«Οι 24ωρες πρέπει να μετα-
τραπούν σε διαρκείας, να οργα-
νωθεί μαζική συνέλευση που θα
το αποφασίσει και θα το οργανώ-
σει. Αυτό είναι το δίδαγμα από
την απεργία των συναδέλφων δί-
πλα στην COSCO. Ταυτόχρονα
να παλέψουμε για την ενότητά
μας. Να εφαρμόζεται σε όλους η
συλλογική σύμβαση, να έχουν
όλοι μεροκάματα για να επιβιώ-
σουν. Να μην περάσουν οι δια-
σπάσεις μεταξύ μας που μας κά-
νουν πιο αδύναμους σαν εργατι-
κό κίνημα».

Σε εξέλιξη βρίσκονταν οι εκλογές του Συλλόγου
Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος (ΣΣΕ-

ΤΕ), που ξεκίνησαν από τις 6/6 και θα συνεχιστούν
στην Αθήνα μέχρι τις 8/6. 

Η Ιωάννα Παυλοπούλου, υποψήφια με την Αγωνι-
στική Προοπτική, σχολίασε: «χρειάζεται απάντηση η
στάση δύο κυβερνήσεων που επέλεξαν να χαρίσουν
νομοθετώντας τις εισφορές 17.500 δικαιούχων για
να ‘σώσουν' μια τράπεζα που εξακολουθεί μέσα
στην κρίση να βγάζει κέρδη μοιράζοντας μπόνους

στα στελέχη της, κλείνει καταστήματα, εξακολουθεί
να μειώνει προσωπικό και να εντατικοποιεί την εργα-
σία όσων απομένουν. 

Απάντηση ΚΑΙ από τους συνταξιούχους ΚΑΙ από
τους εργαζόμενους.

Είμαι υποψήφια με την Αγωνιστική Προοπτική σε
ένα ψηφοδέλτιο που θα ενώσει τις μάχες του κλά-
δου μας με τις μάχες του εργατικού κινήματος συ-
νολικά που παλεύει για δικαιώματα και ανατροπές.
Οι ανάγκες μας πάνω από τα κέρδη τους».

ΟΣΝΙΕ  Υποτιμημένο συνέδριο
Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 5/6 το Συνέδριο της Ομοσπονδίας

Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων – ΟΣΝΙΕ. Οι δυνάμεις της ΠΑ-
ΣΚΕ και της ΔΑΚΕ υποτίμησαν πολιτικά τη διαδικασία. Χαρακτηριστικό
είναι ότι έγιναν μόνο δέκα τοποθετήσεις με ελάχιστους συνέδρους πα-
ρόντες από τις συγκεκριμένες παρατάξεις στη διαδικασία της συζήτη-
σης, με τους υπόλοιπους να έρχονται μόνο για να ψηφίσουν. Συνολικά
το συνέδριο ήταν πίσω από τις ανάγκες του κόσμου και τις μάχες που
έχουν δοθεί.

«Σκοπός μας είναι να αλλάξουμε τον τρόπο που λειτουργεί η Ομοσπον-
δία, που χωρίς αμφιβολία τα τελευταία χρόνια ήταν διαδικαστικός και
γραφειοκρατικός», τόνισε στην παρέμβασή του ο Τάσος Μοσχονάς, σύνε-
δρος με την Αγωνιστική Συνδικαλιστική Κίνηση Υγειονομικών - ΑΣΚΥ.
«Έχουμε ανάγκη μια αγωνιστική Ομοσπονδία με πιο “επιθετική” διεκδίκη-
ση των αιτημάτων μας, με επίκεντρο μια νέα ΣΣΕ που να ανταποκρίνεται
στις ανάγκες μας. Μια Ομοσπονδία που θα συμμετέχει και θα οργανώνει
τις Πανεργατικές απεργίες, αλλά και θα παίρνει πρωτοβουλίες, με απερ-
γίες και στάσεις εργασίας, κλαδικά ή σε κάθε δομή Υγείας, πρωτοβουλίες
να φτιαχτούν σωματεία εκεί που δεν υπάρχουν. Παλεύουμε για μια Ομο-
σπονδία που θα παίρνει θέση σθεναρά απέναντι σε κάθε είδους σεξιστι-
κή, ρατσιστική ή φασιστική συμπεριφορά στους χώρους εργασίας. Στα
πλαίσια αυτά διεκδικούμε τη συμμετοχή της ΟΣΝΙΕ στην απεργιακή κινη-

τοποίηση στη δίκη της ΧΑ στις 15/6.
Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εργοδότες μας κατέγραψαν μεγάλα κέρδη τον

καιρό της πανδημίας εξαντλώντας το προσωπικό χωρίς καμία μισθολογι-
κή αύξηση και με ελάχιστες προσλήψεις. Απαιτούμε λοιπόν μια νέα ΣΣΕ
με αυξήσεις πάνω από 20%, που να καλύπτει τις μισθολογικές μειώσεις
από την εποχή των μνημονίων που ποτέ δεν τις πήραν πίσω, λαμβάνοντας
υπόψιν τη μείωση της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων που σύμ-
φωνα με τη ΓΣΕΕ είναι 18%. Επίσης όλοι οι εργαζόμενοι να καλύπτονται
με συμβάσεις αορίστου χρόνου. Διεκδικούμε την κρατικοποίηση όλων
των ιδιωτικών δομών Υγείας χωρίς αποζημίωση για τους εργοδότες, γιατί
το αγαθό της Υγείας δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο κέρδους. Όλα
τα παραπάνω δεν κερδίζονται γραμμένα σε ένα χαρτί, αλλά με αγωνιστι-
κές κινητοποιήσεις”.

Αποτελέσματα Συνεδρίου ΟΣΝΙΕ 
(σε παρένθεση τα αποτελέσματα το 2019)

Ταξική Ενότητα (ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ): 8 (6) έδρες στο ΔΣ και 3 (3) αντιπροσώ-
πους στη ΓΣΕΕ 
ΔΑΣ (ΠΑΜΕ): 3 (4) έδρες στο ΔΣ και 2 (1) αντιπροσώπους στη ΓΣΕΕ 
Αδέσμευτη Αγωνιστική Κίνηση (ΣΥΡΙΖΑ): 2 (3) έδρες στο ΔΣ 
και 0 (1) αντιπρoσώπους στη ΓΣΕΕ

ΜΕΤΡΟ  Να κλιμακώσουμε τους αγώνες μας

ΠΕΡΑΜΑ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΕΤΕ

Aπεργία
στα
ναυπηγεία
Σπανόπουλου

«Οι ανάγκες μας πάνω από τα κέρδη τους»

30/10/18, Κινητοποίηση για το ΛΕΠΕΤΕ. Φωτό: Αρχείο ΕΑ



Με 24ωρη απεργία στα ξενο-
δοχεία της Αττικής την Πα-
ρασκευή 24/6, οι εργαζόμε-

νοι διεκδικούν Κλαδική και Επιχειρη-
σιακή Σύμβαση με αυξήσεις και να
σταματήσει η εντατικοποίηση, τα
κομμένα ρεπό και οι απολύσεις. Η
απόφαση για την απεργία ψηφίστη-
κε στη Γενική Συνέλευση του Συνδι-
κάτου Επισιτισμού-Τουρισμού Ν. Ατ-
τικής στις 2/6 στο ξενοδοχείο Τιτά-
νια, εν μέσω στάση εργασίας στον
κλάδο για τη δυνατότητα συμμετο-
χής στη συνέλευση. Σε ότι αφορά
τον κλάδο του επισιτισμού, το Συνδι-
κάτο θα καλύψει σωματεία, επιτρο-
πές και εργαζόμενους που αποφασί-
σουν να απεργήσουν.

Πριν την έναρξη της συνέλευσης,
οι εργαζόμενοι/ες του Τιτάνια πραγ-
ματοποίησαν συγκέντρωση με στά-
ση εργασίας έξω από το ξενοδοχείο
ζητώντας άμεσες προσλήψεις και
αυξήσεις στους μισθούς και στη συ-
νέχεια συμμετείχαν στη συνέλευση.
Όπως τόνισε το μέλος του ΔΣ του
σωματείου εργαζομένων του Τιτάνια
στη συνέλευση, Περδίκης: «Από το
βίωμά μας αποδείχτηκε ότι ο αγώ-
νας είναι κάτω στο πεζοδρόμιο. Οι
εργοδοσίες μόνο έτσι καταλαβαί-
νουν. Στην απεργία πρέπει να είμα-
στε όλοι μαζί για να ξέρουν αφεντι-
κά και κυβέρνηση ότι θα μας έχουν
απέναντί τους».

«Ο αγώνας των εργαζόμενων στο
Τιτάνια παίρνει τη σκυτάλη από αγώ-
νες που έπαιξαν ρόλο συνολικά για
την εργατική τάξη, όπως στην efood
και την COSCO», ανέφερε στην το-
ποθέτησή του στη συνέλευση ο Βα-
σίλης Μυρσινιάς, μέλος της αντικα-
πιταλιστικής κίνησης “Καμαριέρα”.
«Αποδείχτηκε το πιο μεγάλο ψέμα
του Μητσοτάκη ότι θα φάμε όλοι και

θα έρθουν πολλές και καλές δουλει-
ές με το άνοιγμα του Τουρισμού.
Μια 24ωρη απεργία στα ξενοδοχεία
μέσα στον Ιούνη έχει πολύ μεγάλη
δύναμη για να κοντράρουμε τα σχέ-
διά τους. Στις πανεργατικές στις 6
Απρίλη και στην εργατική Πρωτομα-
γιά φάνηκε αυτή η δύναμη που έχει
η εργατική τάξη οργανωμένη στα
συνδικάτα. Μένει το πώς θα φτάσει
αυτή η δυναμική σε κάθε ξενοδο-
χείο, σε κάθε επισιτιστικό χώρο. 

Εκτός από την εντατικοποίηση και
την ακρίβεια, έχουμε να παλέψουμε
και ενάντια στον σεξισμό στους χώ-
ρους δουλειάς. Μόνο το τελευταίο

διάστημα είχαμε δύο καταγγελίες.
Έπαιξε ρόλο ότι οι εργαζόμενες
αναφέρθηκαν στο Συνδικάτο και δεν
πέρασε η κάλυψη από τους μετρ και
τους ανώτερους. Αυτό αποδεικνύει
τη σημασία της οργανωμένης πά-
λης. Επίσης, οργανωμένα παλεύου-
με και τη φασιστική απειλή, γι’ αυτό
στις 15/6 να απεργήσουμε και να
διαδηλώσουμε στη δίκη της ΧΑ».

“Καμαριέρα”
«Καμία θυσία για τα κέρδη της

τουριστικής βιομηχανίας» είναι το
κεντρικό σύνθημα της προκήρυξης
της κίνησης “Καμαριέρα” για την ορ-

γάνωση της απεργίας στις 24/6.
«Από την 1η Ιούνη σταματά η υπο-
χρεωτικότητα της χρήσης μάσκας,
όμως, οι μάσκες για το τι περιλαμ-
βάνει το μενού για τους εργαζόμε-
νους στη δυναμική επανέναρξη του
τουρισμού μετά την πανδημία έχουν
πέσει ήδη», αναφέρει η προκήρυξη.
Και συνεχίζει: «Οι εργοδότες όχι μό-
νο δεν καίγονται τελικά να καλύψουν
τις δεκάδες χιλιάδες κενές θέσεις
εργασίας στον κλάδο αυτό το καλο-
καίρι, αλλά είτε φορτώνουν διπλή
και τριπλή δουλειά είτε ακόμη προ-
χωρούν και σε επιθέσεις στο συνδι-
καλισμό και τα δικαιώματα όσων

δουλεύουμε. Αυτός είναι ο ...κοιμώ-
μενος γίγαντας της ελληνικής οικο-
νομίας που προσπαθούν η κυβέρνη-
ση και οι φίλοι της να ξυπνήσουν.

Αυτά τα μηνύματα έρχονται από
παντού. Από το κέντρο της Αθήνας
και το Τιτάνια όπου η εντατικοποί-
ηση έχει χτυπήσει κόκκινο μέχρι κά-
θε επισιτιστικό κατάστημα. Με χο-
ρηγό το Χατζηδάκη, το Μητσοτάκη
και όλο το νομικό οπλοστάσιο 10
χρόνων η επιθέσεις τους είναι ανε-
ξέλεγκτες, γι' αυτό επιτίθονται και
στο συνδικαλισμό που τους κάθεται
στο λαιμό από τη Γευσίνους μέχρι
την COSCO. Η δημιουργία και η
δράση των σωματείων σε μια σειρά
τέτοιους χώρους είναι η μόνη εγ-
γύηση ότι μπορούμε να κερδίσουμε
καλύτερες συνθήκες εργασίας και
εκεί και παντού.

Είναι η σειρά μας να βγούμε
μπροστά με τη μεγάλη 24ωρη απερ-
γία που αποφασίσαμε στη συνέλευ-
ση μας μέσα στην τουριστική σεζόν.
Χρειάζεται άμεσα όμως να επεκτα-
θεί και για τον επισιτισμό. Στα μαγα-
ζιά, μικρά και μεγάλα, οι εργαζόμε-
νοι στενάζουν με τη συνδυασμένη
υποστελέχωση και άυξηση της οικο-
νομικής δραστηριότητας που για
ελάχιστους εργοδότες σημαίνει
προσλήψεις και πληρωμή υπερω-
ριών. Καλούμε άμεσα το ΔΣ του
Συνδικάτου να επεκτείνει την απερ-
γία και ιδίως την Ομοσπονδία μας να
κάνει την απεργία Πανελλαδική!».

Μ.Ν.

Ψηφίζουμε-Στηρίζουμε 
Ανατρεπτική Συσπείρωση Ηθοποιών

Να ανατρέψουμε την κυβέρνηση και την πο-
λιτική της φτώχειας και του πολέμου.

Οι εκλογές του ΣΕΗ, γίνονται  σε σε μια πο-
λύ κρισιμη στιγμή συνολικά για όλους τους ερ-
γαζόμενους. Ιδίως για το ΣΕΗ, που πριν απο
δύο χρόνια είχε παίξει σημαντικό ρόλο για να
σπάσουμε τις απαγορεύσεις του Μητσοτάκη
και για να ξαναφέρουμε στην επιφάνεια τα ζη-
τηματα της σεξουαλικής καταπίεσης, είναι κα-
θοριστικό να κρατησουμε αυτην την πορεία και
να μην γυρίσουμε στην παλιότερη κατασταση. 

Ο πόλεμος που γίνεται εδω μήνες λίγες εκα-
τονταδες χιλιόμετρα μακριά μας, όπου δυο με-
γαλα ιμπεριαλιστικά στρατόπεδα, το ΝΑΤΟ και
η Ρωσία συγκρούονται για το μοιρασμα σφαι-
ρών επιρροής πάνω στο κουφαρι της Ουκρα-
νίας σπέρνοντας την φρίκη, ανοίγει τεράστι-
ους  κινδύνους. 

Σε αυτήν την αντιδραστική διαμάχη η κυβέρ-
νηση της ΝΔ μας εμπλέκει καθημερινά στο
πλευρό του ΝΑΤΟ, στέλνοντας στρατεύματα
και όπλα, παραδίνοντας την Αλεξανδρουπολη,
τη Σούδα και όλο το Αιγαίο στους Νατοϊκούς

σχεδιασμούς. Η εμπλοκή της Ελλάδας στον
πόλεμο σημαίνει επιπλέον εξοπλισμούς και
άρα μικρότερες δαπάνες για Υγεία, Παιδεία,
Πολιτισμό, κράτος πρόνοιας

Ταυτόχρονα, βρισκομαστε σε μια στιγμή
που η ακρίβεια και η εκτίναξη του πληθωρι-
σμου στο 11% δημιουργεί ζήτημα κυριολεκτι-
κά επιβίωσης, για την πλειοψηφία των ηθοποι-
ών. Η κυβέρνηση της ΝΔ εχοντας παραδόσει
τα πάντα στους ιδιώτες, παρακολουθεί το ξέ-
φρενο ράλλι της ακρίβειας εφαρμόζοντας την
πολιτική «Ας επιβιώσουν οι πλούσιοι». Μια πο-
λιτική εξίσου δολοφονική όπως αυτή που ακο-
λούθησε με την πανδημία  που εχει φέρει
38.000 νεκρούς μέχρι τωρα.

Ομως η διετία που πέρασε δεν ήταν μοναχα
μια διετία επιθέσεων απο την κυβέρνηση. Ηταν
μια διετία αντιστασεων, αγώνων και σημαντι-
κών κατακτήσεων. Τις προηγούμενες βδομά-
δες, τα μάτια όλων ήταν στραμμένα στον αγώ-
να των εργατών στην COSCO. Μετά τη σκυτά-
λη πήραν οι εργαζόμενοι στους Δήμους. Και

αυτή η «σκυταλοδρομία» έχει μεγάλο βάθος:
οι εργάτες της Υγείας ήταν και είναι στην πρώ-
τη γραμμή ακόμα και μέσα σε συνθήκες κα-
ραντίνας, οι εργαζόμενοι στην e-food και στον
Τουρισμο Επισιτισμό συνολικά, η Καβάλα, η
ΛΑΡΚΟ πήραν και έδωσαν τη σκυτάλη ξανά
και ξανά. 

Μαζί βρεθήκαμε στις Πανεργατικές Απερ-
γίες στις 6 Απρίλη και την Πρωτομαγιά. Η δύ-

ναμη είναι στη δική μας μεριά στη μεριά των
εργαζόμενων και όχι στη  μεριά της κυβέρνη-
σης και των εργοδοτών. 

Η διετία που πέρασε ήταν για το σωματείο
μας μια διετία με πραγματα που έγιναν, αλλά
και με ευκαιρίες που χάθηκαν. Οι μαζικές κινη-
τοποιήσεις πριν δύο χρόνια, με τη συμμετοχή
εκατοντάδων και χιλιάδων συναδέλφων εξα-
σφάλισαν οτι κερδίσαμε επιδόματα για να
μπορέσουμε να επιβιώσουμε την περίοδο της
πανδημίας. Οι κινητοποιήσεις που ξέσπασαν
με αφορμή το #metoo τάραξαν συνολικά τα
νερά στην κοινωνία και ανοιξαν μια εντυπωσια-
κή δυναμική που επανέφερε στην επικαιρότη-
τα τα δικαιώματα των γυναικών.  

Δυστυχώς αυτήν την δυναμική που εκφρά-
στηκε την τελευταία διετία δεν την αξιοποίησε
η πλειοψηφία του ΔΣ του ΣΕΗ, για να προχω-
ρησουμε ακόμη πιο πέρα και να κερδίσουμε
κατακτήσεις για τον κλάδο. 

Απόσπασμα από την ανακοίνωση της 
Ανατρεπτικής Συσπείρωσης Ηθοποιών

• Η εκλογοαπολογιστική συνέλευση του ΣΕΗ
γινόταν την ώρα που η Εργατική Αλληλεγγύη
πήγαινε στο τυπογραφείο

Νο 1525, 8 Ιούνη 2022Το εργατικό κίνημα εργατικη αλληλεγγυη σελ.7

Εκλογές στο ΣΕΗ

Απεργία στα ξενοδοχεία 24/6
ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

25/5, Στάση εργασίας στο Τιτάνια

19/3, Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

14-19 Ιούνη 
Γραφεία ΣΕΗ 
Κάνιγγος 33
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Με πανεργατική αντιφασιστική
απεργιακή κινητοποίηση θα ξε-
κινήσει την Τετάρτη 15 Ιούνη η

δίκη της Χρυσής Αυγής σε δεύτερο βαθμό.
Συνδικάτα, θύματα της ναζιστικής βίας,
δικηγόροι της Πολιτικής Αγωγής, πανεπι-
στημιακοί, κοινότητες μεταναστών και
συλλογικότητες προσφύγων, φοιτητικοί
σύλλογοι, αντιρατσιστικές αντιφασιστικές
οργανώσεις, όλα τα κομμάτια του εργατι-
κού και νεολαιίστικου κινήματος που έδω-
σαν τη μάχη για να μπουν στη φυλακή οι
δολοφόνοι χρυσαυγίτες ως εγκληματική
οργάνωση ξεσηκώνονται ξανά διεκδικών-
τας την τελεσίδικη καταδίκη τους. Σε αυτή
τη μεγάλη μάχη ήταν αφιερωμένη η συνέν-
τευξη Τύπου που έδωσε την Δευτέρα 6/6 η
ΚΕΕΡΦΑ στα γραφεία του Εργατικού
Κέντρου Αθήνας. Όλοι οι ομιλητές κάλε-
σαν σε μαζική συμμετοχή στην απεργιακή
συγκέντρωση στις 8πμ στο Μετρό Αμπελο-
κήπων και την πορεία προς το Εφετείο
Αθηνών.

Πέτρος Κωνσταντίνου, 
συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ

«Η δίκη ξεκινά από την αρχή, μηδενίζει το
κοντέρ αλλά ο στόχος είναι ξεκάθαρος

για το αντιφασιστικό κίνημα: να καταδικαστούν
ξανά οι ναζί της Χρυσής Αυγής και να αυξηθούν
οι ποινές τους όπου αυτό είναι δυνατό». είπε
ανοίγοντας τη συνέντευξη ο Πέτρος Κωνσταντί-
νου, συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ.

«Η φασιστική απειλή δεν έχει υποχωρήσει»,
συνέχισε. «Και διεθνώς και στην Ελλάδα είναι
υπαρκτή και την τροφοδοτεί η πολιτική των κυ-
βερνήσεων που μας βάζει πιο βαθιά στον πόλε-
μο και που έχει μετατρέψει το Αιγαίο σε πέρα-
σμα αεροπλανοφόρων -μάλιστα αυτές τις μέ-
ρες βλέπουμε με ανησυχία να κλιμακώνεται ο
ανταγωνισμός Ελλάδας και Τουρκίας. Οι πολιτι-
κές του ρατσισμού είναι αυτές που στρώνουν
ξανά το έδαφος στους φασίστες. Το είδαμε με
τις επιθέσεις πέρσι τον Οκτώβρη και φέτος το
Μάη.

Χαιρετίζουμε την απόφαση των εργατικών
συνδικάτων, της ΑΔΕΔΥ, των Εργατικών Κέν-
τρων Αθήνας και Πειραιά, της Πανελλήνιας
Ομοσπονδία Ειδικού και Εργαστηριακού Διδα-
κτικού Προωπικού ΑΕΙ, που καλούν σε στάση
εργασίας και έχουν μετατρέψει το αντιφασιστι-
κό συλλαλητήριο σε πανεργατική κινητοποίηση.
Για μας αυτή είναι η δύναμη που μπορεί να στα-
ματήσει τους φασίστες. Όπως μετά τη δολοφο-
νία του Παύλου Φύσσα, όπως με την έναρξη
της δίκης, όπως με την τελευταία μέρα στις 7
Οκτώβρη του ’20 που είχαμε την καταδικαστική
απόφαση, έτσι και τώρα έχουμε ξανά την κινη-
τοποίηση των συνδικάτων.

Το κάλεσμα είναι μαζικό και ενωτικό, είναι
για να βρεθούμε εκεί και να φωνάξουμε όλοι
μαζί “στη φυλακή οι φασίστες”, “καλοδεχούμε-
νοι οι πρόσφυγες”, “να σταματήσουν επιτέλους
οι φασιστικές και ρατσιστικές επιθέσεις”», κα-
τέληξε.

Προκόπης Παπαστράτης, 
ομότιμος καθηγητής Ιστορίας 
στο Πάντειο

Ο Προκόπης Παπαστράτης, ομότιμος κα-
θηγητής Ιστορίας στο Πάντειο, που

μαζί με πολλούς ακόμα πανεπιστημιακούς
κυκλοφορούν κείμενο στήριξης της αντιφα-
σιστικής διαδήλωσης στις 15 Ιούνη, ξεκίνη-
σε λέγοντας ότι το μόρφωμα της Χρυσής
Αυγής «επανέρχεται με βίαιους τρόπους
όπως προκύπτει από οργανωμένες επιθέ-
σεις που πραγματοποιούν. Δοκιμάζουν τις
αντοχές της κοινωνίας επιδιώκοντας την
ανοχή και την αποδοχή ενός τμήματός της
με στόχο να εδραιώσουν την παρουσία
τους».

«Η κρίση που αντιμετωπίζει η κοινωνία
μας σε πολλαπλά επίπεδα σε συνδυασμό με
τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις τραγικές
συνέπειές του, παρέχει το κατάλληλο πλαί-
σιο για να καλλιεργηθεί και να διατηρηθεί
ένα κλίμα αυξανόμενης ανασφάλειας με
όλες τις αντίστοιχες φοβίες που αυτό προ-
καλεί, ως προς την εξασφάλιση της “ησυ-
χίας”, της “τάξεως”, της “ασφαλείας”», συ-
νέχισε. «Αυτό το κλίμα προσπαθεί να εκμε-

ταλλευτεί ένα φάσμα ιδιοτελών προθύμων
που εκτείνεται από την παρούσα κυβέρνηση
μέχρι τα επικίνδυνα απομεινάρια της Χρυ-
σής Αυγής», τόνισε και έφερε παραδείγμα-
τα από την σύγχρονη ιστορία που επιβεβαι-
ώνουν την τακτική της κατασκευής «εχ-
θρών» για να αποπροσανατολιστεί ο κό-
σμος.

«Η επικράτηση των Μπολσεβίκων στη Ρω-
σία δημιουργεί τον ιδανικό εχθρό για τα
αστικά καθεστώτα της Ευρώπης. Στη δεκαε-
τία του ’20, η αστική τάξη της Ιταλίας και ο
βασιλιάς της επιλέγουν να παραδώσουν τη
χώρα στο φασισμό του Μουσολίνι. Θα απο-

πεμφθεί μετά από είκοσι χρόνια από αυτούς
που τον προσκάλεσαν γιατί δεν είναι πλέον
χρήσιμος στις νέες συνθήκες. Στην Ελλάδα
το ιδιώνυμο του Βενιζέλου θα συσπειρώσει
όλα τα αστικά κόμματα με ελάχιστες εξαιρέ-
σεις. Τα ίδια αστικά κόμματα θα επιτρέψουν
με την ψήφο τους στον Μεταξά να προετοι-
μάσει τη δικτατορία.

Τις επόμενες δεκαετίες το φάντασμα του
κομμουνισμού εξακολουθεί να παραμένει η
ιδανική δικαιολογία για αυτή τη δημοκρατία
που έγινε μετά τον εμφύλιο πόλεμο. Στη
Μεταπολίτευση πρέπει να ανακαλυφτεί νέος
κινδυνος και αυτός είναι οι πρόσφυγες. Στη
μακρά πορεία της ιστορίας, οι μετακινήσεις
πληθυσμών δεν είναι παρέκκλιση αλλά
γραμμικότητα. Σε μια κοινωνία προσφύγων
και μεταναστών όπως η ελληνική, οι πρό-
σφυγες λειοτυργούν ως η λυδία λίθος για
την ειλικρίνεια των προθέσεων και των πρά-
ξεών της. Η Χρυσή Αυγή έχει αποδείξει και
στο ζήτημα αυτό τον εγκληματικό της χαρα-
κτήρα. Η εγκληματική της δράση δεν επι-
τρέπει κανέναν εφησυχασμό, δεν πρέπει να
συνεχιστεί κι αυτό δεν εναπόκειται μόνον
στο αρμόδιο Εφετείο της Αθήνας».

Ναήμ Ελγαντούρ, 
πρόεδρος Μουσουλμανι-
κής Ένωσης Ελλάδας

«Πρέπει να είμαστε πάντα
μεταξύ μας ενωμένοι, η

φωνή μας να ακουστεί και η
δράση μας να είναι ενεργή συ-
νέχεια», είπε ο Ναήμ Ελγαν-
τούρ, πρόεδρος της Μουσουλ-
μανικής Ένωσης Ελλάδας,
μάρτυρας κατηγορίας στη δίκη. 

«Εμείς έχουμε την ευθύνη, οι
ακτιβιστές και οι δικηγόροι της
πολιτικής αγωγής που υπερα-
σπιζόμαστε τη δημοκρατία και
την ελευθερία, να το δείχνουμε
καθημερινά και να τραβήξουμε
κι άλλο κόσμο κοντά μας να
νιώθει τον κίνδυνο που μας πε-
ριμένει τώρα στις επόμενες
εκλογές αν δούμε πάλι τη Χρυ-
σή Αυγή στη Βουλή με άλλη
ονομασία.

Έχουμε τραβήξει τόσα πολ-
λά, έχουμε κουβαλήσει στην
πλάτη μας την ισλαμοφοβία, το
ρατσισμό, το μίσος. Αντέξαμε
και νικήσαμε, αλλά θέλουμε να
μείνουμε σε αυτή τη νίκη και
συνέχεια να έχουμε νίκες.
Γι’ αυτό όλοι να αναλάβουν την
ευθύνη, ότι πρέπει να είναι συ-
νέχεια δίπλα στην πολιτική
αγωγή μέσα και έξω από τη δί-
κη. Εύχομαι η δικαιοσύνη να εί-
ναι ανεξάρτητη, να μην επηρε-
αστεί από την πολιτική της κυ-
βέρνησης».

Ενωτικό αντιφασιστικό κάλεσμα

Ηλίας Γκιουλάκης, πρόεδρος ΕΚΑ

«Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, όχι τώρα, αλλά
εδώ και πολλά χρόνια ήταν ενάντια στο αυγό

του φιδιού που έχει δημιουργήσει η κρίση των τελευ-
ταίων ετών», είπε ο πρόεδρος του ΕΚΑ. 

«Είμαι ένας από αυτούς που υπολόγιζα ότι το
έχουμε καταπολεμήσει. Εντέλει όμως βλέπουμε σε
χώρους δουλειάς και στην κοινωνία μας να αναζω-
πυρώνεται αυτό το μόρφωμα. Γι’ αυτό το ΕΚΑ πήρε
αυτή την πρωτοβουλία, σε συνεννόηση με την ΚΕΕΡ-
ΦΑ, να είναι παρών στις 15 Ιούνη.

Έχουμε κηρύξει στάση εργασίας 8πμ με 11πμ και
καλούμε όλους τους εργαζόμενους και τους πολίτες
να είναι εκεί. Θα αγωνιστούμε για άλλη μια φορά -
και χρειάζεται η βοήθεια όλων των εργαζόμενων και
όλης της κοινωνίας- αυτό το μόρφωμα να το εξαλεί-
ψουμε από τις ρίζες του. Δεν εννοείται εν έτη 2022
να μιλάμε ακόμα για φασισμό. Θα συμφωνήσω με
τον Πέτρο, οι πολιτικές το έχουν αναδείξει αυτό το
μόρφωμα. Είμαστε όλοι εδώ, απέναντί του και θα το
πολεμήσουμε», κατέληξε.

6/6, ΕΚΑ. Από αριστερά: Π.Παπαστράτης, Τ.Ασλάμ, Π.Κωνσταντίνου, Θ.Καμπαγιάννης και Η.Γκιουλάκης. Φωτό: Λένα Βερδέ

Π. Παπαστράτης
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Δημήτρης Ζώτος, δικηγόρος 
θυμάτων ρατσιστικών επιθέσεων

«Έχουμε τελειώσει με τις φασιστικές επιθέ-
σεις;», ήταν το ερώτημα που έβαλε ο Δημή-

τρης Ζώτος, δικηγόρος πολλών θυμάτων ρατσιστι-
κών επιθέσεων. «Η απάντηση είναι όχι. Σήμερα
έχουμε μαζί μας το τελευταίο θύμα. Από τις αρχές
Μάη είχαμε τρεις αλλεπάλληλες επιθέσεις. Η μία
κεντρικά στην Γ’ Σεπτεμβρίου, η δεύτερη ακόμα πιο
κεντρικά στα Πετράλωνα όπου είχε γίνει και η δολο-
φονία του Σαχζάτ Λουκμάν το 2013, η πρώτη εκ των
δολοφονικών επιθέσεων της ΧΑ και η τρίτη σε έναν
παραδοσιακό χώρο επιθέσεων, τις Αχαρνές στον
Κόκκινο Μύλο.

Λίγους μήνες πριν είχε προηγηθεί η επίθεση σε
έναν επίσης παραδοσιακό χώρο, στην Παλιά Κοκκι-
νιά, κοντά στη Νίκαια που υπήρξε το κέντρο των
ταγμάτων εφόδου της ΧΑ, μία πολυπρόσωπη επίθε-
ση ενάντια σε μετανάστες. Και επίσης πρόσφατα εί-
χαμε μια εξαιρετικά δολοφονική επίθεση, έκρηξη
βόμβας διασποράς σε τζαμί στα Πατήσια. Και μάλι-
στα προγραμματισμένη σε νύχτα που υπήρχε προ-
σευχή. Άρα έχουμε να καταδείξουμε τον κίνδυνο
που δεν έχει αποσοβηθεί».

«Υπάρχουν τρεις μεγάλες διαφορές από το 2009-
13», συνέχισε. «Για όλες τις επιθέσεις σήμερα, τα
θύματα έχουν βρει το θάρρος να τις καταγγείλουν
και να ζητήσουν δικαιοσύνη, παρόλο που οι περισ-
σότεροι δεν έχουν άδεια παραμονής στη χώρα. Αυ-
τό έγινε γιατί οι αντιρατσιστικές-αντιφασιστικές ορ-
γανώσεις, τα συνδικάτα, κέρδισαν την εμπιστοσύνη
τους ότι θα έχουν υποστήριξη. Το δεύτερο είναι ότι
ο κόσμος της γειτονιάς συμπαραστάθηκε στα θύμα-
τα και προσφέρθηκε να είναι μάρτυρας υπέρ τους.
Αυτό ήταν αποτέλέσμα της μεγάλης δίκης και κατα-
δίκης που απονομιμοποίησαν τη φασιστική βία και
έδωσαν το θάρρος στη μεγάλη αντιφασιστική πλει-
οψηφία να υπερασπιστεί τα θύματα.

Και μια τρίτη αλλαγή στην παρούσα συνθήκη είναι
στο καθεστώς της ατιμωρησίας και ασυλίας που
απολάμβαναν τότε. Τώρα έχουμε σε θεσμικό επίπε-
δο την εγκύκλιο του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πά-
γου η οποία παραγγέλνει προς όλους τους εισαγγε-
λείς της χώρας όταν δημοσιοποιούνται επιθέσεις σε
μετανάστες και πρόσφυγες να παίρνουν οι ίδιοι την
πρωτοβουλία να τις ερευνούν. Και τους υπενθυμίζει
ότι όλοι όσοι διαμένουν σε αυτή τη χώρα, ανεξάρτη-
τα αν έχουν άδεια ή όχι, έχουν το δικαίωμα να απο-
λαμβάνουν την ελευθερία, την υγεία και τη ζωή.

Χρειάζεται συμπλήρωση αυτή η εισαγγελική πα-
ραγγελία: οι αρμόδιοι εισαγγελείς αμέσως και αυτε-
πάγγελτα να χαρακτηρίζουν τα εγκλήματα αυτά ως
ρατσιστικά για να έχουν τη δυνατότητα τα θύματα
να προσέρχονται ως μάρτυρες και μηνυτές και να
μην κινδυνεύουν με απέλαση ή να βρεθούν στην
Αμυγδαλέζα. Γι’ αυτό έχει τεράστια σημασία η δίκη
της ΧΑ σε δεύτερο βαθμό. Τα θύματα χρειάζονται τη
στήριξη της κοινωνίας και των συνδικάτων, για να
κερδίσουμε και το δεύτερο βαθμό».

Θανάσης Καμπαγιάννης, Κώστας
Παπαδάκης, Κώστας Σκαρμέας,
Πολιτική Αγωγή στη δίκη της ΧΑ 
για τους Αιγύπτιους αλιεργάτες

Τα διακυβεύματα της νέας δικαστικής
μάχης ανέδειξε ο Θανάσης Καμπαγιάν-

νης. «Το πρώτο διακύβευμα είναι ότι διεκδι-
κούμε την επανάληψη της καταδίκης και
την υπεράσπιση της πρωτόδικης καταδικα-
στικής απόφασης», είπε. «Την επανάληψη
της καταδίκης για τους δολοφόνους του
Παύλου Φύσσα, για αυτούς που αποπειρά-
θηκαν να σκοτώσουν τους Αιγύπτιους
αλιεργάτες και τον Αμπουζίντ Εμπάρακ,
τον δικό μας εντολέα, για αυτούς που χτύ-
πησαν με τρόπο που θα μπορούσε να είναι
δολοφονικός τους συνδικαλιστές του ΠΑ-
ΜΕ, αλλά και αυτούς που έκαναν δεκάδες
δολοφονικές επιθέσεις σε βάρος αντιφασι-
στών, προσφύγων και μεταναστών, αντι-
φρονούντων. Να υπερασπιστούμε δηλαδή
το ιστορικό χαράκωμα που χτίσαμε με την
πρωτόδικη απόφαση.

Το δεύτερο είναι ότι σε αυτή η δίκη πρέ-
πει να μιλήσουμε πολύ περισσότερο για τα
θύματα. Για μας δικαιοσύνη για τα θύματα
αναμφίβολα σημαίνει και την αποζημίωσή
τους. Πρέπει πλέον να το πούμε θαρρετά,
ότι τα θύματα που σήκωσαν ένα σταυρό
που δεν αναλογούσε μονάχα στους ίδιους
αλλά σε όλη την ελληνική κοινωνία και δη-
μοκρατία, θα πρέπει να αποζημιωθούν. Το
τρίτο είναι πώς θα καταφέρουμε να φέρου-
με τα πορίσματα της αποδεικτικής διαδικα-
σίας που πιστεύουμε ότι θα είναι ξανά συν-
τριπτική, σε όλη την κοινωνία.

Γι’αυτό το λόγο καλωσορίζουμε την πρω-
τοβουλία των συνδικάτων, της ΚΕΕΡΦΑ,
όλων των συλλογικοτήτων να οργανώσουν
μια μεγάλη συγκέντρωση στις 15 Ιούνη.
Απευθυνόμαστε στους δεκάδες χιλιάδες
που διαδήλωσαν στις 7 Οκτώβρη του ’20
και τους λέμε ότι είναι η δική τους διαδή-
λωση, η επανάληψη της δικής τους μάχης.
Οι δικηγόροι της πολιτικής αγωγής θα πο-
ρευτούμε μαζί με όλο τον κόσμο από το
Μετρό στο Εφετείο», κατέληξε.

Με κάποια σημαντικά στοιχεία από τη
νέα δικαστική διαδικασία (αριθμός κατηγο-
ρουμένων, ποινές που μπορούν να αλλά-
ξουν, αποφυλακίσεις που ίσως γίνουν κατά
τη διάρκεια της κ.α.) ξεκίνησε την παρέμ-
βασή του ο Κώστας Παπαδάκης. Ανάμεσα
σε αυτά ήταν και η δυνατότητα αύξησης
της ποινής στους καταδικασθένετες για
την επίθεση στους Αιγύπτιους αλιεργάτες

και τους καταδικασθέντες για διεύθυνση
της εγκληματικής οργάνωσης, ύστερα από
σχετική έφεση που άσκησε ο εισαγγελέας
στην πρωτόδικη απόφαση.

«Είναι αναγκαία η υποστήριξη της δίκης
για να μην χρειαστεί να δώσουμε άλλη συ-
νέντευξη έχοντας δίπλα μας άνθρωπο με
σπασμένο χέρι από φασιστικά χτυπήματα»,
είπε στη συνέχεια, για να περιγράψει και
όσα πέτυχε η πρωτόδικη καταδικαστική
απόφαση (το πέταγμα της ΧΑ έξω από τη
Βουλή, τη διάλυση και τριχοτόμησή της με
κατηγορούμενους που πλέον θα λειτουρ-
γήσουν με προσωπικές υπερασπιστικές
στρατηγικές, το τέρμα της ατιμωρησίας
της ακροδεξιάς παρακρατικής φασιστικής
εγκληματικής βίας με αποτέλεσμα την ανα-
κοπή της καθημερινής και συντεταγμένης
δράσης των ταγμάτων εφόδου) αλλά και
τις δυσκολίες που χρειάζεται να έχει υπό-
ψιν του το αντιφασιστικό κίνημα ενόψει της
νέας πολύχρονης δικαστικής μάχης.

Οργανωμένη φωνή
«Πρέπει να φέρουμε την κοινωνία στη δί-

κη, πρέπει να φέρουμε τη δίκη στην κοινω-
νία», συνέχισε, για να τονίσει με τη σειρά
του τη σημασία της απεργιακής κινητοποί-
ησης στις 15 Ιούνη. «Το γεγονός ότι τα
συνδικάτα έχουν προκηρύξει την τρίωρη
στάση εργασίας και την απεργιακή συγκέν-
τρωση έξω από το Εφετείο είναι κάτι που
μας δυναμώνει διότι μας εξοπλίζει με τη
δύναμη της οργανωμένης φωνής της κοι-
νωνίας. Την κοινωνία την θέλουμε μαζί μας
γιατί καμιά εξουσία δεν λειτουργεί χωρίς
να ακούει τη φωνή της. Θέλουμε την δικα-

στική εξουσία να αποδοκιμάσει τη φασιστι-
κή εγκληματική βία όπως έκανε και πρωτό-
δικα, θέλουμε να σταθεί δίπλα στο πλευρό
των θυμάτων και των εν δυνάμει θυμάτων
για να μην έχουμε άλλα χτυπήματα, όπως
είχαμε στη Σταυρούπολη, τον Εύοσμο, τη
Νίκαια, το Νέο Ηράκλειο, τον Ασπρόπυργο,
το Κορωπί».

Και αφού απηύθυνε έκκληση στην κοινω-
νία να στηρίξει και οικονομικά την πολιτική
αγωγή στη μακρόχρονη και δύσκολη νέα δι-
καστική μάχη, αφού το κράτος μέχρι τώρα
δεν πήρε καμιά νομοθετική ή διοικητική
πρωτοβουλία για την αποζημίωση των θυ-
μάτων και των δικηγόρων τους, κατέληξε:
«Ξεκινάμε έναν μεγάλο αγώνα. Έχουμε το
δικαίωμα στην ελπίδα γιατί εργαζόμαστε
για τη βεβαιότητα που τη γεννά. Θα νική-
σουμε, η ατιμωρησία θα σταματήσει τελεσί-
δικα και σε δεύτερο βαθμό, οι ναζί θα πάνε
στη φυλακή, τα θύματα θα αποζημιωθούν,
οι φασιστικές επιθέσεις θα σταματήσουν, η
αναβίωση του ναζισμού δεν θα περάσει».

Σε δυο νίκες πριν ακόμα ξεκινήσει ο δεύ-
τερος βαθμός της δίκης, αναφέρθηκε ο
Κώστας Σκαρμέας. «Η πρώτη και πιο ση-
μαντική είναι ότι μετά από αιτήματά μας
μαζί με εκπροσώπους φορέων και συλλογι-
κοτήτων, πετύχαμε ότι η δίκη θα γίνει εξ
ολοκλήρου, με υπουργική απόφαση, στην
Αίθουσα Τελετών του Εφετείου Αθηνών,
εκεί που είναι ο φυσικός της χώρος. Να θυ-
μίσω ότι πρωτόδικα ήμασταν μπαλάκι ανά-
μεσα στις φυλακές του Κορυδαλλού και το
Εφετείο. Ήταν αποτρεπτικό και για τη δη-
μοσιογραφική κάλυψη της δίκης και πολύ
βασικό για το κοινό που δεν ήταν εύκολο
να παρεβρεθεί.

Η δεύτερη είναι ότι επίσης μετά από αίτη-
μά μας, τους μάρτυρες που είχαμε καλέσει
πρωτόδικα ως πολιτική αγωγή, που ήταν
θύματα της ΧΑ όπως ο Κουσουρής, ακτιβι-
στές, δημοσιογράφοι, βουλευτές από κόμ-
ματα, αυτή τη φορά τους καλεί από μόνος
του ο εισαγγελέας. Στην ουσία δηλαδή
τους καλεί το κράτος να καταθέσουν εις
βάρος της ΧΑ, ακριβώς γιατί ο εισαγγελέας
εκτίμησε ότι είναι σημαντικοί μάρτυρες που
συνετέλεσαν στην πρωτόδικη καταδικαστι-
κή απόφαση. Είναι δυο μικρές ενδεικτικές
νίκες που δείχνουν τη νομιμοποίηση του ρό-
λου των θυμάτων αλλά και του ρόλου της
πολιτικής αγωγής και του κινήματος μέσα
στη δικαστική αίθουσα. Επαναλαμβάνω έτσι
κι εγώ το πόσο σημαντικό είναι να είμαστε
όσο το δυνατόν περισσότεροι στις 15 Ιούνη
για να πάμε για τη δεύτερη μεγάλη νίκη».

Τζαβέντ Ασλάμ, πρόεδρος 
της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδας «Η Ενότητα»,

Ουαλίντ Ρασούλ, θύμα φασιστικής επίθεσης 
στο Κορωπί

«Χρειαζόμαστε ξανά ένα μεγάλο αντιρατσιστικό και αντιφασι-
στικό κίνημα», είπε ο Τζαβέντ Ασλάμ, πρόεδρος της Πακι-

στανικής Κοινότητας Ελλάδας “Η Ενότητα” που θα είναι ξανά μάρ-
τυρας κατηγορίας. «Οι φασίστες που έφτασαν σε δολοφονίες προ-
σπαθούν να βγουν ξανά, από το Μάη μέχρι σήμερα έχουμε δεκα-
πέντε θύματα», συνέχισε περιγράφοντας την τελευταία φασιστική
επίθεση στη λεωφόρο Κορωπίου την περασμένη Πέμπτη με θύμα
τον Ουαλίντ Ρασούλ που καθόταν δίπλα του.

«Στην Παλιά Κοκκινιά, στο Μενίδι, υπάρχουν ξανά ανοιχτά ισλα-
μοφοβικές ρατσιστικές φασιστικές επιθέσεις. Θέλουν να δείξουν

ότι είναι εδώ. Εμείς θα τους πούμε ότι δεν θα μπορέσετε να απλώ-
σετε το μίσος και τον τρόμο γιατί υπάρχει πολύ δυνατό κίνημα.
Όλοι μαζί, δικηγόροι, μετανάστες, ντόπιοι θα είμαστε ενωμένοι για
δικαιοσύνη για κάθε θύμα», κατέληξε.

«Την Πέμπτη γύριζα από τη δουλειά με το ποδήλατο», συνέχισε
αμέσως μετά ο Ουαλίντ, θυμίζοντας έντονα τη δολοφονία του Σαχ-
ζάτ Λουκμάν το 2013 όταν ο Πακιστανός εργάτης πήγαινε στη δου-
λειά με το ποδήλατό του πριν τον βρει ξημερώματα στο δρόμο το
μηχανοκίνητο τότε τάγμα εφόδου. «Ήρθε ένα αυτοκίνητο πίσω μου
κι άρχισαν να με βρίζουν λέγοντας “μαλάκα μαύρε πακιστανέ φύγε
από εδώ”. Για λίγα λεπτά συνέχιζαν να με βρίζουν και να είναι πίσω
μου. Μετά χτύπησαν την πίσω ρόδα του ποδηλάτου και μου έσπα-
σαν το χέρι. Δυο φορές πήγα για να καταθέσω μήνυση σε αστυνο-
μικό τμήμα και δεν με άφησαν, “έλα αύριο και μεθαύριο” έλεγαν.
Τώρα είμαι εδώ μπροστά σας και ζητάω δικαιοσύνη».

Κ.Σκαρμέας και Δ.Ζώτος

Κ.Παπαδάκης

Επιμέλεια: Λένα Βερδέ



Τριάντα χρόνια κλείνουν αυτό το καλοκαίρι από την
έκδοση του πρώτου τεύχους του περιοδικού Σο-
σιαλισμός από τα Κάτω. Η έκδοσή του τον Ιούνη-

Ιούλη του 1992 έβαζε σαν στόχο να υπερασπιστεί το
όραμα του Σοσιαλισμού και ταυτόχρονα να εξοπλίσει ιδε-
ολογικά και πολιτικά την πρωτοπορία της εργατικής τά-
ξης και τη νεολαία που έδινε πλέον τις μάχες σε νέες
συνθήκες, με την άρχουσα τάξη να επιτίθεται στις κατα-
κτήσεις της εργατικής τάξης σε όλα τα μέτωπα, και ιδεο-
λογικά: «Ποιος σοσιαλισμός; Ο σοσιαλισμός πέθανε μαζί
με την ΕΣΣΔ» ήταν το ρεφρέν στη μια πλευρά του δίσκου
της κυρίαρχης τάξης ενώ η ταύτιση του σοσιαλισμού με
τα σκάνδαλα που σημάδεψαν την πτώση της πρώτης δια-
κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ το 1989, ήταν το ρεφρέν στην άλλη. 

Το πρώτο τεύχος του περιοδικού κυκλοφόρησε το
1992 ακριβώς πάνω στο χρονικό σημείο που η βιτρίνα
της «ευφορίας» για την επικράτηση της «αγοράς» με την
πτώση των καθεστώτων του κρατικού καπιταλισμού δύο
χρόνια νωρίτερα, άρχισε να ραγίζει. Στην καρδιά του
παγκόσμιου καπιταλισμού, η κυρίαρχη τάξη στεκόταν
ακόμη σαστισμένη στον απόηχο της εξέγερσης που ξέ-
σπασε στο Λος Άντζελες και άλλες πόλεις των ΗΠΑ
ενάντια στο ρατσισμό της αστυνομίας και των δικαστη-
ρίων -και την οποία χρειάστηκε να καταστείλει ο στρα-
τός αφήνοντας πίσω του δεκάδες νεκρούς. Ο Ψυχρός
Πόλεμος είχε τελειώσει αλλά αντί για ειρήνη ένας νέος
θερμός, φονικότατος πόλεμος ξεκινούσε στην Βοσνία,
μέσα στην καρδιά της Ευρώπης.

Στην Ελλάδα, η Νέα Δημοκρατία με πρωθυπουργό τον
Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, πατέρα του σημερινού πρωθυ-
πουργού, ετοιμαζόταν να φέρει για ψήφιση στην Βουλή
τη Συνθήκη που είχαν συμφωνήσει οι ηγέτες των χωρών
της ΕΟΚ στο Μάαστριχτ βάζοντας τις βάσεις για την ΕΕ
του ακραίου νεοφιλελευθερισμού. Την ίδια στιγμή έβαζε
μπρος να ιδιωτικοποιήσει τα λεωφορεία της Αθήνας –
μια κατά μέτωπο επίθεση που απαντήθηκε με απεργία
διαρκείας και εξελίχθηκε στη μάχη των μαχών για την
κυβέρνηση Μητσοτάκη καταλήγοντας τελικά στην πρό-
ωρη πτώση της ένα χρόνο αργότερα. Η εργατική τάξη
έβγαινε ξανά στο προσκήνιο και τα ερωτήματα ήταν με
ποιες ιδέες θα μπορούσε να νικήσει στις μάχες που έδι-
νε αλλά και σε ποια προοπτική; 

Το εξώφυλλο του πρώτου τεύχους απαντούσε απλά
και καθαρά σε αυτά τα ερωτήματα φιλοξενώντας μια
αφίσα από την Οκτωβριανή Επανάσταση που απεικόνιζε
έναν εργάτη να καρφώνει ένα κοντάρι στην καρδιά του
κεφαλαίου. Ο σοσιαλισμός είναι εφικτός μέσα από την
επανάσταση ήταν το μήνυμα της εικόνας που συμπληρω-
νόταν από τον τίτλο, ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο «από
τα κάτω». Η έκφραση «από τα κάτω» μπορεί σήμερα να
χρησιμοποιείται ευρέως για να δηλώσει ένα ξεσηκωμό
που ξεκινάει από την βάση αλλά το 1992 ήταν ένας νεο-
λογισμός που για πρώτη φορά έφερνε μέσα στο κίνημα
και την Αριστερά, η έκδοση του περιοδικού, που εξέδωσε
η ΟΣΕ (η «Οργάνωση Σοσιαλιστική Επανάσταση» από
την οποία προήλθε το ΣΕΚ) πριν από 30 χρόνια. 

Από τα κάτω, σήμαινε καμιά απολύτως νοσταλγία για
τις γραφειοκρατικές άρχουσες τάξεις των καθεστώτων
του κρατικού καπιταλισμού στην Ανατολική Ευρώπη -
που ακόμη ατένιζε με νοσταλγία ένα κομμάτι της Αριστε-
ράς- και για δεκαετίες είχαν θάψει την επαναστατική πα-
ράδοση του Μαρξ, του Λένιν, του Τρότσκι κάτω από τις
ερπύστριες των ρωσικών τανκς στην Ουγγαρία, την Τσε-
χοσλοβακία, την Πολωνία. Από τα κάτω, σήμαινε σύγ-
κρουση με την παράδοση της σοσιαλδημοκρατίας που
έλεγε ότι η αλλαγή της κοινωνίας θα ερχόταν, από τα
πάνω, με τις εκλογές και την επιστροφή του ΠΑΣΟΚ
στην κυβέρνηση. Από τα κάτω, σήμαινε πρωτοβουλίες
και δράση στην βάση των συνδικάτων και των φοιτητι-

κών συλλόγων με συνελεύσεις όπου η βάση οργανώνε-
ται να παίρνει το πάνω χέρι σπάζοντας τα δεσμά των
συνδικαλιστικών ηγεσιών. Από τα κάτω, σήμαινε επίσης
διαλεκτική σχέση ανάμεσα στις επαναστατικές ιδέες και
την αγωνιστική πρωτοπορία του εργατικού κινήματος,
ανάμεσα στις οικονομικές και τις πολιτικές και ιδεολογι-
κές μάχες του, ανάμεσα στην θεωρία και στην πράξη. Ο
«Σοσιαλισμός από τα Κάτω» θα κάνει το καλοκαίρι του
1992 την πρώτη του δημόσια εμφάνιση όχι τόσο στα βι-
βλιοπωλεία και τα λιγοστά περίπτερα που φιλοξενούσαν
τότε τα έντυπα της Αριστεράς αλλά κυρίως στο δρόμο
όπου διακινείται χέρι με χέρι: 

Απεργίες
Στα συλλαλητήρια ενάντια στον πόλεμο στη Βοσνία,

στην συνέλευση των εργαζομένων της ΕΑΣ στο Σπόρ-
τινγκ τη μέρα που ξεκίνησε η ιστορική απεργία διαρ-
κείας της, στις πύλες των χώρων δουλειάς και στους
διαδρόμους των σχολών, στις απεργίες και στις αντιε-
θνικιστικές εκδηλώσεις σε συμπαράσταση των «5 της
ΟΣΕ» που κατηγορούνταν για εσχάτη προδοσία επειδή
έγραψαν και διακίνησαν το βιβλιαράκι «Η κρίση στα Βαλ-
κάνια, το Μακεδονικό και η εργατική τάξη». Όπως διαβά-
ζουμε σε μια Εργατική Αλληλεγγύη της εποχής, «στις 24
πρώτες μέρες της κυκλοφορίας του θεωρητικού περιο-
δικού της ΟΣΕ, έχουν πουληθεί συνολικά 660 τεύχη. 97
πουλήθηκαν στα εγκαίνια του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλεί-
ου, 24 στο συλλαλητήριο της ΑΔΕΔΥ στην Αθήνα και 19
στην Θεσσαλονίκη, 22 στην αντιπολεμική διαδήλωση
στις 11/6, 40 στην δίκη Καλαμπόκα (του δολοφόνου του
Νίκου Τεμπονέρα), 9 στην Φιλοσοφική Αθήνας, 7 στο ερ-
γοστάσιο της ΠΥΡΚΑΛ, 8 σε βιβλιοϋπάλληλους…». 

Από τις αίθουσες των πανεπιστημίων και τα φόρα μέχρι
τους χώρους εργασίας και τις γειτονιές, ο «Σοσιαλισμός
από τα Κάτω» συνεχίζει να διακινείται ασταμάτητα εδώ
και τριάντα χρόνια χωρίς διαφημίσεις και άλλη χρηματο-

δότηση γιατί αποδείχτηκε χρήσιμος για τους αγωνιστές-
τριες που εξασφαλίζουν κάθε δύο μήνες την έκδοσή του
αποκλειστικά με την συνδρομή και την ενίσχυσή τους.

Αυτή η σύνδεση, ότι ο «Σοσιαλισμός από τα Κάτω» εί-
ναι ένα εργαλείο για τον κάθε αγωνιστή/τρια που θέλει
να εμβαθύνει πολιτικά και ιδεολογικά αφορά όχι μόνο
στην διακίνηση αλλά και στην ύλη του περιοδικού. Ξε-
φυλλίζοντας τα τεύχη του στο πέρασμα αυτών των 30
χρόνων (ηλεκτρονικά στο σάιτ του περιοδικού
https://www.socialismfrombelow.gr/ και σε έντυπη μορφή
στο Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο) θα βρει κανείς δίπλα σε
εκτενή άρθρα και αφιερώματα σε κάθε μεγάλη απεργία,
κατάληψη και αγώνα του μαζικού κινήματος, άρθρα για
το πως απαντάμε στον εθνικισμό, τον ρατσισμό, τον σε-
ξισμό, την ισλαμοφοβία, την φασιστική απειλή. 

Δίπλα στις επίκαιρες αναλύσεις πάνω στη συγκυρία
του καπιταλισμού και τα καθήκοντα που έβαζε αυτή την
κάθε δεδομένη στιγμή, θα βρει εκτενή αφιερώματα μέσα
από την ιστορία του εργατικού κινήματος και την ιστορία
γενικότερα, ικανά να δώσουν απαντήσεις στο σήμερα.
Δίπλα στις εκατοντάδες βιβλιοπαρουσιάσεις και τα άρ-
θρα με στόχο να ανοίξει η συζήτηση πάνω σε ποικίλα θε-
ωρητικά ζητήματα θα βρει μια σειρά από άρθρα που κά-
θε φορά άνοιγαν το διάλογο για την στάση που πρέπει
να κρατήσει η Αριστερά πάνω στα κρίσιμα ζητήματα. Και
όλα τα παραπάνω, όχι μέσα από μια «ουδέτερη» σκοπιά,
αλλά μέσα από την σκοπιά της επαναστατικής παράδο-
σης του Μαρξ, του Λένιν, του Τρότσκι, της Ρόζας Λού-
ξεμπουργκ, του Γκράμσι αλλά και με ένα διακηρυγμένο
στόχο: την ανάγκη του χτισίματος ενός επαναστατικού
κόμματος της εργατικής τάξης.

Ίσως περισσότερο από κάθε άλλο μέτωπο, η σημασία
αυτής της παράδοσης αποκτά στην Ελλάδα ιδιαίτερη
αξία στο μέτωπο ενάντια στον πόλεμο, τον ιμπεριαλισμό
και τον εθνικισμό. Όταν ξεκινούσε η έκδοση του Σοσιαλι-
σμού από τα Κάτω βρισκόμασταν μόλις στο ξεκίνημα

ενός νέου γύρου παγκοσμίων ανταγωνισμών με τον πό-
λεμο στην Βοσνία το 1996. Ακολούθησε ο πόλεμος στον
Κόσοβο και την Σερβία το 1999, δύο επεμβάσεις της Ρω-
σίας στην Τσετσενία, η δυτική επέμβαση και κατοχή στο
Αφγανιστάν το 2001, η νατοϊκή επέμβαση και κατοχή
στο Ιράκ το 2003 και στη συνέχεια οι εμφύλιοι πόλεμοι
στην Συρία και στη Λιβύη, οι ρωσικές επεμβάσεις στη
Γεωργία και στην Ουκρανία. 

Κίνημα
Η εκτίμηση που από την πρώτη στιγμή έκφρασε η

ΟΣΕ και στη συνέχεια το ΣΕΚ μέσα από τις στήλες του
Σοσιαλισμού από τα Κάτω ήταν ότι οι κάθε είδους ανα-
λύσεις «περί τέλους της Ιστορίας» όχι μόνο δεν έχουν
αντίκρισμα αλλά βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα μα-
κρόσυρτη κρίση του καπιταλισμού που εγκυμονεί άμεσα
νέους ιμπεριαλιστικούς πολέμους ανάμεσα στις υπερδυ-
νάμεις, ΗΠΑ, ΕΕ, Κίνα, Ρωσία συμπαρασύροντας και άλ-
λες μεγαλύτερες και μικρότερες περιφερειακές δυνά-
μεις. Όλο αυτό το διάστημα ο «Σοσιαλισμός από τα Κά-
τω» πρωτοστάτησε στο να αναλύσει την πορεία που
έπαιρναν αυτοί οι ανταγωνισμοί και ταυτόχρονα πρόβαλ-
λε μέσα από ζωντανές συνεντεύξεις, ανταποκρίσεις και
ρεπορτάζ κάθε αντιπολεμικό κίνημα που ξέσπασε στην
Ελλάδα και διεθνώς.

Η τελευταία κορύφωση με τον πόλεμο ΝΑΤΟ-Ρωσίας
στην Ουκρανία έχει κάνει πλέον κοινό τόπο για τον πε-
ρισσότερο κόσμο ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα ταυ-
τόχρονα θερμό και ψυχρό πόλεμο που απειλεί ξανά όλο
τον πλανήτη. Η τοποθέτηση «ούτε με το ΝΑΤΟ ούτε με
την Ρωσία» που είναι κυρίαρχη σήμερα μέσα στον κόσμο
της Αριστεράς στην Ελλάδα, έχει την σφραγίδα της Διε-
θνιστικής Σοσιαλιστικής Τάσης και της συστηματικής
παρέμβασης του περιοδικού σε αυτήν την κατεύθυνση,
δεκαετίες τώρα.

Λιγότερο «κοινός τόπος», τουλάχιστον όσον αφορά

στις ηγεσίες των κομμάτων της ρεφορμιστικής αριστε-
ράς, είναι η συνεπής διεθνιστική στάση, που έχει εκφρα-
στεί μέσα από τις στήλες του περιοδικού σε κάθε πολε-
μοκάπηλη και εθνικιστική εξόρμηση που έχει επιχειρήσει
ο ελληνικός καπιταλισμός από τις αρχές της δεκαετίας
του 1990. 

Πίσω στο 1992, η μάχη ενάντια στον εθνικισμό δεν
ήταν απλά ιδεολογική. Η έκδοση του βιβλίου της ΟΣΕ
για το Μακεδονικό (που υποστήριζε ότι οι κάτοικοι της
διπλανής χώρας έχουν δικαίωμα στην αυτοδιάθεση και
μπορούν να αποφασίζουν οι ίδιοι για το όνομά της κα-
θώς και το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού κάθε πολί-
τη του ελληνικού κράτους) απαντήθηκε με επιχείρηση
λογοκρισίας, φίμωσης και τρομοκράτησης εκ μέρους
της άρχουσας τάξης. Πέρα από τα δικαστήρια και τους
δρόμους, αυτή η επιχείρηση απαντήθηκε με το άνοιγμα
του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου που έκανε τα εγκαίνιά
του την 1η Ιούνη του 1992 στην οδό Ζήνωνος και την έκ-
δοση του Σοσιαλισμού από τα Κάτω. 

Ολόκληρη η δεκαετία του ’90 σημαδεύτηκε από ένα
οικονομικό, πολιτικό και στρατιωτικό άπλωμα του ελληνι-
κού καπιταλισμού στα Βαλκάνια, τις πρώην χώρες της
ΕΣΣΔ και την Μέση Ανατολή που τελικά οδήγησε σε νέ-
ες τριβές με τον βασικό ανταγωνιστή του στην περιοχή,
τον τουρκικό καπιταλισμό, με κορύφωση τον παρά λίγο
πόλεμο στα Ίμια το 1996. 

Ο κύκλος «διαλόγου» και «ειρηνικής επίλυσης» για τα
ελληνοτουρκικά και την Κύπρο με το Σχέδιο Ανάν την
δεκαετία του 2000 δεν κατάφερε να λύσει κανένα απο-
λύτως πρόβλημα γιατί δεν έγινε από τα κάτω ανάμεσα
στους λαούς, αλλά από τα πάνω, ανάμεσα στις άρχου-
σες τάξεις της Ελλάδας, της Τουρκίας, της Κύπρου και
βέβαια των «διεθνών διαμεσολαβητών» που έβλεπαν τον
«διάλογο» όχι σαν μια ευκαιρία για ειρήνη αλλά σαν μια
ευκαιρία να επιβάλλουν τις δικές τους θέσεις και οικονο-
μικά συμφέροντα. 

Η προηγούμενη δεκαετία σήμανε την εκτίναξη του ελ-
ληνοτουρκικού ανταγωνισμού στα ύψη με παλιά και νέα
διακυβεύματα όπως οι ΑΟΖ, να απλώνονται σε όλη την
Ανατολική Μεσόγειο και κάθε κίνηση «εξομάλυνσης» των
σχέσεων -με πιο πρόσφατη την παρέμβαση των ΗΠΑ
προκειμένου να συσπειρώσει τους συμμάχους της με
στόχο την Ουκρανία- να καταλήγει σε ακόμα μεγαλύτε-
ρο σκυλοκαυγά για το ποιος είναι το μαντρόσκυλο των
ΗΠΑ στην περιοχή. Η μόνη απάντηση για να σταματήσει
αυτή η συνεχής απειλή του πολέμου είναι ξανά από τα
κάτω, η εργατική τάξη σε Ελλάδα, Κύπρο και Τουρκία να
πει στην ίδια μας τη χώρα είναι ο εχθρός, ανατρέποντας
τις αστικές τάξεις και όλα τα αντεργατικά και πολεμοκά-
πηλα, σχέδιά τους.  

«Απέναντι στα αφιερώματα που θυμίζουν τους αστούς
στρατηλάτες και τους προβάλλουν σαν πηγές έμπνευ-
σης για την χάραξη “εθνικής στρατηγικής”, οι εργάτες
έχουν να ανατρέξουν στη δική τους παράδοση, την πα-
ράδοση του Ρακόφσκι και του Πουλιόπουλου, την παρά-
δοση του διεθνισμού και της αντιπολεμικής πάλης του
1912-22» έγραφε ο Πάνος Γκαργκάνας στο επετειακό
άρθρο με τίτλο «1912-22, Βαλκανικοί Πόλεμοι και Μικρα-
σιατική καταστροφή», στο πρώτο τεύχος του περιοδι-
κού». Τριάντα χρόνια μετά, ο Σοσιαλισμός από τα Κάτω
αποτελεί ο ίδιος, ζωντανό και αναπόσπαστο κομμάτι κά-
θε αναδρομής σε αυτήν την παράδοση.

Γιώργος Πίττας
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σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη 30 χρόνια περιοδικό “Σοσιαλισμός από τα Κάτω”

“Από τα Κάτω” – δεν είναι τρεις λεξούλες,
              είναι επαναστατική στρατηγική
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Πλησιάζει η έναρξη του δευτέρου βαθμού
της δίκης της ΧΑ. Πανεπιστημιακοί υπογρά-
φουν κείμενο - κάλεσμα στην πρώτη μέρα
της δίκης 15/6. Ποια η σημασία μιας τέτοιας
κίνησης; Τι ρόλο μπορούν να παίξουν οι πα-
νεπιστημιακοί, καθώς και τα πανεπιστήμια εν
γένει, στη μάχη για την καταδίκη των ναζί;

Στο πρώτο σας ερώτημα δυσκολεύομαι να
απαντήσω, διότι δεν μπορώ να μιλήσω ούτε εκ
μέρους όσων πανεπιστημιακών υπέγραψαν το
κείμενο, ούτε –πόσο μάλλον- εκ μέρους των
πανεπιστημιακών ή των πανεπιστημίων γενικά.
Εγώ το υπέγραψα ως αντιφασίστας πολίτης.
Επί πλέον, συμφωνώ προφανώς ότι έχει ιδιαίτε-
ρη σημασία να φαίνεται πως το πανεπιστήμιο
συμμετέχει στον αντιφασιστικό αγώνα. Ο φασι-
σμός, σε επίπεδο ιδεών, εκδηλώνεται πρώτα
και κύρια ως μανιώδης αντιπαλότητα απέναντι
σε όλες τις αρχές του Διαφωτισμού. Ενώ το
πανεπιστήμιο ως μηχανισμός τις ενσωματώνει.
Ιδίως τώρα, που για μία ακόμη φορά, ως δημό-
σιο πανεπιστήμιο -διότι μόνον αυτό ενσωματώ-
νει γνήσια τις αξίες του Διαφωτισμού-, δέχεται
για πολλοστή φορά την ανελέητη επίθεση του
καθεστώτος, με το νέο νομοσχέδιο του υπουρ-
γείου Παιδείας και με την εγκαθίδρυση πανεπι-
στημιακής αστυνομίας, είναι ιδιαίτερα κρίσιμο
το πανεπιστήμιο να πρωτοστατήσει στον αντι-
φασιστικό αγώνα. Σε όλα τα επίπεδα των συμ-
μετεχόντων σε αυτό: διδακτικό και ερευνητικό
προσωπικό, φοιτητές/ήτριες, εργαζόμενοι/ες,
διοικητικοί/ές υπάλληλοι.

Ποιος ο ρόλος των τελευταίων κυβερνήσε-
ων, σε Ελλάδα και Ευρώπη, στην άνοδο της
φασιστικής απειλής; Πώς πρέπει να δράσει η
αριστερά για να την αντιμετωπίσει;

Η άνοδος της φασιστικής απειλής δεν είναι
τόσο ζήτημα συγκεκριμένων κυβερνητικών πο-
λιτικών, όσο συνέπεια της κρίσης του ευρύτε-
ρου κοινωνικο-οικονομικού συστήματος, δηλα-
δή του καπιταλισμού. Ιστορικά, ο φασισμός-
ναζισμός εμφανίστηκε αρχικά μετά την πιο κα-
ταστροφική κρίση στη μέχρι τότε ιστορία του
καπιταλισμού, που ήταν ο Α’ Παγκόσμιος Πό-
λεμος. Ο οποίος, πέρα από τις άμεσα κατα-
στροφικές του συνέπειες, δεν είχε μόνον ολέ-
θριες οικονομικές επιπτώσεις, αλλά και βαθύ-
τατα ιδεολογικο-πολιτικές. Η αστική τάξη απώ-
λεσε μεγάλο μέρος της ηγεμονίας της. Γι’ αυ-
τό και η κατάσταση εξελίχθηκε κατά ανεξέλεγ-
κτο τρόπο και η ανθρωπότητα οδηγήθηκε σε
έναν ακόμη πιο καταστροφικό Παγκόσμιο Πό-
λεμο.

Κατά τις πρώτες δεκαετίες μετά τον Β’ Παγ-
κόσμιο Πόλεμο, η αστική τάξη ανέκτησε την
ηγεμονία της στη δυτική Ευρώπη διά μέσου
του κοινωνικού κράτους και της σοσιαλδημο-
κρατίας. Ταυτόχρονα, φρόντισε η διεθνοποί-
ηση του κεφαλαίου να προσλάβει και θεσμικό
χαρακτήρα (ΕΟΚ), ούτως ώστε να αποφεύγον-
ται οι έντονοι εθνικοί ανταγωνισμοί που οδη-
γούν και σε ανεξέλεγκτους εθνικισμούς. Ο φα-
σισμός στην Ευρώπη παρέμενε σε περιφερει-
ακό επίπεδο (Ιβηρική Χερσόνησος και αργότε-
ρα, το 1967, Ελλάδα), ενώ παράλληλα ήταν το
«εξαγόμενο προϊόν» του αμερικανικού ιμπερια-
λισμού σε τριτοκοσμικές χώρες και στη Λατινι-
κή Αμερική – στρατιωτικά πραξικοπήματα με
έκδηλο φασιστικό ιδεολογικό προσανατολι-
σμό. Αυτό σημαίνει ότι τον φασισμό το καπιτα-
λιστικό σύστημα ήταν λίγο-πολύ σε θέση να
τον ελέγχει – μέχρι την κατάρρευση του

«υπαρκτού σοσιαλισμού». 
Η πρώτη μεγάλη οικονομική κρίση της μετα-

πολεμικής περιόδου, κατά τη δεκαετία του
1970, ήταν μια ευκαιρία για το καπιταλιστικό
καθεστώς να επιβάλει τον νεοφιλελευθερισμό
πείθοντας τον κόσμο ότι για την κρίση έφται-
γαν ο κρατικός παρεμβατισμός και τα εργατι-
κά συνδικάτα. Τα πράγματα δυσκόλεψαν όταν
με τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 ο κό-
σμος πλέον σταμάτησε να είναι τόσο εύπι-
στος. Υπάρχει ένας διάχυτος φασισμός, που
κυμαίνεται σε ένταση και σε κοινωνικο-πολιτι-
κή ισχύ, από τον «αντισυστημικό» ρατσιστή αλ-
λά άκρως νεοφιλελεύθερο Τραμπ, τον αντιευ-
ρωπαϊστή Φάραζ, τη ρατσίστρια Λεπέν και τον
«μη φιλελεύθερο» Όρμπαν, μέχρι τη Χρυσή
Αυγή, που ως ακραιφνώς ναζιστική οργάνωση
είχε κατορθώσει να έχει ισχυρή εκπροσώπηση
στο ελληνικό κοινοβούλιο. Επί πλέον, η διάχυ-
ση του φασισμού ενισχύθηκε σε βαθύτερο επί-
πεδο, με την πρωτοφανή υγειονομική κρίση
του κορωνοϊού. Για πρώτη φορά από την επο-
χή του Διαφωτισμού, κλονίστηκε τόσο έντονα
η πίστη του κόσμου στην επιστημονική ορθο-
λογικότητα. Και τούτο οδηγεί σε έναν ευρέως
διαδεδομένο ανορθολογισμό, όπως αυτός εκ-
φράζεται με το αντιεμβολιαστικό κίνημα, που
δημιουργεί κατάλληλο υπέδαφος για την πε-

ραιτέρω εξάπλωση του φασισμού. Το ερώτη-
μα επομένως δεν είναι πλέον αν ο φασισμός
ελέγχεται από το καπιταλιστικό σύστημα, αλλά
κατά πόσο λειτουργεί προς όφελός του.

Και έτσι ερχόμαστε στο δεύτερο σκέλος του
ερωτήματος. Με ρωτάτε πώς πρέπει να δρά-
σει η αριστερά για να αντιμετωπίσει την άνοδο
της φασιστικής απειλής. Και πάλι θα ήταν σκό-
πιμο να εξετάσουμε τα πράγματα σε ένα ευρύ-
τερο πλαίσιο. Πριν μιλήσουμε για δράση της
αριστεράς ως προς το «από δω και πέρα», μή-
πως θα έπρεπε να δούμε πού ήταν η αριστερά
κατά την επάνοδο του φασισμού. Υποστηρίζω
μια άποψη την οποία νομίζω πως συμμερίζον-
ται πολλοί: ότι αδυναμία της αριστεράς και
ισχυροποίηση του φασισμού είναι οι δύο όψεις
του ίδιου φαινομένου, που έχει να κάνει με το
πώς αντιδρά ο κόσμος στην κρίση του καπιτα-
λισμού. Ο φασισμός στρέφει τη δυσαρέσκεια
και την οργή του κόσμου μακριά από το σύ-
στημα: στους αλλόθρησκους, στους «αλλόφυ-
λους», στους αλλοεθνείς, στους διαφορετι-
κούς εν γένει. Κάθε θυμωμένος ή απελπισμέ-
νος, που δεν μπορεί να τον προσεταιριστεί μια
επαρκώς πειστική αντικαπιταλιστική αριστερά
εξηγώντας του ποιος είναι ο πραγματικός αντί-
παλος, είναι δυνάμει οπαδός ή μέλος του φα-
σιστικού κινήματος. Κατά συνέπεια, ένας βασι-
κός τρόπος δράσης της αριστεράς εναντίον
του φασισμού είναι να διατηρεί τον ριζοσπα-
στικό, δηλαδή τον αντικαπιταλιστικό της χαρα-
κτήρα. Αν ο οργισμένος κόσμος βλέπει σε αυ-
τήν έναν ακόμη διαχειριστή του συστήματος,
οι πόρτες είναι ανοιχτές για την προσχώρηση
στον φασισμό.

Ένας άλλος τρόπος είναι η θεσμική παρέμ-
βαση. Όπως έδειξε η πρώτη μεγάλη καταδίκη
της ΧΑ, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος αντιμε-
τώπισης των ίδιων των φασιστών είναι η εφαρ-
μογή της δημοκρατικής νομιμότητας. Τούτη
όμως δεν μπορεί να περιορίζεται σε δικαστι-
κούς αγώνες – δεδομένου ότι το φαινόμενο εί-
ναι διάχυτο και δεν εκδηλώνεται πάντα με άμε-
σα εγκληματικές ενέργειες. Είναι γνωστό ότι
οι φασίστες δεν είναι απλώς κάποιοι περιθω-
ριοποιημένοι «λούμπεν» τύποι. Έχουν προσβά-

σεις στον κρατικό μηχανισμό – και εκεί ίσως
βρίσκεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Σε άρθρο
που είχα γράψει στην Αυγή το 2018 με αφορ-
μή την υπόθεση Ζακ Κωστόπουλου, είχα υπεν-
θυμίσει κάτι που μετά τις εκλογές του 2015
έτεινε να ξεχάσει ο κόσμος – τα τεράστια πο-
σοστά ψηφοφόρων της ΧΑ στα σώματα ασφα-
λείας. Και αναρωτιόμουν μήπως το επεισόδιο
με τον Ζακ Κωστόπουλο ήταν αφορμή για δη-
μοκρατική κάθαρση στην αστυνομία. Τρεις μέ-
ρες μετά το άρθρο μου, με «στοχοποίησε»
ακροδεξιός ιστότοπος, χαρακτηρίζοντάς με
«μαρξιστή ινστρούχτορα των πανεπιστημίων»
και «σταλινικό» που θέλει τα «γκουλάγκ». Και
πριν λίγο καιρό, όπως γνωρίζουμε, το δικαστή-
ριο αθώωσε τους αστυνομικούς που συμμετεί-
χαν στον ξυλοδαρμό.

Το βιβλίο "Νεοφιλελευθερισμός και νεοτερι-
κή εξουσία: Καπιταλισμός, βιοπολιτική,
ακροδεξιά" επιχειρεί να παρέμβει στη σχετι-
κή συζήτηση που γίνεται στην αριστερά. Πεί-
τε μας δύο λόγια γι αυτό.

Τα δύο πρώτα κεφάλαια του βιβλίου: Νεοφι-
λελευθερισμός και νεοτερική εξουσία: Καπιτα-
λισμός, βιοπολιτική, ακροδεξιά ασχολούνται
με την ανάλυση του ναζισμού και του εθνικι-
σμού. Ο πρώτος είναι η πιο ακραία μορφή φα-
σισμού, ενώ τον δεύτερο τον αντιμετωπίζω ως
μια εννοιολογική μήτρα πολλών ιδεολογικών
φαινομένων της νεοτερικότητας, μεταξύ των
οποίων και ο φασισμός. Η προσέγγισή μου εί-
ναι εμπνευσμένη από τον Μισέλ Φουκώ, και
ανιχνεύει τόσο τον ναζισμό όσο και τον εθνικι-
σμό επί τη βάσει τεσσάρων θεμελιωδών μορ-
φών της νεοτερικής εξουσίας, οι οποίες, ανά-
λογα με την περίπτωση, προσλαμβάνουν δια-
φορετικά χαρακτηριστικά: ρατσισμός, κρατι-
σμός, βιοεξουσία, ομαλοποίηση.

Στα κεφάλαια που ασχολούνται με τον νεο-
φιλελευθερισμό, υπάρχει μια έμμεση αναφο-
ρά στον φασισμό και στην ακροδεξιά, που
έχει να κάνει με το πώς αντιλαμβάνομαι τη
σχέση του καπιταλισμού με τη δημοκρατία.
Όπως λέω χαρακτηριστικά: «Ο νεοφιλελευθε-
ρισμός είναι […] ο καπιταλισμός όπως τον
γέννησε η μάνα του. Γυμνός, χωρίς τα φτιασί-
δια που του παρείχαν ιδεολογίες όπως ο πολι-
τικός φιλελευθερισμός ή ο δημοκρατικός πα-
τριωτισμός ανάλογα με τις συγκυρίες.» Υπ’
αυτή την έννοια, ως η πιο γνήσια εκδοχή του
καπιταλισμού, ως η ιδεολογία εκείνη που βρί-
σκεται στο εσωτερικό του καπιταλιστικού συ-
στήματος και που αποτελεί την ίδια τη λογική
της λειτουργίας του, ο νεοφιλελευθερισμός
αποκαλύπτει τη βαθύτατα αρνητική σχέση του
καπιταλισμού με τη δημοκρατία. Χωρίς βέβαια
να ταυτίζουμε τον νεοφιλελεύθερο καπιταλι-
σμό με τον φασισμό, ο πρώτος χρησιμοποιεί
τον δεύτερο πολλαχώς. Η προπαγανδιστική
θεωρία των δύο άκρων, που είναι δημιούργη-
μα των πρώτων θεωρητικών του νεοφιλελευ-
θερισμού, εξομοιώνει τη μαρξιστική αριστερά
με τον φασισμό. Αποκρύπτοντας κιόλας ότι
για τον καπιταλισμό ο φασισμός είναι ασύγ-
κριτα πιο ακίνδυνος ως τρόπος εκδήλωσης
της δυσαρέσκειας του κόσμου. Όταν μάλιστα
μπορεί να τον ελέγξει, όπως στην περίπτωση
του καθεστώτος Πινοσέτ, ο φασισμός είναι το
έσχατο όπλο απέναντι σε αυτό που ο καπιτα-
λισμός φοβάται πιο πολύ – όπως ευθέως πα-
ραδέχεται και ο Χάγιεκ: την απεριόριστη δη-
μοκρατία. 

Καπιταλισμός, 
φασισμός 
και Αριστερά

Ο πανεπιστημιακός 
Κύρκος Δοξιάδης μίλησε στην
Αφροδίτη Φράγκου λίγο πριν
ξεκινήσει η δεύτερη δίκη της
Χρυσής Αυγής



Αντιφασιστική – αντιρατσιστική συγκέν-
τρωση πραγματοποίησαν το Σάββατο

4/6 στην Πλατεία Αμερικής, οι ΚΕΕΡΦΑ Πα-
τησίων – Γαλατσίου – Κυψέλης μαζί με κοι-
νότητες μεταναστών και συλλογικότητες
της περιοχής. Αφορμή για την κινητοποίηση
ήταν οι ρατσιστικές επιθέσεις που έγιναν
τον περασμένο μήνα εναντίον μεταναστών
αλλά και η έναρξη της δίκης της Χρυσής
Αυγής σε Β' Βαθμό που θα συνοδευτεί από
το μεγάλο αντιφασιστικό απεργιακό συλλα-
λητήριο στις 15 Ιούνη, 8πμ, Μετρό Αμπελο-
κήπων.

Στη συγκέντρωση χαιρέτησαν ο Χρήστος
Σκ. εκπρόσωπος από τον χώρο αλληλεγ-
γύης Κυψέλης “Μυρμήγκι”, ο Καπί Ντιαλό
εκ μέρους της Κοινότητας Γουινέας κι ο Πέ-
τρος Κωνσταντίνου, συντονιστής της ΚΕΕΡ-
ΦΑ και δημ.σύμβουλος Αθήνας. 

«Ο φασισμός κι ο ρατσισμός πρέπει να
σταματήσει. Η σημερινή κινητοποίηση είναι
πολύ σημαντική για όλους μας. Την ώρα
που σας μιλάω, έχουμε πάρα πολλά άτομα
στη φυλακή γιατί δεν έχουν χαρτιά. Όπως
και σήμερα έτσι και στις 15 Ιούνη, να είμα-
στε όλοι μαζί. Μαζί με την ΚΕΕΡΦΑ να κά-
νουμε αυτό που πρέπει» σημείωσε ο Καπί
Ντιαλό.

Ο Χρήστος Σκ. υπογράμμισε με τη σειρά

του: «Σήμερα δίνουμε απάντηση στις ρατσι-
στικές επιθέσεις που έγιναν στη γειτονιά
μας. Ξεκαθαρίζουμε ότι δεν θα επιτρέψου-
με να γίνει σε αυτή την περιοχή ό,τι έγινε
την περίοδο 2010-2013. Κανείς δεν θα δια-
ταράξει αυτό που έχουμε κατακτήσει στις
γειτονιές μας, δηλαδή την ειρηνική συνύ-
παρξη ντόπιων και μεταναστών και την ενό-
τητα όλων των καταπιεσμένων». 

«Διαλέξαμε την Πλατεία Αμερικής και για
ένα συμβολικό λόγο» ξεκίνησε ο Πέτρος
Κωνσταντίνου. «Πριν από δέκα χρόνια οι νε-
οναζί της Χρυσής Αυγής σε αυτές τις γειτο-
νιές έσπερναν τον τρόμο κι εν όψει της δί-

κης στο Εφετείο θέλουμε να στείλουμε το
μήνυμα ότι δεν θα τους αφήσουμε να ανα-
συνταχτούν στις γειτονιές μας. Αυτό κρίνε-
ται αυτή τη στιγμή. Χρειάζεται να κλείσουν
τα πάντα εκείνη την ημέρα και όπως στις 7
Οκτώβρη 2020 να πλημμυρίσουμε ξανά τη
Λεωφόρο Αλεξάνδρας».

Στη συνέχεια οι αγωνιστές/ριες βάδισαν
με αντιφασιστικά κι αντιρατσιστικά συνθή-
ματα στις γειτονιές των Πατησίων και της
Κυψέλης μέχρι τη Φωκίωνος Νέγρη, με εν-
θουσιώδη ανταπόκριση από ντόπιους και
μετανάστες που συναντούσαν την πικετο-
φορία.

Νο 1525, 8 Ιούνη 2022
εργατικη αλληλεγγυη σελ.13

Θα είμαστε εκεί από κάθε γειτονιά
Μέρες δράσης για την οργάνωση του μεγάλου αντιφασιστι-

κού συλλαλητηρίου στις 15 Ιούνη, ήταν η Παρασκευή 3 και
το Σάββατο 4/6. Σε δεκάδες γειτονιές σε όλη τη χώρα μέλη

της ΚΕΕΡΦΑ πραγματοποίησαν εξορμήσεις, μικροφωνικές, πικετο-
φορίες.

Στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο έγινε μεγάλη εξόρμηση στην Καμά-
ρα όπου συμμετείχε κι ο Γιώργος Τσιάκαλος, ομότιμος καθηγητής
παιδαγωγικής ΑΠΘ. Δήλωσε: «Στις 15 Ιουνίου ξεκινάει στο Εφετείο
η δίκη της Χρυσής Αυγής. Οι χρυσαυγίτες, τόσο η ηγεσία όσο και
τα τάγματα εφόδου, ελπίζουν ότι θα έχουν μια ηπιότερη αντιμετώπι-
ση από τη δικαιοσύνη. Ευτυχώς ο εισαγγελέας έκανε επίσης έφεση
θεωρώντας ότι οι ποινές ήταν πολύ χαμηλές για τα εγκλήματα της
ναζιστικής αυτής οργάνωσης. Η ελληνική κοινωνία θα πρέπει να
στρέψει τα βλέμματά της για άλλη μια φορά σε αυτή τη δίκη και να
πει αυτό που είπε και την προηγούμενη φορά. Ότι οι ναζιστές, οι
χρυσαυγίτες, έχουν μία θέση: Στις φυλακές. 

Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ότι έχουν ξεκινήσει εξορμήσεις σε
όλη τη χώρα για να διαφωτιστεί ο κόσμος. Στην Ευρώπη η φασιστι-
κή ακροδεξιά ανασυγκροτείται. Το ξέπλυμα των ναζιστών στην Ου-
κρανία με αφορμή την εισβολή της Ρωσίας, που λέει ότι “είναι μεν
ναζί, αλλά είναι πατριώτες”, είναι κάτι που θα προσπαθήσουν οι νε-
οναζί παντού να αξιοποιήσουν. Θα ξαναπούν ότι είναι “εθνικιστές
πατριώτες”. Όπως το λένε στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ολλανδία,
στην Πολωνία, στην Ουγγαρία. Θα πουν κι εδώ, “κι εμείς σε αυτούς
ανήκουμε”. Θα πρέπει λοιπόν να στείλουμε το μήνυμα που στείλαμε
και την προηγούμενη φορά. Η καταδίκη της Χρυσής Αυγής ήταν
ένα μήνυμα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εδώ στην Ελλάδα δεν τους
ανεχόμαστε και τους στέλνουμε εκεί που πρέπει. Στο πολιτικό περι-
θώριο και στη φυλακή. Στην καινούργια δίκη θα πρέπει να στείλου-
με ξανά το ίδιο μήνυμα».

Στον Κεραμεικό έγινε εξόρμηση στην Πλατεία Αυδή. «Μαζί μας
ήταν η Ολλανδή δημοσιογράφος Ίνγκεμποργκ Μπέγκελ και η προ-
σφύγισσα Κριστέλ. Μοιράσαμε μαζικά το κάλεσμα για την αντιφασι-
στική απεργία στις 15 Ιούνη και κάναμε γνωστή στην γειτονιά την κα-
τάσταση με το καμπ του Ελαιώνα» μας λέει ο Γιάννης Σουμπάσης.

Στα Εξάρχεια η εξόρμηση που οργάνωσαν η τοπική ΚΕΕΡΦΑ μαζί
με την ομάδα Απόδραση στον λόγο και την τέχνη, συνοδεύτηκε από

ποίηση και ζωντανή μουσική. «Μίλησαν ο Πέτρος Κωνσταντίνου και
άλλα μέλη της ΚΕΕΡΦΑ και ακολούθησαν ποιήματα και ποιητικές
performances από την ομάδα Απόδραση στον λόγο και την τέχνη.
Μαζί μας ήτανε η πιανίστρια Ανδρό Μέδω, ο Ζε Μήτσος και ο Δημή-
τρης Παπαχρήστος, συγγραφέας, εκφωνητής του Ραδιοφωνικού
Σταθμού της κατάληψης του Πολυτεχνείου το 1973» γράφει η Αν-
δριάννα Μπιρμπίλη από την ομάδα των ποιητών/ριών.

«Εξορμήσεις της ΚΕΕΡΦΑ έγιναν και στα Δυτικά της Αθήνας με
αφορμή τη συγκέντρωση στις 15 Ιούνη στο Εφετείο για την Δική
της Χ.Α» μεταφέρει ο Σπύρος Γεωργακόπουλος. «Την Πέμπτη στον
Πεζόδρομο του Περιστερίου με συμμετοχή από μέλη της ΚΕΕΡΦΑ
και μετανάστες. Την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε εξόρμηση μέ-
σα στο Πάρκο Τρίτση από την τοπική ΚΕΕΡΦΑ Ιλιον/Πετρούπολης.
Το Σάββατο αντίστοιχη εξόρμηση έγινε στο Άλσος του Αιγάλεω, το
Μπαρουτάδικο. Η συζήτηση με τον κόσμο ήταν σχετικά με τη δυνα-
μική που πρέπει να έχει αυτή η συγκέντρωση. Αρκετοί είπαν ότι θα
είναι εκεί να μην αφήσουν τους φασίστες να βγουν από τη φυλακή».

Πικετοφορία κι εκδήλωση έγινε στην πλατεία του Χαλανδρίου.
«Το λόγο πήραν πολλοί εκπρόσωποι σωματείων και τοπικών φορέ-
ων που όλοι τόνισαν τη σημασία της δίκης σε Β’ Βαθμό και την
ανάγκη για ένα μαζικό συλλαλητήριο στην έναρξή της. Μίλησαν ο
Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος πολ. αγωγής στη δίκη, ο δημοσιο-
γράφος και μουσικός Θοδωρής Μανίκας, η ακτιβίστρια Μαριάννα
Ψαραδέλλη από τον συνεταιρισμό ΜΙΑΖΩ, η Ειρήνη Φωτέλλη, μέ-
λος του ΔΣ της ΠΣΥΠΕΡΤ που μετέφερε και τις αποφάσεις της ομο-
σπονδίας των εργαζόμενων της ΕΡΤ για συμμετοχή στο συλλαλητή-
ριο, όπως έκαναν και οι εκπρόσωποι των δημοτικών σχημάτων Χα-
λανδρίου (Χαλάνδρι Ενάντια) και Αγ. Παρασκευής (Φυσάει Κόντρα),
Γρηγόρης Καλομοίρης και Παναγιώτης Αντωνίου. Επίσης χαιρέτη-
σαν η Δήμητρα Κυρίλλου, μέλος των Proud Seniors Greece και της
Πρωτοβουλίας “Στη φυλακή οι δολοφόνοι της Zackie Oh” κι ο Γιώρ-
γος Ράγκος εκ μέρους της ΚΕΕΡΦΑ. Η πλατεία ήταν γεμάτη από
κόσμο, κυρίως νεολαία, που έδειξε πολύ καλή ανταπόκριση στο κά-
λεσμα για αντιφασιστική δράση» μας είπε ο Νεκτάριος Χάινταρ. 

Oι μέρες δράσης για την οργάνωση του συλλαλητηρίου θα συνε-
χιστούν και αυτή την εβδομάδα.

Στέλιος Μιχαηλίδης

ΠΛ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Την Πέμπτη 9 Ιουνίου γίνεται η απονομή του
βραβείου στο Λονδίνο (σ.σ για την ταινία «Τα

ρόδια του Ναγκόρνο-Καραμπάχ») και την ίδια μέ-
ρα και ώρα κάνει κινηματογραφική πρεμιέρα «Το
θολό ποτάμι του Μπαασίμ» (σ.σ ταινία σε σκηνο-
θεσία Θ.Σίδερη). Ούτε θα πάω να παραλάβω το
βραβείο ούτε θα βρίσκομαι στην πρεμιέρα της
ταινίας μου στην Αθήνα. Θα πάω στην προσφυ-
γομάνα Κοκκινιά, στα αγιασμένα και ματωμένα
χώματά της, εκεί που κατά τη διάρκεια της ναζι-
στικής Κατοχής έδρασαν τα Τάγματα Ασφαλεί-
ας, οι συνεργάτες των ναζί, και διέπραξαν ασύλ-
ληπτα εγκλήματα σε βάρος του ελληνικού λαού.

Θα πάω στην Κοκκινιά, εκεί που με 'παιρνε από
το χέρι και με πήγαινε πιτσιρίκο ο πατέρας μου,
και θα συζητήσουμε με εξαίρετους ομιλητές για
τη δράση της Χρυσής Αυγής στις φτωχογειτονιές
του Πειραιά, με αφορμή την έναρξη της δίκης
της ναζιστικής οργάνωσης σε δεύτερο βαθμό. 

Γιατί η μνήμη είναι το παρόν μας και αυτό έκα-
νε και συνεχίζει να κάνει η ΑΦΥΛΑΧΤΗ ΔΙΑΒΑΣΗ.
Αυτό είναι που τους ενόχλησε και σαν πεινασμέ-
νοι λύκοι μού επιτέθηκαν μετά τη μετάδοση του
ντοκιμαντέρ για το τάγμα Αζόφ. 

Για μένα, το βραβείο μού το δίνει η ΚΕΕΡΦΑ,
με την τιμή που μου κάνει να συντονίσω μία τέ-
τοια εκδήλωση, σε έναν τέτοιο χώρο, πλημμυρι-
σμένο από τόσες μνήμες και νοηματοδοτήσεις.
Άλλωστε, ένα μέρος της διδακτορικής διατριβής
μου αναφέρεται στην Κοκκινιά. 

Θωμάς Σίδερης, 
δημοσιογράφος, κινηματογραφιστής

Τοπικές εκδηλώσεις 
Πέμπτη 9/6
Κάτω Πετράλωνα-Ταύρος, Συνεταιριστικό καφε-
νείο Περιβολάκι πλατεία Ηούς, 7.30μμ
Χαιρετίζουν: Χαφέζ Τζασμίντ, Πακιστανική Κοινό-
τητα Ελλάδας “Η Ενότητα”, Μαρία Σερέτη, “Στη
φυλακή οι δολοφόνοι της Zackie Oh”, Άννα Παν-
τελάκου, κοινωνική ανθρωπολόγος, Αργύρης Κα-
ραγγέλης, φοιτητής ΠΑΔΑ, Πέτρος Κωνσταντί-
νου, ΚΕΕΡΦΑ

Παρασκευή 10/6
Νέο Ηράκλειο, Θεατράκι σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ
Αντιφασιστική συναυλία με τους: The Dudettes
workers’ music, Σάτυροι, Bambule
Χαιρετίζουν: Νεκταρία Ψαράκη, δημοσιογράφος
PressProject, Παναγιώτης Κουτσός, δημοτ. Σύμ-
βουλος Ν. Ιωνίας, Αφροδίτη Φράγκου, δημοτ.
σύμβουλος Αμαρουσίου/“Στη φυλακή οι δολοφό-
νοι της Zackie Oh”, Έμυ Τζίβα, δημοτ. σύμβουλος
Ν. Ηρακλείου, Νεκτάριος Χάινταρ, ΚΕΕΡΦΑ
Βόλος, Θόλος αιθ. ΦΣ, 6.30μμ 
Χαιρετισμοί: Τζένη Δεμερτζίδου, φοιτήτρια Αρχι-
τεκτονικής, Παναγιώτης Χαρίτος, πρόεδρος Ομο-
σπονδίας Ελλήνων Ρομά Θεσσαλονίκης

Συλλαλητήριο15 Ιούνη

Σάββατο 4 Ιούνη, Πατήσια. Φωτό: Πάνος Γιαννακάκης



Διαδηλώσεις ενάντια στην
ακρίβεια έχουν ξεσπάσει εδώ
και ένα μήνα σε πολλές πό-

λεις του Ιράν. Κορυφώθηκαν στα μέ-
σα του Μάη, αλλά συνεχίζονται. Η
αφορμή ήταν ότι η κυβέρνηση απο-
φάσισε πως δεν μπορεί πλέον να
επιδοτεί βασικά προϊόντα, με πρώτα
το σιτάρι, το αλεύρι και τα παράγω-
γά τους. Οι κρατικές επιδοτήσεις
ήταν αυτές που κρατούσαν τις τιμές
σε σχετικά προσβάσιμα επίπεδα και
για τον πιο φτωχό κόσμο. Την κα-
τάργηση των επιδοτήσεων την απο-
κάλεσαν “αναγκαστική εγχείρηση”.

Το κύμα των διαδηλώσεων είχε
επίκεντρο τις δυτικές επαρχίες της
χώρας και κυρίως το Χουζεστάν. Αλ-
λά δεν έμειναν εκεί. Αναφέρονται
μεγάλες διαδηλώσεις και στο Ισφα-
χάν (στα κεντρικά της χώρας) και
στα Ανατολικά. Η κατάργηση των
επιδοτήσεων οδήγησε σε ξαφνική
αύξηση μέχρι και 300% σε πολλά
προϊόντα. 

Ο Σορούς, που δουλεύει ντελιβε-
ράς, μιλώντας σε δημοσιογράφους
λέει πως ξεκίνησε να βγάζει κάποια
τρόφιμα από τη διατροφή του όταν
ξεκίνησε το τελευταίο κύμα κυρώσε-
ων από τον Ντόναλντ Τραμπ πριν
από τέσσερα χρόνια. “Πρέπει να
τρώω έξω το μεσημέρι λόγω της
δουλειάς μου. Μέχρι πριν από τέσ-
σερα χρόνια, μπορούσα να τρώω
κοτόπουλο ή κεμπάπ. Αλλά μετά τις
κυρώσεις δεν μπορούσα. Έπρεπε να
τρώω μακαρόνια ή καμιά φορά και
μπισκότα. Τώρα όμως, δεν μπορώ
ούτε κι αυτό. Οι τιμές των ζυμαρι-
κών και των μπισκότων εκτοξεύθη-
καν. Δεν ξέρω τι στο διάολο θα κά-
νω”.

Η κυβέρνηση λέει πως για την τε-
λευταία αύξηση τιμών φταίει ο πόλε-
μος στην Ουκρανία, που έχει ανεβά-
σει τις τιμές στα τρόφιμα και τις
πρώτες ύλες. Γιατί όμως εν μέσω
της διεθνούς έκρηξης πληθωρισμού,
αποφάσισαν να μειώσουν τις επιδο-
τήσεις; Σύμφωνα με την κυβέρνηση,
οι αυξήσεις οδήγησαν σε έκρηξη
κερδοσκοπίας, με τους μεσάζοντες
να προμηθεύονται μεγάλες ποσότη-

τες σιταριού και αλεύρων σε φτηνές
τιμές λόγω επιδοτήσεων και να τα
διοχετεύουν στο εξωτερικό για να
βγάλουν υπερκέρδη. Για να αντιμε-
τωπίσει τους μεσάζοντες, η κυβέρ-
νηση έριξε το βάρος στους φτω-
χούς. Οι διαδηλώσεις απλώθηκαν
κυρίως στην επαρχία γιατί εκεί ο πιο
φτωχός κόσμος ξοδεύει το μεγαλύ-
τερο μέρος των χρημάτων του στα
τρόφιμα και οι αυξήσεις τον άφησαν
να πεινάει.

Παράλληλα, στα μέσα του Μάη,
οργανώθηκε μεγάλη απεργία των
οδηγών λεωφορείων στην πρω-
τεύουσα Τεχεράνη που απαιτούν
αυξήσεις 57% στους μισθούς τους.
Η απεργία κράτησε μέρες και στη
διάρκεια των διαδηλώσεων έγιναν
συλλήψεις οδηγών. Ο στρατός
έβγαλε στην κυκλοφορία 700 δικά
του λεωφορεία που μετέφεραν τους
επιβάτες δωρεάν, για να σπάσει την
απεργία.

Και ενώ η οργή έβραζε, ήρθε ένα
απροσδόκητο γεγονός να ανάψει κι
άλλη φωτιά. Ένα κτίριο υπό κατα-
σκευή κατέρρευσε στο Αμπαντάν,
στην περιφέρεια του Χουζεστάν, πα-
ρασύροντας στο θάνατο 35 ανθρώ-
πους. Ο κόσμος της περιοχής (αλλά
ακόμη και η ίδια η κυβέρνηση) έριξε

το φταίξιμο στη διαφθορά των υπεύ-
θυνων που χρηματίζονται για να δώ-
σουν τις άδειες κατασκευής. Οι δια-
δηλώσεις που οργανώθηκαν ήταν
μαζικές και μαχητικές και τροφοδο-
τούνταν από τις κινητοποιήσεις
ενάντια στην ακρίβεια Σε ένα βίντεο
φαίνεται ο τοπικός εκπρόσωπος της
κυβέρνησης να παίρνει το λόγο στο
μνημόσυνο για τους νεκρούς και να
μην μπορεί να μιλήσει από τα συν-
θήματα των διαδηλωτών που απαι-
τούσαν τιμωρία των ενόχων. Το το-
πικό κανάλι διέκοψε τη μετάδοση,
καθώς πιο δυνατά από οτιδήποτε
άλλο ακούγονταν οι διαδηλωτές που
φώναζαν “Ντροπή σας”. 

Τρομάζουν
Οι δηλώσεις του προέδρου του

Ιράν, Ραϊσί, επιβεβαίωσαν ότι οι δια-
δηλώσεις είχαν πάρει διαστάσεις
που τρομάζουν τους από πάνω. Στις
14 Μάη, ο Ραϊσί, είχε ήδη πει πως “ο
κόσμος είναι έτοιμος να αντιμετωπί-
σει όσους έχουν αντεπαναστατικούς
(δηλαδή ενάντια στο καθεστώς) στό-
χους”. Όμως με τις διαδηλώσεις στο
Αμπαντάν, έριξε όλη την ευθύνη
στους “εχθρούς της χώρας”: “Σήμε-
ρα, η μεγαλύτερη ελπίδα των εχ-
θρών για να καταφέρουν ένα χτύπη-

μα στη χώρα στηρίζεται στις λαϊκές
κινητοποιήσεις. Ελπίζουν να στρέ-
ψουν τον κόσμο ενάντια στο ισλαμι-
κό καθεστώς και την Ισλαμική Δημο-
κρατία μέσα από ψυχολογική δου-
λειά, δραστηριότητες στο ίντερνετ..
ξοδεύοντας χρήματα και στρατολο-
γώντας μισθοφόρους”.

Υπάρχει μια πραγματικότητα στην
οποία στηρίζεται ο Ραϊσί για να συ-
κοφαντήσει με αυτόν τον τρόπο τις
κινητοποιήσεις. Το Ιράν όντως βρί-
σκεται σε ένα ασφυκτικό καθεστώς
κυρώσεων και εμπάργκο, από το
οποίο δυσκολεύεται να εξαγάγει και
πετρέλαιο και αέριο, αλλά και να
προμηθευτεί υλικά που είναι απαραί-
τητα για τη βιομηχανία του. Και όχι
μόνον αυτό. Μία μόλις μέρα πριν
από την τραγωδία στο Αμπαντάν,
στην Τεχεράνη, δυο άντρες πάνω σε
μοτοσικλέτα δολοφονούσαν τον
Συνταγματάρχη Χασάν Σαγιάν Χον-
ταγιέ. 

Η ισραηλινή τηλεόραση μετέδωσε
την είδηση με πανηγυρικό τρόπο,
αναλαμβάνοντας εμμέσως την ευθύ-
νη για λογαριασμό του Ισραήλ. Δεν
είναι η πρώτη φορά που το Ισραήλ
δολοφονεί Ιρανούς αξιωματούχους,
που είτε συνδέονται με το πυρηνικό
πρόγραμμα, είτε με τις ιρανικές

δραστηριότητες στο Ιράκ και τη Συ-
ρία. Ενώ τις ίδιες μέρες εξελίχθηκε
και η ελληνική πειρατεία στο ιρανικό
σκάφος για λογαριασμό των ΗΠΑ.

Το ιρανικό καθεστώς αξιοποιεί την
ιμπεριαλιστική επιθετικότητα για να
αυξήσει την πίεση πάνω στα κινήμα-
τα. Γι’ αυτό και οι κινητοποιήσεις
του τελευταίου μήνα έχουν ακόμη
μεγαλύτερη σημασία, αν λάβουμε
υπόψη ότι τις ίδιες μέρες στη Γε-
νεύη γίνονταν διαπραγματεύσεις για
το αν θα ανοίξει ο δρόμος για και-
νούργια συμφωνία με το Ιράν, σαν
αυτή που είχε κάνει ο Ομπάμα, μετά
την ξαφνική διάλυσή της από τον
Τραμπ. Ο κόσμος δεν άκουσε την
προπαγάνδα που λέει πως οι απερ-
γίες και οι κινητοποιήσεις ρίχνουν
νερό στο μύλο του εχθρού.

Οι κινητοποιήσεις συνεχίστηκαν.
Τη Δευτέρα 6 Ιούνη οργανώθηκαν
μεγάλες διαδηλώσεις συνταξιούχων
σε πόλεις όλης της χώρας. Το σαβ-
βατοκύριακο η κυβέρνηση είχε ανα-
κοινώσει αυξήσεις σχεδόν 60% στις
συντάξεις, αλλά οι συνταξιούχοι λέ-
νε πως η αύξηση δεν ισοφαρίζει με
τίποτα τον πληθωρισμό των τελευ-
ταίων χρόνων. Ενώ και οι εκπαιδευ-
τικοί βρίσκονται σε κινητοποιήσεις
και απεργίες, εδώ και αρκετό καιρό.

“Οι διαδηλώσεις έχουν τη ρίζα
τους στις οικονομικές δυσκολίες και
όχι στην πολιτική αντιπολίτευση. Οι
διαδηλωτές πεινάνε”, δηλώνει ανώ-
νυμα ένας Ιρανός κοινωνιολόγος
στο Middle East Eye. “Αν δεν ακού-
σουμε τη δυνατή φωνή του κόσμου
τώρα, και νομίζουμε ότι μπορούμε
να σταματήσουμε τις διαμαρτυρίες
με μερικές συλλήψεις και φυλακί-
σεις, αυτό που θα συνεχιστεί θα εί-
ναι η φωτιά μέσα στις στάχτες που
θα αναζωπυρωθεί σε κάποιο άλλο
σημεία με κάποια άλλη αφορμή, για-
τί όταν μια κοινωνία φτάνει στη φά-
ση της έκρηξης, κανείς δεν μπορεί
να την ελέγξει”.

Νίκος Λούντος
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Λίγες μέρες χαράς για το βρετανικό κατεστημένο έφερε ο
γιορτασμός των 70 χρόνων στο θρόνο της βασίλισσας

Ελισάβετ και αφού βγήκαν οι απαραίτητες χαρούμενες φωτο-
γραφίες, ξαναβγήκαν τα μαχαίρια στο εσωτερικό της άρχου-
σας τάξης. Ο Μπόρις Τζόνσον και ολόκληρη η δεξιά κυβέρνη-
σή του βγαίνουν σοβαρά τραυματισμένοι από την ψήφο εμπι-
στοσύνης της περασμένης Δευτέρας. 

Ήταν μια ψηφοφορία που αφορούσε τους ίδιους τους βου-
λευτές της Δεξιάς και αν εμπιστεύονται τον Τζόνσον σαν ηγέ-

τη και πρωθυπουργό. Ο Τζόνσον την κέρδισε αλλά με τον χει-
ρότερο δυνατό τρόπο. 211 βουλευτές του τον στήριξαν και
148 τον καταψήφισαν. Πρόκειται για εσωτερική ανταρσία πά-
νω από 40% των δεξιών βουλευτών απέναντι σε αυτόν που
πριν από δυόμισυ χρόνια τούς έφερε μια τεράστια εκλογική
νίκη.  Η Τερέσα Μέι το 2018 είχε περάσει από την ίδια διαδι-
κασία με καλύτερα αποτελέσματα και μέσα σε οχτώ μήνες
αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Για τον Τζόνσον η έξοδος μπο-
ρεί να είναι ακόμη πιο κοντά. Ένα εσωτερικό κείμενο της δε-
ξιάς λέει πως ανάμεσα στους ίδιους τους δεξιούς ψηφοφό-
ρους, το 55% τον θεωρεί αναξιόπιστο και μόνο το 25% τον
θεωρεί αξιόπιστο. 

Η αφορμή για την ανταρσία είναι οι όλο και μεγαλύτερες
αποκαλύψεις για τα πάρτι και τις συναντήσεις που γίνονταν
χωρίς καμιά συναίσθηση μέσα στην πρωθυπουργική κατοικία
την ώρα που η χώρα βρισκόταν σε λοκντάουν και ο Τζόνσον
έβγαινε στις τηλεοράσεις να καλεί τον κόσμο σε υπομονή και
σεβασμό των μέτρων. Όμως, η εσωτερική φαγωμάρα πάει

πολύ βαθύτερα και έχει να κάνει με το συνολικότερο προσα-
νατολισμό των Τόρηδων. Επιβεβαιώνεται πως η κρίση της δε-
ξιάς δεν είχε να κάνει μόνο με το Μπρέξιτ και τις συνέπειές
του.

Είναι σχεδόν απίστευτο ότι σε όλη αυτή την κρίση το Εργα-
τικό Κόμμα δεν έχει παίξει τον παραμικρό ρόλο. Αντίθετα, ο
ηγέτης του Στάρμερ, αξιοποίησε τις μέρες του Ιωβηλαίου της
Ελισάβετ για να πουλήσει ακόμη περισσότερο σεβασμό στην
“πατρίδα” και τη σταθερότητα.

Ευτυχώς, υπάρχουν συνδικάτα που σπάνε τη γραμμή του
Στάρμερ και βγαίνουν σε απεργίες. 4000 εργαζόμενοι στο με-
τρό βγήκαν σε απεργία την περασμένη βδομάδα, οι εργαζό-
μενοι στους δήμους προχωράνε σε κινητοποιήσεις, ενώ στις
18 του Ιούνη η συνομοσπονδία TUC καλεί σε μεγάλη κεντρική
διαδήλωση στο Λονδίνο για αυξήσεις ενάντια στην ακρίβεια
και η μέρα μπορεί να γίνει αφετηρία για συντονισμό όλων των
κομματιών της εργατικής τάξης που θέλουν και μπορούν να
αξιοποιήσουν τον εμφύλιο της κυβέρνησης.

IΡΑΝ Διαδηλώσεις και απεργίες για αυξήσεις 

ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Κρίση στους
Συντηρητικούς

Διαδήλωση συνταξιούχων στα Σούσα



Νο 1525, 8 Ιούνη 2022
εργατικη αλληλεγγυη σελ.15Σχολές

Φοιτητές και ΔΕΠ
ενάντια στα σχέδια
Κεραμέως
Ο νέος Νόμος Πλαίσιο που φέρνει το Υπουργείο Παιδείας

αποτελεί μια προσπάθεια διάλυσης οτιδήποτε έχει μείνει όρ-
θιο στο δημόσιο Πανεπιστήμιο. Διαλύει τη δημοκρατική λειτουρ-
γία και την αυτονομία του Πανεπιστημίου. Καταργεί τα συλλογικά
όργανα που εκλέγονταν από τα ίδια τα μέλη της πανεπιστημιακής
κοινότητας. Στη θέση τους επαναφέρει τα συμβούλια διοίκησης
που είχε θεσμοθετήσει η Διαμαντοπούλου, αλλά αυτή τη φορά
δεν διατηρεί ούτε καν μιαν επίφαση δημοκρατίας, καθώς ρόλο θα
παίζουν τα άτομα που επιλέγει η εκάστοτε κυβέρνηση. 

Είναι πολύ σαφής η στόχευση αυτών των επιλογών. Τα συλλο-
γικά όργανα δεν θα παίζουν κανένα ρόλο πλέον στη διοίκηση του
πανεπιστημίου παρά μόνο για καθαρά ακαδημαϊκά ζητήματα.
Πλεόν εισάγεται ο θεσμός του μάνατζερ, ενώ η ίδια η δημόσια πε-
ριουσία του πανεπιστημίου βγαίνει προς ιδιωτική εκμετάλλευση.

Εξίσου ανησυχητικό για το πώς αντιλαμβάνεται τα πανεπιστή-
μια η κυβέρνηση – δεδομένων και των εικόνων που βλέπουμε
από τις αστυνομικές επιθέσεις στο ΑΠΘ – είναι το άρθρο για τις
ακαδημαϊκές ελευθερίες. Το ένα τρίτο του άρθρου μιλάει για το
πως θα κατασταλεί οτιδήποτε δεν αρέσει στην κυβέρνηση. Πολ-
λά μπορεί επίσης να πει κανείς για διατάξεις του νομοσχεδίου
σχετικά με τα προγράμματα σπουδών, όπου σταδιακά το
υπουργείο πάει να καταργήσει τα τμήματα και να κάνει τον φοι-
τητή – καταναλωτή που θα ψωνίζει μαθήματα από δω κι από
εκεί. Για τη θεσμοθέτηση του ν+2 και της «υποχρέωσης» πλέον
των τμημάτων να διαγράφουν φοιτητές κλπ.

Χαρακτηριστικό είναι ότι η πλειοψηφία της πανεπιστημιακής
κοινότητας έχει ταχθεί κατά του νομοσχεδίου. Η ΠΟΣΔΕΠ για
παράδειγμα, παρότι εδώ και χρόνια δεν κυριαρχείται από την
αριστερά, καταδικάζει το νέο νόμο πλαίσιο. Στο τμήμα που ερ-
γάζομαι στο Πανεπιστήμιο Κρήτης κάναμε συνέλευση και πήρα-
με απόφαση που καταγγέλει το νομοσχέδιο. Θα υπάρξουν κι άλ-
λες ανάλογες αποφάσεις. 

Το κρίσιμο ζήτημα είναι τι πρωτοβουλίες θα ληφθούν για να
σταματήσει αυτό το νομοσχέδιο. Η κυβέρνηση το κατεβάζει μέ-
σα στο καλοκαίρι, εν μέσω εξεταστικής, υπολογίζοντας ότι θα
έχει όσο το δυνατόν λιγότερες αντιδράσεις. Οι σύλλογοι διδα-
σκόντων, η ΠΟΣΔΕΠ, οι φοιτητικοί σύλλογοι πρέπει να πάρουν
άμεσα πρωτοβουλίες για κινητοποιήσεις που θα έχουν στόχο
την ήττα της κυβέρνησης σε αυτή την επίθεση και την απόσυρ-
ση του νομοσχεδίου.

Κώστας Βλασσόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής 
τμ. Ιστορίας – Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης

Τρίωρη στάση εργασίας και συμμετοχή στο αντιφασιστικό
συλλαλητήριο στις 15 Ιούνη αποφάσισε το 8ο Συνέδριο της

Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού κι Εργαστηριακού
Διδακτικού Προσωπικού ΑΕΙ. 

Στο ψήφισμα που καλεί στις 8πμ στο Μετρό Αμπελοκήπων και
στην πορεία στο Εφετείο τονίζουν μεταξύ άλλων: «Με την απο-
φασιστική μας παρουσία μέσα και έξω από το Εφετείο δεν θα
αφήσουμε περιθώρια να υπονομευτεί η ιστορική επιτυχία της
πρωτόδικης απόφασης καταδίκης και φυλάκισης του σκληρού
πυρήνα των νεοναζί. Δεν θα ανεχθούμε να πέσουν στα μαλακά
οι φασίστες, να μειωθούν οι ποινές των δολοφόνων του Παύλου
Φύσσα, του Σαχζάτ Λουκμάν, των ταγμάτων εφόδου που οργά-
νωσαν τις δολοφονικές επιθέσεις κατά των Αιγύπτιων αλιεργα-
τών, των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ, των μεταναστών και των
αγωνιστών των κινημάτων. Αντίθετα, διεκδικούμε να αυξηθούν
οι ποινές για όσους έχει ασκηθεί έφεση από τον Εισαγγελέα».

Στο ίδιο συνέδριο πάρθηκαν αποφάσεις καταδίκης του νέου
Νόμου Πλαισίου για τα ΑΕΙ, των αστυνομικών επιθέσεων στο
ΑΠΘ, καθώς και του νόμου Χατζηδάκη. 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Αριστοτέ-
λειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η εκδήλωση με τίτ-

λο «Ελευθερία ή αστυνομία; Η μάχη στο δημόσιο πανεπι-
στήμιο» την Τετάρτη 1/6. Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε
από την Πρωτοβουλία Πανεπιστημιακών ΑΠΘ-ΠΑΜΑΚ και
την Πρωτοβουλία Δικηγόρων και Νομικών για τα Δημοκρα-
τικά Δικαιώματα.

Την εκδήλωση άνοιξαν ο δημοσιογράφος Αλέξανδρος Λι-
τσαρδάκης, ο καθηγητής και μέλος του ΔΕΠ ΑΠΘ Αλέξανδρος
Κιουπκιολής, ο δικηγόρος και μέλος του ΔΣ του Δικηγορικού
Συλλόγου Θεσσαλονίκης Βασίλης Τσιγαρίδας, ο καθηγητής
και γγ του ΕΣΔΕΠ Σωτήρης Σωτηρόπουλος, ο εκπρόσωπος
του ΣΕΡΕΤΕ (Πανελλαδικό Σωματείο στην Έρευνα και Τριτο-
βάθμια Εκπαίδευση) Μάνος Χύτας, ενώ τη συζήτηση συντόνιζε
η αναπληρώτρια καθηγήτρια Κωνσταντίνα Ριτσάτου. 

Μετά τις πολύτιμες εισηγήσεις από το πάνελ, ακολούθησε
πλήθος παρεμβάσεων από φοιτήτριες/φοιτητές, μαθητές/
τριες, πανεπιστημιακούς και εργαζόμενους, για το πώς

απαντάει η ακαδημαϊκή κοινότητα, το φοιτητικό κίνημα αλλά
και η κοινωνία και ο κόσμος της εργασίας γενικότερα στις
αυξανόμενες κυβερνητικές προκλήσεις. Ιδιαίτερη συζήτηση
έγινε για το νέο νόμο πλαίσιο της Κεραμέως, που συνοδεύε-
ται από την αυξανόμενη καταστολή και φανερώνει τη σκοπι-
μότητα που είχε η επιμονή της κυβέρνησης να εγκαταστήσει
τα ΜΑΤ – και σε δεύτερο χρόνο την Πανεπιστημιακή Αστυνο-
μία-ΟΠΠΙ - στα Ιδρύματα.

Τα επόμενα ραντεβού δόθηκαν στους δρόμους και στις κι-
νητοποιήσεις που οργανώνουν οι φοιτητικοί σύλλογοι, με αρ-
χή τις διαδηλώσεις της επόμενης ημέρας.

ΑΠΘ
ΠΟΣΕΕΔΙΠ-ΑΕΙ

Με νέα συλλαλητήρια την Πέμ-
πτη 2/6, στην Αθήνα, τη Θεσ-
σαλονίκη και άλλες πόλεις,

έδωσαν συνέχεια οι φοιτητικοί σύλλο-
γοι στη μάχη ενάντια στο νέο Νόμο
Πλαίσιο της Κεραμέως, την πανεπιστη-
μιακή αστυνομία και τις επιθέσεις
στους φοιτητές του ΑΠΘ. Στη διαδήλω-
ση της Αθήνας, εκατοντάδες
φοιτητές/ριες συγκεντρώθηκαν στα
Προπύλαια και βάδισαν μέχρι τη Βουλή.

«Χρειάζεται να πάμε παντού για μαζι-
κές γενικές συνελεύσεις. Και με τους
φοιτητικούς συλλόγους μπροστά να
αποφασίσουμε καταλήψεις και διαδηλώ-
σεις» μας λέει η Πηνελόπη Τρομπέτα,
φοιτήτρια στη Φιλοσοφική Αθήνας και
μέλους του ΣΕΚ στις Σχολές.  Ο φοιτητι-
κός σύλλογος της Φιλοσοφικής προ-
γραμματίζει γενική συνέλευση στην Τε-
τάρτη 8/6, 11πμ. «Είναι μάχη ενάντια
στον νέο Νόμο Πλαίσιο αλλά όχι μόνο»,
συνεχίζει η Πηνελόπη. «Συνδέουμε τον
αγώνα ενάντια στο νομοσχέδιο με το αν-
τιπολεμικό κίνημα διεκδικώντας σχολές
– όχι βόμβες. Να σταματήσει η σπατάλη
για τους πολεμικούς εξοπλισμούς και να
ενισχυθεί η δημόσια και δωρεάν Παι-
δεία. Το συνδέουμε με τη μάχη ενάντια
στους φασίστες τώρα που αρχίζει πάλι
η δίκη της Χ.Α. οργανώνοντας και συμ-
μετέχοντας μαζικά στο συλλαλητήριο
στις 15/6. Έτσι, ενώνοντας όλες τις μά-
χες, μπορούμε να τσακίσουμε συνολικά
τις επιθέσεις της κυβέρνησης, να μην

περάσει το ξεπούλημα των σχολών μας.
Είδαμε στις φοιτητικές εκλογές πόσος
πολύ κόσμος στρέφεται στ’ αριστερά.
Έχει δώσει και θέλει να συνεχίσει να δί-
νει τη μάχη ακόμα πιο δυναμικά κι απο-
τελεσματικά».

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε συν-
τονιστικό φοιτητικών συλλόγων για τα
επόμενα βήματα. Μεταξύ άλλων κατα-
λήγει η απόφασή του: «Kάνουμε ξεκά-
θαρο πως θα υπερασπιστούμε τους φοι-
τητικούς μας συλλόγους και τα κεκτημέ-
να του φοιτητικού κινήματος απέναντι
σε όσους θέλουν να τους διαλύσουν!
Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε η πανεπι-
στημιακή αστυνομία να εγκατασταθεί
στις σχολές μας. Δολοφόνοι και βασανι-
στές δεν έχουν θέση στα πανεπιστήμιά
μας. Το επόμενο διάστημα: Μαζικοποι-
ούμε τις διαδικασίες των συλλόγων μας.
Προχωράμε σε κινητοποιήσεις την επό-
μενη εβδομάδα στα ιδρύματα και στα
όργανα διοίκησης ενάντια στην κατα-
στολή και τον νέο νόμο – πλαίσιο. Άμε-
σες κινητοποιήσεις στις πύλες των ιδρυ-
μάτων σε περίπτωση τοποθέτησης των
ΟΠΠΙ (πανεπιστημιακή αστυνομία). Ορ-
γανώνουμε πρωτοβουλίες αγώνα ενάν-
τια στο νόμο σε συνεργασία με καθηγη-
τές, διοικητικούς, εργαζόμενους του πα-
νεπιστημίου».

Πλήθος φοιτητών/ριών συμμετείχαν
και στη διαδήλωση την ίδια μέρα στη
Θεσσαλονίκη, όπου δεν έλλειψαν για
μια ακόμα φορά οι επιθέσεις της αστυ-
νομίας. 

Την Παρασκευή 10/6 θα πραγματο-
ποιηθούν συγκεντρώσεις στις πύλες
σε μια σειρά από σχολές.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Την Πέμπτη 2/6 διαδηλώσαμε συν-
τονισμένα με την υπόλοιπη Ελλάδα

και στο Βόλο εκφράζοντας την οργή
μας τόσο για την προκλητική επίθεση
της αστυνομίας στο ΑΠΘ όσο και για
το νέο νόμο πλαίσιο που θέλει να φέ-
ρει η Κεραμέως μέσα στο καλοκαίρι.
Συμμετείχαν με τα πανό τους πολλοί
φοιτητικοί σύλλογοι σε μια ενωτική
διαδήλωση. Tην Τετάρτη 8/6 έχουμε
συνέλευση στην Αρχιτεκτονική, στην
οποία έχουμε πάρει απόφαση ότι θα
συμμετέχουμε στη συγκέντρωση στις
15/6 στον Βόλο την ημέρα που ξεκινά
η δίκη της Χρυσής Αυγής σε Β' βαθμό.

Τζένη Δεμιρτζίδου, φοιτήτρια 

ΒΟΛΟΣ

2/6, φοιτητικό συλλαλητήριο στην Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

Δεν θα περάσει!

1/6, εκδήλωση στο ΑΠΘ. Φωτό: Εναλλακτική Πρωτοβουλία Δικηγόρων Θεσ/νίκης



ΚΥΨΕΛΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6 βιβλιοπωλείο Μετεωρίτης,
Φωκιώνος Νέγρη 68, 7.30μμ
30 χρόνια «Σοσιαλισμός από τα Κάτω» -
επαναστατικές ιδέες- οδηγός για δράση
Ομιλήτρια: Σταυρούλα Πανίδου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 15/6 βιβλιοπωλείο Μετεωρί-
της, Φωκιώνος Νέγρη 68, 7.30μμ
70 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στο
ΝΑΤΟ
Ομιλητής: Παναγιώτης Γιαννακάκης

ΓΚΥΖΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6 καφέ Κουτσό 7.30μμ
30 χρόνια «Σοσιαλισμός από τα Κάτω» -
επαναστατικές ιδέες- οδηγός για δράση
Ομιλήτρια: Θεοδώρα Καφίρα
• ΤΕΤΑΡΤΗ 15/6 καφέ Κουτσό 7.30μμ
Ο πόλεμος «πρασινίζει» την κλιματική κα-
ταστροφή
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6 
καφέ Μύρτιλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ 7μμ
Αντίσταση, η επανάσταση που χάθηκε
Ομιλητής: Κωνσταντίνος Δανακτσής
• ΤΕΤΑΡΤΗ 15/6 
καφέ Μύρτιλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ 7μμ
Ο πόλεμος «πρασινίζει» την κλιματική κα-
ταστροφή
Ομιλητής: Νίκος Σμπαρούνης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6  καφέ Ηλιόπετρα, 
Θησέως και Αγ.Πάντων (στη στοά) 7μμ
Οι αντιπολεμικές ρίζες της αριστεράς
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΠΑΤΗΣΙΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 9/6 
καφέ El Punto, πάρκο Ιακωβάτων 7.30μμ
Για ένα μαζικό αντιπολεμικό κίνημα
Ομιλήτρια: Ρεμπέκα Ρούσου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 15/6 
καφέ El Punto, πάρκο Ιακωβάτων 7.30μμ
53 χρόνια από την εξέγερση του Stonewall
Ομιλητές/τριες: Στέλιος Μιχαηλίδης και
Άρια Σταροπούλου

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ - ΚΟΥΚΑΚΙ 
• ΠΕΜΠΤΗ 9/6 
στου Βασίλη, πλ. Δουργουτίου 8μμ
Οι αντιπολεμικές ρίζες της Αριστεράς
Ομιλητής: Δημήτρης Κουτσομητόπουλος
• ΠΕΜΠΤΗ 16/6 
στου Βασίλη, πλ. Δουργουτίου 8μμ
Κορύφωση των κρίσεων, κίνημα  επανα-
στατικής αλλαγής
Ομιλητής: Θωμάς Κατσαρός

ΓΑΛΑΤΣΙ
• ΠΕΜΠΤΗ 9/6 καφέ Περιμπανού 7.30μμ
Από το Αιγαίο μέχρι την Ουκρανία λέμε όχι
στον πόλεμο
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας
• ΠΕΜΠΤΗ 16/6 καφέ Περιμπανού 7.30μμ
Για ένα μαζικό αντιπολεμικό κίνημα
Ομιλητής: Στέλιος Τζομπανάκης

ΕΞΑΡΧΕΙΑ 
• ΠΕΜΠΤΗ 9/6 καφέ Blue Bear 7.30μμ
Για ένα μαζικό αντιπολεμικό κίνημα
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 15/6 καφέ Blue Bear 7.30μμ
70 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στο
ΝΑΤΟ
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 15/6  
στην Αυλή των Πετραλώνων 6.30μμ
Στοπ στον ανταγωνισμό με την Τουρκία
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 22/6  
στην Αυλή των Πετραλώνων 6.30μμ

70 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στο
ΝΑΤΟ
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

ΘΗΣΕΙΟ
• ΠΕΜΠΤΗ 16/6 καφέ Περιβολάκι 7.30μμ
Κορύφωση των κρίσεων, κίνημα επαναστα-
τικής αλλαγής
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ 
- ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ  
• ΠΕΜΠΤΗ 9/6  
δημαρχείο Αγ.Παρασκευής 7μμ
Για ένα μαζικό αντιπολεμικό κίνημα
Ομιλήτρια: Μυρτώ Μαργέλη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 15/6  
δημαρχείο Αγ.Παρασκευής 7μμ
70 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στο
ΝΑΤΟ
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/6 
πλ. Φελέκη, Ελευθερούπολη 7μμ
Πόλεμος και κλιματική αλλαγή
Ομιλητής: Αλέξανδρος Καρδάσης

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/6 δημαρχείο (ισόγειο) 8μμ
Πόλεμος και κλιματική αλλαγή
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΜΑΡΟΥΣΙ  
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/6 πλ. Ηρώων 7.30μμ
100 χρόνια από τη Μικρασιατική εκστρατεία
Ομιλητής: Νάσος Θεοδωρίδης

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Η μάχη της νέας δίκης της Χ.Α. 
Ομιλήτρια: Βασιλική Γρηγοράκη

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6 καφέ Γιουκάλι 8μμ
Η μάχη της νέας δίκης της Χ.Α. 
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΒΥΡΩΝΑΣ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6 
καφέ πλ. Χρ. Σμύρνης 7.30μμ
Η μάχη της νέας δίκης της Χ.Α. 
Ομιλητής: Χρήστος Νοβακόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 15/6 
καφέ πλ. Χρ. Σμύρνης 7.30μμ
Λένιν: Κράτος και επανάσταση
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6 
καφενείο Σαρδανάπαλος 7.30μμ
Ομοφυλοφιλία, σεξουαλικότητα και η πάλη
για την απελευθέρωση
Ομιλήτρια: Εύα Ντόκου
• ΠΕΜΠΤΗ 16/6 
καφενείο Σαρδανάπαλος 7.30μμ
Ο πόλεμος «πρασινίζει» την κλιματική κα-
ταστροφή
Ομιλητής: Πάνος Γαραντζιώτης

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
• ΠΕΜΠΤΗ 9/6 καφέ Χόβολη 7μμ
30 χρόνια “Σοσιαλισμός από τα κάτω” 
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου
• ΠΕΜΠΤΗ 16/6 καφέ Χόβολη 7μμ
Για ένα μαζικό αντιπολεμικό κίνημα
Ομιλητής: Γιάννης Μπαρούτσας

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
• ΠΕΜΠΤΗ 9/6 
καφέ πλατείας Σουρμένων 8μμ
Ο πόλεμος «πρασινίζει» την κλιματική κα-
ταστροφή
Ομιλητής: Ιάσονας Παπαδάτος

• ΠΕΜΠΤΗ 16/6 
καφέ πλατείας Σουρμένων 8μμ
30 χρόνια «Σοσιαλισμός από τα Κάτω» -
επαναστατικές ιδέες- οδηγός για δράση
Ομιλητής: Στέλιος Γιαννούλης

ΙΛΙΣΙΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 9/6 Sweet Home 7.30μμ
Από τη Ρωσία του Λένιν στη Ρωσία του Πούτιν
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη
• ΠΕΜΠΤΗ 16/6 Sweet Home 7.30μμ
70 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στο
ΝΑΤΟ
Ομιλητής: Γιώργος Γλαβάς

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/6 δημαρχείο 7μμ
Ο πόλεμος «πρασινίζει» την κλιματική κα-
ταστροφή
Ομιλητής: Παναγιώτης Καραγιαννόπουλος

ΝΙΚΑΙΑ 
• ΠΕΜΠΤΗ 16/6 δημαρχείο 7μμ
Κυβέρνηση και επενδυτές κλιμακώνουν
την καταστροφή
Ομιλητής: Μάνος Καρτέρης
• ΠΕΜΠΤΗ 23/6 δημαρχείο 7μμ
Εκδήλωση-παρουσίαση του βιβλίου του Iain
Ferguson «Μαρξισμός, πολιτική και ψυχική
δυσφορία»
Ομιλήτρια: Πηνελόπη Κουτσουδάκη

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΣΑΒΒΑΤΟ 18/6 δημαρχείο 6.30μμ
Μαρξισμός 2022 – επαναστατικές ιδέες
για εργατική εναλλακτική
Ομιλήτρια: Μίνα Πατρινού

ΙΛΙΟΝ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6  φούρνος Leo Kon, 
πλ. Αγ.Αναργύρων 7.30μμ
70 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στο
ΝΑΤΟ
Ομιλήτρια: Μαρία Παππά
• ΤΕΤΑΡΤΗ 15/6  φούρνος Leo Kon, 
πλ. Αγ.Αναργύρων 7.30μμ
Οι αντιπολεμικές ρίζες της αριστεράς
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6 
στέκι αριστερής κίνησης 7.30μμ
Ο πόλεμος «πρασινίζει» την κλιματική κα-
ταστροφή
Ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 15/6 
στέκι αριστερής κίνησης 7.30μμ
70 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στο
ΝΑΤΟ
Ομιλήτρια: Ευαγγελία Στυλιανοπούλου

ΑΙΓΑΛΕΩ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6 Μέρες Ραδιοφώνου 8μμ
Η πάλη ενάντια στην ομοφοβία – Διαδηλώ-
νουμε στο Pride
Ομιλητής: Πάνος Οδατζίδης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 15/6 Μέρες Ραδιοφώνου 8μμ
70 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στο
ΝΑΤΟ
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6 καφέ Ακρόλιθος 7.30μμ
Ο πόλεμος «πρασινίζει» την κλιματική κα-
ταστροφή
Ομιλητής: Βαγγέλης Παπαδόγιαννης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 15/6 καφέ Ακρόλιθος 7.30μμ
70 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στο
ΝΑΤΟ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΒΟΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6 Θόλος 8.15μμ
30 χρόνια «Σοσιαλισμός από τα Κάτω» -

επαναστατικές ιδέες- οδηγός για δράση
Ομιλητής: Αλέξανδρος Μπακούσι

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 9/6 Πυρσινέλλα 1, 4ος ορ. 7μμ
Πόλεμος και κλιματική αλλαγή
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλλου

ΧΑΝΙΑ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6 
ΚΑΠΗ παλιάς πόλης 7.30μμ
30 χρόνια «Σοσιαλισμός από τα Κάτω» -
επαναστατικές ιδέες- οδηγός για δράση
Ομιλητής: Σεραφείμ Ρίζος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 15/6 
ΚΑΠΗ παλιάς πόλης 7.30μμ
70 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στο
ΝΑΤΟ
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
• ΠΕΜΠΤΗ 9/6 πάρκο 626 7.30μμ
Ο πόλεμος «πρασινίζει» την κλιματική κα-
ταστροφή
Ομιλητής: Μάνος Χατζηανέστης
• ΠΕΜΠΤΗ 16/6 πάρκο 626 7.30μμ
Αναρχισμός – μια μαρξιστική κριτική
Ομιλήτρια: Μαντώ Καλατζάκη

ΠΑΤΡΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 9/6 καφέ Νέον, 
Μαιζώνος και Τριών Ναυάρχων 6.30μμ
Μαρξισμός 2022 – Τρεις μέρες με επανα-
στατικές ιδέες για να δυναμώσουμε την
εργατική εναλλακτική
Ομιλητής: Θάνος Παυλόπουλος
• ΠΕΜΠΤΗ 16/6 καφέ Νέον, 
Μαιζώνος και Τριών Ναυάρχων 6.30μμ
Η επαναστατική εφημερίδα και ο ρόλος
της στις σημερινές συνθήκες
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας

ΞΑΝΘΗ
• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/6 
καφέ Φιλοίστρον 8.30μμ
70 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στο
ΝΑΤΟ
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου
• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/6 
καφέ Φιλοίστρον 8.30μμ
Η μάχη της νέας δίκης της Χ.Α. 
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ

ΑΓΡΙΝΙΟ
ΤΡΙΤΗ 13/6 
Εργατικό Κέντρο ή καφέ Σείριος 7μμ
Η επικαιρότητα του μαρξισμού σήμερα
Ομιλητής: Τάσος Αναστασιάδης

Θεσσαλονίκη

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ 
ΠΕΜΠΤΗ 9/6 καφέ Ποέτα 8μμ
Ο πόλεμος «πρασινίζει» την κλιματική αλλαγή
Ομιλητής: Χρήστος Μάντζαρης

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 9/6 καφέ Cowboy 7μμ
70 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στο
ΝΑΤΟ
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου

ΤΟΥΜΠΑ 
ΠΕΜΠΤΗ 9/6 καφέ Κονάκι 7.30μμ
Κορύφωση των κρίσεων, κίνημα επαναστα-
τικής αλλαγής
Ομιλητής: Νίκος Κοκκίνης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΠΕΜΠΤΗ 9/6 καφέ Πέτρος 7.30μμ
Οι αντιπολεμικές ρίζες της αριστεράς
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ 16/6 ΕΔΟΘ 7μμ
Μαρξισμός 2022 – επαναστατικές ιδέες
για εργατική εναλλακτική
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος
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Μαρξιστικά Φόρουμ
TΕΤΑΡΤΗ 8/6

Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 7μμ

ΠΕΜΠΤΗ 9/6
ΓΑΛΑΤΣΙ 7μμ Γαλατσίου και Βεΐκου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/6
ΠΑΤΗΣΙΑ 
Σκλαβενίτης Πατησίων 6.30μμ
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Δημαρχείο  7μμ
ΘΗΣΕΙΟ Σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 7μμ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 
ΑΒ Πλατεία Εθν. Αντίστασης 6μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Γαρδένια   7μμ
Ν. ΣΜΥΡΝΗ  Πλατεία ΑΒ 7μμ
ΠEΡΙΣΤΕΡΙ 
7μμ στο μουσείο ΕΑΜ πεζόδρομος
ΑΙΓΑΛΕΩ 7μμ Μετρό 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζαντε 7μμ
ΙΛΙΟΝ Κεντρική πλατεία Ιλίου 7μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 
Πλ. Ελευθερίας 6.30μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Πεζόδρομος 7μμ
ΚΑΜΑΡΑ Σβώλου με Γούναρη 7μμ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Χάληδων 7.30μμ 
ΠΑΤΡΑ Πλ Γεωργίου 7μμ
ΒΟΛΟΣ Πλατεία Αγ. Νικολάου 7μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 7μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ πάρκο Γεωργιάδη 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/6
ΚΥΨΕΛΗ 
Φωκίωνος Νέγρη Γερμανός 12μ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 12μ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου 11πμ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 12μ
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
11.30 πλατεία Μερκούρη
ΚΟΥΚΑΚΙ 7μμ Γ. Ολυμπίου
ΒΥΡΩΝΑΣ Δημοτική Αγορά 12μ
Ν. ΙΩΝΙΑ  Λεωφ. Ηρακλείου Οργανι-
σμός Νεότητας  12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 12μ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Πλατεία Εβερεστ 12μ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Πλατεία Δούρου 2μμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Σωτήρος με Καραΐσκου 12μ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΕΝΤΡΟ Αγαλμα Λαμπράκη 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
Λαϊκή Ξηροκρήνης 11πμ
ΧΑΝΙΑ Αγορά 11.30
ΞΑΝΘΗ Πλατεία 11πμ

ΚΥΡΙΑΚΗ 12/6 
KEΡΑΤΣΙNI πάρκο λιπασμάτων 
στις 11.00πμ είσοδος υδατόπυργος
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Tον σοσιαλισμό, μέσα από την ανεξάρτητη 
δράση της εργατικής τάξης
Ο καπιταλισμός δεν παίρνει διορθώσεις. Πρέπει να ανατραπεί με την
εργατική δράση. Δεν υπάρχει κοινοβουλευτικός δρόμος προς μια τέ-
τοια αλλαγή. Το κοινοβούλιο, ο στρατός, η αστυνομία, η δικαιοσύνη,
όλο το αστικό κράτος λειτουργεί για να προστατεύσει τα συμφέρον-
τα της άρχουσας τάξης.
Οι εργάτες δημιουργούν όλο τον πλούτο μέσα στον καπιταλισμό. Μια
νέα κοινωνία απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση, ο σοσιαλισμός,
μπορεί να δημιουργηθεί μόνο όταν οι εργάτες πάρουν συλλογικά στα
χέρια τους τον έλεγχο όλου του κοινωνικού πλούτου και προγραμματί-
σουν την παραγωγή και την διανομή σύμφωνα με τις ανθρώπινες
ανάγκες.

Tον διεθνισμό
Στην παγκόσμια οικονομία κυριαρχούν οι μεγάλες πολυεθνικές. Μόνο
εάν παλέψουμε όλοι μαζί σε παγκόσμιο επίπεδο, μπορούμε να σταμα-
τήσουμε τους πλούσιους και δυνατούς που κυριαρχούν πάνω στον
πλανήτη.
Η πάλη για τον σοσιαλισμό μπορεί να πετύχει μόνο εάν είναι παγκό-
σμια. 
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. Αυτό άνοιξε τον δρόμο
για την επικράτηση του Στάλιν και την μετατροπή της Ρωσίας σε
κρατικό καπιταλισμό. Του ίδιου τύπου καθεστώτα δημιουργήθηκαν
αργότερα στην Ανατολική Ευρώπη και την Κίνα.

Ενάντια στον ρατσισμό, 
τον ιμπεριαλισμό και την καταπίεση
Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε προσπάθεια που έχει στόχο την
διαίρεση της εργατικής τάξης. Είμαστε αντίθετοι σε μια Ελλάδα –
φρούριο, κομμάτι μιας Ε.Ε – φρούριο, που καταδικάζει πρόσφυγες
και μετανάστες να πεθαίνουν στα σύνορά της και να αντιμετωπίζουν
ρατσιστικές διακρίσεις αν καταφέρουν να τα περάσουν. 
Υποστηρίζουμε το δικαίωμα όλων των ανθρώπων, ανεξάρτητα από
χρώμα, φυλή και φύλο καθώς και όλους τους καταπιεσμένους να ορ-
γανώνουν την αντίστασή τους. Υποστηρίζουμε όλα τα αυθεντικά
εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα. 
Παλεύουμε για την πραγματική κοινωνική, πολιτική και οικονομική
ισότητα των γυναικών και για το τέλος όλων των διακρίσεων ενάντια
στους ομοφυλόφιλους, γυναίκες και άντρες.
Παλεύουμε ενάντια σε ένα σύστημα που καταστρέφει τον πλανήτη
μέσα από το κυνήγι του κέρδους και τους ανταγωνισμούς.

Το επαναστατικό κόμμα
Αυτοί που μας κυβερνάνε είναι δυνατοί γιατί είναι οργανωμένοι, γιατί
ελέγχουν τον πλούτο, τα
ΜΜΕ, τα δικαστήρια και τον
στρατό. Για να συγκρουστεί
μ’ αυτή την δύναμη, η εργα-
τική τάξη χρειάζεται να είναι
κι αυτή οργανωμένη. Το Σο-
σιαλιστικό Εργατικό Κόμμα,
έχει σαν στόχο να φέρει
τους ακτιβιστές του κινήμα-
τος μαζί με την εργατική τά-
ξη. Το επαναστατικό κόμμα
είναι αναγκαίο για να δυνα-
μώσει το κίνημα, να οργανώ-
σει τον κόσμο μέσα σ’ αυτό
και να βοηθήσει να αναπτυχ-
θούν εκείνες οι ιδέες και
εκείνες οι στρατηγικές που
θα μπορέσουν ν’ ανατρέ-
ψουν συνολικά τον καπιταλι-
σμό. 

ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ 
ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ 
ΚΟΜ ΜΑ

Πα λεύ ου με για

PRIDE 2022

Πιο οργισμένο από ποτέ!
Το Σάββατο 18 Ιούνη γίνεται το

φετινό Athens Pride, στην πλα-
τεία Συντάγματος. Μετά από

δύο χρόνια, το κίνημα ενάντια στην
καταπίεση με βάση το φύλο και τη
σεξουαλικότητα επιστρέφει σε μια
μεγάλη μέρα διεκδίκησης και διαδή-
λωσης. Η διαδήλωση θα ξεκινήσει
στις 7μμ από την πλατεία.

Τη χρονιά που σημαδεύτηκε από
τη δίκη των δολοφόνων του Ζακ Κω-
στόπουλου, έχουμε να βάλουμε σαν
κέντρο των διεκδικήσεών μας ότι οι
ζωές των ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων με-
τράνε! Μετράνε σε ό,τι έχει να κάνει
με την ομοφοβία και την τρανσφοβία
της κυβέρνησης και της άρχουσας
τάξης συνολικά. Την ώρα που τα δι-
καστήρια αναγκάστηκαν να καταδι-
κάσουν τους επιχειρηματίες που δο-
λοφόνησαν τον Ζακ αλλά να αφή-
σουν στο απυρόβλητο τους εμπλε-
κόμενους αστυνομικούς, καταλαβαί-
νουμε ότι οι μάχες ενάντια στις δια-
κρίσεις χρειάζεται να είναι στην κα-
θημερινή ατζέντα των αγώνων που
έχουμε μπροστά μας. 

Αγώνες συγκεκριμένους, ενάντια
στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρα-
τίας και τον σεξιστικό της κατήφο-
ρο. Τις προσπάθειες συγκάλυψης
επιφανών βιαστών, διάλυσης του
κοινωνικού κράτους συνολικά, πόσο
μάλλον για τις ανάγκες των ΛΟΑΤ-
ΚΙ+ ανθρώπων. Την «ποινικοποίηση»
της τρανς ταυτότητας μέσα από τη
συνέχιση των θεραπειών μεταστρο-

φής. Ξεκινώντας από το ότι το ΛΟ-
ΑΤΚΙ+ κίνημα χρειάζεται να βάλει
στην προμετωπίδα του την ανατρο-
πή αυτής της κυβέρνησης που μπαί-
νει ως τον λαιμό στον πόλεμο και
τους εξοπλισμούς. 

Η σύνδεση με τους αγώνες της
εργατικής τάξης που παλεύει είναι
πιο αναγκαία και εφικτή από ποτέ.
Το δικαίωμα στη στέγαση, την εργα-
σία, την Υγεία, την παιδοθεσία έχου-
με να το κερδίσουμε μαζί της στηρί-
ζοντας τις μάχες για μαζικές προσ-
λήψεις, αυξήσεις, συλλογικές συμ-
βάσεις κοκ. Μπορεί για παράδειγμα,
η Νομική Αναγνώριση Ταυτότητας
Φύλου να είναι ψηφισμένος νόμος,
αλλά οι διαδικασίες παραμένουν
εξαιρετικά απρόσιτες οικονομικά για
τους ανθρώπους που θέλουν να αλ-
λάξουν τα έγγραφά τους.

Στους δρόμους
Την τελευταία χρονιά, έγινε πολύ

πιο ξεκάθαρο το σύνθημα «η απε-
λευθέρωση δεν θα ’ρθει με τους νό-
μους, gay, trans, λεσβίες βγαίνουμε
στους δρόμους». Στους δρόμους
μαζί με το εργατικό κίνημα που πήρε
θέση για τον Ζακ και ενάντια στην
ομοφοβία μέσα από δεκάδες ψηφί-
σματα και συζητήσεις που άνοιξαν
σε συνελεύσεις κλπ. Μαζί με τη νεο-
λαία που σπάει στην πράξη τους νό-
μους της Κεραμέως, διαδηλώνει
ενάντια στην καταπίεση, κοντράρει
σεξιστές μεγαλοκαθηγητές.

Την ίδια στιγμή, γίνεται ολοένα και

πιο κεντρικό το σύνθημα «σεξισμός,
ρατσισμός και ομοφοβία, κάτω η
Νέα Δημοκρατία». Ακριβώς γιατί
συμπυκνώνει το ποιος είναι ο κατα-
πιεστής για όλους και όλες μας.
Ένα σύστημα που δολοφονεί πρό-
σφυγες και μετανάστες, κλιμακώνει
τους πολέμους, οπλίζει τα χέρια των
φασιστών, διαλύει τις ζωές μας.

Η Πρωτοβουλία, θα συμμετέχουμε
στο Athens Pride με περίπτερο,
ανοιχτή συζήτηση για τις επόμενες
μάχες και θα διαδηλώσουμε μαζί με
όλα αυτά τα κομμάτια. Σας καλούμε
να οργανώσουμε τις μάχες μαζί!

Έλλη Πανταζοπούλου, 
Πρωτοβουλία «Στη φυλακή οι δολο-

φόνοι της Zackie Oh»

• H Πρωτοβουλία «Στη φυλακή οι
δολοφόνοι της Zackie Oh» οργάνω-
σε πάρτυ οικονομικής ενίσχυσης το
βράδυ του Σαββάτου 4/6 στο Θέα-
τρο ΕΜΠΡΟΣ: «Ευχαριστούμε πολύ
όλο τον κόσμο που στήριξε το πάρτι
οικονομικής ενίσχυσης της Πρωτο-
βουλίας μας! Δεκάδες άνθρωποι χό-
ρευαν μέχρι αργά στις μουσικές επι-
λογές του DJ Robert, συναντηθήκα-
με και συζητήσαμε για όλες τις μά-
χες, για το Pride που θα γίνει στις 18
Ιούνη, ανανεώσαμε το ραντεβού μας
στους δρόμους και περάσαμε πολύ
όμορφα. Ευχαριστούμε πολύ τη συ-
νέλευση και τους ανθρώπους του
Ελεύθερο Εμπρός Αυτοδιαχειριζό-
μενο Θέατρο  για το χώρο και την
άψογη συνεργασία».

Στο αρχείο τέθηκαν οι δικογραφίες δεκάδων αγωνι-
στών/ριών που συνελήφθησαν στις 6 Δεκέμβρη

2020, ανάμεσά τους και πολλών μελών του Σοσιαλιστι-
κού Εργατικού Κόμματος, που αψήφησαν την απαγόρευ-
ση των διαδηλώσεων εκείνης της ημέρας. 

Όπως τονίζουν μεταξύ άλλων σε Δελτίο Τύπου οι δικη-
γόροι Θανάσης Καμπαγιάννης και Κώστας Παπαδάκης,
επίσης συλληφθέντες τότε: «Το σκεπτικό της αρχειοθέ-
τησης ήταν αφενός ότι δεν υπήρχε νομικό έρεισμα στην
απαγόρευση συγκέντρωσης στις 6.12.2020, καθώς και
ότι δεν υπήρξε μεταξύ των συλληφθέντων έστω και ένας
φορέας του κορονοϊού, ώστε να υπάρχει δυνατότητα με-
τάδοσης σε άλλα πρόσωπα, αλλά και ούτε και αποδείχ-
θηκε ότι οι συλληφθέντες δεν φορούσαν μάσκα… Πρό-
κειται για μία ακόμα βαρύνουσα και ηχηρή αποδοκιμα-
σία της κυβερνητικής πολιτικής που είχε ανεχθεί την
ημέρα εκείνη αφενός ένα καθεστώς απροκάλυπτης
αστυνομοκρατίας και σπίλωσης της μνήμης του νεκρού
Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου… αλλά και προσβλητικών
δηλώσεων του τότε υπουργού Μιχάλη Χρυσοχοΐδη κυ-
ρίως απέναντι στα πρόσωπα των συλληφθέντων δικηγό-
ρων που η κυβέρνηση είχε την τόλμη να επιχειρήσει για
πρώτη φορά σε όλη την μεταπολίτευση, την ώρα μάλι-
στα που οι δικηγόροι αυτοί ασκούσαμε τα καθήκοντα
μας παρέχοντας νομικές υπηρεσίες στους υπόλοιπους
διαδηλωτές προσπαθώντας να συμβάλλουμε στην εκ-

πλήρωση του δικαιώματος τους στην διαδήλωση…
Πράγματι σήμερα ο κ. Χρυσοχοΐδης αποτελεί παρελ-

θόν από την κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι δυστυχώς
η κρατική καταστολή δεν είναι καθόλου απούσα, πράγμα
που τονίζει ακόμα περισσότερο την αναλωσιμότητά του
και την πανηγυρική συντριβή των μεθοδεύσεών του.
Εμείς είμαστε παρόντες μέσα και έξω από τα δικαστήρια
στην προσπάθεια να απαλλαγούν και οι υπόλοιποι διαδη-
λωτές στις 6/12/2020 απ’ όλες τις δίκες και τα πρόστιμα
και φυσικά για να καταδικαστούν ξανά οι ναζί στην δίκη
που ξεκινάει σε λίγες μέρες».

Στο αρχείο οι διώξεις για τις 6/12/2020

Ίνγκεμποργκ:
Αναβολή της δίκης

Την επ’ αόριστον αναβολή της δίκης αποφάσισε το
δικαστήριο Πειραιά, στην υπόθεση της Ίνγκεμποργκ

Μπέγκελ, της Ολλανδής αντιρατσίστριας δημοσιογρά-
φου, που δικάζεται επειδή φιλοξένησε στο σπίτι της
έναν Αφγανό πρόσφυγα. «Απαιτούμε την αθώωση της
Ingeborg Beugel καθώς και να σταματήσουν όλες οι
διώξεις αλληλέγγυων για την στήριξη των προσφύγων
στα νησιά και την ενδοχώρα» τονίζει η ΚΕΕΡΦΑ σε ανα-
κοίνωσή της. 
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Ο καπιταλισμός είναι

Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκδή-
λωση πραγματοποιήθηκε στην γε-
μάτη αίθουσα της ΕΣΗΕΑ στην πα-

ρουσίαση του βιβλίου του Iain Ferguson
"Μαρξισμός, Πολιτική, και Ψυχική Δυσφορία"
που οργάνωσε το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο
την Παρασκευή 3 Ιούνη με ομιλητή τον ίδιο
τον συγγραφέα. 

Τον Iain Ferguson προλόγισαν η επίκου-
ρος καθηγήτρια στο ΠΑΔΑ Δήμητρα-Δώρα
Τελώνη, που έκανε την επιμέλεια του βιβλίου
και ο Κώστας Πίττας από το Μαρξιστικό Βι-
βλιοπωλείο. Ακολούθησε πλούσια συζήτηση,
με πολλούς-ές συμμετέχοντες να παίρνουν
τον λόγο για να θέσουν ερωτήματα και να
τοποθετηθούν ενώ μεγάλη ήταν η συμμετο-
χή των εργαζομένων από το χώρο της ψυχι-
κής Υγείας. Την εκδήλωση συντόνισε η Μα-
ρία Μπολοβίνα, ψυχιατρική κοινωνική λει-
τουργός στο ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο και τη μετά-
φραση έκανε η ψυχίατρος και μεταφράστρια
του βιβλίου Μυρτώ Μαργέλη. Εδώ παρου-
σιάζουμε τα βασικά σημεία της ομιλίας του
Ιain Ferguson ενώ ολόκληρη την εκδήλωση
μπορείτε να παρακολουθήσετε στο σάιτ και
τη σελίδα του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου
στο Facebook.

«Eίμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι
εδώ σήμερα» είπε ξεκινώντας την ομιλία του
ο Ίαιν Φέργκιουσον για να ευχαριστήσει στη
συνέχεια όλους τους συντελεστές που εργά-
στηκαν για την έκδοση του βιβλίου στα ελ-
ληνικά. 

«Η ψυχική δυσφορία έχει γίνει ένα από τα
βασικά κοινωνικά ζητήματα του 21ου αιώνα.
Ένας τελευταίος λόγος για αυτό είναι το κύ-
μα παγκόσμιων κρίσεων που συνεχίζουμε να
βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Η πανδημία
του Covid-19 έχει οδηγήσει σε μια τεράστια
αύξηση κατά 25% στα παγκόσμια επίπεδα
κατάθλιψης και άγχους. Το πένθος, η απο-
μόνωση, η απώλεια εισοδήματος και ο φό-
βος έχουν πυροδοτήσει την εμφάνιση προ-
βλημάτων ψυχικής υγείας ή έχουν επιδεινώ-
σει τα ήδη υπάρχοντα. 

Έπειτα, υπάρχει ο αντίκτυπος στην ψυχική
Υγεία της κλιματικής κρίσης, του πολέμου
στην Ουκρανία και τώρα της κρίσης του κό-

στους ζωής. Ο καπιταλισμός είναι πραγματι-
κά ένα σύστημα που δεν σταματάει να μας
δίνει προβλήματα. Ακόμη και πριν από την
πανδημία, όπως υποστήριξα το 2017 στο βι-
βλίο, υπήρχε ήδη μια μεγάλη παγκόσμια κρί-
ση ψυχικής Υγείας. Το 2020, σύμφωνα με
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η κατά-
θλιψη επηρέαζε 350 εκατομμύρια ανθρώ-
πους παγκοσμίως και ήταν ήδη η κύρια αιτία
αναπηρίας στον κόσμο. Και βέβαια εδώ στην
Ελλάδα δεν έχει περάσει πολύς καιρός από
τότε που είδαμε μια πολύ μεγάλη αύξηση
στα επίπεδα κατάθλιψης και αυτοκτονιών
όταν η τρόικα επέβαλε τα βάναυσα μέτρα λι-
τότητας.  

Τα δύο ερωτήματα που θέλω να θίξω από-
ψε είναι πρώτον, πώς εξηγούμε ως σοσιαλι-
στές και μαρξιστές τη συναισθηματική δυ-
στυχία που φαίνεται να παίρνει διαστάσεις
επιδημίας; Και δεύτερον, πώς πρέπει να αν-
τιδράσουμε;

Ιατρικό μοντέλο
Θα εξετάσω πρώτα τον κυρίαρχο τρόπο

κατανόησης των καταστάσεων όπως η κατά-
θλιψη και το άγχος και ακόμη περισσότερο
καταστάσεων όπως η σχιζοφρένεια και η δι-
πολική διαταραχή, οι αποκαλούμενες ψυχω-
τικές καταστάσεις. Αντιμετωπίζονται ως
ασθένειες όπως ας πούμε η αρθρίτιδα ή ο
διαβήτης. Συνήθως αυτό ονομάζεται ιατρικό
ή βιοϊατρικό μοντέλο της ψυχικής ασθένει-
ας. Δεύτερο, σε αντίθεση με αυτό το μοντέ-
λο, θα υποστηρίξω ότι οι ρίζες της σημερι-
νής κρίσης δεν εντοπίζονται πρωτίστως στη
βιολογία μας ή στον εγκέφαλό μας, αλλά
στον τρόπο με τον οποίο η ζωή μας διαμορ-
φώνεται από την καπιταλιστική κοινωνία. Τέ-
λος, θέλω να υποστηρίξω εν συντομία ότι
δεν υπάρχει τίποτα φυσικό ή αναπόφευκτο
στα σημερινά επίπεδα ψυχικής δυσφορίας
και ότι σε μια σοσιαλιστική κοινωνία, που δεν
θα βασίζεται στο κέρδος αλλά στις ανθρώπι-
νες ανάγκες, η ψυχική δυσφορία -σε οποι-
αδήποτε μορφή- θα ήταν πολύ λιγότερο ση-
μαντικό ζήτημα από ό,τι είναι σήμερα.

«Όλα στον εγκέφαλο»; Σύμφωνα με το ια-
τρικό μοντέλο, αυτές οι καταστάσεις έχουν

τις ρίζες τους στον εγκέφαλο -για παράδειγ-
μα, η έλλειψη μιας χημικής ουσίας που ονο-
μάζεται σεροτονίνη σε άτομα με κατάθλιψη-
και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως
οποιεσδήποτε άλλες ασθένειες, που συνή-
θως σημαίνει φαρμακευτική αγωγή. 

Υπάρχουν ισχυρά επιχειρήματα κατά της
θεώρησης καταστάσεων όπως η κατάθλιψη ή
το άγχος ως ασθενειών παρόμοιων με τις
σωματικές ασθένειες. Εδώ θέλω να αναφερ-
θώ μόνο σε τέσσερα. Δεν υπάρχουν φυσικοί
δείκτες - βιοδείκτες - για τις περισσότερες
μορφές ψυχικής δυσφορίας εκτός από σα-
φώς οργανικές καταστάσεις όπως η άνοια ή
η επιληψία. Αν ο γιατρός μου πιστεύει ότι
μπορεί να έχω στηθάγχη ή διαβήτη, υπάρ-
χουν εξετάσεις αίματος ή εσωτερικές εξετά-
σεις που μπορεί να πραγματοποιήσει για να
επιβεβαιώσει αυτή τη διάγνωση. Αντίθετα,
δεν υπάρχουν τέτοιες εξετάσεις για κατα-
στάσεις όπως η κατάθλιψη ή η σχιζοφρένεια.  

Δεύτερον, η Big Pharma, με την οποία
συνδέονται στενά πολλές ψυχιατρικές οργα-
νώσεις, δεν ανησυχεί για την ανακούφιση
του πόνου αλλά για τα κέρδη της. Εδώ και
δεκαετίες αυτή η βιομηχανία είναι η δεύτερη
πιο κερδοφόρα στον κόσμο.

Τρίτον, το ιατρικό μοντέλο εντοπίζει την
ψυχική δυσφορία όχι στον τρόπο οργάνω-
σης της κοινωνίας αλλά στο άτομο. Δεν απο-
τελεί έκπληξη λοιπόν, ότι πρόκειται για μια
άποψη που οι κυβερνήτες μας υποστηρίζουν
με μεγάλη χαρά. Οι ψυχιατρικές θεωρίες και
διαγνώσεις έχουν συχνά βασιστεί όχι σε επι-
στημονικά στοιχεία αλλά σε προκαταλήψεις
και δεξιές ιδέες. Τον 19ο αιώνα, για παρά-
δειγμα, οι Αμερικανοί ψυχίατροι επινόησαν
τη διάγνωση της “δραπετομανίας” - την τά-
ση των μαύρων σκλάβων να το σκάνε από τα
αφεντικά τους!  Ακόμη και το 1973, η Αμερι-
κανική Ψυχιατρική Εταιρεία εξακολουθούσε
να υποστηρίζει ότι η ομοφυλοφιλία είναι ψυ-
χική ασθένεια. Τέλος, υπάρχει πληθώρα επι-
στημονικών στοιχείων που δείχνουν ότι δεν
γεννιόμαστε με τα ψυχικά προβλήματα που
έχουμε ως ενήλικες αλλά αυτά προκύπτουν
από τις εμπειρίες της ζωής μας και τις αλλη-
λεπιδράσεις μας με τους άλλους. 

3/6, ΕΣΗΕΑ. Από αριστερά: Μ.Μπολοβίνα, Ι.Φέργκιουσον, Μ.Μαργιέλη, Δ.Δ.Τελώνη

Επιμέλεια: Γιώργος Πίττας
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καταστροφή και για την ψυχική υγεία
Η κατανομή της ψυχικής δυ-

σφορίας αντικατοπτρίζει τους
διαχωρισμούς και τις ανισότη-
τες του νεοφιλελεύθερου καπι-
ταλισμού. Για παράδειγμα, πά-
νω από 50 χρόνια ερευνών δια-
πιστώνουν σταθερά υψηλότε-
ρα ποσοστά διαγνώσεων "σχι-
ζοφρένειας" σε άτομα που είτε
οι ίδιοι είτε οι οικογένειες τους
είναι μετανάστες σε δυτικές
χώρες ενώ αντίθετα, τα ποσο-
στά ψυχικών ασθενειών εντός
των χωρών προέλευσής τους,
πχ στην Καραϊβική, δεν είναι
υψηλότερα από ό,τι αλλού στη
Δύση. Γεγονός που υποδηλώ-
νει ότι ο ρατσισμός είναι ο κύ-
ριος παράγοντας. Όσον αφορά
στο φύλο και στη σεξουαλική
καταπίεση, οι πιο πρόσφατες
μελέτες δείχνουν ότι οι γυναί-
κες έχουν δύο έως τρεις φορές
περισσότερες πιθανότητες από
τους άνδρες να πληρούν τα
διαγνωστικά κριτήρια για αγ-
χώδεις ή καταθλιπτικές "διατα-
ραχές".  

Αλλά ένα σταθερό ερευνητικό εύρημα από
τη δεκαετία του 1950 έως σήμερα είναι ότι ο
κύριος καθοριστικός παράγοντας της ψυχικής
δυσφορίας είναι η φτώχεια και η τάξη. Μια με-
γάλη βρετανική μελέτη, για παράδειγμα, η
οποία παρακολούθησε 10.000 άτομα από τη
γέννησή τους το 1958, διαπίστωσε ότι όσοι
ήταν φτωχοί στην ηλικία των 7 ετών είχαν ση-
μαντικά περισσότερες πιθανότητες μέχρι την
ηλικία των 45 ετών να έχουν αντιμετωπίσει ένα
ευρύ φάσμα προβλημάτων ψυχικής υγείας.

Το ενδιαφέρον σε αυτή τη μελέτη είναι ότι
επικεντρώθηκε σε άτομα που μεγάλωσαν κα-
τά τη διάρκεια αυτού που αποκαλείται "μακρά
άνθιση" μετά το τέλος του Β’ΠΠ.  Από τις αρ-
χές της δεκαετίας του 1980, ωστόσο, έχουμε
τον νεοφιλελεύθερο καπιταλισμό - και αυτό εί-
ναι ζωτικής σημασίας για την κατανόηση της
σημερινής επιδημίας στην ψυχική υγεία. Ο νε-
οφιλελευθερισμός ήταν η απάντηση των κυ-
ρίαρχων τάξεων στην κρίση που ήρθε μετά το

τέλος της οικονομικής άνθησης και περιλάμ-
βανε την περικοπή της κοινωνικής πρόνοιας,
την αποδυνάμωση της συνδικαλιστικής οργά-
νωσης, την εμπορευματοποίηση, την ιδιωτικο-
ποίηση και γενικότερα τον εξαναγκασμό των
εργαζομένων να ανταγωνίζονται μεταξύ τους.
Ένας από τους κύριους τρόπους με τους
οποίους η πλευρά μας πλήρωσε αυτή την επί-
θεση της άρχουσας τάξης ήταν με την ψυχική
μας υγεία.  Πληρώσαμε:

Μέσω του αυξημένου ανταγωνισμού για τα
παιδιά και τους νέους από τον παιδικό σταθμό
μέχρι την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την
αγορά εργασίας. Μέσω της αύξησης της ανι-
σότητας η οποία συνδέεται με ένα ευρύ φά-
σμα προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένων
της παχυσαρκίας, του αλκοολισμού και των
προβλημάτων ψυχικής Υγείας. Μέσω της επι-
βολής προγραμμάτων βάναυσης λιτότητας,
που από τη μία πλευρά σήμανε σημαντική αύ-
ξηση τόσο των ποσοστών ψυχικής ασθένειας
όσο και της κατάθλιψης και από την άλλη με-

ταφράστηκε σε τεράστιες περικοπές στις
υπηρεσίες ψυχικής υγείας .

Τέλος, πληρώσαμε την επίθεση της άρχου-
σας τάξης μέσω του εργασιακού στρες που
οφείλεται στην  εντατικοποίηση της εργασίας
αλλά και στο ότι οι εργαζόμενοι έχουν όλο και
λιγότερο έλεγχο της εργασίας τους.  Είναι αυ-
τή η έλλειψη ελέγχου που ο Μαρξ ονόμασε
αλλοτρίωση -και είναι ζωτικής σημασίας για
την ψυχική μας υγεία. Γιατί; Επειδή αρνείται
και συνθλίβει αυτό ακριβώς που, όπως υπο-
στήριζε, μας κάνει ανθρώπους -την ικανότητά
μας για αυτοανάπτυξη, για δημιουργική εργα-
σία, για ανθρώπινη άνθηση. Για τον Μαρξ η
αμφισβήτηση της αλλοτρίωσης βρισκόταν
στον πυρήνα του αγώνα για την ανθρώπινη
απελευθέρωση.  

Συλλογική αντίσταση
Αλλά αυτό μας φέρνει σε έναν τελευταίο

λόγο για τη σημερινή επιδημία ψυχικής δυ-
σφορίας, ιδίως στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά

και σε άλλες χώρες της Δυτικής
Ευρώπης. Η μαζική αύξηση του
επιπέδου της ψυχικής δυσφο-
ρίας τα τελευταία τριάντα χρό-
νια έλαβε χώρα σε ένα πλαίσιο
πολύ χαμηλού επιπέδου εργατι-
κών αγώνων. Όταν οι άνθρωποι
δεν αντιστέκονται συλλογικά, εί-
ναι πιο πιθανό να εσωτερικεύ-
σουν την καταπίεση, να γίνουν
καταθλιπτικοί. Όταν όμως αντι-
στέκονται, αισθάνονται λιγότερο
μόνοι και ανίσχυροι. Έτσι, η αν-
τίσταση είναι σημαντική όχι μόνο
για την προστασία των κοινωνι-
κών υπηρεσιών αλλά και επειδή
μπορεί να κάνει καλό στην ψυχι-
κή μας υγεία.

Εν κατακλείδι, τι πρέπει να γίνει; 
Πρώτον, πρέπει να αγωνιστού-

με για περισσότερες και καλύτε-
ρες υπηρεσίες -λιγότερο ιατρι-
κοποιημένες υπηρεσίες με μεγα-
λύτερη πρόσβαση σε ομιλούσες
θεραπείες, υπηρεσίες βασισμέ-
νες στην εμπειρία των χρηστών
των υπηρεσιών, όπως το Δίκτυo

Ακούω Φωνές που έχει αναπτυχθεί τις τελευ-
ταίες δύο δεκαετίες.

Αλλά πρέπει να προχωρήσουμε παραπέρα.
Οι συγγραφείς μιας μεγάλης μελέτης για την
κατάθλιψη στα τέλη της δεκαετίας του 1970
κατέληγαν στο εξής συμπέρασμα: Ενώ θεω-
ρούμε τη λύπη, τη δυστυχία, το πένθος ως
αναπόφευκτα σε όλες τις κοινωνίες, δεν πι-
στεύουμε ότι ισχύει το ίδιο για την κλινική κα-
τάθλιψη. 

Δεν υπάρχει τίποτα το φυσικό και τίποτα το
αναπόφευκτο στην επιδημία συναισθηματικής
δυστυχίας που παρακολουθούμε σήμερα. Εί-
ναι προϊόν μιας κοινωνίας που βασίζεται στην
αλλοτρίωση και στην άρνηση των πιο βασικών
ανθρώπινων αναγκών μας. Επομένως, ναι,
πρέπει να αγωνιστούμε για περισσότερες, κα-
λύτερες και λιγότερο ιατρικοποιημένες υπηρε-
σίες, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να αγωνιστού-
με για ένα διαφορετικό είδος κοινωνίας, μια
σοσιαλιστική κοινωνία που δεν θα βασίζεται
στο κέρδος αλλά στις ανθρώπινες ανάγκες.

Το Μαρξιστικό
Βιβλιοπωλείο 
στις Εκθέσεις Βιβλίου 
σε Περιστέρι 
και Θεσσαλονίκη

Στο περίπτερο #20 της Έκθεσης Βιβλίου στο Άλ-
σος Περιστερίου θα βρίσκεται το Μαρξιστικό

Βιβλιοπωλείο από την Παρασκευή 17/6 μέχρι την
Κυριακή 3/7, όπου συμμετέχει για πρώτη φορά.

Συμμετοχή θα έχει το ΜΒ, όπως κάθε χρόνο, και
στην Έκθεση Βιβλίου στην Παραλία της Θεσσαλο-
νίκης που ξεκινά στις 24/6 και θα διαρκέσει μέχρι
τις 10/7. Και στις δυο Εκθέσεις το ΜΒ θα οργανώ-
σει εκδηλώσεις-βιβλιοπαρουσιάσεις (οι ημερομη-
νίες δεν έχουν καθοριστεί ακόμα). Το Σάββατο 18/6
το ΜΒ θα βρίσκεται στο Athens Pride το Σύνταγμα.

Κατάμεστη η αίθουσα της ΕΣΗΕΑ. Φωτό: Γιώργος Πίττας

Επιμέλεια: Γιώργος Πίττας



Κινήματα και αντιστάσεις
• Το εργατικό κίνημα σήμερα
• Για ποια Παιδεία παλεύουμε
• Αντίσταση στην αστυνομική καταστολή
• Η Τέχνη δεν είναι εμπόρευμα

Η επαναστατική παράδοση
• Μαρξ, Ένγκελς και ο «ιστορικός νεκροθάφτης»
• Ρόζα Λούξεμπουργκ, Σοσιαλισμός ή

βαρβαρότητα 
• Γκράμσι, ο Μοντέρνος Πρίγκιπας
• Ο μαρξισμός του Τρότσκι

Η κληρονομιά του Οκτώβρη
• Ο Λένιν, οι μπολσεβίκοι και τα

σοβιέτ 
• Ο Λένιν οδήγησε στον Στάλιν;
• Η κατάρρευση της ΕΣΣΔ και το

καθεστώς Πούτιν 

Η Αριστερά στην Ελλάδα
• Αντίσταση
• Ιουλιανά
• Η κληρονομιά της

Μεταπολίτευσης
• Γιατί πάει τόσο δεξιά ο ΣΥΡΙΖΑ;
• Ο Λένιν σήμερα

ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ 2022 εργατικη αλληλεγγυη 

Ντίνος Αγιομαμίτης
Εργατική Δημοκρατία,
Κύπρος

Τάσος Αναστασιάδης
Συντονισμός
Εργατικής Αντίστασης

Χρίστος Αργύρης
ΔΣ Συλλόγου
Εργαζομένων
Νοσοκομείο
«Γεννηματάς»

Τζαβέντ Ασλάμ 
Πρόεδρος
Πακιστανικής
Κοινότητας Ελλάδας
«Η Ενότητα»

Κώστας Βλασόπουλος
Πανεπιστημιακός

Πάνος Γκαργκάνας
Εργατική Αλληλεγγύη

Θανάσης Διαβολάκης
Δημοτικός σύμβουλος
Πειραιά

Δημήτρης
Δασκαλάκης
Σοσιαλιστικό Εργατικό
Κόμμα
Στέφανος
Διαμαντόπουλος
Εργάτης στην COSCO

Αργυρή Ερωτοκρίτου
ΔΣ Συλλόγου
Εργαζομένων
Νοσοκομείο
«Γεννηματάς»

Δημήτρης Ζώτος
Δικηγόρος
Νίκος Θεοχαράκης
Πανεπιστημιακός

Κατερίνα Θωίδου
Κίνηση για την
Απεργιακή 8 Μάρτη
Κριστέλ Καμαλαντούα
Προσφύγισσα

Θανάσης
Καμπαγιάννης
Δικηγόρος, Πολιτική
Αγωγή στη δίκη της
Χρυσής Αυγής 

Κώστας Καταραχιάς
ΔΣ Συλλόγου
Εργαζομένων
Νοσοκομείο «Έλενα»

Σωτήρης
Κοντογιάννης
Περιοδικό
«Σοσιαλισμός από τα
Κάτω»

Hλίας Κορλός
Πρόεδρος Συλλόγου
επιστημονικού
Προσωπικού ΕΥΔΑΠ
Βασίλης Κουκαλάνι
Ηθοποιός

Γιάννης Κούτρας
ΔΣ ΕΝΙΘ

Πέτρος Κωνσταντίνου
Συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ 
Μιχάλης Λυμπεράτος
Ιστορικός

Ευκλείδης Μακρόγλου
Σοσιαλιστικό Εργατικό
Κόμμα
Αλέξης Μαρτζούκος
Ανατρεπτική
Συσπείρωση
Ηθοποιών

Λέανδρος Μπόλαρης
Ιστορικός

Λίλιαν Μπουρίτη
Σοσιαλιστικό Εργατικό
Κόμμα

Κώστας Παπαδάκης
Δικηγόρος, Πολιτική
Αγωγή στη δίκη της
Χρυσής Αυγής

Προκόπης
Παπαστράτης
Πανεπιστημιακός

Δημήτρης
Παπαχρήστος
Συγγραφέας, ιστορικό
στέλεχος της
εξέγερσης του
Πολυτεχνείου

Γιώργος Πίττας
Εργατική Αλληλεγγύη

Κώστας Πίττας
Μαρξιστικό
Βιβλιοπωλείο

Γιώργος Ράγκος
Πρωτοβουλία ενάντια
στην Περιβαλλοντική
Καταστροφή και την
Κλιματική Αλλαγή

Γιάννης Σηφακάκης
ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Κώστας Σκαρμέας
Δικηγόρος, Πολιτική
Αγωγή στη δίκη της
Χρυσής Αυγής

Νίκος Στραβελάκης
Πανεπιστημιακός
Μαρία Στύλλου
Περιοδικό
«Σοσιαλισμός από τα
Κάτω»

Κώστας Τορπουζίδης
Δικηγόρος 

Γιώργος Τσιάκαλος 
Πανεπιστημιακός

Αφροδίτη Φράγκου
Πρωτοβουλία «Στη
φυλακή οι δολοφόνοι
της Zackie Oh»

Βασίλης Χλης
«Η Τήνος κατά των
ανεμογεννητριών»
Νίκος Χρυσόγελος
Χημικός-
περιβαντολόγος

Συμμετέχουν 
στους ομιλητές

Πλούσιο
πρόγραμμα
συζητήσεων

Παρασκευή 7μμ
Αμφιθέατρο 1
Η κρίση δική τους, 
οι αντιστάσεις δικές μας

Η οικονομική κρίση
• Ο Μαρξ, η κρίση και ο καπιταλισμός ζόμπι 
• Στασιμοπληθωρισμός, η νέα φάση της κρίσης

Περιβαλλοντική καταστροφή
• Να αλλάξουμε το σύστημα, όχι το κλίμα
• «Πράσινη ανάπτυξη» και εργατικές αντιστάσεις 
• Πανδημία, αγώνας για να σώσουμε ζωές

Ιμπεριαλισμός και
πόλεμος
• Ο Ιμπεριαλισμός σήμερα
• Ουκρανία: Ούτε ΝΑΤΟ,

ούτε Πούτιν
• Ελλάδα-Τουρκία, ο εχθρός

μας είναι εδώ
• Λευτεριά στην Παλαιστίνη 
• Κίνα, από μισοαποικία σε

υπερδύναμη

100 χρόνια από τη Μικρασιατική εκστρατεία
• Το ΣΕΚΕ και το 

αντιπολεμικό κίνημα
• Το εργατικό κίνημα από τη

ΓΣΕΕ στην πανεργατική
1923

Καταπίεση και
απελευθέρωση
• Ποιες είναι οι αιτίες του

σεξισμού;
• Μάχη ενάντια στην επίθεση

στις εκτρώσεις
• Το κίνημα ΛΟΑΤΚΙ+ και τα

δικαιώματα των τρανς

Το αντιρατσιστικό και
αντιφασιστικό κίνημα
• Στοπ στις ρατσιστικές

επιθέσεις σε μετανάστες και
πρόσφυγες

• Η δεύτερη δίκη της Χρυσής
Αυγής

• Η πάλη ενάντια στον
φασισμό στον Μεσοπόλεμο

Κυριακή 6μμ
Αμφιθέατρο 1
Πάλη για την ανατροπή, 
πάλη για τον σοσιαλισμό
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