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H Σύνοδος του ΝΑΤΟ την περασμένη
εβδομάδα στην Μαδρίτη σημαδεύτηκε
από τρεις σημαντικές αποφάσεις. 

Την επίσημη πρόσκληση για ένταξη της Φιν-
λανδίας και της Σουηδίας στην «συμμαχία»,
που μεταφράζεται σε ενίσχυση της βορειοανα-
τολικής της πτέρυγας και στη δημιουργία ενός
ασφυκτικού κλοιού γύρω από την Ρωσία. 

Τη συνέχιση, «για όσο χρειαστεί», του πολέ-
μου που διεξάγουν ενάντια στην Ρωσία στο
έδαφος της Ουκρανίας. Αυτό γίνεται μέσα από
την έγκριση νέας εξοπλιστικής «βοήθειας»
προς την τελευταία και μέσα από την ανάπτυ-
ξη εκατοντάδων χιλιάδων νατοϊκών στρατευ-
μάτων σε θέσεις επιφυλακής στην Ανατολική
Ευρώπη. 

Την ρητά διατυπωμένη απειλή προς την Κίνα
ότι το ΝΑΤΟ «θα εντείνει τη συνεργασία με
τους εταίρους στον Ινδο-Ειρηνικό», θα εντείνει
δηλαδή την στρατιωτική συνεργασία που ήδη
έχουν ξεκινήσει οι ΗΠΑ με την AUCUS πριν
από δέκα μήνες.

Και όμως για τα ελληνικά ΜΜΕ το πρώτο θέ-
μα του σαββατοκύριακου ήταν η αποδοχή από
την ΕΕ της ονομασίας «TurkΑegean» για μια
τουρκική τουριστική διαφημιστική καμπάνια.
Για την ίδια την Σύνοδο, αυτό που απασχόλη-
σε ήταν αν ο Ερντογάν τα βρήκε με τον Μπάιν-
τεν, αν έφαγε στο ίδιο τραπέζι με τον Μητσο-
τάκη, ποιος από τους δύο είναι ο πιο «ωφελη-
μένος» από τη συνεργασία με τις ΗΠΑ. Αν με-
τά το τέλος της Συνόδου η Ελλάδα είναι καλύ-
τερα «πλασαρισμένη» από την Τουρκία ή αν
υπήρχε τρόπος το ελληνικό κράτος να κερδί-
σει περισσότερα ανταλλάγματα. 

Σε αυτό το μήκος κύματος εστίασε την κριτι-
κή του στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ
και ο πρόεδρός του Αλέξης Τσίπρας δηλώνον-
τας ότι στην Μαδρίτη «υποστήκαμε ένα Βατερ-
λό, μια δεινή διπλωματική ήττα... Είμαστε εξαι-
ρετικά ανήσυχοι, γιατί η Τουρκία, χωρίς φυσικά
να συμμετέχει στις κυρώσεις ενάντια στη Ρω-
σία, αναβαθμίζει δραματικά το ρόλο και τη θέ-
ση της στα διεθνή δρώμενα… Αν ήμουν εγώ
πρωθυπουργός και ήμουν στη σύνοδο και συνέ-
βαινε αυτό, και αν την ίδια στιγμή είχαμε την
κατοχύρωση από την πλευρά της Άγκυρας του
“Τουρκο-Αιγαίου”, θα γυρνούσα με τα πόδια
από τη Μαδρίτη… Δεν μπορεί η ελληνική κυ-
βέρνηση να δηλώνει ικανοποιημένη». Σχετικά
με την έγκριση από τον Μπάιντεν της αναβάθμι-
σης των τουρκικών F16 το μεγαλύτερο πρόβλη-
μα της διπλωματίας σύμφωνα με τον Τσίπρα εί-
ναι «ότι ακόμα χειρότερα ο κ. Μπάιντεν δεν είπε
την αλήθεια στον κ. Μητσοτάκη και άρα οι ελ-
ληνοαμερικανικές σχέσεις δεν είναι και στην κα-
λύτερη φάση που έχουν βρεθεί ποτέ».

Η στάση του ΣΥΡΙΖΑ ότι ο Μητσοτάκης δεν
εξασφάλισε ανταλλάγματα από το ΝΑΤΟ όπως
έκανε ο Ερντογάν, δεν συνιστά αριστερή αντι-
πολίτευση στην κυβέρνηση αλλά αντιπολίτευ-
ση από τα δεξιά. Ο Τσίπρας δεν άρθρωσε ού-
τε μια λέξη κριτικής για τις μεγάλες αποφά-
σεις της Συνόδου, για την ενεργή συμμετοχή
του Μητσοτάκη στην πολεμική κλιμάκωση των
ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία. Αντίθετα
καλεί τον Μητσοτάκη να υπερτονίσει ως δι-
πλωματικό μέσο ότι «η Τουρκία δεν συμμετέ-
χει στις κυρώσεις ενάντια στην Ρωσία». «Δεν
πάνε καλά οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις»
κρούει τον «κώδωνα του κινδύνου» –και εδώ
είναι πραγματικά να απορεί κανείς! 

Πώς μπορεί να υποστηρίζει κανείς κάτι τέ-
τοιο όταν τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα
ανοίγουν η μια αμερικανική βάση μετά την άλ-

λη, όταν η Αλεξανδρούπολη έχει μετατραπεί
σε κεντρικό στρατιωτικό και οικονομικό κόμβο
για τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευ-
ρώπη και Μεσόγειο, όταν η Ελλάδα έχει εκτι-
ναχθεί στην πρώτη θέση των εξοπλισμών της
συμμαχίας αγοράζοντας το ένα οπλικό σύστη-
μα μετά το άλλο; Η κριτική περιορίζεται στο
ότι ο Μητσοτάκης «κάθε φορά που έχουμε ένα
αδιέξοδο, ένα φιάσκο, βγάζει από το μανίκι
την εξαγγελία εξαγοράς νέων εξοπλιστικών
προγραμμάτων» προσθέτοντας φυσικά ότι «ο
ΣΥΡΙΖΑ στήριξε και την αγορά των φρεγατών
Belharra και τον εκσυγχρονισμό των F-16».

Όσο «καλύτερες είναι οι σχέσεις με τις
ΗΠΑ» τόσα περισσότερα ανταλλάγματα μπο-
ρεί να πάρει το ελληνικό κράτος και να ισχυ-
ροποιήσει την θέση του απέναντι στο τούρκι-
κο, λέει στην ουσία ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο ακριβώς
που λέει και η ΝΔ δηλαδή, μόνο που ο Τσί-
πρας υπόσχεται να διαχειριστεί καλύτερα αυ-
τό το νταλαβέρι. 

Στην ουσία βέβαια το πρόβλημα βρίσκεται
ακριβώς σε αυτήν την πολιτική των «ανταλλαγ-
μάτων», που στην πιο «μετριοπαθή» της εκδο-
χή παρουσιάζεται και σαν «παράγοντας σταθε-
ρότητας» και «ισορροπίας» που εγγυώνται οι
«διεθνείς θεσμοί» όπως το ΝΑΤΟ και η ΕΕ. 

Εδώ και επτά δεκαετίες, από τότε που η Ελ-
λάδα και η Τουρκία εντάχθηκαν από κοινού
στο ΝΑΤΟ, η ένταξή τους δεν έχει καλυτερεύ-
σει τις σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες. Έχει
κλιμακώσει τις αντιθέσεις για το ποια από τις
δύο, κερδίζοντας το βραβείο του καλύτερου
μαντρόσκυλου του ΝΑΤΟ, θα μπορέσει να κυ-
ριαρχήσει στην περιοχή. 

Είναι ακριβώς τα ανταλλάγματα που κερδίζει
την μια φορά ο ελληνικός καπιταλισμός και την
άλλη ο τουρκικός, που έχουν οδηγήσει σε εκα-
τέρωθεν τσαμπουκάδες, ανάλογα με το ποιος
αισθάνεται πιο δυνατός την κάθε δεδομένη
στιγμή. Τη μια το Αιγαίο και η Κύπρος, την άλ-
λη τα Βαλκάνια, τη μια οι διαδρομές του φυσι-
κού αερίου, την άλλη οι ΑΟΖ της Ανατολικής

Μεσογείου, η κόντρα κλιμακώνεται κάθε φορά
μέσα από τις πρωτοβουλίες των «μεγάλων». 

Ανταγωνισμός για τα πάντα, για τον έλεγχο
και την εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγι-
κών πηγών στο Αιγαίο και στην Αν. Μεσόγειο,
για τον έλεγχο και την εκμετάλλευση των θα-
λάσσιων και οδικών δρόμων της ενέργειας και
του εμπορίου, για τον έλεγχο των αγορών τρί-
των χωρών, για το ποια τουριστική βιομηχανία
θα επικρατήσει, για το ποια χώρα θα προσελ-
κύσει τους περισσότερους «επενδυτές». 

Σπατάλη 
Ανταγωνισμός από τον οποίο κερδισμένοι

βγαίνουν μονίμως οι τράπεζες, οι πολυεθνικές
της ενέργειας, οι μεγάλες κατασκευαστικές, οι
εφοπλιστές, οι κατασκευαστές όπλων, οι με-
γαλοξενοδόχοι της κάθε πλευράς -και ποτέ η
εργατική τάξη εκατέρωθεν του Αιγαίου που
καλείται να παραλάβει το λογαριασμό. Είτε
όταν τα πράγματα αγριεύουν με θερμά επει-
σόδια και πολέμους, είτε καθημερινά με την
τεράστια σπατάλη των εξοπλισμών σε βάρος
της υγείας, της παιδείας, των μισθών, των κοι-
νωνικών υπηρεσιών. 

Το ΚΚΕ από την πλευρά του μπορεί σωστά να
καταγγέλλει την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι διεκ-
δικεί τον «ρόλο πρωτοπαλίκαρου» στην υλοποί-
ηση των νέων νατοϊκών αποφάσεων, να ζητάει
«απεμπλοκή από το ΝΑΤΟ» και να σημειώνει ότι
ο ανταγωνισμός ανάμεσα στην ελληνική και την
τουρκική αστική τάξη είναι επικίνδυνη εξέλιξη,
αλλά χρεώνει την όξυνση αποκλειστικά στην
«επιθετικότητα της τουρκικής κυβέρνησης».
Έτσι στην πράξη το «πρωτοπαλίκαρο του ΝΑ-
ΤΟ» μετατρέπεται άξαφνα σε αθώα παρθένο -
θύμα των «λεγόμενων "σύμμαχων" που διαμορ-
φώνουν το έδαφος για έναν οδυνηρό συμβιβα-
σμό, συμβιβασμό που αφορά τη συνεκμετάλλευ-
ση και τη συνδιαχείριση του Αιγαίου».

Ποιο είναι, όμως, το συμφέρον που θα πρέ-
πει να υπερασπίσουμε ως «αποκλειστικό» στο
Αιγαίο κόντρα στα σχέδια για συμβιβασμούς;

Τι έχει να κερδίσει η εργατική τάξη από το ότι
τα τάνκερ του κυρίαρχου ελληνικού εφοπλι-
σμού θα πλημμυρίσουν το Αιγαίο μεταφέρον-
τας LNG στους «ενεργειακούς κόμβους» που
θα στήσουν οι κατασκευαστικές στην Αλεξαν-
δρούπολη; Τι έχει να κερδίσει από τις εξορύ-
ξεις που μεθοδεύονται, τι έχει να κερδίσει από
τα κέρδη της τουριστικής βιομηχανίας; Ας ρω-
τήσει κανείς τους εργαζόμενους που αρνούν-
ται να πάνε για σεζόν στα κάτεργα του ελληνι-
κού τουρισμού...

Είναι προφανείς οι πολιτικές σκοπιμότητες
της τουρκικής κυβέρνησης πίσω από την καμ-
πάνια «TurkAegean»: να δηλώσει «παρούσα»
στο Αιγαίο. Όμως, οι σκίζοντες τα ιμάτιά τους
για την νέα «τουρκική πρόκληση» θα πρέπει να
απαντήσουν σε απλά ερωτήματα όπως σε
ποια θάλασσα κάνουν μπάνιο και πάνε διακο-
πές οι γείτονές μας όταν πηγαίνουν στον Τσε-
σμέ; Γιατί μια θάλασσα στην οποία υπάρχουν
σήμερα 43,5% ελληνικά ύδατα, 7% τουρκικά
ύδατα και 49% διεθνή θεωρείται ντε φάκτο ελ-
ληνική; Θα έπρεπε η Ελλάδα να παίρνει φυσι-
κό αέριο από έναν αγωγό που ονομάζεται
Turkstream και διασχίζει τη Μαύρη Θάλασσα; 

Η «πατριωτική αντιπολίτευση» είναι αέρας
στα πανιά των πατριδοκάπηλων. Στην Τουρκία,
τον ρόλο της «πατριωτικής αντιπολίτευσης»
παίζει το ρεπουμπλικανικό κόμμα. Ο πρόεδρος
του κόμματος Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου ζήτησε
από τον Ερντογάν πιο σκληρή πολιτική στο ζή-
τημα των ελληνικών νησιών.

Δεν είναι βέλος στην φαρέτρα της εργατι-
κής τάξης η αντιπολίτευση που επιλέγουν να
κάνουν ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ στα ελληνοτουρ-
κικά, αλλά μια κερκόπορτα στη συναίνεση που
επιδιώκει η ΝΔ, όπως την διατύπωσε και ο
υπουργός Εξωτερικών Δένδιας στις συναντή-
σεις που είχε με τα κόμματα της αντιπολίτευ-
σης για να τους ενημερώσει για τις εξελίξεις
στα ελληνοτουρκικά: Τους απεύθυνε «προσω-
πική παράκληση να κρατήσουν τα εθνικά θέ-
ματα έξω από το πεδίο του κομματικού αντα-
γωνισμού» προσθέτοντας ότι «100 χρόνια μετά
την εθνική καταστροφή του 1922, που σε με-
γάλο βαθμό προκάλεσε ο Εθνικός Διχασμός
δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αντιμετωπίζουμε
εθνική απειλή και την απειλή αυτή μπορούμε
να την αντιμετωπίσουμε αν είμαστε μονιασμέ-
νοι, με ομόνοια δηλαδή μεταξύ μας».

Ο ρόλος της Αριστεράς, σε Ελλάδα και
Τουρκία, είναι να σταθεί ενάντια στον ιμπερια-
λιστικό πόλεμο ΝΑΤΟ-Ρωσίας, για την απεμ-
πλοκή της κάθε κυβέρνησης από αυτόν, για το
κλείσιμο των βάσεων και την έξοδο από το ΝΑ-
ΤΟ. Καθήκον της Αριστεράς δεν είναι να συμ-
βουλεύει πώς θα κρατήσουμε την πιο μεγάλη
ΑΟΖ, αλλά να οργανώνει τον αγώνα ενάντια
στις κυβερνήσεις που απειλούν, δίπλα στα άλ-
λα δεινά για τα οποία είναι υπεύθυνες, να προ-
σθέσουν και την φρίκη ενός πολέμου, σήμερα
στους κάμπους της Ουκρανίας και αύριο, ο μη
γένοιτο, στα νερά του Αιγαίου. 

Γιώργος Πίττας
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ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ

Να πούμε ΟΧΙ στο ΝΑΤΟ
ΟΧΙ και στα “ανταλλάγματα”

Δεν υπάρχει Turkaegean και GRaegean. Στο σεισμό του 2020 χτυπήθηκαν ταυτόχρονα η Σμύρνη και η Σάμος



Νο 1529, 6 Ιούλη 2022H άποψή μας εργατικη αλληλεγγυη σελ.3

Σε λίγες μέρες ξεκινάει το τριήμερο εκδη-
λώσεων και συζητήσεων Μαρξισμός
2022. Το πρώτο κάλεσμα για αυτό το πο-

λιτικό γεγονός πριν από μερικές βδομάδες είχε
σαν αφετηρία τη διαπίστωση ότι οι ιδέες του
Μαρξ είναι σήμερα πιο επίκαιρες παρά ποτέ.
Μέσα σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα,
αυτή η διαπίστωση παίρνει καθημερινά μεγαλύ-
τερες διαστάσεις.

Πάρτε για παράδειγμα τις οικονομικές εξελί-
ξεις. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι
υπουργοί οικονομικών της Ευρωζώνης μελε-
τούν, λένε, τους όρους που θα επιβάλουν σε
υπερχρεωμένες χώρες, όπως η Ελλάδα, προ-
κειμένου να τις διευκολύνουν ώστε να μην χρε-

οκοπήσουν τώρα που τα επιτόκια ανεβαίνουν.
Με απλά ελληνικά, ράβουν το κοστούμι για νέα
Μνημόνια, όσες φανφάρες κι αν ακούμε από
τον Μητσοτάκη για «έξοδο από την εποπτεία».

Την ίδια στιγμή, έρχεται στην επιφάνεια μια
μελέτη που δείχνει ότι οι τραπεζίτες των χωρών
της ευρωζώνης μπορούν να εξασφαλίσουν 24
δις ευρώ έξτρα κέρδη απλά και μόνο καταθέ-
τοντας με τα νέα αυξημένα επιτόκια στην ΕΚΤ
τα χρήματα από τα δάνεια που έχουν πάρει από
την ΕΚΤ με επιδοτούμενο επιτόκιο στα χρόνια
της πανδημίας! Οι τραπεζίτες πήραν 2,2 τρισε-
κατομμύρια ευρώ σαν φθηνό χρήμα για να
«στηρίξουν την οικονομία» μέσα στις καραντί-
νες και τώρα θα εισπράξουν και έξτρα κέρδη
στο όνομα της «καταπολέμησης του πληθωρι-
σμού» με την άνοδο των επιτoκίων.

Παράνοια
Η παράνοια του καπιταλισμού δεν σταματάει

εδώ. Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ στη Σύνοδό τους στη
Μαδρίτη αποφάσισαν να δεκαπλασιάσουν τις
δυνάμεις τους που θα βρίσκονται στα σύνορα
με τη Ρωσία για να υπερασπίσουν, λένε, την
ανεξαρτησία της Ουκρανίας και των χωρών της
Ανατολικής Ευρώπης. Την ίδια στιγμή, όμως,
αποφάσισαν ότι οι Κούρδοι που αγωνίζονται για
την ανεξαρτησία τους είναι «τρομοκράτες».

Το θερμόμετρο της έντασης στο Αιγαίο ανε-
βαίνει καθώς ο Μητσοτάκης και ο Ερντογάν κλι-
μακώνουν τον αγώνα δρόμου των εξοπλισμών
με F35 από τη μια μεριά και αναβαθμισμένα F16
από την άλλη. Όλοι μιλάνε για τον κίνδυνο
«θερμού επεισόδιου» στο Αιγαίο, αλλά κρύβουν
το γεγονός ότι το Ισραήλ ήδη ξεκίνησε θερμό
πόλεμο για τις ΑΟΖ στην Ανατολική Μεσόγειο.
Ισραηλινά μαχητικά κατέρριψαν μη επανδρωμέ-
να αεροσκάφη του Λιβάνου επειδή μπήκαν στην
ΑΟΖ που το Ισραήλ θεωρεί ότι ανήκει σε αυτό
και όχι στο Λίβανο. Κι ο Μητσοτάκης, ο πιο πι-
στός σύμμαχος του Ισραήλ, πουλάει τρέλα περί
«ψύχραιμης δύναμης που εξασφαλίζει τη στα-
θερότητα στην περιοχή».

Ευτυχώς οι εξελίξεις δεν φέρνουν μόνο επι-
βεβαιώσεις για το πόσο δίκιο είχε ο Μαρξ όταν
έγραφε για το πόσο επικίνδυνο σύστημα είναι ο
καπιταλισμός. Φέρνουν επίσης επιβεβαιώσεις
ότι υπάρχουν οι «ιστορικοί νεκροθάφτες» αυτού
του συστήματος. Από το μακρινό Εκουαδόρ μέ-
χρι τη γειτονική Λιβύη και από τις γυναίκες που
ξεσηκώνονται στην Αμερική μέχρι την εξέγερση
στο Σουδάν, οι ειδήσεις που υποβαθμίζουν τα
συστημικά ΜΜΕ δείχνουν ότι μπορούμε να πα-
λέψουμε. Μπορούμε να απεργήσουμε, να βγού-
με στους δρόμους, να κάνουμε κυβερνήσεις να
τρέμουν.

Το τριήμερο του Μαρξισμού 2022 που ξεκινά-
ει την Παρασκευή έρχεται να μας υπογραμμίσει
κάτι παραπάνω. Ότι οργανωμένοι με τις επανα-
στατικές ιδέες του Μαρξ και του Λένιν, της Ρό-
ζας και του Τρότσκι μπορούμε να κάνουμε τους
αγώνες μας νικηφόρους. Για να τελειώνουμε με
όλους αυτούς που βάζουν τα κέρδη των τραπε-
ζών και τα εξοπλιστικά προγράμματα πάνω από
τις ζωές μας.

Μαρξισμός 2019

Νέο τεύχος
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
Παρουσίαση στη σελ. 20

Με οδηγό τις επαναστατικές 
ιδέες του Μαρξισμού

Στις 49.000 ευρώ έφτασε η οι-
κονομική εξόρμηση της εφη-

μερίδας με τις ενισχύσεις που λά-
βαμε και αυτή την εβδομάδα.

Ευχαριστούμε θερμά τις φίλες
και τους φίλους που έστειλαν την
ενισχυσή τους. 500 ευρώ Φώτο Δ.,
από 50 ευρώ: Κατερίνα Κ., Γιάν-
νης Μ., Μανώλης Φ., από 30: Τζέ-
ρι Μ., Ευγενία Κ., Παντελής Γ.,
από 20: Τζούλη Κ., Μαρία Α., Χρή-
στος Β., Γιάννης Μ., Μάνος Γ.,
από 10: Ευα Μ., Στελιος Μ.

Επίσης τις συντρόφισσες και
τους συντρόφους που γράφτηκαν
ή ανανέωσαν την συνδρομή τους
στην Εργατική Αλληλλεγύη και το
περιοδικό Σοσιαλισμός από τα κά-
τω: Σεραφείμ Ρ., Δώρα Κ., Θανά-
σης Δ., Χρυσάνθη Μ., Χρύσα Δ.,
Ιωάννα Κ., Πάνος Π., Αναστασία
Π., Κώστας Β., Γιάννης Λ.

Ευχαριστούμε τα σωματεία της
ΕΙΝΑΠ και του ΣΕΤΑΠ που προμη-
θεύτηκαν προσκλήσεις του Μαρξι-
σμού. Σας περιμένουμε όλες και
όλους στο τριήμερο Φεστιβάλ
Μαρξισμός 2022, που ξεκινάει αυ-
τή την Παρασκευή 8 Ιούλη στην
Νομική.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Στηρίξτε 
την
Εργατική
Αλληλεγγύη
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Η κατάσταση στα νοσοκομεία του Ηρακλείου Κρή-
της είναι το ίδιο κακή με αυτήν που επικρατεί και

στην υπόλοιπη χώρα. Υπάρχει σημαντική υποστελέ-
χωση, ενώ την τελευταία στιγμή τμήματα covid δανεί-
ζονται ειδικευόμενους και ειδικευμένους από τις υπό-
λοιπες κλινικές χωρίς να υπάρχει πλάνο και οργανό-
γραμμα. Ακόμα και τα υπόλοιπα τμήματα καλύπτουν
τις εφημερίες τους με αγροτικούς γιατρούς, που έρ-
χονται με αποσπάσεις. 

Και όλα αυτά τη στιγμή που μαζί με το νέο κύμα
της πανδημίας έρχεται και το κύμα των τουριστών
που θα δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερες ανάγκες
στις υγειονομικές δομές και θα συμβάλει και στη με-
γαλύτερη εξάπλωση του ιού. Το σημαντικό ποσοστό
των εμβολιασμένων στην Κρήτη δεν εξασφαλίζει ότι
δεν θα συνεχιστούν τα μεγάλα ποσοστά θνησιμότη-
τας στις ευπαθείς ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι. Το
νέο κύμα κρουσμάτων επηρεάζει το εμβολιασμένο ια-
τρο-νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου, που
βγαίνει εκτός μάχης γιατί ασθενούν ξανά με covid.
Έτσι μειώνεται ακόμα περισσότερο ο κύκλος εργα-
σιών των τμημάτων. Δημιουργείται πρόβλημα έτσι και
στο πρόγραμμα των αδειών, που είναι αναγκαίες για
τους υγειονομικούς που έχουν εξοντωθεί στη δου-
λειά τα τελευταία δύο χρόνια. Είναι άμεση ανάγκη να

γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και να μονι-
μοποιηθούν οι επικουρικοί. 

Ταυτόχρονα, υπάρχει πρόβλημα με τις πληρωμές.
Είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε πολλές περισσότε-
ρες εφημερίες για να βγει το πρόγραμμα, τις οποίες
πληρωνόμαστε πενιχρά και με μεγάλες καθυστερή-
σεις. Γι’ αυτό το λόγο υπήρξε μια συζήτηση στο Βενι-
ζέλειο με πρωτοβουλία ορισμένων επιμελητών για να
οργανωθούμε ώστε να διεκδικήσουμε τα δεδουλευμέ-
να μας και συνολικά ό,τι χρειάζεται η δημόσια Υγεία.
Γενικότερα το τελευταίο διάστημα πολλοί περισσότε-
ροι συνάδελφοι συμμετείχαν στις απεργιακές κινητο-
ποιήσεις, πράγμα που έχει να κάνει με τη συνειδητο-
ποίηση, ειδικά στους νέους γιατρούς, ότι χρειάζεται
σύγκρουση με το υπουργείο Υγείας και την κυβέρνη-
ση. Γιατί αντί να λύνει τα προβλήματα, δημιουργεί νέα,
όπως με τα απογευματινά χειρουργεία και τους εργο-
λάβους που φέρνουν. 

Η οργή του υγειονομικού προσωπικού εκφράστηκε
και την Παρασκευή 1/7 στην επίσκεψη του υπουργού
Υγείας Πλεύρη στο ΠΑΓΝΗ, όπου το σωματείο τον
υποδέχτηκε με στάση εργασίας και παράσταση δια-
μαρτυρίας, και με συνθήματα όπως «Δώστε λεφτά για
Πρόνοια - Υγεία, μαζικές προσλήψεις στα νοσοκομεία».

Μύρων Μαρκάκης, 
ειδικευόμενος οφθαλμολογίας 

στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Το 20ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ ήταν μια
ευκαιρία να αποφασίσουν οι εκπαι-

δευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης πώς θα αντιμετωπίσουν με οργανω-
μένο και αγωνιστικό τρόπο τις πολύπλευ-
ρες επιθέσεις της κυβέρνησης της ΝΔ. 

Οι συνδικαλιστικές παρατάξεις όμως
που πρόσκεινται σε ΝΔ, ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ
επέλεξαν να σιγοντάρουν την Κεραμέ-
ως, πηγαίνοντας πίσω ακόμα και από
την αντίθεση στην αξιολόγηση, θέση με
σχεδόν καθολική αποδοχή στον κλάδο.
Εκεί καταλήξαμε αφού το προεδρείο
του Συνεδρίου με ευθύνη αυτών των
τριών παρατάξεων παραβίασε και το κα-
ταστατικό της ΟΛΜΕ και κάθε έννοια
δημοκρατικής διαδικασίας, με αποτέλε-
σμα την παρεμπόδιση να συζητηθούν
θέσεις και πρόγραμμα δράσης. Η απα-
ράδεκτη αυτή στάση οδήγησε σε απο-
χώρηση του ΠΑΜΕ και των Παρεμβάσε-
ων από τη συζήτηση.

Κλιμάκωση
Οι Παρεμβάσεις είχαν πολύ σημαντι-

κές προτάσεις για την αντιμετώπιση των
αντιδραστικών επιθέσεων. Να πάμε με
48ωρη απεργία και περεταίρω κλιμάκω-
ση του αγώνα το Σεπτέμβρη, με το
άνοιγμα των σχολείων και απεργία-απο-
χή από την αξιολόγηση. Για τη στήριξη
αιτημάτων αιχμής όπως αυξήσεις στους
μισθούς ενάντια στην ακρίβεια, μόνιμοι
μαζικοί διορισμοί, μέτρα προστασίας με
μικρότερα τμήματα, προσλήψεις καθα-
ριστριών, ενάντια στην αξιολόγηση και
του σχολείου - εξεταστικού κέντρου
(ελάχιστη βάση εισαγωγής, τράπεζα θε-
μάτων, PISA), τερματισμός της εισβο-
λής της Ρωσίας στην Ουκρανία και της
επέμβασης ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ κ.α. 

Για να υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμ-
μα, χρειάζεται ένα δυναμικό ξεκίνημα
της νέας σχολικής χρονιάς με συνελεύ-
σεις και αγωνιστικές αποφάσεις από τις
ΕΛΜΕ. Η μαχητική διάθεση της πλει-
οψηφίας των συναδελφισσών/ων που
οδήγησε σε απανωτές αποτυχίες τις
επιλογές της Κεραμέως και τις προσπά-
θειες αυταρχικής επιβολής τους. Έτσι
θα βρει μια συνέχεια για να φτάσει να
δικαιωθεί.

Λουκάς Θεοτοκάτος, 
εκπαιδευτικός στην ΕΛΜΕ Πειραιά

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

“Απεργιακό μέτωπο διαρκείας”
Ένα “απεργιακό μέτωπο διαρκείας” στα δημόσια νοσοκομεία απέ-

ναντι στο σχέδιο διάλυσης τους από την κυβέρνηση της ΝΔ είναι
η πρόταση του Συντονιστικού Νοσοκομείων, το οποίο καλεί τις

Ομοσπονδίες στην Υγεία, ΠΟΕΔΗΝ και ΟΕΝΓΕ, να μπουν μπροστά για να
το οργανώσουν. Αυτή τη στιγμή στο ΕΣΥ εργάζονται δέκα χιλιάδες λιγό-
τεροι υγειονομικοί σε σχέση με το 2021, ενώ συμβασιούχοι είναι πλέον το
ένα τρίτο του συνόλου του προσωπικού. Με κεντρική αιχμή τις δεκάδες
χιλιάδες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού που επειγόντως χρειάζεται να
γίνουν για την ασφαλή λειτουργία, οι εργαζόμενοι σε μια σειρά νοσοκο-
μεία βρίσκονται σε αγωνιστική τροχιά, με συνελεύσεις και αγωνιστικές κι-
νητοποιήσεις. 

Την Τετάρτη 6/7 στο Αττικό το σωματείο εργαζομένων καλεί κινητοποί-
ηση στα Επείγοντα στις 2μμ με τους εργαζόμενους να καταγγέλλουν κα-
κές συνθήκες νοσηλείας με συνωστισμό ασθενών σε κλίνες και σε ράν-
τζα. Την ίδια μέρα στον Ευαγγελισμό το σωματείο εργαζομένων έχει κη-
ρύξει νέα στάση εργασίας και συγκέντρωση στις 8πμ στα ΤΕΠ του νοσο-
κομείου ενάντια στην απόλυση του ειδικευόμενου γιατρού Νικόλα Σκού-
φογλου και άλλες επιθέσεις της διοίκησης, όπως τη μετακίνηση της συν-
δικαλίστριας Τατιάνας Ευαγγελοπούλου. Ο χειρουργικός τομέας του Νο-
σοκομείου Παίδων Αγλαΐα Κυριακού σε επιστολή του, πέρα από πολύ ση-
μαντικά στοιχεία που καταθέτει σε σχέση με τις ελλείψεις, δηλώνει στον

διοικητή και το υπουργείο ότι θα σταματήσει τα τακτικά χειρουργεία αν
δεν υπάρξει στελέχωση.

Την ίδια στιγμή, το νέο κύμα της πανδημίας από τις υποπαραλλαγές της
Όμικρον έχει διπλασιάσει τις εισαγωγές στα νοσοκομεία, ενώ η κυβέρνη-
ση καθησυχάζει ότι «το ΕΣΥ ακόμα δεν πιέζεται». «Πολλά κρούσματα εν-
τοπίζονται στα νησιά που βουλιάζουν από τον τουρισμό. Εκεί που το δη-
μόσιο σύστημα Υγείας είναι πιο αδύναμο και σε πολλές περιπτώσεις ανύ-
παρκτο», αναφέρει η ανακοίνωση του Συντονιστικού των Νοσοκομείων. 

Και συνεχίζει: «Αλλά και στην Αττική οι συνθήκες είναι δραματικές. Ο
ΕΟΔΥ έχει σταματήσει την όποια ιχνηλάτιση και ο αριθμός των τεστ που
γίνονται είναι στα χαμηλότερα επίπεδα. Οι ενδονοσοκομειακές μολύνσεις
νοσηλευόμενων από COVID εκτινάσσονται και δεκάδες εργαζόμενοι στα
νοσοκομεία ξανά νοσούν από COVID. Για άλλη μια φορά βρισκόμαστε
αντιμέτωποι με τα προγράμματα εφημεριών και βαρδιών που “δεν βγαί-
νουν” όχι μόνο για τις ελάχιστες καλοκαιρινές άδειες αλλά και για την τυ-
πική ασφαλή λειτουργεία των νοσοκομείων.  

Τα μεγαλύτερα νοσοκομεία του λεκανοπέδιου της Αττικής μετά τις γε-
νικές εφημερίες βρίσκονται αντιμέτωπα με την εικόνα των ράτζων. Εκα-
τοντάδες περιστατικά σε διαδρόμους χωρίς τα στοιχειώδη για μια αξιο-
πρεπή νοσηλεία».

Μάνος Νικολάου

ΕΝΙΘ

Μετά από απόφαση του δι-
ευρυμένου ΔΣ της Ένω-

σης Νοσοκομειακών Ιατρών
Θεσ/νικης (ΕΝΙΘ), θα υποδε-
χτούμε με στάση εργασίας και
κινητοποίηση στο Παπαγεωργί-
ου την αναπληρώτρια υπουργό
Γκάγκα που έχει προγραμματί-
σει επίσκεψη εκεί τη Δευτέρα
11/7. Η κύρια αιχμή θα είναι οι
ελλείψεις και οι μετακινήσεις
του προσωπικού στα νοσοκο-
μεία. 

Φτάσαμε στο σημείο να ακυ-
ρωθεί μεταμόσχευση στο Ιππο-
κράτειο, γιατί δεν υπήρχε αναι-
σθησιολόγος λόγω της έλλει-
ψης προσωπικού. Είναι ένα
τραγικό γεγονός που δείχνει
πού οδηγεί η πολιτική διάλυ-
σης του ΕΣΥ. Ως μέλος του ΔΣ
της ΕΝΙΘ και γιατρός στο Ιπ-
ποκράτειο ενημερώθηκα ότι
από τις 29 οργανικές θέσεις
μόνιμων αναισθησιολόγων μό-
νο οι 9 είναι καλυμμένες. 

Είναι πρόκληση που αφή-
νουν τον Πολύγυρο χωρίς για-
τρό στον αξονικό και χωρίς να
μπορεί να βγάλει το πρόγραμ-
μα των εφημεριών, αλλά δεν
θα λυθεί με μετακινήσεις για-
τρών από νοσοκομεία που
χρειάζονται τα ίδια ενίσχυση.
Οι συνάδελφοι είναι ξεσηκωμέ-
νοι με τις μετακινήσεις που
εκτός των άλλων ανατρέπουν
και προγραμματισμένες άδειες,
που ουσιαστικά έχουμε να πά-
ρουμε δύο χρόνια. 

Γιάννης Κούτρας,
γιατρός στο Ιπποκράτειο,

μέλος ΔΣ ΕΝΙΘ

                                         Ψήφοι  Έδρες
ΔΑΚΕ(ΝΔ)                            79          3
ΣΥΝΕΚ (ΣΥΡΙΖΑ)                  67          3
ΠΑΜΕ                                  59          2
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ                    58          2
ΠΕΚ (ΚΙΝΑΛ)                        32          1
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ      2            -
ΜΑΖΙ                                     1            -

Για ΔΣ ΟΛΜΕ

Αποτελέσματα εκλογών 
συνεδρίου της ΟΛΜΕ

ΚΡΗΤΗ

1/7, “Υποδοχή” Πλεύρη από τους Υγειονομικούς στο ΠΑΓΝΗ. Φωτό: Σωματείο Εργαζόμενων



Στάση εργασίας και συγκέντρωση στα κεν-
τρικά της ΕΥΔΑΠ στον Περισσό πραγματο-

ποίησαν τη Δευτέρα 4/7 οι εργαζόμενοι της ΕΥ-
ΔΑΠ, με τη στήριξη της Ομοσπονδίας και των
σωματείων τους. Βασική διεκδίκηση είναι η υπο-
γραφή συμπληρωματικής Συλλογικής Σύμβα-
σης Εργασίας που θα εξασφαλίζει πραγματικές
αυξήσεις σε όλους. 

Όπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι, η Διοίκη-
ση όχι μόνο αδιαφορεί για την απώλεια των εισο-
δημάτων τους λόγω της ακρίβειας, αλλά προχω-
ράει σε διακοπές υδροδότησης φτωχών νοικοκυ-
ριών, την ίδια ώρα που για τα στελέχη και τους
μετόχους γίνεται μεγάλη σπατάλη χρημάτων.

Επίσης, με την κινητοποίησή τους, οι εργαζό-
μενοι παλεύουν για άμεσες προσλήψεις τακτικού προσωπι-
κού, να σταματήσει η εντατικοποίηση της εργασίας και ο
έλεγχος των εργαζομένων, να ακυρωθεί η ιδιωτικοποίηση

του ΕΥΣ (Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα) και να εφαρμο-
στεί η απόφαση του ΣτΕ με άμεση επιστροφή των μετοχών
της ΕΥΔΑΠ στο Ελληνικό Δημόσιο. 
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Mε τη δεύτερη στη σειρά στάση ερ-
γασίας (12-4μμ) συνέχισε τη Δευ-

τέρα 4/7 η ΕΣΗΕΑ την κινητοποίηση με
στόχο την αύξηση του μισθού στα δη-
μόσια ΜΜΕ. Αποδέκτης του αιτήματος
είναι η κυβέρνηση και το υπουργείο Οι-
κονομικών. Στα πλαίσια αυτά, για ενη-
μέρωση των εργαζομένων έγιναν συνε-
λεύσεις στην ΕΡΤ και το ΑΠΕ. 

Υπενθυμίζουμε ότι την πρώτη στά-
ση εργασίας η διοίκηση της ΕΡΤ τη
χτύπησε δικαστικά ως «παράνομη», με
την απόφαση να έχει βγει λίγο πριν τη
λήξη της. Καμία έκπληξη δεν αποτέλε-
σε επίσης η απεργοσπαστική κίνηση
της διοίκησης της ΕΡΤ να μεταδοθεί
από την ΕΡΤ1 την ημέρα της στάσης
εργασίας των δημοσιογράφων της
ΕΡΤ στην Αθήνα, το δελτίο ειδήσεων
της ΕΡΤ3 που με ευθύνη της πλειοψη-
φίας του ΔΣ της ΕΣΗΕΜΘ δεν συμμε-
τείχαν στην κινητοποίηση.

Εκτός της δικαστικής προσφυγής σε
βάρος της ΕΣΗΕΑ, έδωσαν στο βραδινό
δελτίο της ίδιας μέρας την είδηση με τα
επιχειρήματα της εργοδοτικής πλευράς
και χωρίς τις ανακοινώσεις - καταγγε-
λίες της ΕΣΗΕΑ, της ΕΣΠΗΤ και εργα-
σιακών εκπροσώπων της ΕΡΤ3. Και αυ-
τό γιατί όπως είναι γνωστό, ο κατήφο-
ρος για το ΔΣ της ΕΡΤ δεν έχει πάτο,
ούτε μαϊμού ανταποκριτές δήθεν από
τη Μόσχα τους πτόησαν, ούτε οι αυξή-
σεις που έδωσαν στους εαυτούς τους
εν μέσω θυελλώδους ακρίβειας για τον
εργαζόμενο κόσμο. Στη δεύτερη στάση
εργασίας προηγήθηκε επιστολή της δι-
οίκησης της ΕΡΤ προς την ΕΣΗΕΑ με
σχετικά ήπιους τόνους, χωρίς δικαστι-
κές προσφυγές. 

Παρά το δίκαιο αίτημα οφείλουμε να
σημειώσουμε ότι στο πλαίσιο δεν μπαί-
νουν ούτε ζητήματα συνολικής αντίθε-

σης στην αντεργατική επίθεση της κυ-
βέρνησης σε όλους τους κλάδους ερ-
γαζομένων (άλλωστε η πλειοψηφία της
ΕΣΗΕΑ δεν ψήφισε τους προηγούμε-
νους μήνες τις προτάσεις για συμμετο-
χή της σε πανεργατικές απεργίες), αλ-
λά επίσης δεν μπαίνουν και ζητήματα
διεκδίκησης πλουραλισμού στην ενη-
μέρωση και αντίθεσης σε καταστάσεις
μονομέρειας και προπαγάνδας. 

Επίσης ούτε λόγος για τις νέες ελα-
στικές εργασιακές σχέσεις που επα-
νήλθαν με νέα γενιά συμβασιούχων -
ομήρων με μπλοκάκια. Οι ελλείψεις
αυτές κρατάνε την κινητοποίηση σε
στενά συντεχνιακά πλαίσια και την
κρατούν απομονωμένη από τους φυσι-
κούς συμμάχους των εργαζομένων
στα ΜΜΕ που είναι η υπόλοιπη κοινω-
νία και ειδικά τα στρώματα που βρί-
σκονται σε κινητοποιήσεις όλη την τε-
λευταία περίοδο (πχ υγειονομικοί, δια-
νομείς, ΛΑΡΚΟ, επισιτισμός - τουρι-
σμός, κλπ).

Στις προθέσεις του ΔΣ της ΕΣΗΕΑ
κατά δήλωσή τους, είναι και η πραγμα-
τοποίηση 24ωρης απεργίας, που ίσως
αποφασιστεί στη συνεδρίαση της Τρί-
της 5/7. Όσο θα εμφανίζονται φαινόμε-
να αποσπασματικών στάσεων ή απερ-
γιών χωρίς ανοίγματα στην κοινωνία
και με το παραγόμενο δημοσιογραφικό
έργο να είναι στην πλειοψηφία του
καρμπόν κυβερνητικών non paper, ερ-
γοδοτικών «παραγγελιών» και ζητημά-
των της life style υποκουλτούρας, τόσο
πιο εύκολα η εργοδοτική πλευρά θα
αντιμετωπίζει τις ντουφεκιές στον αέ-
ρα.

Νάσος Μπράτσος, 
δημοσιογράφος ΕΡΤ, 

μέλος του Γενικού Συμβουλίου 
της ΠΟΕΣΥ

Να κλιμακώσουμε

Απεργούμε για ΣΣΕ και αυξήσεις

Κλιμακώνουν τον αγώνα οι ξενοδοχοϋπάλληλοι στην Αττική με 24ωρη
απεργία στις 13/7 με συγκέντρωση στις 9.30πμ στο Electra Metropo-

lis Hotel στη Μητροπόλεως. Παλεύουν για την υπογραφή τοπικής κλαδι-
κής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας διεκδικώντας σημαντικές αυξήσεις
στους μισθούς, δικαιώματα και ανθρώπινους ρυθμούς εργασίας. Οι τε-
ράστιες ελλείψεις προσωπικού στα ξενοδοχεία έχουν φτάσει την εντατι-
κοποίηση της δουλειάς στο κόκκινο, με τους εργαζόμενους εξοντωμέ-
νους, αλλά και οργισμένους. Έχει προηγηθεί μια σειρά κινητοποιήσεων,
όπως η απεργία στις 24/6, η στάση εργασίας στις 29/6, ενώ ακολουθεί
νέα στάση εργασίας στις 6/7 με κινητοποίηση στα ξενοδοχεία Polis
Grand και Parnon στη 1μμ.

Η οργή για τις άθλιες συνθήκες δουλειάς δεν περιορίζεται μόνο στα
ξενοδοχεία ούτε μόνο στην Αττική, αλλά ξεχειλίζει και στον κλάδο του
επισιτισμού και πανελλαδικά. Το αντικαπιταλιστικό δίκτυο στον Επισιτι-
σμό-Τουρισμό «Καμαριέρα» βάζει την πίεση για πανελλαδική απεργία σε
επισιτισμό και τουρισμό μαζί. Αν σταματήσουν να δουλεύουν οι καμαριέ-
ρες μαζί με τις σερβιτόρες, μπορούν να παραλύσουν όλη τη «βαριά βιο-
μηχανία» του τουρισμού και να δείξουν ποιος πραγματικά έχει τη δύναμη. 

Η «Καμαριέρα» κυκλοφορεί προκήρυξη και αφίσα για την απεργία στις
13/7 και με εξορμήσεις ξεσηκώνει τους χώρους δουλειάς. Στην προκή-
ρυξη σημειώνεται ότι: «Είναι πρόκληση για καθεμιά και καθένα, ειδικά
αυτή την περίοδο των τρελών τζίρων που παρατηρούμε από τη δουλειά
μας παντού, το εισόδημα μας να είναι μειωμένο. Γι' αυτό η απεργία στις
24 Ιούνη και οι κινητοποιήσεις μας εκτός από την επιτυχία τους, είχαν
και συνέχεια από το σωματείο της E-Food, ενώ σε απεργία είχαν βρεθεί
ήδη οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία και τις τράπεζες. Από παντού έρχε-
ται το μήνυμα ότι η δράση των εργατών και εργατριών μπορεί να τους
κοντράρει και να κερδίσουμε απέναντι σε αυτό το αίσχος. 

Μπροστά σε κάθε εργαζόμενο και σωματείο ένας δρόμος ανοίγεται
την επόμενη περίοδο. Να κλιμακώσουμε τις απεργίες και τους αγώνες
μας για να διεκδικήσουμε Συλλογικές Συμβάσεις σε κάθε χώρο δουλει-
άς, με αυξήσεις, γιατί μονάχα έτσι μπορούμε να βάλουμε φρένο στην
ακρίβεια που εξαφανίζει το εργατικό εισόδημα. ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ για να ζού-
με με αξιοπρέπεια από τον μισθό μας. 

Ψίχουλα
Δεν περιμένουμε τα προεκλογικά ψίχουλα του Μητσοτάκη, δε θα δεχ-

θούμε την αλαζονική στάση των ξενοδόχων και των εργοδοτών στον
κλάδο γενικά ότι “και πολλά παίρνετε”. Ο πληθωρισμός σπάει κάθε μέρα
το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Έχει ξεπεράσει το 11% και αυτό σημαίνει ότι
ο μέσος εργαζόμενος έχει χάσει σχεδόν το 20% της αγοραστικής του
δύναμης. Η κυβέρνηση της ΝΔ παρακολουθεί και ενορχηστρώνει το ξέ-
φρενο ράλι τιμών των πλούσιων φίλων της και την ίδια στιγμή, προσπα-
θεί να κατευνάσει την οργή των εργαζόμενων με υποσχέσεις για επιδό-
ματα – κοροϊδία.

Την κοροϊδία επιστρέφουν πίσω οι απεργοί του Τιτάνια, του Ιντερκον-
τινένταλ και πολλών ξενοδοχείων που βρέθηκαν και βρίσκονται στην
πρώτη γραμμή των απεργιών
στον κλάδο μας. Σε θέσεις
μάχης βρεθήκαμε μαζί με
τους απεργούς της Ε-Food
που απέργησαν μαζί μας αλλά
χρειάζεται να συντονιστούμε
ακόμη περισσότερο με κοινές
συγκεντρώσεις και πορείες.
Έτσι μπορούμε να αναγκά-
σουμε τη γραφειοκρατία των
ομοσπονδιών και της ΓΣΕΕ να
προχωρήσει σε 24ωρη απερ-
γία ενάντια στην ακρίβεια. Ορ-
γανώνοντας τις κινητοποι-
ήσεις μέχρι τις 13/7 μπορούμε
να μεγαλώσουμε το απεργια-
κό μας μέτωπο με νέους συ-
ναδέλφους και συναδέλφισ-
σες και να το διευρύνουμε».

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΜΜΕ

Στη μάχη για συλλογι-
κές συμβάσεις με αυ-

ξήσεις έχουν μπει και οι
εργαζόμενοι/ες στα ΜΜΕ.
Αιχμή του δόρατος οι ερ-
γαζόμενοι/ες της ΕΡΤ με
τις δύο στάσεις εργασίας,
οι οποίες έχουν δεχτεί και
την απεργοσπαστική επί-
θεση της διοίκησης. Ο
Νάσος Μπράτσος, εργα-
ζόμενος στην ΕΡΤ και μέ-
λος στο ΔΣ της ΠΟΕΣΥ
σχολιάζει τις κινητοποι-
ήσεις στις διπλανές στή-
λες.

Στάση εργασίας και συ-
νέλευση πραγματοποίησε
η Ένωση Φωτορεπόρτερ
Ελλάδος την Πέμπτη 30
Ιούνη. Υπερψηφίστηκε η
πρόταση της Αγωνιστικής
Συσπείρωσης Φωτορε-
πόρτερ που διεκδικεί με-
ταξύ άλλων υπογραφή
συλλογικής σύμβασης με
αυξήσεις μισθών, ημερο-
μίσθιων και τιμών πώλη-
σης της φωτογραφίας,
μετατροπή όλων των ευέ-
λικτων συμβάσεων σε μό-
νιμες κι αορίστου, κάλυψη
εξόδων βενζίνης, φθοράς
εξοπλισμού κλπ.

Σε γενική συνέλευση
προχωρούν την Τετάρτη
6/7, οι εργαζόμενοι/ες στα
ηλεκτρονικά μέσα της 
Alter Ego. Στάσης εργα-
σίας 3μμ-5μμ έχει κηρύξει
η ΕΣΗΕΑ για τη συμμετο-
χή των εργαζομένων.

ΕΥΔΑΠ

4/7, Περισσός. Φωτό: Τάσος Αναστασιάδης



Τη Δευτέρα 4 Ιούλη, ο επικεφαλής της
χούντας στο Σουδάν, στρατηγός Μπουρ-

χάν δήλωσε πως ο στρατός θα αποχωρήσει
από τις διαπραγματεύσεις και θα επιτρέψει το
σχηματισμό αμιγώς πολιτικής κυβέρνησης.
Δεν ξέρουμε ακόμη αν είναι αλήθεια ή ένα
ακόμη ψέμα του στρατού για να κρατήσει τον
έλεγχο της κατάστασης. Όμως αποδεικνύει
ότι οι κινητοποιήσεις της τελευταίας βδομά-
δας έχουν συνταράξει το καθεστώς.

Συμμετέχουν τεράστια πλήθη και πρόκειται
για τον πιο σημαντικό μέχρι στιγμής ξεσηκωμό
ενάντια στο στρατιωτικό πραξικόπημα που
πραγματοποιήθηκε πέρσι τον Οκτώβρη. Οι
εξελίξεις συνδυάζουν μαζικές διαδηλώσεις και
μια επιστροφή στις κατασκηνώσεις σε δημόσι-
ους χώρους που το 2019 προκάλεσαν τερά-
στια κρίση στο καθεστώς. Πρόκειται για ση-
μαντική κλιμάκωση του αγώνα. Στις αρχές της
βδομάδας κρατούσαν ακόμη οι καταλήψεις
στο κέντρο του Χαρτούμ, στο Μπάχρι κοντά
στο Χαρτούμ, στο Ομντουρμάν και στο Νταρ-
φούρ. Ο Συντονισμός των Επιτροπών Αντίστα-
σης του Χαρτούμ λέει “Καλούμε τις μάζες του
σουδανικού λαού, νέους και γέρους, γυναίκες
και άντρες να έρθουν και να στηρίξουν την κα-
τασκήνωση στην αλ-Τζάουντα και να κλιμακώ-
σουμε επαναστατικά μέχρι την ανατροπή του
πραξικοπήματος”.

Οι καταλήψεις των δημόσιων χώρων ήρθαν

μετά τις μαζικές διαδηλώσεις που σάρωσαν το
Σουδάν την Πέμπτη της περασμένης βδομά-
δας. Οι αρχές εξαπέλυσαν χωρίς έλεος την
καταστολή που συνηθίζουν.

Η αστυνομία και ο στρατός σκότωσαν του-
λάχιστον εννιά ανθρώπους τη μέρα των διαδη-
λώσεων, τους περισσότερους στο Ομντουρ-
μάν. Ένας ελεύθερος σκοπευτής από την ορο-
φή του Πανεπιστήμιου έριχνε πραγματικά πυ-
ρά στους διαδηλωτές. Στο Χαρτούμ, οι δυνά-
μεις ασφαλείας έριχναν δακρυγόνα και νερό
από αντλίες για να εμποδίσουν τον κόσμο που
ήθελε να φτάσει στο προεδρικό μέγαρο.

Όμως, οι διαδηλωτές δεν σταμάτησαν. Στο
Μπάχρι, ο κόσμος κατάφερε και έφτασε στη
γέφυρα Μεκ Νιμρ και έκανε πέρα τους μπά-
τσους και το στρατό. Νωρίτερα, οι διαδηλωτές
είχαν φτιάξει οδοφράγματα σε κάποιους από
τους κύριους δρόμους του Χαρτούμ με πέτρες
και φλεγόμενα λάστιχα.

Ανεξάρτητα ΜΜΕ αναφέρουν διαδηλώσεις
σε πολλά άλλα σημεία της χώρας.

Η Πέμπτη ήταν σημαντική μέρα γιατί στις 30
Ιούνη του 1989 ο Ομάρ Μπασίρ ηγήθηκε στρα-
τιωτικού πραξικοπήματος και ανέτρεψε την
εκλεγμένη κυβέρνηση. Κυβέρνηση για 30 χρό-
νια, μέχρι το 2019, όταν ένα μαζικό κίνημα τον

έριξε από την εξουσία και ξεδιπλώθηκε μια μα-
κριά διαδικασία εξέγερσης και επανάστασης.

Είναι επίσης η τρίτη επέτειος από ένα από
τα πιο σημαντικά σημεία της αντίστασης του
2019: οι επιτροπές των δικτύων αντίστασης,
τοπικές δημοκρατικές δομές που συνενώνουν
αγωνιστές και οργανώνουν την απείθεια προς
το στρατό, ήταν αυτές που πήραν την πρωτο-
βουλία για τις διαδηλώσεις.

Οδοφράγματα
Ο Συντονισμός λέει: “Είτε θα καταφέρουμε

τους στόχους μας, είτε θα θυσιαστούμε στην
προσπάθεια. Θα νικήσουμε ό,τι και να κάνουν
οι προδότες, οι δειλοί και οι αδιάφοροι. Και θα
χρησιμοποιήσουμε όλα τα ειρηνικά μέσα, δια-
δηλώσεις, απεργίες, ανυπακοή και οδοφράγ-
ματα”.

Οι διαδηλωτές θέλουν να ανατρέψουν το
καθεστώς, να αναλάβει πολιτική κυβέρνηση
και να ξεκινήσει δημοκρατικός μετασχηματι-
σμός.

Ο κόσμος που κρατάει τους δρόμους στα
χέρια του και βγαίνει σε μαζικές διαδηλώσεις
έχει επιδείξει απίστευτο θάρρος και αποφασι-
στικότητα. Αλλά από μόνο του το θάρρος δεν
μπορεί να νικήσει αυτό το αδίστακτο καθε-

στώς. Το κράτος μπορεί να επιχειρήσει να δια-
λύσει τις συγκεντρώσεις με αιματηρή κατα-
στολή. Είναι πολύ σημαντικό το κίνημα να με-
τατρέψει την ήδη ανοιχτή συζήτηση για γενική
απεργία σε πράξη. Κάτι τέτοιο θα προκαλούσε
βαθιά πολιτική κρίση στους στρατηγούς. 

Σε μια τέτοια περίπτωση, οι επιτροπές αντί-
στασης θα έπρεπε να μετατραπούν από οργα-
νώσεις διαμαρτυρίας στο κέντρο μιας εναλλα-
κτικής κυβέρνησης. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο
σε σύνδεση με την οργάνωση απεργιών στα
πιο οργανωμένα τμήματα της εργατικής τάξης.

Υπάρχουν συζητήσεις στις επιτροπές αντί-
στασης πάνω σε βασικά ζητήματα. Η Επανα-
στατική Χάρτα για τη Λαϊκή Εξουσία, η οποία
έγινε δεκτή από τις επιτροπές αντίστασης σε
15 περιφέρειες της χώρας, περιλαμβάνει έναν
οδικό χάρτη για το σχηματισμό κυβέρνησης.
Το πρώτο βήμα είναι η εκλογή λαϊκών συμβου-
λίων που θα γίνει άμεσα σαν κομμάτι της αντί-
στασης ενάντια στο πραξικόπημα. Όμως η
Χάρτα αυτοπεριορίζεται σε ένα οικονομικό
σμείγμα δημόσιου και ιδιωτικού που θα άφηνε
σχεδόν ανέπαφη τη σημερινή μοιρασιά του
πλούτου. Η επανάσταση πρέπει να πάει βαθύ-
τερα και να οργανώσει την ανατροπή του κα-
θεστώτος, των οικονομικών του υποστηρικτών
και να βάλει στο στόχαστρο και τους αντιδρα-
στικούς προστάτες του διεθνώς.

Τσάρλι Κίμπερ

Καθώς οι αντιμαχόμενες πτέρυ-
γες της άρχουσας τάξης στη Λι-

βύη συνεχίζουν ασταμάτητα να απει-
λούν με κλιμάκωση της βίας, κόσμος
σε πολλά σημεία της χώρας βγήκε
μαζικά στους δρόμους την περασμέ-
νη Παρασκευή και απαίτησε να πάνε
σπίτια τους όλοι. Οι κινητοποιήσεις
είχαν ξεκινήσει από καιρό, ενώ το
τελευταίο διάστημα γίνονταν και
απεργίες σε διάφορα σημεία. Όμως
την Παρασκευή η οργή έφτασε στο
αποκορύφωμά της και το πλήθος ει-
σέβαλε στο κοινοβούλιο του Τομ-
προύκ βάζοντας φωτιά. Την ίδια
στιγμή άλλοι διαδηλωτές σε διαφο-
ρετικές πόλεις εισέβαλλαν σε δημό-
σια κτήρια και τα έκαναν γυαλιά
καρφιά.

Ο ΟΗΕ, οι διεθνείς οργανισμοί, οι
διάφοροι πολέμαρχοι της χώρας και
οι πολιτικοί “θεσμοί” που χρησιμο-
ποιούν για βιτρίνα έτρεξαν να κατα-
δικάσουν τον κόσμο και να πουν ότι
είναι απαράδεκτη η βία. Στην πραγ-
ματικότητα, στη διάρκεια των διαδη-
λώσεων δεν αναφέρθηκε ούτε ένας
τραυματισμός. Οι ίδιοι που τώρα κα-
ταγγέλλουν τη βία ήταν αυτοί που
οργάνωσαν αντίπαλους στρατούς
και ματοκύλισαν τη χώρα για χρόνια
μέχρι που πέρσι έφτασαν σε έναν
συμβιβασμό, όταν πήραν εγγυήσεις
από τους διεθνείς τους προστάτες.

Οι οργανώσεις που κάλεσαν τον
κόσμο στο δρόμο και οργάνωσαν τις
κινητοποιήσεις λένε πως η Παρα-
σκευή ήταν μόνο η αρχή. Κάνουν
καινούργιο κάλεσμα να στηθούν κα-
τασκηνώσεις στις πλατείες όλης της
χώρας, να οργανωθεί πολιτική ανυ-
πακοή προς όλους τους θεσμούς

μέχρι να βγουν δημόσια οι πολιτικοί
εκπρόσωποι, να δηλώσουν την πα-
ραίτησή τους και να γίνουν εκλογές.
Η απάντηση των “θεσμών” μέχρι
στιγμής ήταν να βγάλουν τα στρα-
τιωτικά οχήματα για να προστατεύ-
σουν τα κυβερνητικά κτήρια από
τους “βανδαλισμούς”.

Οι διαδηλώσεις είχαν πολιτικό χα-
ρακτήρα αλλά κάποια από τα βασικά
αιτήματα είχαν να κάνουν με την επι-
βίωση, ανάμεσα τους το στοιχει-
ώδες: “Θέλουμε φως στα σπίτια
μας”. Ο κόσμος στη Λιβύη ξέρει ότι
ζει πάνω στα μεγαλύτερα γνωστά
κοιτάσματα πετρελαίου ολόκληρης
της Αφρικής, αλλά μέσα σε συνθή-
κες αφόρητης ζέστης ζει με διακο-
πές ρεύματος 12-18 ωρών κάθε μέ-
ρα, γιατί “δεν υπάρχουν αρκετά καύ-
σιμα”. Αν και επίσημα η τιμή κατανά-

λωσης καυσίμων στη Λιβύη είναι
απίστευτα χαμηλή, ο περισσότερος
κόσμος δεν μπορεί να εξασφαλίσει
ούτε τα απαραίτητα, γιατί τα καύσι-
μα δεσμεύονται γρήγορα για τις διε-
θνείς αγορές που πλέον αγκομα-
χούν ακόμη περισσότερο λόγω του
πολέμου στην Ουκρανία.

Διαδηλώσεις
Εκτιμάται ότι στην Τρίπολη, η δια-

δήλωση ήταν η μεγαλύτερη εδώ και
χρόνια, αλλά οι διαδηλώσεις απλώ-
νονταν γεωγραφικά από τη Βεγγάζη
ως τη Μισράτα, ενώ επιθέσεις σε κυ-
βερνητικά κτήρια έγιναν σε απομα-
κρυσμένα σημεία από τη Σαμπχά ως
το Κασρ Καραμπούλι. Σε κάποιες
από τις διαδηλώσεις ήταν ορατή η
παρουσία της πράσινης σημαίας
όσων νοσταλγούν το καθεστώς του

Καντάφι που ανατράπηκε από την
επανάσταση το 2011. Όμως δίπλα
δίπλα φαίνεται και η σημαία που επι-
βλήθηκε μετά την ανατροπή του
Καντάφι. Και σε γεωγραφικό και σε
πολιτικό επίπεδο φαίνεται ότι οι δια-
δηλώσεις δεν ακολούθησαν τους
διαχωρισμούς του εμφύλιου και των
πολέμαρχων, αλλά έδειξαν το δρό-
μο για να τους ξεπεράσουν.

Πέρσι, για ακόμη μια φορά οι διε-
θνείς οργανισμοί πανηγύρισαν ότι
“έλυσαν” το πρόβλημα της Λιβύης.
ΟΙ δύο αντίπαλες κυβερνήσεις που
είχαν σχηματιστεί σε διαφορετικά
σημεία της χώρας υποτίθεται πως
τα είχαν βρει, αποδέχθηκαν μια κοι-
νή μεταβατική ηγεσία και πήγαιναν
για εκλογές, οι οποίες θα γίνονταν
το Δεκέμβρη του 2021. Τελικά όμως
οι εκλογές ακυρώθηκαν την τελευ-
ταία στιγμή και έτσι ξαναπροέκυψαν
δυο κυβερνήσεις, αφού το λεγόμενο
“Κοινοβούλιο του Τομπρούκ” σταμά-
τησε να αναγνωρίζει την κυβέρνηση
του Αμπντουλχαμίντ αλ-Ντμπέιμπα
και όρισε πρωθυπουργό τον Φάτχι
Μπασάγα. Ο Ντμπέιμπα φυσικά δεν
δέχθηκε την απόφαση και ξανάρχισε
νέος γύρος διαπραγματεύσεων στη
Γενεύη ανάμεσα στις δυο πλευρές.
Οι διεθνείς οργανισμοί έχουν ξεφτι-
λιστεί περισσότερο και από τους
ίδους τους πολέμαρχους. Το μόνο
που τους ένοιαζε από την αρχή ήταν
πώς θα εξασφαλίσουν ότι θα πά-
ρουν μπρος οι πετρελαιοπηγές και
πώς η Λιβύη θα συνεχίσει να παίζει

το ρόλο του τείχους απέναντι στους
μετανάστες και τις μετανάστριες
που έρχονται από την υποσαχάρια
Αφρική.

Την ώρα που οι από πάνω συζητά-
νε στα σαλόνια που τους στήνουν οι
ιμπεριαλιστές, ο κόσμος πεινάει και
μένει χωρίς ρεύμα. Ο Ακίλα Σάλεχ, ο
πρόεδρος του Κοινοβουλίου έχει το
θράσος να καταγγέλλει “σαμποτάζ”
από πλευράς των διαδηλωτών. Ο
Σάλεχ ήταν αυτός που στήριξε το
πραξικόπημα του Χάφταρ που επι-
χείρησε να γίνει δικτάτορας της Λι-
βύης και πολιόρκησε την Τρίπολη,
σε συνεργασία με τις χώρες του
Κόλπου και στη συνέχεια με τη στή-
ριξη και της ελληνικής κυβέρνησης
που αγκάλιασε τον Χάφταρ και τον
Σάλεχ σαν αντίβαρο στις παρεμβά-
σεις της Τουρκίας. Τώρα, ο φίλος
του Μητσοτάκη, Χάφταρ, παλιός
πράκτορας της CIA εκτός των άλ-
λων, βρίσκεται στο στόχαστρο ακό-
μη και της αμερικάνικης δικαιοσύ-
νης, στην οποία έχουν καταφύγει οι-
κογένειες των θυμάτων του που
διεκδικούν δέσμευση στις βίλες και
την υπόλοιπη περιουσία που έχει
στις ΗΠΑ.

Ένα από τα πανό των διαδηλωτών
της περασμένης Παρασκευής έγρα-
φε “Έξω όλοι οι ξένοι και μισθοφο-
ρικοί στρατοί από την Ανατολή, τη
Δύση και το Νότο της χώρας μας”.
Αυτές οι φωνές που διεκδικούν φα-
γητό, ρεύμα και δημοκρατία είναι
που πρέπει να ακουστούν πολύ πιο
δυνατά αν δεν θέλουμε να ξανακου-
στούν οι οβίδες.

Νίκος Λούντος
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ΛΙΒΥΗ “Nα πάνε όλοι σπίτι τους”

ΣΟΥΔΑΝ Μπροστά σε νέο ’19;

Διαδήλωση στη Λιβύη. Φωτό: Reuters
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Συγκεντρώσεις-διαδηλώ-
σεις καταδίκης της ρα-

τσιστικής σφαγής των προ-
σφύγων και των μεταναστών
στη Μελίγια, στα σύνορα με το Μαρόκο έγιναν σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις
του Ισπανικού κράτους την περασμένη εβδομάδα. Την φωτογραφία από την κινητο-
ποίηση στο Οβιέδο μας έστειλε ο Άγγελος Σπανόπουλος.  

Απεργίες
παραλύουν 
τα αεροδρόμια
της Ευρώπης

ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ
Υποχωρεί η κυβέρνηση

Σαν αλυσιδωτή αντίδραση ξεσπάνε οι
απεργίες η μια μετά την άλλη στις

αεροπορικές εταιρίες και τα αεροδρό-
μια των χωρών της Ευρώπης, με βασικό
αίτημα αυξήσεις στους μισθούς.   

Στην Ισπανία, τριήμερη απεργία μέ-
σα στον Ιούλη έχουν αποφασίσει τα
πληρώματα της Ryanair, ενώ οι εργα-
ζόμενοι στην Easyjet έχουν αποφασίσει
να προχωρήσουν σε τρεις τριήμερες
απεργίες (1-3 Ιούλη, 15-17 Ιούλη και
29-31 Ιούλη) παραλύοντας την τουρι-
στική κίνηση. Απαιτούν 40% αύξηση
στους μισθούς των ιπτάμενων φροντι-
στών και συνοδών που παίρνουν 850
ευρώ λιγότερα από τα πληρώματα της
εταιρίας που έχουν ως βάση τη Γαλλία
ή τη Γερμανία. 

Στη Βρετανία, 700 εργαζόμενοι στo
τσεκ ιν του Χίθροου ψήφισαν μαζικά να
προχωρήσουν σε απεργία μέσα στο
καλοκαίρι απαιτώντας να πάρουν πίσω
την περικοπή του μισθού τους κατά
10% που επιβλήθηκε «λόγω πανδη-
μίας». Κάλπες για απεργιακές κινητο-
ποιήσεις στην Βritish Αirways. έχουν
στηθεί σε πολλά άλλα σημεία με ζη-
τούμενο απεργία για αυξήσεις.

Ακυρώσεις
«O διευθυντής λειτουργίας (COO) της

Easyjet, Πίτερ Μπέλιου, αποχώρησε
χθες από την εταιρεία, μετά από ένα
Σαββατοκύριακο απεργιακών κινητοποι-
ήσεων του προσωπικού στην Ισπανία.
Την προηγούμενη εβδομάδα απήργησαν
τα πληρώματα καμπίνας της Ryanair στη
Γαλλία, στην Πορτογαλία, στο Βέλγιο
και στην Ιταλία, ενώ νέα απεργία χθες
στη Γαλλία οδήγησε σε ακυρώσεις πτή-
σεων στο αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκωλ
του Παρισιού» αναφέρει  Καθημερινή,
προσθέτοντας ότι «το τρίμηνο Απριλίου
– Ιουνίου ακυρώθηκαν στο αεροδρόμιο
Σίπχολ του Αμστερνταμ 14.200 πτήσεις,
στα Χίθροου και Γκάτγουικ της Βρετα-
νίας 15.000 πτήσεις και στα αεροδρόμια
Φρανκφούρτης και Μονάχου επίσης
15.000 πτήσεις». 

Σύμφωνα με την εφημερίδα δεν είναι
μόνο οι απεργίες υπεύθυνες για τις
ακυρώσεις αλλά και οι περικοπές: «Η
έλλειψη προσωπικού στα ευρωπαϊκά
αεροδρόμια και το χάος που αυτή πυ-
ροδοτεί έχει προξενήσει σειρά αλυσι-
δωτών επιπτώσεων, από απεργιακές
κινητοποιήσεις…Tώρα στελέχη εταιρει-
ών, όπως ο διευθύνων σύμβουλος της
Lufthansa, Κάρστεν Σπορ, παραδέχον-
ται ότι το παράκαναν με τις περικοπές
προσωπικού στη διάρκεια της κρίσης.
«Ήμασταν υπερβολικοί; Σίγουρα», λέει.
Στη διάρκεια της κρίσης του κορωνοϊ-
ού, το εργατικό δυναμικό της Lufthan-
sa συρρικνώθηκε κατά το ένα τρίτο…»

Οι διαδηλωτές στην Ισημερινό κέρδι-
σαν υποχωρήσεις από πλευράς της

κυβέρνησης εν μέσω μιας μεγάλης κρί-
σης για το κόστος διαβίωσης. 

Την τελευταία μέρα του Ιούνη, η κυβέρ-
νηση του Λάσο, η Conaie (η Συνομοσπον-
δία των Ιθαγενών Κοινοτήτων του Ισημερι-
νού) και η Καθολική Εκκλησία που έκανε
το μεσολαβητή υπέγραψαν συμφωνία με
την οποία η κυβέρνηση κάνει δεκτά κά-
ποια από τα αιτήματα των διαδηλωτών. Οι
υποχωρήσεις της κυβέρνησης είναι ελάχι-
στες επί της ουσίας. Για παράδειγμα η τι-
μή της βενζίνης και του ντίζελ κατεβαίνει
λιγότερο από 10 σεντς (η βενζίνη φτάνει
έτσι τα 2,4 δολάρια το γαλόνι), ενώ η
απαίτηση του κινήματος ήταν για τιμή στα
2,1 δολάρια. 

Όμως πέρα από τα συγκεκριμένα, το
γεγονός και μόνο ότι το κράτος κάθισε
στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μαζί
με την Conaie έστειλε το μήνυμα ότι η
καταστολή δεν περνάει. Οι κινητοποι-
ήσεις διήρκεσαν 18 μέρες και η αρχική
αντίδραση της δεξιάς κυβέρνησης ήταν
να εξαπολύσει αστυνομική βία, η οποία
άφησε πίσω της οχτώ νεκρούς και πάνω
από 300 τραυματίες. Όμως, οι διαδηλώ-
σεις συνεχίστηκαν και έγιναν ακόμη πιο
οργισμένες, αναγκάζοντας τελικά την κυ-
βέρνηση να υποσχεθεί μείωση των τιμών,
αλλά και άλλα μέτρα όπως φτηνότερα και
περισσότερα αγροτικά δάνεια, σβήσιμο
των χρεών για τους πιο φτωχούς αγρό-
τες. Επίσης έγινε δε-
κτή η κατάσταση
έκτακτης ανάγκης
στα νοσοκομεία και η
κυβέρνηση δεσμεύ-
τηκε να περάσει ένα
έκτακτο κονδύλι για
φάρμακα.

Η Conaie είναι η βα-
σική δύναμη πίσω από
τις κινητοποιήσεις.
Οργανώνοντας ένα
κύμα αποκλεισμών
δρόμων, οι διαδηλω-
τές μπλόκαραν με με-

γάλη επιτυχία την διακίνηση τροφίμων και
καυσίμων σε ολόκληρη τη χώρα. Την περα-
σμένη Κυριακή, ο υπουργός Ενέργειας
ανακοίνωσε πως η παραγωγή πετρελαίου
θα έπρεπε να σταματήσει μέσα σε 48 ώρες
αν τα μπλόκα στους δρόμους και οι “βαν-
δαλισμοί” στις υποδομές δεν σταματού-
σαν.

Η Σόνια Γκουαμανγκάτε, ιθαγενής από
την περιοχή του ηφαιστείου Κοτοπάξι,
κατέβηκε με δεκάδες χιλιάδες ακόμη δια-
δηλωτές από τις αγροτικές περιοχές
στην πρωτεύουσα Κίτο. “Οι τιμές έχουν
αυξηθεί στις πόλεις, αλλά εμείς συνεχί-
ζουμε να πληρωνόμαστε το ίδιο για τα
προϊόντα μας”, είπε. “Μερικές φορές μάς
δίνουν ακόμη και 5 ή 6 δολάρια για 100
κιλά πατάτες. Αυτή είναι δουλειά ενός
χρόνου για εμάς. Μας λένε χαζο-Ινδιά-
νους. Δεν είμαστε αφελείς. Παρέχουμε
τα τρόφιμα για την πόλη”.

Παράλληλα υπήρξαν κινήσεις για να
παραπεμφθεί ο Λάσο στο δικαστήριο και
να χάσει την προεδρία, οι οποίες συνεχί-
ζονται. Οι διαδηλώσεις έδειξαν ότι οι
αγώνες είναι πιο σημαντικοί, αλλά η μι-
κρή μείωση στις τιμές είναι μακριά από
το αίτημα για 30-35% που είχε αρχικά η
Conaie. Ο κόσμος πρέπει να παραμείνει
στους δρόμους και να συνεχίσει τα μπλό-
κα για να ρίξει το κόστος του φαγητού
και των καυσίμων, αλλά και την ίδια την
κυβέρνηση.

Ν.Λ.

Tρία μη επανδρωμένα αναγνωριστικά drones που εκτό-
ξευσε η Χεζμπολά από το Λίβανο με κατεύθυνση το

υποθαλάσσιο κοίτασμα φυσικού αερίου Καρις στην Ανα-
τολική Μεσόγειο κατέρριψε την περασμένη Παρασκευή
το Ισραήλ. Σύμφωνα με τις ισραηλινές στρατιωτικές πη-
γές «τα drones δεν ήταν οπλισμένα και δεν αποτελούσαν
κίνδυνο».

Στόχος των drones ήταν η παρατήρηση των δραστη-
ριοτήτων της πλωτής εξέδρας FPSO "Energean Power”
της ελληνικής εταιρίας Energean που από τις αρχές του
Ιούνη βρίσκεται πάνω από το κοίτασμα για λογαριασμό
και υπό την προστασία του κράτους του Ισραήλ. Το Ισ-
ραήλ θεωρεί ότι οι εξορύξεις που αναμένεται να ξεκινή-
σει θα γίνουν σε δική του ζώνη, κάτι που η κυβέρνηση
του Λιβάνου δεν αποδέχεται. 

Η κυβέρνηση του Λιβάνου έχει καταδικάσει το Ισραήλ
για την απόφασή του να στείλει την Energean να ξεκινή-
σει γεωτρήσεις ενώ μάλιστα συνεχίζονται οι διαπραγμα-
τεύσεις για τα θαλάσσια σύνορα. Ο πρόεδρος του Λιβά-
νου Μισέλ Αούν δήλωσε ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα
στην επίμαχη περιοχή «αποτελεί πρόκληση και εχθρική
πράξη». Η Χεζμπολά, η οποία έχει προειδοποιήσει την
Energean να μην προχωρήσει στις δραστηριότητές της,
μετά την κατάρριψη των drones από το Ισραήλ, εξέδωσε
ανακοίνωση στην οποία ανέφερε ότι «το μήνυμα παραδό-
θηκε».

“Αnergean”
Η Energean είναι η εταιρία που διαχειρίζεται τα ελληνι-

κά κοιτάσματα πετρελαίου του Πρίνου και οι εργαζόμενοί
της καθώς και όλη η τοπική κοινωνία της Καβάλας απο-
καλούν υποτιμητικά “Αnergean”. Tο 2021 αφού προηγου-
μένως εξασφάλισε χρηματοδότηση 100 εκατoμμύρια ευ-
ρώ με εγγύηση του Ελληνικού δημοσίου απέλυσε εκατον-
τάδες εργαζόμενους με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν μαζι-
κές κινητοποιήσεις που ξεσήκωσαν την συμπαράσταση
σύσσωμης της τοπικής κοινωνίας και της εργατικής τά-
ξης σε όλη τη χώρα. Είναι η εταιρία που με τις πλάτες
του Μητσοτάκη έστειλε τα ΜΑΤ να εισβάλουν και να επι-
τεθούν στους εργαζόμενους μέσα στις εγκαταστάσεις.

Σε δηλώσεις του πριν από ένα μήνα, ο Μ. Ρήγας, διευ-
θύνων σύμβουλος του ομίλου Energean είχε δηλώσει:
"Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για το ότι το FPSO ‘Energe-
an Power’ βρίσκεται πλέον στην θέση όπου θα λειτουρ-
γήσει στο Ισραήλ. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για
την έναρξη παραγωγής φυσικού αερίου από το κοίτασμα
Karish, η οποία έχει προγραμματιστεί για το τρίτο τρίμη-
νο του 2022» με την εταιρία «να αναμένει οι δοκιμές να
διαρκέσουν τρεις έως τέσσερις μήνες πριν την έναρξη
παραγωγής φυσικού αερίου, για την οποία διατηρείται ο
προγραμματισμός για το τρίτο τρίμηνο του έτους». 

Οι εγχώριες και διεθνείς δραστηριότητες της Energean
είναι η απτή απόδειξη του πόσα παραμύθια μας πουλάνε
οι ελληνικές κυβερνήσεις όταν λένε ότι οι διμερείς και
τριμερείς συμφωνίες με το κράτος του Ισραήλ και οι σχε-
διαζόμενες «επενδύσεις» για τις ΑΟΖ είναι παράγοντες
«σταθερότητας» στην Ανατολική Μεσόγειο και προς όφε-
λος «όλων μας». Στην πραγματικότητα ανοίγουν νέες
εστίες πολέμου και γίνονται προς όφελος των εταιριών
ενέργειας που στο μεταξύ κερδίζουν εκατομμύρια, απο-
λύοντας εργαζόμενους, παίρνοντας μπόνους από τις κυ-
βερνήσεις και αναλαμβάνοντας να φέρουν σε πέρας τις
μονομερείς επιθετικές ενέργειες του κράτους του Ισραήλ
στην Ανατολική Μεσόγειο.   

Γ.Π.

ΛΙΒΑΝΟΣ
Παράνομες γεωτρήσεις 
του Ισραήλ 
με ελληνικές πλάτες

ΙΣΠΑΝΙΑ-ΕΕ
Στοπ στις
ρατσιστικές
δολοφονίες

22/6, Αυτόχθονες διαδηλώνουν σε αντικυβερνητική διαδήλωση στο Κίτο.
Φωτό: Ροντρίγκο Μπουεντία/AFP



Με πολύ κόσμο, συζητήσεις, συναυ-
λίες, δραστηριότητες, έκθεση βι-
βλίων και πολυεθνική κουζίνα, το

23ο αντιρατσιστικό φεστιβάλ επέστρεψε
ύστερα από 2 χρόνια, λαμβάνοντας χώρα
στην Πανεπιστημιούπολη, από την 1η μέχρι
τις 3 Ιούλη.

Εκαντοντάδες κόσμου συγκέντρωσε η
συζήτηση “Pushbacks: εδώ είναι Βαλκά-
νια”, με ομιλητές τον δημοσιογράφο της
ΕφΣυν Δημήτρη Αγγελίδη, τον διασώστη Ιά-
σονα Αποστολόπουλο, τα μέλη της Infokol-
pa Initiative Σάσα Χάιζλερ και Λουτσία
Κλούνι και παρεμβάσεις από το Πολιτιστικό
Κέντρο Κουρδιστάν, την ΚΕΕΡΦΑ και
τους/τις πρόσφυγες/ισσες του Ελαιώνα.

Σκιαγραφώντας μια φρικιαστική εγκλημα-
τική εικόνα της βίας του ελληνικού κράτους
σε βάρος των προσφύγων, ο Δ. Αγγελίδης
τόνισε: “Στον Έβρο και στη θάλασσα ξε-
περνιούνται συνεχώς κόκκινες γραμμές.
Μάθαμε για επαναπροωθήσεις με χρήση li-
ferafts (σχεδίες). Τώρα, υπάρχει μια νέα
άγρια πρακτική: δεν χρησιμοποιούν καν
σχεδίες αλλά τους πετούν στη θάλασσα, εί-
τε ξέρουν κολύμπι είτε όχι. Έχουμε επανα-
προωθήσεις μέσα από καμπ. Από το λιμάνι
της Ηγουμενίτσας, από τη Θεσσαλονίκη,
από τα Κύθηρα, παντού. Δεν περιορίζονται
στη συνοριακή γραμμή.

Εγκλωβίζονται ομάδες προσφύγων για
πολλές μέρες σε νησίδες του Έβρου. Πα-
ρεμβαίνει το ΕΔΔΑ δίνοντας εντολή στην
ελληνική κυβέρνηση να τους εξασφαλίσει
τροφή, νερό, φάρμακα, νερό και πρόσβαση
στο άσυλο. Η Ελλάδα την παραβιάζει. Επα-
ναπροωθήσεις γίνονται και σε αναγνωρι-
σμένους πρόσφυγες. Οι τελευταίες ειδή-
σεις είναι συγκλονιστικές αποκαλύψεις για
το δίκτυο δουλεμπορίας που έχει στήσει η
ΕΛΑΣ στον Έβρο.

Στοιχεία του Υπουργείου Ναυτιλίας δεί-
χνουν ότι το λιμενικό διέσωσε περισσότε-
ρους από 29 χιλιάδες ανθρώπους το 2021.
Αλλά οι αφίξεις σύμφωνα με στοιχεία του
Υπουργείου Μετανάστευσης είναι 4 χιλιά-
δες. Υπάρχει ένα υπόλοιπο 25 χιλιάδων αν-
θρώπων που μπορούμε να υποθέσουμε πού
βρίσκονται. Έχουμε επίσης μια αύξηση των
νεκρών, παρά το ότι η κυβέρνηση μιλάει για

'μηδενισμό' αυτού του αριθμού. Η αναλογία
αφίξεων – νεκρών έχει πενταπλασιαστεί σε
σχέση με το 2015”.

Μίλησε επίσης για τις νίκες της ερευνητι-
κής δημοσιογραφίας στην Ελλάδα όπως η
δημοσιοποίηση των καταγγελλιών που οδή-
γησε στην παραίτηση Λεζερί, η δικαίωση
της Ingeborg Beugel, η δημοσιοποίηση επα-
ναπροωθήσεων από τοπικά μέσα παρά τις
απειλές σε βάρος τους. Ταυτόχρονα, όπως
είπε, υπάρχει και μια προσπάθεια από άλλα
ΜΜΕ να δημιουργήσουν πολεμικό κλίμα και
να κατασκευάσουν εσωτερικούς εχθρούς.

Ένας από τους “αγαπημένους” εσωτερι-
κούς εχθρούς άλλωστε είναι ο Ι. Αποστολό-
πουλος ο οποίος μίλησε για τις ρατσιστικές
πρακτικές της ΕΕ σε βάρος των προσφύ-
γων στη Μεσόγειο: “Οι επαναπροωθήσεις
είναι δομικό συστατικό της μεταναστευτι-
κής πολιτικής των ευρωπαϊκών κρατών. Η
Ιταλία και η Μάλτα τις αναθέτουν στο λιβυ-
κό λιμενικό και η Ισπανία στο Μαρόκο. Η
Ελλάδα στρατολογεί βίαια πρόσφυγες για
να βασανίζουν και επαναπροωθούν άλλους
πρόσφυγες, αποφεύγοντας έτσι τη σύλλη-
ψη ελλήνων ενστόλων από Τούρκους όπως
το 2018.

Μπλόκα
Ο Σαλβίνι θέλησε για πρώτη φορά να απο-

φασίζει ποιος θα διασώζεται και ποιος θα πε-
θαίνει στη θάλασσα – μπλόκα σταματούσαν
τα πλοία στα 12 μίλια. Ήταν μια κατάσταση
που έκανε τις οργανώσεις να σταματήσουν
και οι νεκροί εξ αιτίας της πολλαπλασιάστη-
καν. Η Mediterranea Saving Humans στην
οποία συμμετέχω σπάει τα μπλόκα, σαν το
Free Gaza. Υπήρχε το ίδιο μοτίβο κάθε φορά:
κατάσχεση πλοίου, συλλήψεις, προανακριτι-
κή και τελικά απελευθέρωση του πλοίου σε
δικαστήριο μετά από λίγους μήνες.

Κάθε φορά που σπάγαμε μπλόκο γίνον-
ταν πορείες σε δεκάδες πόλεις της Ιταλίας
– πολύς κόσμος έβγαινε στον δρόμο για
πρώτη φορά. Η ποινικοποίηση της διάσω-
σης και ο πόλεμος ενάντια στην προσφυγιά
έγιναν κεντρικά πολιτικά ζητήματα. Δημι-

ουργήθηκε ένα ετερόκλητο κίνημα, από κα-
ταλήψεις και οργανώσεις, μέχρι δημάρ-
χους, ενορίες και τον Πάπα που δήλωνε πε-
ριχαρής την υποστήριξή του στα καράβια.
Το κίνημα κατάφερε να μην καταδικαστεί
ποτέ κανείς καπετάνιος και καμία καπετά-
νισσα. Δεν υπάρχουν πια οι σαλβινικοί νό-
μοι και ούτε ο Σαλβίνι είναι πια υπουργός
εσωτερικών.

Αυτό το λέω για να δείξω ότι και η κατά-
σταση στην Ελλάδα είναι αντιστρέψιμη. Το
κίνημα αλληλεγγύης ματαίωσε την απέλαση
του Σαϊντού και ακύρωσε τρεις επαναπρο-
ωθήσεις, μια στην Ικαρία και δυο στη Σάμο.
Και είναι το γενικότερο αντιρατσιστικό κίνημα
που έχει μπλοκάρει την επέλαση των ρατσι-
στών στις πόλεις μας τα τελευταία χρόνια”.

Η συζήτηση “Μισοτσιγγανισμός, κρατική
βία και κοινωνικός αποκλεισμός” ανέδειξε
επίσης τον βαθύ συστημικό χαρακτήρα της
περιθωριοποίησης των τσιγγάνων. Η αστυ-
νομία και οι κρατικοί θεσμοί είναι οι πιο
πρόθυμοι υλοποιητές αυτής της πολιτικής.
H Αλεξάνδρα Καραγιάννη, δικηγόρος της
οικογένειας Σαμπάνη, στην εκδήλωση “Η
αστυνομική βία μια από τις πιο συνηθισμέ-
νες μορφές αντιτσιγγανισμού στην Ευρώπη
σήμερα”, μίλησε για το χρονικό της δολο-
φονίας Σαμπάνη και της προσπάθειας συγ-
κάλυψης. Ο Γιάννης Σαμπάνης, πατέρας
του δολοφονημένου 18χρονου ζήτησε δι-
καιοσύνη για το παιδί του και θύμισε περι-
στατικά ακραίας καταστολής που έχει υπο-
στεί ο καταυλισμός του Σοφού, όπως η
σύλληψη όλων των κατοίκων του το 1993.

Ανάμεσα σε άλλους/ες, τον λόγο πήραν
και δυο εκπρόσωποι των τσιγγάνων της
Αγίας Βαρβάρας, οι οποίες μίλησαν για τον
κίνδυνο εξώσεων που αντιμετωπίζουν: “Το
2001 η κυβέρνηση έδωσε στεγαστικά δά-
νεια με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. 9
χιλιάδες οικογένειες από καταυλισμούς
ζουν αυτή τη στιγμή σε σπίτια. Σήμερα η
κυβέρνηση δεν το αναγνωρίζει και λέει ότι
ήταν δάνεια. Ζητάνε να γυρίσουν 50 χιλιά-
δες άνθρωποι πίσω σε καταυλισμούς, σαν
να μας λέει 'εδώ ανήκετε'. Το κράτος μάς
έχει πετάξει στις τράπεζες”. 

Αφροδίτη Φράγκου
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Το 23 Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Θεσσαλονί-
κης πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 30/6 –

Σάββατο 2/7 στο Πάρκο Ξαρχάκου με τη συμμε-
τοχή δεκάδων οργανώσεων του αντιφασιστικού-
αντιρατσιστικού κινήματος και της Αριστεράς.
Χιλιάδες κόσμου συνέρρευσαν παίρνοντας μέ-
ρος στις συζητήσεις που οργανώθηκαν στο
πλαίσιό του, στις εκδηλώσεις και τις συναυλίες.
Οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες του ΣΕΚ κα-
λούσαν σε συνέχεια των πλούσιων συζητήσεων
στο Φεστιβάλ Μαρξισμός 2022. Η ΚΕΕΡΦΑ πα-
ρέμβηκε με την καμπάνια για την επανέναρξη
της δίκης της ΧΑ στο β’ βαθμό, βρίσκοντας με-
γάλη ανταπόκριση.

Συνδιοργάνωσε επίσης δύο εκδηλώσεις, για
την πάλη ενάντια στις ρατσιστικές επιθέσεις της
κυβέρνησης και την πάλη ενάντια στη φασιστική
απειλή σήμερα. Ο Μαρκ Γκούντκαμπ σε παρέμ-
βασή του στη συζήτηση με θέμα "Επαναπρο-
ωθήσεις προσφύγων, ρατσιστικές κυβερνητικές
επιθέσεις και ελληνοτουρκικοί ανταγωνισμοί",
τόνισε μεταξύ άλλων: «Το κίνημα για τα δικαιώ-
ματα των προσφύγων στην Αυστραλία αισθάνε-
ται μια τεράστια αίσθηση ευθύνης, ειδικά όταν
βλέπουμε διάφορες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να
υιοθετούν τις φρικιαστικές πολιτικές στις οποίες
πρωτοπόρησαν οι κυβερνήσεις στην Αυστραλία.

Έκλαψα όταν πέρασα έξω από τη νέα κλειστή
δομή κράτησης για πρόσφυγες στη Σάμο, μα-
κριά από την πρωτεύουσα του νησιού, το Βαθύ.
Αυτή η φυλακή είναι πολύ οικεία για όσους από
εμάς παλεύουμε τα τελευταία είκοσι χρόνια για
να κλείσουν αυτά τα κολαστήρια και “εργοστά-
σια ψυχικών ασθενειών”, παράκτια ή στην ενδο-
χώρα της Αυστραλίας...

Κινητοποιήσεις
Γύρω από τις 19 Ιούλη οργανώνονται μεγάλες

κινητοποιήσεις στο Σύδνεϋ, τη Μελβούρνη, το
Μπρίσμπεϊν, την Καμπέρα και άλλες πόλεις. Θα
απαιτήσουμε: μόνιμες άδειες διαμονής σε
όλους τους πρόσφυγες, τέλος στις πολιτικές
της “παράκτιας διαλογής”, stop στις επαναπρο-
ωθήσεις και την επαναλειτουργία μιας επίσημης
προσφυγικής οδού μεταξύ Αυστραλίας και Ινδο-
νησίας. Σχετικά με το τελευταίο, υπάρχουν πε-
ρίπου 14.000 κυρίως Αφγανοί Χαζαρά που πα-
ραμένουν καθηλωμένοι στην Ινδονησία για πε-
ρισσότερο από μία δεκαετία, χωρίς το δικαίωμα
εργασίας ή σπουδών, εξαιτίας των πολιτικών
των κυβερνήσεων της Αυστραλίας να σταμα-
τούν και να επαναπροωθούν τα πλοία, παγώνον-
τας κάθε επίσημη προσπάθεια επανεγκατάστα-
σής τους από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ
για τους Πρόσφυγες.

Είναι ανάγκη όχι μόνο να μιλάμε για διεθνι-
σμό, αλλά και να δρούμε διεθνιστικά. Σε αρκε-
τές περιπτώσεις έχουμε διαδηλώσει έξω από
την ελληνική πρεσβεία – για παράδειγμα κατά
τη διάρκεια της φωτιάς στη Μόρια και στην
έναρξη της δίκης της Χρυσής Αυγής. Οι μάχες
σας είναι και μάχες μας και το αντίθετο. Έχου-
με έναν ολόκληρο κόσμο να κερδίσουμε, έναν
κόσμο όπου οι πρόσφυγες θα είναι καλοδεχού-
μενοι άσχετα του πώς φτάνουν, έναν κόσμο που
απορρίπτει τον ρατσισμό».

Ευκλείδης Μακρόγλου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗAΘHNA

Στο πλευρό των προσφύγων - από τις θάλασσες

1/7, Εκδήλωση στο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Φωτό: ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης
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Κινητοποίηση έξω από το δημαρχείο Αθήνας πραγματοποί-
ησαν στις 4/7 πρόσφυγες και προσφύγισσες που ζουν στον

Ελαιώνα. Την ίδια ώρα στο δημοτικό συμβούλιο Αθήνας γινόταν
η συζήτηση για το κλείσιμο της μοναδικής δομής που βρίσκεται
μέσα σε αστικό ιστό, μιας δομής που προσφέρει στήριξη σε ευά-
λωτα άτομα.

Με κάλεσμα των προσφύγων του καμπ, της ΚΕΕΡΦΑ και της
Ανταρσία στις Γειτονιές της Αθήνας, δεκάδες συγκεντρώθηκαν
έξω από το κτίριο του δημαρχείου φωνάζοντας συνθήματα όπως
“Όχι στο κλείσιμο του Ελαιώνα”, “Δώστε χαρτιά σε όλους τους
πρόσφυγες”. Ανάμεσα στις οργανώσεις που συμπαραστάθηκαν
στην κινητοποίηση των προσφύγων/ισσών του Ελαιώνα ήταν η
Ένωση Οργανωμένων Αφρικανών Γυναικών, η Πακιστανική Κοι-
νότητα Ελλάδος “Η Ενότητα”, η Λαϊκή Συνέλευση Κολωνου, το
Solidarity with Migrants και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ “Αρι-
στοτέλης”.

Στο δημοτικό συμβούλιο τον λόγο πήραν μέλη του Συλλόγου
Κοινωνικών Λειτουργών (ΣΚΛΕ), που είναι και οι πρόσφατα απο-
λυμένοι/ες εργαζόμενοι/ες της δομής του Ελαιώνα. Απέναντι στα
ρατσιστικά ψέματα της δημοτικής αρχής ότι οι περισσότεροι
πρόσφυγες “θέλουν να φύγουν” από τον Ελαιώνα, ή τις αναλγη-
σίες του Μπακογιάννη του τύπου “ο Ελαιώνας έκανε τον κύκλο
του”, τα μέλη του ΣΚΛΕ που μίλησαν ανέδειξαν τη σημασία της
δομής για τους πρόσφυγες και τις προσφύγισσες που ζουν εκεί
και τη δουλειά που έκαναν οι ίδιοι/ες βοηθώντας τους να ενταχ-
θούν. “Θέλουν ανοιχτά σύνορα και νομιμοποιητικά έγγραφα, αλ-
λά ως τότε θέλουν να μείνουν στον Ελαιώνα, να μη μετακινη-
θούν”, ειπώθηκε χαρακτηριστικά.

Τον λόγο επίσης πήρε η Νικλέτ, προσφύγισσα από το καμπ
του Ελαιώνα, η οποία τόνισε: “Θέλουμε χαρτιά. Να μην κλείσει
το καμπ. Τα παιδιά μας πάνε σχολείο. Οι ευάλωτοι ακολουθούν
θεραπείες στα νοσοκομεία. Μη μας βλέπετε σαν πρόβλημα της
κοινωνίας. Δείτε μας σαν ανθρώπους. Είμαστε εδώ για να ενταχ-
θούμε. Θέλουμε να ζήσουμε ήρεμα, μην μας απομακρύνετε από
εσάς. Εκεί που θέλουν να μας στείλουν δεν υπάρχει τίποτα, δεν
είναι αυτές συνθήκες ζωής. Αυτά που χρειαζόμαστε βρίσκονται
στην πόλη”. Το ψήφισμα υπέρ των αιτημάτων των προσφύγων
και των εργαζόμενων καταψηφίστηκε οριακά, με τη δημοτική αρ-
χή να ψηφίζει για μια ακόμη φορά μαζί με χρυσαυγίτες.

Οι πρόσφυγες/ισσες έχουν καταφέρει να μπλοκάρουν την εκ-
κένωση του καμπ τους τελευταίους μήνες με συνεχείς κινητοποι-
ήσεις. Στις κινητοποιήσεις τους ξεκαθαρίζουν ότι παλεύουν για
να μην κλείσει η δομή αν δεν εξασφαλιστεί πρώτα η μόνιμη στέ-
γασή τους στην πόλη. Καταγγέλλουν επίσης τις τεράστιες δυ-
σκολίες που τους έχει προκαλέσει το κράτος με τις απορριπτι-
κές αποφάσεις στις αιτήσεις ασύλου τους. Χωρίς χαρτιά δεν
έχουν πρόσβαση σε εργασία, Υγεία, Παιδεία και στέγη.

Α.Φ.

μέχρι τα camps
ΕΛΑΙΩΝΑΣ

Κάλεσμα για συγκέντρωση στις
6/7, στην δεύτερη δικάσιμο της
δίκης της Χρυσής Αυγής,

έβγαλε η ΚΕΕΡΦΑ. Με παρουσία στο
Εφετείο από τις 9πμ, το αντιφασιστι-
κό κίνημα στέκεται για μια ακόμη φο-
ρά στο πλευρό των θυμάτων της ΧΑ
και των μαρτύρων κατηγορίας στη δί-
κη.

Η ΚΕΕΡΦΑ τύπωσε προκήρυξη την
οποία κυκλοφόρησε μαζικά στο αντι-
ρατσιστικό φεστιβάλ 1-3 Ιούλη, στην
οποία ανάμεσα σε άλλα τονίζει: “Πρό-
κειται για εκδίκαση από την αρχή και
καμιά υποτίμηση δεν χωρά. Είναι λά-
θος η εκτίμηση ότι υποχώρησε η φα-
σιστική απειλή αφού η συμμορία του
Μιχαλολιάκου καταδικάστηκε στα δι-
καστήρια, διασπάστηκε και πετάχτηκε
έξω από τη Βουλή.

Ο Χίτλερ φυλακίστηκε μετά το απο-
τυχημένο πραξικόπημα του 1923 αλλά
αυτό δεν τον εμπόδισε να ανασυντάξει

τις δυνάμεις των ναζί και να τους οδη-
γήσει στην εξουσία, ανοίγοντας τον
δρόμο για το Ολοκαύτωμα και τη σφα-
γή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η νέα δίκη θα χρειαστεί περίπου
τρία χρόνια για να ολοκληρωθεί... Με

νέα σύνθεση, στο Α' Πενταμελές Εφε-
τείο, είναι μάχη να μην μειωθούν οι ποι-
νές τους ή να αθωωθούν αλλά και για
να αυξηθούν για το διευθυντήριο των
νεοναζί και των επίδοξων δολοφόνων
του Αμπουζίντ Εμπάρακ...

Οι ρατσιστικές πολιτικές έχουν ανοί-
ξει την όρεξη στους φασίστες που επι-
χειρούν να ανασυνταχθούν και προχω-
ράνε σε οργανωμένες επιθέσεις... Γι'
αυτό είναι ώρα να δυναμώσουμε το αν-
τιφασιστικό και αντιρατσιστικό κίνημα
για να οργανώσουμε τις μάχες με την
κυβέρνηση που τους ανοίγει το δρόμο,
ενωτικά και με το οργανωμένο εργατι-
κό κίνημα μπροστά. Να οργανώσουμε
την καμπάνια για τη νέα δίκη της Χρυ-
σής Αυγής για να τους καταδικάσουμε
τελεσίδικα, την καμπάνια για να μπει
τέλος στις ρατσιστικές επιθέσεις και
και την κυβερνητική επίθεση κατά των
προσφύγων από τα σύνορα μέχρι τις
γειτονιές μας”.

Αποφυλακίστηκε στις 4/7 ο Θ. Χορταριάς, ύστερα από
δυο μόλις μήνες, όταν το αίτημά του για αναστολή της

ποινής μέχρι το Εφετείο έγινε δεκτό. Πρόκειται για μια προ-
κλητική απόφαση, που αναιρεί την πολύ πρόσφατη απόφα-
ση του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου να επιβάλει στον δο-
λοφόνο του Ζακ 10ετή κάθειρξη χωρίς ελαφρυντικό και χω-
ρίς ανασταλτικό χαρακτήρα στην έφεση. Η απόφαση του
ΜΟΔ δεν έχει καν καθαρογραφεί ακόμα.

Ο Κώστας Παπαδάκης, συνήγορος πολιτικής αγωγής στη
δίκη της ΧΑ, σχολίασε σχετικά: “Μια απόφαση τακτικών δι-
καστών καταργεί μια απόφαση μικτού ορκωτού δικαστηρίου.
Είναι μια απόφαση ντροπής. Γιατί αυτοί που την πήραν γνω-
ρίζουν ότι προκαλούν το αίσθημα δικαίου της κοινωνίας (και
μάλιστα του πιο αδύναμου κομματιού της) και όμως το απο-
τολμούν. Ανταποκρίνονται με επιτυχία στο νεύμα αυτών που
αποφυλάκισαν τους Πατέλη και Κορκονέα... πρέπει αυτή η
απόφαση να εξαφανισθεί το συντομότερο από το νομικό
στερέωμα”.

Σε προγραμματισμένη εκδήλωση του παρατηρητηρίου
Zackie Oh Justice Watch, της πρωτοβουλίας Justice for
Zak/Zackie και του ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Αμνη-
στίας που διοργανώθηκε το απόγευμα της ίδιας μέρας, η
μητέρα του Ζακ, Ελένη Κωστοπούλου, απεύθυνε μήνυμα:
“...Έχεις χτυπήσει ανηλεώς στο κεφάλι με τα πόδια έναν
αθώο αδύναμο τραυματισμένο άνθρωπο ο οποίος λίγα λε-
πτά μετά πεθαίνει. Έχεις φυτέψει στοιχεία για να ενοχοποι-
ήσεις το θύμα και να δικαιολογήσεις τις πράξεις σου. Έχεις
ψευδομαρτυρήσει για να ελαφρύνεις τη θέση σου. Δεν έχεις
πει ούτε μια φορά ότι μετανόησες για τις πράξεις σου... Η
ελληνική δικαιοσύνη, αφού σε κρίνει ένοχο, σε φυλακίζει για
δυο μήνες και μετά σε αποφυλακίζει... Είσαι Έλληνας πολί-
της, λευκός, άνδρας, ισχυρός, με γνωριμίες εκεί που πρέπει.
Πολύ καλύτερος από έναν γκέι, οροθετικό, φτωχό άνθρωπο.
Αυτή είναι η πραγματικότητα και σε όποιον αρέσει.”

Μίλησαν επίσης η Κλειώ Παπαπαντολέων, συνήγορος της

οικογένειας, η δημοσιογράφος Άννα Νίνη από το παρατηρη-
τήριο της δίκης, η Ζωή Κόκαλου, από το Justice for Zak/Zac-
kie, η Νάνσυ Παπαθανασίου, επιστημονικά συνυπεύθυνη του
Orlando LGBT+, που ήταν μια από τις παρατηρήτριες οργα-
νώσεις στη δίκη. Ανέφεραν πτυχές της απόφασης και της
αποφυλάκισης Χορταριά που επιδρούν τόσο στην ΛΟΑΤΚΙ+
κοινότητα όσο και στο αίσθημα δικαιοσύνης όλης της κοινω-
νίας. Η υπεύθυνη εκστρατειών του ελληνικού τμήματος της
Διεθνούς Αμνηστίας Δέσποινα Παρασκευά-Βελουδογιάννη
έκανε επίσης τη σύνδεση της κρατικής βίας σε βάρος του
Ζακ με τη βία σε βάρος προσφύγων στα σύνορα. Στη συζή-
τηση που ακολούθησε τονίστηκε από διάφορους/ες η διάθε-
ση για συνέχεια της μάχης, καθώς και οι συνδέσεις αυτής
της μάχης με όλες τις άλλες, όπως για την καταδίκη της ΧΑ,
ενάντια στην αποφυλάκιση Κορκονέα κλπ.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΚΗ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

Συνέχεια στις 6 Ιούλη

ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ ΧΟΡΤΑΡΙΑ

Ντροπή!

ΔΙΚΗ ΛΙΓΝΑΔΗ

Την ενοχή του Δημήτρη Λιγνάδη πρότεινε ο εισαγγελέας
στις 29/6 για τις τρεις από τις τέσσερις πράξεις βιασμού

για τις οποίες κατηγορείται. Στην τέταρτη περίπτωση ο ει-
σαγγελέας πρότεινε την αθώωση του πρώην διευθυντή του
Εθνικού Θεάτρου λόγω αμφιβολιών, επειδή το θύμα δεν
προσήλθε στο δικαστήριο να καταθέσει. 

Όπως τόνισε στην εισήγησή του: “Κοινός παρονομαστής
ο δόλος του κατηγορουμένου να ικανοποιήσει τη σεξουλική
ορμή, κοινό χαρακτηριστικό των θυμάτων η ανηλικότητα και
το μη υποστηρικτικό περιβάλλον. Καλλιέργησε σχέση εμπι-
στοσύνης μαζί τους για να ασκήσει βία μετά. Η έλλειψη ια-
τροδικαστικών ερευνών δεν αναιρεί τις πράξεις του βιασμού
καθώς επιβεβαιώνονται οι ισχυρισμοί τους μέσω μαρτύρων”.

Όσον αφορά τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης ότι πρό-
κειται για “σκευωρία”, ο εισαγγελέας ήταν επίσης καταπέλ-
της, τονίζοντας ότι δεν προέκυψαν στοιχεία που να δικαιολο-
γούν σκευωρία ούτε σε βάρος του Λιγνάδη, ούτε σε βάρος
της Μενδώνη. Τόνισε ότι αντίθετα “όταν ανέλαβε τα καθή-
κοντά του είχε ευρύτερη αποδοχή”. Στην επόμενη συνεδρία-
ση, 5/7 έγιναν αγορεύσεις των συνηγόρων. Το ΣΕΗ καλούσε
σε κινητοποίηση έξω από το δικαστήριο.4/7, Κινητοποίηση προσφύγων έξω από το Δημαρχείο Αθήνας. 

Το πανό γράφει: “Όχι στην έξωση - Στέγαση, Υγεία, Χαρτιά για όλους”.
Φωτό: Αφροδίτη Φράγκου



Μαρία Χαρχαρίδου, 
νοσηλεύτρια, μέλος ΔΣ Σωματείου
Εργαζόμενων στο ΓΝΑ Γεννηματάς

Είμαστε εδώ μετά την επαίσχυντη απόφα-
ση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ

για δύο λόγους. Πρώτα από όλα συμπαρα-
στεκόμαστε σε όλες τις γυναίκες των ΗΠΑ
που διαδηλώνουν αυτές τις μέρες. Είμαστε
μαζί τους, ένα κομμάτι της δικής τους φωνής.
Ο δεύτερος λόγος είναι για να μην τολμή-
σουν να φέρουν αυτά τα σχέδια εδώ. Ήδη
σήμερα στη Βουλή ο Βελόπουλος τόλμησε να
ξεστομίσει ότι πρέπει να γίνει δημοψήφισμα
για το δικαίωμα στην έκτρωση. Να ξέρει ότι
δεν πρόκειται να γίνει καμιά αλλαγή στο νο-
μοθετικό πλαίσιο στη χώρα μας.

Όμως δεν μας φτάνει αυτό. Γιατί μπορεί
στα χαρτιά η πρόσβαση στην έκτρωση να εί-
ναι ελεύθερη για τις γυναίκες, όμως στην πρά-
ξη είναι ένας αγώνας δύσκολος. Γιατί τα νο-
σοκομεία είναι υποστελεχωμένα και δεν επαρ-
κούν. Αυτές τις μέρες στο Γεννηματάς υπήρχε
προσπάθεια να κλείσει η γυναικολογική κλινι-
κή του νοσοκομείου. Το μεθοδεύουν χρόνια
τώρα και με αφορμή τη συνταξιοδότηση του
Διευθυντή νόμιζαν ότι θα το κάνουν πράξη.
Δεν τους πέρασε. Ενημερώσαμε τον κόσμο,
πήραμε αποφάσεις από την ΟΕΝΓΕ, την ΕΙ-
ΝΑΠ, το Σωματείο και η κλινική δεν θα κλείσει.

Δίπλα μας βρίσκεται το Αλεξάνδρας, το
Έλενα και το Αρεταίειο, γυναικολογικά νοσο-
κομεία που εξυπηρετούν πλήθος φτωχών γυ-
ναικών αλλά είναι υποστελεχωμένα, δεν
έχουν το απαραίτητο προσωπικό και τον κα-
τάλληλο εξοπλισμό. Σε όλο το διάστημα της
πανδημίας παλέψαμε και συνεχίζουμε για
προσλήψεις, μονιμοποιήσεις, για πραγματική
φροντίδα όλων των ασθενών και για τις γυναί-
κες να έχουν πρόσβαση στις εκτρώσεις. Θα
είμαστε στο δρόμο όσο χρειαστεί, σήμερα εί-
ναι μόνο η αρχή.

Μαρία Μπρικόρη, 
μέλος ΔΣ Σωματείου Εργαζόμενων στο Έλενα Βενιζέλου

Είμαι μαία, υπεύθυνη του ιατρείου οικογενειακού προ-
γραμματισμού στο Έλενα για πολλά χρόνια, υπεύθυν-

ση στο τμήμα των αποξέσεως σαν προϊσταμένη τώρα. Ένα
μόνο έχω να πω. Σεβασμός στη γυναίκα. Ποτέ να μην γυρί-
σουμε σε αυτές τις αρχέγονες καταστάσεις. Έχουμε δι-
καίωμα στο σώμα μας, έχουμε το δικαίωμα να προσδιορί-
ζουμε το πώς θα εξελίξουμε τη ζωή μας.

Στέλιος Γιαννούλης, 
μέλος ΣΕΠΕ Γλυφάδας-Βάρης-Βούλας Βουλιαγμένης

Είμαστε εδώ με απόφαση του Συλλόγου μας για τη σημερινή
κινητοποίηση. Καταδικάζουμε απερίφραστα όσα γίνοντια στις

ΗΠΑ αλλά και όσα ξέρουμε ότι σχεδιάζονται εδώ. Είμαι περήφα-
νος γιατί προέρχομαι από έναν κλάδο που αυτή τη στιγμή είναι
σε συνέδριο και που το 70% με 80% το αποτελούν γυναίκες. Πά-
νω σε αυτό τον κλάδο προσέκρουσε η κυβέρνηση και οι επιθέ-
σεις της για τη διάλυση του δημόσιου σχολείου.

Σε αυτό το μέτωπο οι γυναίκες βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή
και για αυτή τη χρονιά βγαίνουν νικήτριες. Απέναντι στην επίθεση
της υπογεννητικότητας και του αγέννητου παιδιού, απέναντι στα
συνέδρια με τους παπάδες και όλους τους αντιδραστικούς, η αν-
τίδραση και η κατακραυγή του κλάδου ήταν τεράστια. Έχουμε
μπροστά μας μια μεγάλη μάχη. Η επίθεση δεν έχει τελειώσει κι
αυτό ακριβώς είναι που συζητιέται στο συνέδριο με την πρωτο-
βουλία μας να καταθέσουμε ψήφισμα ότι συμπαραστεκόμαστε
στο κίνημα στις ΗΠΑ και δεν θα το αφήσουμε να περάσει εδώ.
Θα νικήσουμε.

Άρια Σταροπούλου, 
Πρωτοβουλία “Στη φυλακή οι δολοφόνοι της Zackie-Oh”

Η ΛΟΑΤΚΙ+ απελευθέρωση και ο αντισεξιστικός αγώνας είναι
κεντρική υπόθεση του εργατικού κινήματος και της εργατι-

κής τάξης. Χαιρετίζουμε τις μάχες στις ΗΠΑ που βγαίνουν με ορ-
γή και θυμό για να πουν κάτω τα χέρια από τα σώματά μας. Eίμα-
στε μαζί τα κινήματα σε όλες τις χώρες όπως στην Πολωνία που
εδώ και χρόνια παλεύουν ενάντια στην απαγόρευση της έκτρω-
σης. Και είμαστε εδώ ενάντια στην κυβέρνηση που έχει δείξει από
την πρώτη στιγμή τις διαθέσεις της, να χτυπήσει το θεμελιώδες
δικαίωμα της αυτοδιάθεσης του σώματός μας.

Είμαστε εδώ με την εργατική τάξη και όλες τις συλλογικότητες
για να προστατέψουμε το δικαίωμα στις εκτρώσεις. Ως ΛΟΑΤΚΙ+
πρωτοβουλία μιλάμε για ένα δικαίωμα που αφορά τις γυναίκες,
τους τρανς άντρες και τα non binary άτομα με μήτρα. Παλεύουμε
για ολική απελευθέρωση της εργατικής τάξης. Tα σώματά μας δεν
ανήκουν στον καπιταλισμό, στην κυβέρνηση, στο σύστημα αυτό.

Φατίμα, μετανάστρια από το Μαρόκο

Είμαστε ενάντια σε όσα κάνουν οι κυβερνήσεις σε πρόσφυγες, με-
τανάστες, Έλληνες. Δεν μπορούμε να ζήσουμε. Το δείχνουν όσα

γίνονται αυτή τη στιγμή στα σύνορα του Μαρόκου με την Ισπανία. Χτυ-
πούν κόσμο που θέλει να περάσει. Ποιος φταίει; Όχι τα παιδιά που
έχουν πρόβλημα και θέλουν να περάσουν τα σύνορα.

Αργυρή Ερωτοκρίτου, 
γιατρός, μέλος ΔΣ Συλλόγου Εργαζόμενων ΓΝΑ Γεννηματάς, Κίνηση για
την Απεργιακή 8 Μάρτη

Σήμερα ενώνουμε τις φωνές μας με τις χιλιάδες και τα εκατομμύρια
στον κόσμο που εξοργίζονται με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστη-

ρίου στις ΗΠΑ που θέλει να βάλει χέρι και να απαγορεύσει το δικαίωμα
στις ελεύθερες και δωρεάν εκτρώσεις. Φέτος, που κανονικά θα έπρεπε να
γιορτάζονται τα πενήντα χρόνια από την ιστορική απόφαση που νομιμο-
ποίησε τις εκτρώσεις στις ΗΠΑ, το κίνημα έρχεται αντιμέτωπο με μια τερά-
στια επίθεση από την μεριά της κυβέρνησης και της κυρίαρχης τάξης.

Ό,τι και να λένε οι κυβερνώντες εκεί ότι δεν έχουν αυτοί την ευθύνη
αλλά οι προηγούμενοι, ξέρουμε πολύ καλά ότι όλες οι κυβερνήσεις
των ΗΠΑ, των κρατών του ΝΑΤΟ και της ΕΕ έχουν παίξει συστηματικό
ρόλο στις επιθέσεις στα δικαιώματα των γυναικών. Είτε με τον πόλεμο
όπως αυτός που εκτιλύσσεται τώρα στην Ουκρανία, είτε με τις αποφά-
σεις τους στις ίδιες τους τις χώρες απέναντι στα δικαιώματα των
εκτρώσεων, της αντισύλληψης, για την προστασία της υγείας της γυ-
ναίκας.

Είναι επιθέσεις που στρέφονται κύρια ενάντια στις γυναίκες της ερ-
γατικής τάξης, στις φτωχές γυναίκες, στις μετανάστριες, τις ανασφάλι-
στες. Γι’ αυτό και ο τρόπος για να τις παλέψουμε είναι κινητοποιώντας
τα εργατικά συνδικάτα. Χαιρόμαστε που σήμερα έχουμε αποφάσεις
από σωματεία. Από το μαζικό κίνημα στα νοσοκομεία μέχρι το μαζικό
κίνημα στην εκπαίδευση και μια σειρά άλλους χώρους, μπορούμε να
εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε πραγματικά δωρεάν και ασφαλείς
εκτρώσεις, δικαίωμα στην αντισύλληψη, όλα όσα εξασφαλίζουν την
υγεία για όλες τις γυναίκες.

Η κινητοποίησή μας σήμερα στρέφεται και ενάντια στην κυβέρνηση
της ΝΔ που πολλές φορές στο παρελθόν έχει τολμήσει να αμφισβητή-
σει αυτά μας τα δικαίωματα. Χρειάζεται να τους κόψουμε το δρόμο,
κλιμακώνοντας και οργανώνοντας συζητήσεις, δράσεις, απεργίες. Θα
κερδίσουμε όλα μας τα δικαιώματα και ακόμα περισσότερα, θα κερδί-
σουμε μια κοινωνία απαλλαγμένη από την καταπίεση και τον σεξισμό.

Κατερίνα Πατρικίου, 
πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων στον Άγιο Σάββα

Είμαστε εδώ με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ του Συλλό-
γου μας. Γιατί πιστεύουμε ότι το δικαίωμα των γυναι-

κών στην αυτοδιάθεση του σώματός τους δεν μπορεί να
διαπραγματεύεται μέσα από αποφάσεις δικαστηρίων και
ανδρείκελων των κυβερνήσεων και του συστήματος. Σήμε-
ρα στο νοσοκομείο μας κλείνονταν ραντεβού για μαστο-
γραφίες για το... Δεκέμβρη. Η κυβέρνηση δήθεν νοιάζεται
για το αγέννητο παιδί, αλλά όχι για τα γεννημένα, αν έχουν
σχολεία, νοσοκομεία, γιατρούς, αν οι γονείς τους δου-
λεύουν σε ανθρώπινες συνθήκες, αν οι γυναίκες έχουν πρό-
σβαση στην υγεία, αν τα παιδιά των μεταναστών πνίγονται
στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο.

Είναι υποκριτές. Είναι προκλητικό να λέει η κυβέρνηση
ότι θα κάνει οικογενειακό προγραμματισμό, ότι θα δώσει
επιδόματα για τις γυναίκες κάτω τις 30 χρόνων που γεννά-
νε. Το κίνημα τους έχει τσακίσει τα σχέδια. Τα σωματεία, ο
κόσμος στους χώρους δουλειάς, γυναίκες και άντρες μαζί,
παίρνουμε αυτόν τον αγώνα στα χέρια μας. Δεν θα τους
επιτρέψουμε να μας γυρίσουν πενήντα χρόνια πίσω, δεν θα
τους επιτρέψουμε να βάλουν στο γύψο τα δικαιώματα των
γυναικών της εργατικής τάξης, των μεταναστριών, των
φτωχών, των άνεργων. Παλεύουμε τα κρατήσουμε τα νοσο-
κομεία ανοιχτά για να έχουν όλοι/ες πρόσβαση. Να έχουν
δικαίωμα στην υγεία, μικροί και μεγάλοι.

Νο 1529, 6 Ιούλη 2022
σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη Η Πάλη των Γυναικών

Δημοσιεύτηκε η έκθεση του Κοινωνικού Πολύ-
κεντρου της ΑΔΕΔΥ με τίτλο “Έρευνα για τη

σεξουαλική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο
του δημόσιου τομέα”. Η έρευνα εκπονήθηκε σε
δυο μέρη: μια δειγματολειπτική έρευνα με τη
συμπλήρωση ερωτηματολογίου από 697 εργαζό-
μενους/ες και μια ποιοτική έρευνα με ανώνυμες
συνεντεύξεις από 26 γυναίκες εργαζόμενες.

Αν και με μικρά δείγματα, η έρευνα σκιαγράφη-
σε μια πρώτη εικόνα της ανισότητας, των σε-
ξουαλικών παρενοχλήσεων και των ηθικών παρε-
νοχλήσεων (απειλές, υποτίμηση, απομόνωση),
της ατιμωρησίας, καθώς και των αιτιών για αυτά
τα φαινόμενα. Μια από τις πρώτες παρατηρήσεις
που διατυπώνει η έκθεση είναι “αρκετές γυναίκες
ανέφεραν ότι ακόμη και σε γυναικοκρατούμενα
περιβάλλοντα οι διευθυντικές θέσεις κατέληγαν
σε άνδρες, ενώ η ύπαρξη γυναίκας προϊσταμένης
δεν σήμαινε απαραίτητα ότι θα είχαν καλύτερη
αντιμετώπιση αναφορικά με την καταπολέμηση
της παρενόχλησης και την τιμωρία του θύτη”.

Μαρτυρίες
Στην ποιοτική έρευνα καταγράφηκαν συγκλονι-

στικές μαρτυρίες παρενόχλησης, δυσκολίας στην
καταγγελία, αλλά και αντίποινων μετά την καταγ-
γελία. Αποκαλύπτονται μοτίβα συμπεριφορών
που αναδεικνύουν αυτό που, ανάμεσα σε άλλα, η
έκθεση περιγράφει στο κεφάλαιο των συμπερα-
σμάτων: “Στην παρενόχληση μπορεί να παίζει ρό-
λο, πέρα από το φύλο [των θυμάτων], το εάν μία
εργαζόμενη εργάζεται για πρώτη φορά στο συγ-
κεκριμένο περιβάλλον, εάν γνωρίζει άλλα άτομα
που εργάζονται στον ίδιο χώρο ή στην ευρύτερη
περιοχή, εάν έχει καταγωγή από τον ίδιο τόπο με
τους/τις συναδέλφους/-ισσές της και η βαθμίδα
εκπαίδευσης ή το καθεστώς εργασίας της (μόνι-
μη, ΙΔΑΧ κλπ). Σε κάποιες περιπτώσεις ένας πα-
ράγοντας που μπορεί να αποτελέσει αφορμή για
την εκδήλωση ηθικής (κυρίως) παρενόχλησης εί-
ναι η συνδικαλιστική δράση ή η έκφραση φεμινι-
στικών πεποιθήσεων”...  

“Όπως φαίνεται σε κάποιες περιπτώσεις οι
μάρτυρες, αλλά και οι ίδιες οι γυναίκες δεν αντι-
δρούσαν στην παρενόχληση, επειδή ο θύτης είχε
διασυνδέσεις ή ακόμα κι επειδή μεγάλο μέρος
των υπαλλήλων συμμετείχε σε παρατυπίες ή πα-
ρανομίες μαζί με τον θύτη εντός της υπηρεσίας,
με αποτέλεσμα να μην μπορούν να στραφούν
εναντίον του. Οι περισσότεροι θύτες ήταν άνδρες
άνω των 50 με κάποιου είδους εξουσία”.

Μπορεί κανείς εύκολα να δει ότι η διάδοση των
ελαστικών σχέσεων εργασίας σε μεγάλο κομμάτι
του δημοσίου, η διαφθορά, αλλά και η αποστα-
σιοποίηση των συνδικάτων από την μαχητική
δράση από τα κάτω, είναι παράγοντες που ανοί-
γουν τον δρόμο στις σεξουαλικές και ηθικές πα-
ρενοχλήσεις. 
Διαβάστε ολόκληρη την έκθεση εδώ:
bit.ly/3I8OTj4

Α.Φ.

ΑΔΕΔΥ

Έρευνα 
για τις  
διακρίσεις

Η οργάνωση υπέρ της ελεύθερης επιλογής, The Guttmacher Institute, διαπί-
στωσε ότι περίπου 2.548 αμβλώσεις πραγματοποιούνταν κάθε μέρα το 2020

στις ΗΠΑ -σύμφωνα με τα στοιχεία του περασμένου έτους που ήταν διαθέσιμα.
Τι γίνεται λοιπόν τώρα με αυτές τις γυναίκες; Εκτός από τις διαμαρτυρίες

για την ίδια την απόφαση, βρίσκονται σε εξέλιξη μια σειρά από αντάρτικοι
αγώνες.  Για παράδειγμα, ο ιστότοπος Aid Access, από το 2018 που δημιουρ-
γήθηκε, έχει στείλει χάπια άμβλωσης σε δεκάδες χιλιάδες άτομα από το φαρ-
μακείο του στην Ινδία. Ακτιβιστές στο Μεξικό βοηθούν εδώ και καιρό γυναίκες
από τις ΗΠΑ με τις αμβλώσεις -και τώρα αναμένουν να πολλαπλασιάσουν τις
προσπάθειές τους. Έχουν περάσει χάπια   από τα σύνορα μέσα σε παιχνίδια,
βάζα με βιταμίνες ή ραμμένα στις ραφές των ρούχων.

Για τις φτωχές γυναίκες, ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην πρόσβαση
στην άμβλωση είναι ποιος θα πληρώσει για τη διαδικασία και τα σχετιζόμενα
έξοδα, όπως ταξιδιού, διαμονής και φροντίδας των παιδιών. Δεκάδες ταμεία
αμβλώσεων λειτουργούν σαν φιλανθρωπικά ιδρύματα για να βοηθήσουν τις
γυναίκες να πληρώσουν αυτούς τους λογαριασμούς. Στις πολιτείες που πρω-
τοστάτησαν στην απαγόρευση, κάποια συνεχίζουν να λειτουργούν βοηθών-
τας γυναίκες να ταξιδεύουν πιο μακριά για να λάβουν τη φροντίδα που χρει-
άζονται. Άλλα έκλεισαν απότομα, φοβούμενα νομικές συνέπειες.

Το Ανώτατο Δικαστήριο ήταν αυτό που προχώρησε στο αποφασιστικό χτύ-
πημα, αλλά η ευθύνη εξακολουθεί να βαραίνει τους Δημοκρατικούς. Όταν ο
νόμος Roe v Wade καταργήθηκε, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν διατύπωσε μια
χλιαρή ένσταση. Ωστόσο, έχει αρνηθεί να δράσει για την υπεράσπιση του δι-
καιώματος στην έκτρωση.

Μέτρα
Υπάρχουν μέτρα που θα μπορούσε να εφαρμόσει ο Λευκός Οίκος για να δι-

ευκολύνει δραματικά την πρόσβαση των γυναικών στις αμβλώσεις. Ο Μπάιν-
τεν θα μπορούσε να ψηφίσει νόμους για το άνοιγμα κλινικών που χρηματοδο-
τούνται από την κυβέρνηση κατά μήκος των πολιτειακών συνόρων. Θα μπο-
ρούσε να διασφαλίσει ότι η ηλεκτρονική ιατρική και τα χάπια για την άμβλωση
θα ήταν άμεσα διαθέσιμα στις γυναίκες, ανεξάρτητα από την πολιτεία στην
οποία βρίσκονται. Και θα μπορούσε να δώσει στις κλινικές άδεια να ανοίξουν
σε ομοσπονδιακά εδάφη. Αλλά δεν έχει κάνει τίποτα από αυτά. 

Κανείς λοιπόν δεν πρέπει να ξεγελαστεί από τα ψέματα των Δημοκρατικών
ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι οι ενδιάμεσες εκλογές της 8ης Νοεμβρίου.

Αν και οι φανατικοί κατά της ελεύθερης επιλογής βρίσκονται στην επίθεση,
υπάρχει διάθεση πάλης για το δικαίωμα στην έκτρωση. Μεγάλες και οργισμέ-
νες κινητοποιήσεις ξέσπασαν λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της απόφασης.
Περίπου 20.000 άνθρωποι διαδήλωσαν στη Νέα Υόρκη, με πολλές χιλιάδες να
βγαίνουν στους δρόμους στο Πόρτλαντ, στο Όρεγκον, στο Λος Άντζελες, στην
Καλιφόρνια και σε αμέτρητες άλλες πόλεις. Οργισμένες διαμαρτυρίες έγιναν
σε πολιτείες που έχουν κάποιους από τους πιο περιοριστικούς νόμους.

Είναι σημαντικό να αγωνιζόμαστε για νομικές νίκες. Αλλά ο καλύτερος τρό-
πος είναι να οικοδομήσουμε ένα αρκετά μεγάλο κίνημα, με τους εργάτες
στην καρδιά του, που να καθιστά αδύνατο για την κρατική μηχανή να αρνηθεί
αυτά τα αιτήματα. Εκατοντάδες διαδηλώσεις οργανώνονται το επόμενο διά-
στημα, πολλές με σύνθημα «Δεν θα γυρίσουμε πίσω». Είναι καθοριστικής ση-
μασίας για την αντίσταση.

Sarah Bates 
(από άρθρο στο Socialist Worker)

ΗΠΑ

Μαζικό κίνημα
“Το ΝΑΤΟ κλείστε, τις κλινικές ανοίξτε”
Διαδήλωση στην Πρεσβεία

“Σήμερα ενώνουμε τις φωνές μας”

«Ελεύθερες, δωρεάν και ασφαλείς
εκτρώσεις», σε αλληλεγγύη με το κί-
νημα που έχει ξεσηκωθεί στις ΗΠΑ

μετά την απόφαση απαγόρευσής τους από το
Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας, διεκδίκησε η
κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη
28 Ιούνη έξω από την αμερικάνικη πρεσβεία.
Στη συγκέντρωση και την πορεία, που κάλεσε η
Κίνηση για την Απεργιακή 8 Μάρτη, συμμετεί-
χαν σωματεία υγειονομικών και εκπαιδευτικών,
εργατικά σχήματα από διάφορους χώρους, φοι-
τητική και μαθητική νεολαία, γυναικείες συλλο-
γικότητες, οργανώσεις της αριστεράς.

Μαζικά, δυναμικά και οργισμένα, όλες και
όλοι μαζί, γυναίκες, άντρες, ντόπιες/οι, μετανά-
στριες/ες, ΛΟΑΤΚΙ+, βροντοφώναξαν «Κάτω τα
χέρια από τα σώματά μας και τις επιλογές μας».
Και διεκδίκησαν δημόσιο ΕΣΥ με προσλήψεις
και γενναία χρηματοδότηση, με ενίσχυση των
δημόσιων γυναικολογικών νοσοκομείων που
προστατεύουν την υγεία και τη ζωή των εργα-

τριών, των μεταναστριών, των προσφυγισσών,
όλων των γυναικών.

Με τα πανό τους διαδήλωσαν τα Σωματεία Ερ-
γαζόμενων στον Άγιο Σάββα και το ΓΝΑ Γεννημα-
τάς, οι Σύλλογοι Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Γλυφάδας-Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και Χα-
νίων, το αντικαπιταλιστικό δίκτυο «Η Καμαριέρα»,
η Ανατρεπτική Συσπείρωση Ηθοποιών, το ΣΕΚ
και φοιτήτριες/ές από τις σχολές, η γυναικεία
συλλογικότητα «Το Μωβ», η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ.

«Μάθαμε για τη σημερινή κινητοποίηση μέσω
facebook και ήρθαμε σαν παρέα», μας είπε η
Αδριανή, ψυχολόγος, που κρατούσε ένα μεγάλο
αυτοσχέδιο πλακάτ που έγραφε «Keep your
laws off my body» (Κρατείστε τους νόμους σας
μακριά από το σώμα μου). «Πρέπει να είμαστε
όλες εδώ, να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά
μας σε οποιαδήποτε χώρα ή ήπειρο καταπα-
τούνται, όπως και όλα τα ανθρώπινα δικαιώμα-
τα. Όπως ήμασταν στο Pride, όπως στο Πολυτε-
χνείο και κάθε πορεία». «Είναι πολύ σημαντικό
να είμαστε στο δρόμο. Όλο και περισσότερες,

όπως και άντρες. Γιατί η κατάσταση
δεν πάει καθόλου καλά, πηγαίνουμε
συνεχώς προς τα πίσω και αυτό μας
λυπεί πάρα πολύ», συμπλήρωσε δί-
πλα της η Ιωάννα, φυσικός.

Με τις γυναίκες 
στην πρώτη γραμμή

Η κινητοποίηση ξεκίνησε με ομι-
λίες. Ακολούθησε διαδήλωση μπρο-
στά από την αμερικάνικη πρεσβεία με
συνθήματα όπως «Λιτότητα, ανεργία,
σεξισμός, αυτός είναι ο καπιταλι-
σμός», «Με τις γυναίκες στην πρώτη
τη γραμμή, παλεύουμε ενωμένες για
την ανατροπή», «Το ΝΑΤΟ κλείστε, τις
κλινικές ανοίξτε», «Η απελευθέρωση
των γυναικών είναι αγώνας όλων των εργατών»
και «Λεφτά για την υγεία και την παιδεία, όχι για
ραφάλ και την αστυνομία».

«Το μήνυμά μας ήταν σαφές και προς την κυ-

βέρνηση της ΝΔ να μην της ανοίγει η όρεξη»,
αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Κίνηση για την
Απεργιακή 8 Μάρτη αμέσως μετά την κινητοποί-
ηση. «Δεν θα την αφήσουμε να μας γυρίσει πί-
σω, δεν θα σταματήσουμε να παλεύουμε ενάν-

τια στις σεξιστικές της επιθέσεις. Με τη δύναμη
των αγώνων μας, της εργατικής τάξης και των
συνδικάτων μας, θα την ανατρέψουμε κι αυτή
και το σύστημα του σεξισμού που υπηρετεί».

Λένα Βερδέ

28/6, Έξω από την αμερικάνικη πρεσβεία. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

Διαδήλωση στην Ουάσιγκτον ενάντια στην απαγόρευση των εκτρώσεων. Φωτό: Χοσέ Λοίς Μαγγανιά/AFP
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Ο φετινός «Μαρξι-
σμός» πλησιάζει,

μετά από μια χρονιά γε-
μάτη από επιθέσεις της
κυβέρνησης προς την
εργατική τάξη και τη νεο-
λαία, αλλά και τρομε-
ρούς αγώνες. 

Το καπιταλιστικό σύ-
στημα έχει δείξει την ανι-
κανότητα να λειτουργεί
σε παγκόσμιο επίπεδο. Η
πανδημία φαίνεται να
μην έχει τελειωμό, οι αν-
ταγωνισμοί έφεραν και
άλλους πολέμους και
ακόμα πιο έντονη εξα-
θλίωση για τους φτω-
χούς, ενώ μεγαλώνει και
η καταπίεση. Μέσα σε
αυτές τις συνθήκες ορ-
γανώνουμε τον «Μαρξι-
σμό» και στις σχολές, συ-
ζητώντας με τους συμ-
φοιτητές και τις συμφοι-
τήτριές μας πώς μπορού-
με να καταπολεμήσουμε
«από τα κάτω» την εκμε-
τάλλευση και την κατα-
πίεση. Ακόμα και στην
περίοδο της εξεταστικής,
αρκετοί έχουν ήδη κόψει
την πρόσκλησή τους για
να έρθουν. Ώστε να συ-
ζητήσουμε όλα όσα χρει-
άζονται για να δοθούν
απαντήσεις στα ερωτή-
ματα και έμπνευση για τη
συνέχεια του αγώνα
ενάντια στην άρχουσα
τάξη και το σάπιο σύστη-
μα που βάζει τα κέρδη
πάνω από τις ζωές μας.

Ρεμπέκα Ρούσου, 
φοιτήτρια ΠΑΔΑ

Με το κεφάλι ψηλά, παρά
τις πολλές δυσκολίες,

συνεχίζουμε ως συμβασιού-
χοι covid στους ΟΤΑ τον
αγώνα μας ενάντια στις απο-
λύσεις μας, ενάντια στην κυ-
βέρνηση και το κράτος. Μέ-
σα σε αυτή τη μάχη γνώρισα
την Εργατική Αλληλεγγύη
και το ΣΕΚ και είδα ότι μόνο
μέσα από κει αξίζει να παλέ-
ψω. Για να νικήσουμε χρει-
άζεται να ενισχυθεί η επανα-
στατική αριστερά μέσα
στους εργατικούς χώρους.

Μέσα από το Παναττικό
Συντονιστικό Συμβασιούχων
ΟΤΑ παλεύουμε για να ξεση-
κώσουμε τα σωματεία και
τους συναδέλφους για να
μπουν σε έναν αγώνα μέχρι
τη νίκη. Χρειάζονται ταυτό-
χρονα και οι επαναστατικές
ιδέες που θα δώσουν απαν-
τήσεις στα ερωτήματα και
τις αμφιβολίες που μπορεί
να έχουν οι εργαζόμενοι για
το αν μπορούν να νικήσουν
οι αγώνες που δίνουμε και
πώς. Αυτό αφορά όλες τις
ηλικίες, από τους μικρότε-
ρους μέχρι τους μεγαλύτε-
ρους. Εγώ στα 55 μου χρό-
νια «ξαναμπλέχτηκα» με την
Αριστερά και τους αγώνες,
γιατί ποτέ δεν είναι αργά.
Καλώ όλες και όλους τους
εργάτες και τις εργάτριες
που δίνουν μάχες να έρθουν
στο φεστιβάλ του Μαρξι-
σμού. 

Γεωργία Καρατάσιου, 
απολυμένη συμβασιούχος

covid στον Δήμο 
Μοσχάτου-Ταύρου

Πάμε να κάνουμε τη θεωρία, πράξη
Ιούλιος ’22: η παρατεταμένη κρίση του καπιταλι-

σμού, πολύμορφη και πολυπαραγοντική, είναι πα-
ρούσα. Κατάρρευση οικονομιών, πόλεμος, ενεργει-
ακή κρίση, μεταναστευτικό, περιβαλλοντική κατα-
στροφή, επισιτιστική κρίση, ανθρώπινα δικαιώματα,
όλα στο τραπέζι προκειμένου να σωθεί το σύστημα
της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, κομμάτι αυτής της κυ-
ριαρχίας, με περισσό ζήλο παλεύει να σώσει το σύ-
στημα στην Ελλάδα. Φτώχεια, ανεργία, πείνα, εκμε-
τάλλευση, δυναμώνουν. Υγεία, παιδεία, συρρικνώ-
νονται. Δικαιώματα, κατακτήσεις, ελευθερίες κατα-
στρέφονται. Ο εθνικισμός εντείνεται, ο φασισμός
στηρίζεται.

Ο κόσμος παρά το βάρος που νιώθει προσπαθεί
και αντιστέκεται, σε πολλές περιπτώσεις είναι πιο
μπροστά από τις οργανωμένες δυνάμεις. Το πρό-
ταγμα για την αντικαπιταλιστική αριστερά, ήταν
πάντα, σήμερα είναι ακόμα πιο αναγκαίο, η λήψη
πρωτοβουλιών με στόχο την ανάπτυξη ενός ανα-
τρεπτικού κινήματος.

Μπροστά και στις εκλογές που όλα δείχνουν ότι
έρχονται, είναι ανάγκη να συζητήσουμε και να ορ-
γανώσουμε την παρέμβαση μας στην κατεύθυνση
της συγκρότησης και της ανατρεπτικής πάλης...

Σήμερα που μπαίνουν επί τάπητος όλα τα ζητή-
ματα: Ελληνοτουρκικό, πόλεμος, εργασιακές σχέ-
σεις, περιβάλλον, Υγεία, Παιδεία, μεταναστευτικό,
ανθρώπινα δικαιώματα και κοινωνικές ελευθερίες.
Η αντικαπιταλιστική επαναστατική αριστερά δεν
μπορεί να αφήνει την κουβέντα και την πράξη στα
χέρια των ρεφορμιστών, δεν μπορεί να αφήνει την
ατζέντα να διαμορφώνεται από το αστικό αφήγη-
μα...

Ο Μαρξισμός με την πολύχρονη εμπειρία, πλού-
σια θεματολογία και την προσπάθεια για επιστημο-
νική προσέγγιση της πραγματικότητας, θεωρώ ότι
συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση.

Ραντεβού στη Νομική! 

Λευτέρης Σιδερής, 
μέλος της Τοπικής Επιτροπής ΑΝΤΑΡΣΥΑ 

στο Περιστέρι

Φαίνεται πως μέχρι σήμερα η θεωρία του Μαρξ έχει επιβιώσει ως ανάλυση. Εί-
ναι όμως αλήθεια αυτό που λέγεται ότι δεν έχει σαφή πρακτική σημασία;

Ο μαρξισμός παραμένει επίκαιρος γιατί συνδέει τη θεωρία με την πράξη, το οι-
κονομικό με το πολιτικό, αναδεικνύοντας τον ανατρεπτικό ρόλο της εργατικής τά-
ξης για την απελευθέρωση από την εκμετάλλευση της εργασίας και τη δημιουργία
μιας δίκαιης κοινωνίας. Τα μονοπώλια που κυριαρχούν στο καπιταλιστικό σύστημα
οδηγούν σε κρίσεις επαναλαμβανόμενες που διαρκώς θα εκτονώνονται με πολέ-
μους. Σήμερα το σύνθημα «εργάτες όλου του κόσμου ενωθείτε» είναι πιο επίκαιρο
από ποτέ. Στρεφόμαστε στον Μαρξ γιατί απλά είναι «αναπόφευκτος».

Ανοίγοντας στον κύκλο μου τη συζήτηση για το φεστιβάλ «Μαρξισμός» είδα ότι
υπήρξε ενδιαφέρον και αρκετοί ήταν αυτοί που έκλεισαν την πρόσκλησή τους για
να έρθουν. Παρατήρησα ότι ακόμα και κόσμος που έχει απογοητευτεί από τις δυ-
νάμεις της Αριστεράς, όταν παρασυρθεί σε αυτή τη συζήτηση τελικά ανταποκρίνε-
ται. Γιατί ψάχνει τη διέξοδο και το πώς μπορούμε να παλέψουμε σήμερα για τα δι-
καιώματά μας. 

Μέσα από τις συζητήσεις στο τριήμερο του Μαρξισμού θέλουμε να αποδείξουμε
ότι υπάρχει εναλλακτική και η δράση για να φτάσουμε εκεί. Αυτό είναι που περιμέ-
νω κι εγώ -πρώτη φορά που θα παρακολουθήσω το φεστιβάλ- και γι’ αυτό οργανώ-
θηκα στο ΣΕΚ. Για να κάνουμε τη θεωρία πράξη.

Τζούλη Καρούτσου, 
εργαζόμενη στην Ιδιωτική Υγεία

Σε λίγες μέρες θα παρακολουθήσουμε το τριήμερο φεστιβάλ του
Μαρξισμού. Ένα τριήμερο επαναστατικών συζητήσεων που πρό-

κειται να ασχοληθεί με πολλά από τα προβλήματα που απασχολούν
τους εργαζόμενους/ες, τους νέους/ες, όλη την κοινωνία. 

Ρατσισμός, σεξισμός, ομοφοβία, πόλεμος κι άλλες θεματικές
θα συζητηθούν συλλογικά προσφέροντας απαντήσεις σε κρίσιμα
ερωτήματα του κινήματος αλλά και για το πώς μπορούμε να παλέ-
ψουμε και να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας. Ανεβαίνουμε από το
Ηράκλειο με τη σιγουριά ότι ο φετινός Μαρξισμός θα μας κάνει
όλους και όλες πιο δυνατούς/ές.

Μαντώ Καλατζάκη, εργαζόμενη στον επισιτισμό, 
φοιτήτρια Ψυχολογίας, Ηράκλειο

Ησυμμετοχή μου στον Μαρξισμό οφείλεται, εκτός των άλ-
λων, στο γεγονός ότι επικαιροποιεί την ιστορία της Αριστε-

ράς, την αναγάγει σε κριτήριο άρθρωσης πολιτικής, την αξιοποιεί
σε έναν διάλογο με επίδικο αντικείμενο της σημερινή πολιτική
συγκυρία και την τοποθετεί στο κέντρο μιας ευρύτερης διερώτη-
σης για το πώς αρθρώνεται μια σύγχρονη πολιτική πρόταση της
Αριστεράς. Είναι ακριβώς αυτό το οποίο νοηματοδοτεί της ενα-
σχόληση με την ιστορία αυτή.

Μιχάλης Λυμπεράτος, ιστορικός

24/6, Απεργιακή κινητοποίηση στην efood. Φωτό: Μάνος Νικολάου
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RISE

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Μια ταινία όπου
πρωταγωνιστεί
ο ρατσισμός 
του ελληνικού 
κράτους

Κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα το 
Rise, η βιογραφική ταινία για τη ζωή της οικο-

γένειας Αντετοκούνμπο, σε παραγωγή της Disney
και σκηνοθεσία Ακίν Ομοτόσο. Σε μια ταινία μιας
από τις μεγαλύτερες και πιο mainstream κινημα-
τογραφικές εταιρίες, με θέμα έναν σουπερσταρ
του παγκόσμιου αθλητισμού, θα περίμενε κανείς
ένα γλυκανάλατο έργο για όλη την οικογένεια.
Και πράγματι, παρότι έχει τα χαρακτηριστικά μιας
ντισνεϊκής ταινίας που θα μπορούσε να παιχτεί
στην τηλεόραση ένα μεσημέρι Σαββάτου, αυτό
που κάνει τη διαφορά είναι ο κεντρικός πρωταγω-
νιστής της. Ο ρατσισμός του ελληνικού κράτους.

Η ταινία ξεκινάει με τον ξεριζωμό του Τσαρλς
και της Βερόνικα Αντετοκούνμπο, ενός ερωτευμέ-
νου νέου ζευγαριού που αναγκάζεται να φύγει
από τη Νιγηρία αφήνοντας ένα παιδί πίσω γιατί
το ταξίδι παραήταν επικίνδυνο. Στην Ιστανμπούλ
γλιτώνουν από τύχη τις σκούπες της αστυνομίας
και περνάνε τα σύνορα του Έβρου «παράνομα».
Ο Τσαρλς πιάνει μεροκάματα σε χωράφια και οι-
κοδομές. Τα αφεντικά εκμεταλλεύονται το γεγο-
νός ότι δεν έχει χαρτιά. Η Βερόνικα γεννάει τον
Γιάννη στη ζούλα χάρη στην αλληλεγγύη των νο-
σηλευτριών του μαιευτηρίου. 

Παραλογισμός
Ο ρατσιστικός παραλογισμός δεν θα μπορούσε

να γίνει πιο εύγλωττος όταν τους περιγράφει μια
δικηγόρος τη διαδικασία για νομιμοποίηση: «Πρέ-
πει έχεις δηλωμένη δουλειά για να πάρεις χαρτιά,
αλλά για να σε πάρουν σε δηλωμένη δουλειά πρέ-
πει να έχεις χαρτιά». Η Βερόνικα μαζί με τον Θανά-
ση και τον Γιάννη αναγκάζονται να πουλάνε γυαλιά
ηλίου ως πλανόδιοι πωλητές στο Σύνταγμα και το
Θησείο. Εκεί έρχονται ξανά αντιμέτωποι με τις ρα-
τσιστικές σκούπες της αστυνομίας. Η σκηνή που
τα παιδιά φωνάζουν στη μάνα τους «μπάτσοι» και
τους κυνηγάνε μέχρι την Ομόνοια για να γλιτώ-
σουν κρυμμένοι σε μια στοά είναι αυτό που ζουν
σήμερα χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες. Το
ίδιο και το σοκ στα πρόσωπα του Γιάννη και του
Θανάση όταν δέχονται επίθεση χρυσαυγιτών. Αλ-
λά και την αλληλεγγύη όπως αυτή που δείχνει ο
προπονητής τους στον Φιλαθλητικό. Όπως και τα
συνεχή αδιέξοδα που δημιουργεί η έλλειψη νόμι-
μων εγγράφων. Και το πως από τη μια στιγμή στην
άλλη όλα τα αδιέξοδα μπορούσαν να ξεπεραστούν
όταν οι «μεγάλοι παράγοντες» ψυλλιάζονταν ότι εί-
χαν μπροστά τους ένα χρυσορυχείο.

Ο ίδιος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έλεγε στη
συνέντευξη Τύπου ότι όσο γυριζόταν η ταινία,
όλη η οικογένεια πηγαινοερχόταν από τις ΗΠΑ
για να συμβουλεύει τους συντελεστές και να την
κάνει όσο πιο κοντά στα πραγματικά τους βιώμα-
τα γίνεται. Κι έτσι από μια ταινία «διαφήμιση για
την Ελλάδα», κατέληξε σε μια ταινία καταπέλτης
για το ρατσισμό της Ευρώπης Φρούριο που θα τη
δουν εκατομμύρια σε όλο τον πλανήτη. Κι ως τέ-
τοια είναι παραπάνω από καλοδεχούμενη. 

Σ.Μ.

ΑΡΤΑ - Η ΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ

Κινητοποίηση για τη δικαίωση
Ολοκληρώθηκε η αποδεικτική διαδικα-

σία στη δίκη για τον θάνατο του Χρή-
στου Ζορμπά από ηλεκτροπληξία στο ερ-
γοστάσιο «Ήπειρος» τον Ιούνιο του 2020.
Στις προηγούμενες δύο δικάσιμους (17 και
22 Ιουνίου) κατέθεσαν μια σειρά μάρτυρες
και απολογήθηκαν οι κατηγορούμενοι. 

Συγκλονιστικά ήταν τα μηνύματα που
έστελνε ο 29χρονος Χρήστος σε φίλους και
συγγενείς του σε σχέση με την επικινδυνό-
τητα του χώρου όπου βρέθηκε νεκρός, το
τεχνικό πατάρι του εργοστασίου. Μάλιστα,
ένα από αυτά τα μηνύματα που είχε σταλεί
σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης λίγες ημέ-
ρες πριν τον θάνατό του και έχει στη διάθε-
σή του το δικαστήριο, ανέφερε ότι την ημέ-
ρα που έχασε τη ζωή του τον είχαν μονο-
βάρδια (αν και εργαζόταν μόλις τρεις μήνες
στο εργοστάσιο) και φοβόταν «μη γίνει κά-
τι». 

Στο δικαστήριο κατέθεσε και ο πραγμα-
τογνώμονας του ΤΕΕ. Ο ίδιος είχε αναδεί-
ξει με την τεχνική του έκθεση την απουσία
ρελέ διαφυγής από τον χώρο που έγινε το
δυστύχημα, ενώ ήταν υποχρεωτικό να
υπάρχει. «Έτσι το παιδί θα σωζόταν», είπε
χαρακτηριστικά, αφού το ρελέ θα «έπε-
φτε» και θα διέκοπτε την παροχή ρεύμα-
τος. 

Ιδιαίτερα αρνητική εντύπωση έκανε στο
ακροατήριο του δικαστηρίου, η κατάθεση
του τεχνικού συμβούλου της εταιρείας.
Στην προσπάθειά του να αντικρούσει την
έκθεση-φωτιά του πραγματογνώμονα
έφτασε να λέει φράσεις όπως «για να κάνω
λίγη φιγούρα» απαριθμώντας νόμους και
προεδρικά διατάγματα, υποστήριξε ότι εί-
ναι «προσβολή» να χαρακτηρίζει κανείς τον
Χρήστο εργάτη γιατί ήταν μηχανικός ή
επαναλάμβανε τη «χαρά» του για κάθε
ερώτηση που του γίνονταν μη δείχνοντας
καμία ενσυναίσθηση για το πού βρισκόταν,

σε μια αίθουσα γεμάτη με τους ανθρώπους
που θρηνούν για τον χαμό ενός νέου παιδι-
ού στη μάχη για το μεροκάματο. 

Επίσης, στη διαδικασία αποδείχθηκε ότι
η εταιρεία δεν προμήθευε ατομικά με γάν-
τια τους ηλεκτρολόγους της, ενώ σε μια κί-
νηση απελπισίας κατέθεσε απόδειξη αγο-
ράς γαντιών για καθαρίστριες σαν απόδει-
ξη αγοράς ειδικών γαντιών για την προστα-
σία από το ρεύμα. 

Ακόμη, οι δικηγόροι της οικογένειας του
θύματος έκαναν ιδιαίτερη αναφορά σε ένα
e-mail που υπάρχει στη δικογραφία, όπου
στελέχη της επιχείρησης, ανάμεσά τους
και ο κατηγορούμενος τεχνικός ασφάλειας
του εργοστασίου στην Άρτα, συζητούν για
τα ρελέ διαφυγής. 

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 13 Ιουλίου,
όταν και αναμένεται να ανακοινωθεί η από-

φαση. Το Εργατικό Κέντρο Άρτας καλεί τη
Δευτέρα 4 Ιούλη στις 8.30μμ σε σύσκεψη
για συζήτηση με θέμα την εξέλιξη της δί-
κης και την οργάνωση της μάχης αυτής.
Την Τρίτη 12 Ιούλη καλεί στις 8.30μμ συγ-
κέντρωση και πορεία από την πλατεία Κιλ-
κίς. Τέλος, την Τετάρτη 13 Ιούλη, καλεί
από τις 9.30πμ σε διαρκή συγκέντρωση
στο πρωτοδικείο Άρτας. 

Νεκτάριος Δαργάκης

• Συντονισμένα καλούν σε δράση τα Εργα-
τικά Κέντρα Πάτρας, Αγρινίου, Άρτας,
Ιωαννίνων, Κέρκυρας, Λευκάδας, Θεσπρω-
τίας και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργα-
τοτεχνιτών σε Γάλα-Τρόφιμα-Ποτά. Στις
13/7, 10πμ θα πραγματοποιηθεί συνέντευ-
ξη τύπου των Εργατικών Κέντρων έξω από
το Πρωτοδικείο Άρτας.

STOP στα μεταλλεία χρυσού
Σε σύσκεψη δράσης ενάντια στα μεταλλεία χρυσού καλούν

στην Αλεξανδρούπολη την Τετάρτη 6/7, οι ακτιβιστές, οι συλ-
λογικότητες και οι φορείς που συγκροτούν τη Διανομαρχιακή Επι-
τροπή κι αγωνίζονται ενάντια στις εξορύξεις. Ο Γιώργος Δεμιρίδης
από την επιτροπή μίλησε στην Εργατική Αλληλεγγύη:

«Η μάχη ενάντια στα μεταλλεία χρυσού στη Θράκη κρατάει εδώ
και 25 χρόνια. Δεν ξέραμε και πολλά τότε. Είδαμε όμως τις αντι-
δράσεις των κατοίκων στη Χαλκιδική. Μάθαμε από αυτούς. Ψάξα-
με, βρήκαμε και ξεκινήσαμε μια 15αριά άνθρωποι τότε να μοιρά-
ζουμε φυλλάδια ενάντια στα χρυσορυχεία. Τα ΜΜΕ δεν μας παίζα-
νε. Άρχισε να έρχεται κόσμος μαζί μας όμως. Κι έτσι έγινε ένα κοι-
νωνικό κίνημα που συγκλίνανε πολλοί και διαφορετικοί άνθρωποι.
Κι έτσι καταφέραμε να τους σταματήσουμε. Και να στηρίξουν τελι-
κά και οι θεσμοί της περιοχής, τα δημοτικά συμβούλια, επιμελητή-
ρια κλπ. Τα χρυσωρυχεία τελικά σταμάτησαν. Μόνο τις συνειδή-
σεις κάποιων λίγων αγόρασαν που έκαναν τραμπουκισμούς. 

Στην πορεία αρχίσαμε να μαθαίνουμε ότι στη Χαλκιδική τα πράγ-
ματα χειροτερεύουν. Η εταιρεία πλήρωσε πολλά για να κάνει το
εργοστάσιο. Ο εργολάβος που το ανέλαβε ήταν και μέτοχος της
εταιρείας. Κι όταν τελείωσε το έργο απέσυρε τις μετοχές κι έφυγε.
Αυτό σήμαινε ότι η εταιρεία – η Ελληνικός Χρυσός, θυγατρική της
El Dorado Gold - χωρίς να βγάλει ούτε ένα γραμμάριο χρυσό, έχα-

σε σε χρηματιστηριακή αξία. Τώρα βγαίνει και λέει ότι χρειάζεται
επενδυτή για να ξεκινήσει πάλι το έργο. Επειδή η Χαλκιδική δεν
ήταν πλέον ελκυστική για τους επενδυτές αποφάσισε να ενιαιοποι-
ήσει τα εργοστάσια σε Θράκη, Ροδόπη και Χαλκιδική με την ονο-
μασία Χρυσωρυχεία Θράκης ΑΕ. Εμείς έχουμε εξηγήσει τις περι-
βαλλοντικές συνέπειες, τα προβλήματα στη γεωργία και την κτηνο-
τροφία της περιοχής -με αυτά ασχολείται όλος ο κόσμος άλλωστε
εδώ. Δημοτικό και Περιφερειακό Συμβούλιο συμπαρατάχθηκαν μα-
ζί μας. Η εταιρεία όμως προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατεί-
ας το οποίο ακύρωσε την παλαιότερη απορριπτική απόφαση του
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης ενάντια στα μεταλλεία. Είναι μια
πονηριά για να φτιάξουν μια δεδομένη νομολογία να τη χρησιμο-
ποιούν όποτε τη χρειάζονται. 

Με την εμπειρία που έχουμε δεν αφήνουμε το ζήτημα απλά
στους χειρισμούς των αρχών. Βγαίνουμε μπροστά σαν κοινωνία
και παλεύουμε για να καθορίσουμε τις εξελίξεις. Την Τετάρτη 6/7
στις 7μμ καλούμε σε σύσκεψη στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αλε-
ξανδρούπολης και θα γίνει ανάλογη σύσκεψη και στην Κομοτηνή.
Καλούμε όλους τους φορείς, συνδικαλιστικούς, επαγγελματικούς,
παραγωγικούς για ενημέρωση και λήψη αποφάσεων. Έχουμε πει
ευθέως ότι δεν θα το βάλουμε κάτω και θα βγούμε στους δρόμους
ενάντια στα Μεταλλεία».

31/5, Συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου Άρτας στο Πρωτοδικείο. Φωτό: Νεκτάριος Δαργάκης
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ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

24 ωρη απεργία πραγματοποίησαν την Τετάρτη 29/6 τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ
στην Αθήνα με καθολική συμμετοχή ενάντια στην ιδιωτικοποίηση. Μια ημέρα

πριν ψηφίστηκε τροπολογία που παρατείνει για έναν ακόμα χρόνο την παραχώρηση
στα ΚΤΕΛ μέρους των δρομολογίων των αστικών συγκοινωνιών σε Αθήνα και Θεσσα-
λονίκη. 

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη το ξεκίνησε αυτό ως έκτακτο μέτρο στα τέλη του 2020 με
δικαιολογία την πανδημία για την αντιμετώπιση του συνωστισμού στις συγκοινωνίες.
Ενάμιση χρόνο μετά αντί να ενισχυθεί ο στόλος των δημόσιων συγκοινωνιών συνεχίζε-
ται η ίδια τακτική, κάνοντας προφανές ότι στόχος είναι η ιδιωτικοποίησή τους και όχι η
ασφαλής μετακίνηση του κόσμου. Μάλιστα, ο πρόεδρος της ΟΣΥ (Οδικές ΣΥγκοινω-
νίες) -και υποψήφιος με τη ΝΔ στις περασμένες εκλογές- Βασίλης Ξυπολυτάς, έφτασε
να κομπάζει σε επιχειρηματικό συνέδριο στα τέλη του Μάη για το «κατόρθωμα» της
παραχώρησης του 20% των γραμμών της ΟΣΥ σε ιδιώτες «χωρίς καμιά απεργία, χω-
ρίς σχεδόν καμία αντίδραση». 

Σχεδόν ένα μήνα μετά, έγινε η απεργία στα λεωφορεία της Αθήνας, ενώ ο Ιούλης γί-
νεται μήνας απεργιών στα λεωφορεία της Θεσσαλονίκης. Με στάσεις εργασίας στις 5,
7, 11, 13, 15, 20 Ιούλη και με 24ωρες απεργίες στις 18 και 22 Ιούλη, που έχει κηρύξει το
Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΘ, οι εργαζόμενοι παλεύουν για Συλλογική Σύμβαση Ερ-
γασίας που δεν έχουν μέχρι στιγμής, ενώ καταγγέλλουν και τη Διοίκηση του ΟΑΣΘ ότι
τους στερεί την επιστροφή των προβλεπόμενων και νομοθετημένων επιδομάτων τους.   

ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Τη στιγμή που το Υπουργείο Οικονομικών δια-
λαλεί χρηματικό μπόνους στους υπαλλήλους

του μέσω της επίτευξης δημοσιονομικών στό-
χων, την ίδια στιγμή εξακολουθεί να διατηρεί μι-
σθολογικές ανισότητες μεταξύ των υπαλλήλων
που παρέχουν υπηρεσίες στον φορέα πριν το
2018 και αυτών που παρέχουν τις υπηρεσίες
τους μετά.

Μετά την ψήφιση του ενιαίου μισθολογίου-φτω-
χολογίου πίσω στο έτος 2011, κάποιοι υπάλληλοι
διατήρησαν ένα μικρό χρηματικό ποσό, που ονο-
μάστηκε προσωπική διαφορά. Αυτή η λεγόμενη
προσωπική διαφορά, αργότερα, το έτος 2015 και
το έτος 2018, επεκτάθηκε σε όλους ανεξαιρέτως
τους υπαλλήλους για λόγους ίσης μεταχείρισης.
Παρόλο όμως που έκτοτε το Υπουργείο Οικονομι-
κών έχει στελεχωθεί, τόσο με υπαλλήλους από
νέες προσλήψεις όσο και με υπαλλήλους από με-
τατάξεις από άλλους φορείς, αυτή η προσωπική
διαφορά δεν επεκτάθηκε ποτέ ξανά, με αποτέλε-
σμα να δημιουργεί υπαλλήλους δύο ταχυτήτων με
μόνο κριτήριο το έτος υπηρεσίας στον φορέα.
Ήρθε επιτέλους η ώρα που το Υπουργείο θα πρέ-
πει να αποκαταστήσει αυτήν την κατάφωρη αδικία
εις βάρος μερίδας υπαλλήλων του. 

Θωμάς Πασχάλης, 
Κτηματική Υπηρεσία Πέλλας 

Την Πέμπτη 30/6, οι εργαζό-
μενοι του Υπουργείου Οικο-

νομικών πραγματοποίησαν νέα
παράσταση διαμαρτυρίας έξω
από το Υπουργείο στη Νίκης,
διεκδικώντας την απόδοση της
Προσωπικής Διαφοράς και τον
τερματισμό της μισθολογικής
ανισότητας.

Ο υπεύθυνος γραφείου του
Υπουργού που υποδέχτηκε τους
εκπροσώπους των Ομοσπον-
διών, επανέλαβε την άρνηση της
κυβέρνησης για υλοποίηση του
αιτήματος, παραπέμποντάς το
στο μέλλον, όταν βρεθεί... δημο-
σιονομικός χώρος. 

Οι συνάδελφοι, πριν τη λήξη
της κινητοποίησης, ζήτησαν επί
τόπου από τη συνδικαλιστική
ηγεσία να δοθεί συνέχεια με νέα
συγκέντρωση, ώστε να συνεχι-
στεί η πίεση μέχρις ότου να
υποχωρήσει η κυβέρνηση.

Νίκος Τουρνάς, 
μέλος ΔΣ Συλλόγου Υπαλλήλων

πρώην ΓΓΔΕ (νυν ΑΑΔΕ)

ΗΘΟΠΟΙΟΙ

Έχουμε να συνεχίσουμε τη μάχη ενάντια στην κυβέρνηση γιατί ακόμα κι όσα κατα-
κτήσαμε θέλει να τα πάρει όλα πίσω. Σήμερα ακόμα περισσότερο που είμαστε

αντιμέτωποι με την ακρίβεια. 
Το μόνο αγαθό που μπορούμε να παράξουμε εμείς οι εργάτες της Τέχνης είναι Πολι-

τισμός. Και αυτή η κυβέρνηση των πλουσίων αυτό το έχει ρίξει στα Τάρταρα. Γι’ αυτό
μπροστά μας έχουμε μάχες για μεγαλύτερες επιδοτήσεις στον Πολιτισμό, κυρίως στις
μικρές ομάδες, ενάντια στις σεξιστικές επιθέσεις και αποκλεισμούς, όπως σε ανάπη-
ρους συναδέλφους μας, και το αίτημα για ίδρυση δημόσιας και δωρεάν Σχολής Δρα-
ματικής Τέχνης. Όμως η κεντρική μας αιχμή πρέπει να είναι η Συλλογική Σύμβαση Ερ-
γασίας με αυξήσεις στους μισθούς, με πληρωμένες πρόβες, με όλα. Κλειδί για τη νίκη
είναι ο συντονισμός με τα υπόλοιπα, καλλιτεχνικά και όχι μόνο, εργατικά σωματεία.

Στη διαδικασία συγκρότησης του ΔΣ του ΣΕΗ για να μοιραστούν οι αρμοδιότητες,
ανέλαβα τη θέση του Συμβούλου Ραδιοτηλεόρασης, με κέντρο τις διεκδικήσεις των
ηθοποιών στην τηλεόραση. Αυτό που συμβαίνει εκεί είναι να αμείβονται πλουσιοπάρο-
χα οι μεγάλοι πρωταγωνιστές και στους υπόλοιπους να δίνουν ένα κομμάτι ψωμί.

Αλέξης Μαρτζούκος, ΔΣ του ΣΕΗ με την Ανατρεπτική Συσπείρωση Ηθοποιών

ΝΟΜΟΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ  Τα “Μεσάνυχτα”
της Κεραμέως δεν θα περάσουν

Μεσάνυχτα Δευτέρας η Κεραμέως κατέθεσε
στη Βουλή τον νέο νόμο - πλαίσιο για τα
ΑΕΙ. Απεργία και διαδήλωση κάλεσαν το

αμέσως επόμενο πρωί, την Τρίτη 5/7, η ΠΟΣΔΕΠ
και η ΠΟΣΕΕΔΙΠ μαζί με φοιτητικούς συλλόγους.

«Ο νέος Νόμος Πλαίσιο περιλαμβάνει όλες τις
φιλοδοξίες που οι κυβερνήσεις και τα αρπαχτικά
των επιχειρήσεων έχουν αναγκαστεί να βάλουν
επανειλημμένα στα συρτάρια τα τελευταία 30 χρό-
νια» επισημαίνει το ΣΕΚ στις Σχολές σε ανακοίνω-
σή του και εξηγεί: «Συγχωνεύσεις, καταργήσεις
τμημάτων, ανώτατο όριο φοίτησης ν+2 και δια-
γραφές φοιτητών, θέσπιση διδάκτρων, προώθηση
των ιδιωτικοποιήσεων μέσω των “Εταιρειών Αξιο-
ποίησης - Διαχείρισης Περιουσίας των ΑΕΙ”, ακόμα
και ενοικίαση πανεπιστημιακής περιουσίας σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις. 

Σαν να μην έφταναν αυτά, με προσθήκη της τε-
λευταίας στιγμής η κυβέρνηση θέλει να αποσπά-
σει την παιδαγωγική επάρκεια από το πτυχίο των
καθηγητικών σχολών. Με πρόβλεψη για ξεχωριστά
προγράμματα σπουδών παιδαγωγικής και διδακτι-
κής επάρκειας που μάλιστα θα έχουν όριο εισα-
κτέων, χωρίς καμία πρόβλεψη για τη χρηματοδό-
τησή τους. 

Αυτό το συρρικνωμένο και ιδιωτικοποιημένο πα-
νεπιστήμιο των start-ups, κομμένο και ραμμένο
στις ανάγκες της αγοράς, όπου ακόμα και οι διδα-
κτικές επάρκειες γίνονται εμπόρευμα, έρχονται να
εξυπηρετήσουν η κατάργηση των πρυτανικών
εκλογών, η θέσπιση “Συμβουλίου Φοιτητών” και η
επιμονή της κυβέρνησης να μπει η αστυνομία στις
σχολές… Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, μαζί με
τους εργαζόμενους στα Πανεπιστήμια, εκπαιδευτι-
κούς, διοικητικούς και όλο το προσωπικό, έχουμε
τη δύναμη να τους σταματήσουμε και πάλι».

«Ο νέος νόμος πλαίσιο φέρνει τη διάλυση των
δημοσίων πανεπιστημίων» τονίζει στην Εργατική
Αλληλεγγύη η Μαρία Καστελιώτη, φοιτήτρια στη
Φιλοσοφική της Αθήνας και μέλος του ΣΕΚ στις
Σχολές. «Μέσα από μια σειρά μέτρα δεν θα μιλάμε
πια για δημόσια δωρεάν Παιδεία αλλά για άνοιγμα
στους μάνατζερς και τις εταιρείες. Συν τοις άλλοις
μέσα σε ένα βράδυ χωρίς να ακολουθήσει καν την
επίσημη θεσμική οδό ανακοίνωσε ότι οι καθηγητι-
κές σχολές χάνουν την παιδαγωγική επάρκεια που
έδινε το πτυχίο για να μπορείς να διδάξεις. Αυτό
σημαίνει πρόσθετες διαδικασίες μετά τη σχολή,
πληρώνοντας κι από την τσέπη, για να μπορέσεις
να την εξασφαλίσεις. Είναι θετικό βήμα ότι σήμε-
ρα οι καθηγητές των πανεπιστημίων μετά από και-

ρό βγαίνουν σε απεργία. Χρειάζεται να κλιμακώ-
σουμε τόσο εμείς από τη μεριά των φοιτητικών
συλλόγων όσο και τα μέλη ΔΕΠ και να προχωρή-
σουμε με καταλήψεις κι απεργίες ακόμα κι αν ψη-
φιστεί ο νόμος πλαίσιο, για να τον ανατρέψουμε».

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στα Προπύλαια
και βάδισαν μέχρι τη Βουλή.

Πανεπιστήμια - επιχειρήσεις
«Υπερασπιζόμαστε τα πανεπιστήμια απέναντι

στη μετατροπή τους σε επιχείρηση. Οφείλουμε να
το υπερασπιστούμε και για εμάς ως εργαζόμε-
νους/ες σε αυτό και για τους φοιτητές/ριες αλλά
κυρίως για τη γνώση που θα παράγεται. Ο στόχος
των πανεπιστημίων δεν θα πρέπει να είναι πως θα
βγάλουν παραπάνω κέρδη οι ιδιωτικές επιχειρή-
σεις αλλά το να παραχθεί επιστημονική γνώση
ωφέλιμη για την κοινωνία» μας λέει η Ιωάννα Λού-
βρου, μέλος ΕΔΙΠ (Εργαστηριακό Διδακτικό Προ-
σωπικό) στο ΕΚΠΑ. «Κλασικά η υπουργός Παιδεί-
ας, όπως γίνεται συνήθως, εξαπολύει μια τέτοια
επίθεση μέσα στη μέση του καλοκαιριού για να
αποφύγει αντιδράσεις. Το σίγουρο είναι όμως ότι
η αγωνιστική διάθεση και τα αντανακλαστικά
υπάρχουν κι αυτό φάνηκε για παράδειγμα στην κι-
νητοποίηση ενάντια στην πανεπιστημιακή αστυνο-
μία που σε σύντομο χρόνο κινητοποιήθηκαν χιλιά-
δες στις πύλες των μεγάλων πανεπιστημίων.
Έχουμε την εμπειρία από παλαιότερες μεγάλες κι-
νητοποιήσεις, όπως το 2013, χρειάζεται να τις εκ-
μεταλλευτούμε. Οργάνωση από τα κάτω και απερ-
γιακή κινητοποίηση για να τους σταματήσουμε».

Ο Πέτρος Γαγανάκης, καθηγητής στο Ιστορικό
Αρχαιολογικό του ΕΚΠΑ και γραμματέας του συλ-
λόγου ΔΕΠ συμπληρώνει: «Ο νόμος που κατατέ-
θηκε διαλύει το δημόσιο πανεπιστήμιο. Αντικαθι-
στά τα πτυχία με διπλώματα δεξιοτήτων τα οποία
θα δημιουργούν επισφαλώς εργαζόμενους πτυχι-
ούχους. Επιβάλει δίδακτρα σε όλα τα μεταπτυχια-
κά κι οσονούπω και στα προπτυχιακά. Η λογική εί-
ναι σαφής. Κάθε χρόνο κόβεται η πρόσβαση σε χι-
λιάδες μαθητές, γίνεται όλο και δυσκολότερο να
σπουδάσεις κι έτσι καταλήγουμε να καταργείται η
κοινωνική κινητικότητα μέσω της μόρφωσης και
της πανεπιστημιακής γνώσης. Πλέον τα πανεπι-
στήμια θα είναι μόνο για τους πλουσίους. Παρόλα
αυτά τόσα χρόνια πολλοί νόμοι ψηφίστηκαν αλλά
ελάχιστοι εφαρμόστηκαν. Εμείς θα είμαστε εδώ
και θα κάνουμε το παν για να μην εφαρμοστεί ο
νόμος. Θα χρειαστεί να κλιμακώσουμε».

Σ.Μ.

5/7, Διαδήλωση στην Αθήνα ενάντια στον νέο Νόμο Πλαίσιο. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης



ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/7 
καφέ Μύρτιλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ 7:30μμ 
Ομιλήτρια: Τζέρυ Μιλούση

ΠΑΤΗΣΙΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/7
καφέ El Punto, πάρκο Ιακωβάτων 7.30μμ 
Ομιλήτρια: Ρεμπέκα Ρούσου

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/7 πλατεία Μερκούρη 6.30μμ
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/7 καφέ Ηλιόπετρα. 
Θησέως και Αγίων Πάντων (στη στοά) 7μμ 
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 7/7 καφέ Σαόρσα, πλ. Αυδή, 8μμ
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

ΕΞΑΡΧΕΙΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/7 καφέ Blue Bear 7.30μμ 
Ομιλητής : Βασίλης Μυρσινιάς

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 7/7 Καφέ Περιμπανού 7μμ 
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας 

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ-ΚΟΥΚΑΚΙ
ΠΕΜΠΤΗ 7/7, 
καφέ «ο Θύμιος», πλ Δουργουτίου 8μμ
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΘΗΣΕΙΟ-ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 7/7 καφέ Περιβολάκι, 7.30μμ
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/7 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ 
Ομιλήτρια: Μαρίζα Ψαλτάκου

ΒΥΡΩΝΑΣ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/7 
καφενείο πλατείας Σμύρνης 7.30μμ 
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 7/7 
καφενείο Σαρδανάπαλος 8μμ
Ομιλήτρια: Τζούλη Καρούσου

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 
ΠΕΜΠΤΗ 7/7 καφέ Χόβολη 7μμ 
Ομιλητής : Μάνος Νικολάου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 7/7 
καφέ πλατείας Σουρμένων 8μμ
Ομιλήτρια: Βάσια Τσώνη

ΙΛΙΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 7/7Sweet Home 7.30μμ 
Όμιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΠΕΜΠΤΗ 7/7 
καφέ Πέτρος, πλ. Βαρνάβα 6.30μμ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/7 δημαρχείο 7.15μμ
Ομιλητής: Παναγιώτης Καραγιαννόπουλος

ΝΙΚΑΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 7/7 δημαρχείο 7μμ
Ομιλητής: Μάνος Καρτέρης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/7 
Θέατρο Εθνικής Αντίστασης, 
απέναντι ΟΤΕ 7μμ 
Ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/7 Κεντρική πλατεία Ιλίου 7μμ
Ομιλήτρια: Ελπίδα Ζαραδούκα

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/7 πλ. Ηρώ 7.30μμ
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/7 
καφέ Μέρες Ραδιοφώνου 7.30μμ
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

Θεσσαλονίκη

ΤΟΥΜΠΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/7 καφέ Κονάκι 7μμ
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΚΑΜΑΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 7/7 καφέ Μπαράκα 8μμ
Ομιλήτρια: Ιωάννα Κατλαμούση

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 7/7 καφέ Διόροφον 7μμ
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΠΕΜΠΤΗ 7/7 καφέ Πέτρος 7.30μμ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου

ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/7 βιβλιοπωλείο Μετεωρίτης,
Φωκίωνος Νέγρη 68 7.30μμ 
70 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στο
ΝΑΤΟ 
Ομιλητής: Παναγιώτης Γιαννακάκης

ΓΚΥΖΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/7 καφέ Κουτσό 7.30μμ 
53 χρόνια από την εξέγερση του Stonewall
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/7 καφέ Κουτσό 7.30μμ 
Ο πόλεμος "πρασινίζει" την κλιματική κατα-
στροφή
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας 

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/7 Πλ. Φελέκη, Ελευθερούπολη
7μμ
Ελεύθερες και δωρεάν αμβλώσεις
Ομιλήτρια: Σοφία Μπενζελούν

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/7 Δημαρχείο (ισόγειο) 8μμ
70 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στο
ΝΑΤΟ
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΜΑΡΟΥΣΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/7 Πλ. Ηρώων 7.30μμ
Για ποια παιδεία παλεύουμε
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ-ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/7, 
Δημαρχείο Αγ.Παρασκευής 7μμ
Ελεύθερες και δωρεάν αμβλώσεις
Ομιλήτρια: Ρία Φρύσσα

ΒΟΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/7 Θόλος 7μμ
Γκράμσι, ο «μοντέρνος πρίγκηπας»
Ομιλητής: Αλέξανδρος Μπακούσης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/7 πάρκο 626, 7.30μμ
Η πάλη για τη γυναικεία απελευθέρωση
Ομιλήτρια: Νίκη Ζουγανέλη

ΧΑΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/7 ΚΑΠΗ Παλιάς Πόλης 7.30μμ
53 χρόνια από την εξέγερση του Stonewall
Ομιλήτρια: Άννα Μαράκη

ΠΑΤΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/7 
καφέ aberto, Ρήγα Φερραίου 48-50 
(πλ. Όλγας) 7μμ
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλητής: Θάνος Παυλόπουλος

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/7 καφέ Ποέτα 8μμ
Οι αντιπολεμικές ρίζες της Αριστεράς
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 7/7 Πυρσινέλλα 1, 4ος ορ. 7μμ
30 χρόνια «Σοσιαλισμός από τα Κάτω»
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλου  
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Μαρξιστικά Φόρουμ

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

με τις ανθρώπινες ανάγκες.

Tον διεθνισμό
Στην παγκόσμια οικονομία κυριαρχούν οι
μεγάλες πολυεθνικές. Μόνο εάν παλέψου-
με όλοι μαζί σε παγκόσμιο επίπεδο, μπο-
ρούμε να σταματήσουμε τους πλούσιους
και δυνατούς που κυριαρχούν πάνω στον
πλανήτη.
Η πάλη για τον σοσιαλισμό μπορεί να πε-
τύχει μόνο εάν είναι παγκόσμια. 
Αυτό δείχνει και η εμπειρία της Ρωσίας
όπου ακόμα και μια νικηφόρα αλλά απομο-
νωμένη επανάσταση όπως ο Οκτώβρης
του ’17 ηττήθηκε κάτω από την πίεση της
παγκόσμιας αγοράς. Αυτό άνοιξε τον δρό-
μο για την επικράτηση του Στάλιν και την
μετατροπή της Ρωσίας σε κρατικό καπιτα-
λισμό. Του ίδιου τύπου καθεστώτα δημι-
ουργήθηκαν αργότερα στην Ανατολική Ευ-
ρώπη και την Κίνα.

Ενάντια στον ρατσισμό, 
τον ιμπεριαλισμό και την καταπίεση
Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε προ-
σπάθεια που έχει στόχο την διαίρεση της
εργατικής τάξης. Είμαστε αντίθετοι σε
μια Ελλάδα – φρούριο, κομμάτι μιας Ε.Ε –
φρούριο, που καταδικάζει πρόσφυγες και
μετανάστες να πεθαίνουν στα σύνορά
της και να αντιμετωπίζουν ρατσιστικές
διακρίσεις αν καταφέρουν να τα περά-
σουν. 
Υποστηρίζουμε το δικαίωμα όλων των αν-
θρώπων, ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή
και φύλο καθώς και όλους τους καταπιε-
σμένους να οργανώνουν την αντίστασή
τους. Υποστηρίζουμε όλα τα αυθεντικά
εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα. 
Παλεύουμε για την πραγματική κοινωνική,
πολιτική και οικονομική ισότητα των γυναι-
κών 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 κυ-
νήγι του κέρδους και τους ανταγωνι-
σμούς.

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

Πα λεύ ου με για
ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ
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TΕΤΑΡΤΗ 6/7
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Πλατεία Έβερεστ 7μ

Ν. ΣΜΥΡΝΗ Πλατεία ΑΒ 7μμ

ΠΕΜΠΤΗ 7/7
ΠΑΤΗΣΙΑ Άγιος Νικόλαος 6.30μμ

ΕΞΑΡΧΕΙΑ 
Βαλτετσίου και Μπενάκη 7μμ

ΓΚΥΖΗ πλατεία Γκύζη 7μμ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό 

ΚΥΨΕΛΗ Φωκίωνος 7.30μμ 

ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ 
Άνω Πετράλωνα Σταθμός 7μμ 

ΚΟΥΚΑΚΙ Γεωργάκη Ολυμπίου 7μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ Δημαρχείο 7μμ

ΘΗΣΕΙΟ Σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ

Ν.ΙΩΝΙΑ
Λεωφόρος Ηρακλείου οργανισμός
Νεότητας 7μμ

Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
Σταθμός ΗΣΑΠ Ηρακλείου 7μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ Πλατεία Δούρου 7μμ

ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 7μμ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ Γαρδένια 7μμ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 
ΑΒ Πλατεία Εθν. Αντίστασης 7μμ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 7μμ

ΠΑΓΚΡΑΤΙ πλ. Βαρνάβα 7μμ

ΠEΡΙΣΤΕΡΙ 7μμ Μουσείο ΕΑΜ

ΙΛΙΟΝ Κεντρική πλατεία Ιλίου 7μμ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζαντε 7μμ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Πλ. Ελευθερίας 7μμ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος με Καραΐσκου 7μ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Πλ. Λαού 7μ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Περίπτερο 4 του ΜΒ 
στην έκθεση βιβλίου

ΒΟΛΟΣ Πλατεία Αγ. Νικολάου 7μμ

ΠΑΤΡΑ Πλ Γεωργίου 7μμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 7μμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ πάρκο Γεωργιάδη 7μμ

ΕξορμήσειςΜαρξισμός: η απάντηση στις μάχες

Μαρξιστικά Φόρουμ Άλλα θέματα



Νο 1529, 6 Ιούλη 2022Η Αριστερά εργατικη αλληλεγγυη σελ.17

“Ας μην
αφήσουμε 
την ευκαιρία 
να πάει 
χαμένη”

Το τριήμερο εκδηλώσεων «Μαρ-
ξισμός 2022» δεν θα μπορούσε

να έρθει σε πιο κρίσιμη περίοδο. Ο
συνδυασμός της ακρίβειας, της
πολεμικής απειλής και της συνεχι-
ζόμενης πανδημίας συνθέτουν την
τέλεια καταιγίδα, φέρνουν βίαια
στο προσκήνιο ένα σύνολο αντιφά-
σεων που ταλανίζουν το καπιταλι-
στικό σύστημα. Οι δυνάμεις του
συστήματος ούτε μπορούν ούτε
θέλουν να δώσουν λύσεις καθώς η
διέξοδος από τη συνθήκη που βιώ-
νουμε συνδέεται άρρηκτα με τον
βαθύτατο κλονισμό της κερδοφο-
ρίας των μεγάλων επιχειρήσεων
και τη δικαίωση των αναγκών της
εργατικής τάξης, της νεολαίας,
των γυναικών, των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων
και των μεταναστών.

Φυσικά, τα παραπάνω δεν ση-
μαίνουν ότι επίκειται γραμμικά μία
άνοδος των επαναστατικών ιδεών
και πρακτικών. Αντιθέτως, η ανα-
τρεπτική Αριστερά βγαίνει από μία
περίοδο ήττας, κατακερματισμού
και υποχώρησης σε πολλαπλά επί-
πεδα. Ωστόσο, δεν έχει τον χρόνο
να «γλύψει τις πληγές της» αλλά
πρέπει να προσπαθήσει να υπερ-
βεί την κρίση της μέσα από την εμ-
πλοκή στις μεγάλες μάχες της πε-
ριόδου. Υπάρχει ανάγκη για μία
νέα προγραμματική πρόταση, που
θα συνδυάζει τις νέες προκλήσεις
με την πλούσια εμπειρία της πε-
ριόδου 2010-2015. Υπάρχει ανάγ-
κη για μία νέα φυσιογνωμία, συμ-
περιληπτική και δημοκρατική, που
θα ανταποκρίνεται στο νέο ρεύμα
ριζοσπαστισμού που βγαίνει στο
προσκήνιο.

Ενάντια σε ένα πλαίσιο απογοή-
τευσης και πίεσης από τον συστη-
μικό ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από τη ρε-
φορμιστική Αριστερά, το τελευταίο
διάστημα, μέσα στα κοινωνικά κι-
νήματα και τις μαζικές διαδικασίες
σωματείων και συλλόγων φάνηκε
μία τάση αναζωογόνησης για τους
αγώνες και για το πιο ριζοσπαστι-
κό ρεύμα εντός τους. Μαχητικά
και ενωτικά κατεβάσματα σημεί-
ωσαν μία σειρά από επιτυχίες που
μπορούν να αποτελέσουν «οδηγό»
για την επόμενη μέρα αλλά και για
τις επερχόμενες εκλογές. Ας μην
αφήσουμε την ευκαιρία να πάει
χαμένη!

Αλέξανδρος Μινωτάκης, 
Αναμέτρηση-οργάνωση για μια

νέα κομμουνιστική αριστερά 

Την Κυριακή 3 Ιούλη συνεδρίασε το Πανελ-
λαδικό Συντονιστικό Όργανο (ΠΣΟ) της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε μια κρίσιμη στιγμή στην

οποία οι προκλήσεις για το εργατικό κίνημα, τη
μαχόμενη αριστερά και το μέτωπο της αντικαπι-
ταλιστικής Αριστεράς είναι μεγάλες. Ο κεντρι-
κός άξονας της συζήτησης που αναπτύχθηκε
στο ΠΣΟ ήταν η εκτίμηση της πολιτικής κατά-
στασης και η στάση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ απέναντι
στην επιταχυνόμενη κρίση της κυβέρνησης ΝΔ
που κάνει σχεδόν βέβαιο το σενάριο των πρό-
ωρων εκλογών τον Σεπτέμβρη. 

Το κείμενο τοποθέτησης του ΣΕΚ στη συνε-
δρίαση του ΠΣΟ είχε σαν αφετηρία την εκτίμη-
ση ότι η πολύπλευρη κρίση του συστήματος
(στασιμοπληθωρισμός, ιμπεριαλιστικός πόλεμος
και ανταγωνισμοί, περιβαλλοντική καταστροφή
και πανδημία) γεννάει μαζική κοινωνική δυσαρέ-
σκεια, ριζοσπαστικοποίηση και αγώνες που προ-
καλούν και πολιτική κρίση στις άρχουσες τάξεις.
Όπως ανέφερε το κείμενο: 

«Οι αγώνες και οι πολιτικές εμπειρίες της ερ-
γατικής τάξης και της νεολαίας είναι παράγον-
τας που τροφοδοτεί την πολιτική κρίση των ‘από
πάνω’. Η κρίση της κυβέρνησης της ΝΔ είναι χα-
ρακτηριστική από αυτή την άποψη. 

Ο ελληνικός καπιταλισμός είναι πράγματι
ένας «αδύναμος κρίκος» του παγκόσμιου συστή-
ματος, γιατί μπαίνει στη νέα φάση της κρίσης
αδυνατισμένος και υπερχρεωμένος. Όμως, εξί-
σου και ακόμα πιο σημαντικό στοιχείο της κρί-
σης της είναι ότι δεν μπόρεσε να πετύχει τον
βασικό της στόχο, να περάσει σαν οδοστρωτή-
ρας πάνω από τη συλλογικότητα της εργατικής
τάξης, του μαζικού κινήματος και να περιθωριο-
ποιήσει τις ιδέες της Αριστεράς». 

Σαν ΣΕΚ επισημάναμε και σε αυτή την περί-
πτωση ότι η ΑΝΤΑΡΣΥΑ έχει χάσει ευκαιρίες «να
διεκδικήσει να εκφράσει το ρεύμα προς τα αρι-
στερά που έχει διαμορφωθεί στην εργατική τάξη
και τη νεολαία», αντίθετα έχει μπει σε κατάσταση

εσωστρέφειας και κρίσης. Για να την ξεπεράσει
χρειάζεται μια αποφασιστική ρήξη με αυτή την
κληρονομιά. Άμεσα με αφετηρία τη μάχη των
πρόωρων εκλογών. Όπως αναφέρει το κείμενο:

«Η παρέμβασή μας στις εκλογές χρειάζεται να
έχει στο κέντρο της την κόντρα με τη δολοφονι-
κή κυβέρνηση της ΝΔ και το δυνάμωμα της αρι-
στερής, μαχητικής, αντιπολίτευσης κόντρα στις
επιθέσεις της άρχουσας τάξης. Να δώσει δηλα-
δή το στίγμα ότι ο δρόμος για να βρουν δικαίω-
ση όλα τα αιτήματα και οι ελπίδες του κόσμου
που σιχαίνεται και παλεύει τη ΝΔ δεν περνάει
από την «προοδευτική διακυβέρνηση» που υπό-
σχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και παζαρεύει το ΜΕΡΑ25 αλλά
από το δυνάμωμα της πάλης μας στο πεζοδρό-
μιο και τις απεργίες.

Εμπειρίες
Μια τέτοια απεύθυνση πατάει στις πολιτικές

και κινηματικές εμπειρίες χιλιάδων αγωνιστριών
και αγωνιστών, Από τους απεργούς της Cosco
μέχρι τη νεολαία που πλημμύρισε με ριζοσπα-
στισμό το πρόσφατο Pride αγνοώντας όλους
τους ‘μεγαλόσχημους’ κυβερνητικούς που πή-
γαν να πάρουν εύσημα προοδευτισμού. Από
τους εργαζόμενους/ες που κυνηγάνε τον Μη-
τσοτάκη και τους υπουργούς του στα προαύλια
των νοσοκομείων μέχρι τους φοιτητές/τριες που
τσαλακώνουν την Κεραμέως και τον Θεοδωρικά-
κο. Πριν ένα μήνα, σε δημοσκόπηση που έκανε
οργανισμός της βρετανικής κυβέρνησης, η Ελ-
λάδα ήταν κορυφή πανευρωπαϊκά σε απαντή-
σεις που έριχναν την ευθύνη για τον πόλεμο
στην Ουκρανία στο ΝΑΤΟ και την Ρωσία. 

Γι’ αυτό η ΑΝΤΑΡΣΥΑ χρειάζεται να πάρει
άμεσα την πρωτοβουλία και να απευθύνει κάλε-
σμα για συνεργασία στις εκλογές σε όλες τις
δυνάμεις της Αριστεράς που δεν τοποθετούνται
στη τροχιά της ‘προοδευτικής κυβέρνησης’ που
προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ένα κάλεσμα για συμπό-
ρευση στις κάλπες με κεντρικά σημεία όλες τις
αιχμές που έχουν αναδείξει οι αγώνες το προ-

ηγούμενο διάστημα.
Αυτό το κάλεσμα χρειάζεται να το απευθύνει

άμεσα η ΑΝΤΑΡΣΥΑ στην ηγεσία και τη βάση των
κομμάτων και των οργανώσεων όλης της μαχόμε-
νης Αριστεράς. Στόχος μας πρέπει να είναι ο ειλι-
κρινής διάλογος για κοινή δράση και παρέμβαση
και όχι η μεθόδευση αποκλεισμών. Οι συνεργα-
σίες με δυνάμεις της μαχόμενης αριστεράς στο
συνέδριο της ΟΕΝΓΕ ή στις φοιτητικές εκλογές
με τα κοινά εκλογικά κατεβάσματα ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ,
είναι πετυχημένα παραδείγματα προς αυτή την
κατεύθυνση και θα πρέπει να επιδιώξουμε να γε-
νικευτούν και σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο».

Η πρόταση αυτή πήρε μορφή στη διαδικασία
των τροπολογιών και προσθηκών πάνω στο κεί-
μενο του σχεδίου Πολιτικής Απόφασης του
ΠΣΟ. Συγκεκριμένα προτείναμε ότι η εκλογική
παρέμβαση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ πρέπει να γίνει:

«με στόχο να συσπειρώσει τις αγωνίστριες και
τους αγωνιστές που δίνουν τις μάχες ενάντια
στη ΝΔ και ψάχνουν για εναλλακτική πέρα από
τα όρια της ‘προοδευτικής διακυβέρνησης’ που
υπόσχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και παζαρεύει το ΜΕΡΑ25.
Για δυνατή, μαχητική, αριστερή αντιπολίτευση
κόντρα στις επιθέσεις της άρχουσας τάξης». Η
πρόταση αυτή έγινε δεκτή.

Με βάση αυτό τον προσανατολισμό, προτείνα-
με ότι το ΠΣΟ πρέπει να καλέσει άμεσα, μέχρι
τις 15 Ιούλη «ανοιχτή σύσκεψη όλων των δυνά-
μεων της μαχόμενης αριστεράς με στόχο την
εκλογική συνεργασία». Αυτή η πρόταση απορρί-
φθηκε κατά πλειοψηφία από το σώμα. Μ’ αυτό
το δεδομένο αναγκαστήκαμε να καταψηφίσουμε
συνολικά το σχέδιο πολιτικής απόφασης.

Η στάση της πλειοψηφίας του ΠΣΟ είναι λά-
θος και οδηγεί σε περαιτέρω περιχαράκωση στο
όνομα μιας βιαστικής εκλογικής καταγραφής.
Σαν ΣΕΚ δεν παραιτούμαστε από την προσπά-
θεια να προχωρήσει η συνεργασία της μαχόμε-
νης Αριστεράς. 

Λέανδρος Μπόλαρης

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ ΤΟ ΠΣΟ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Σταυροδρόμι μπροστά στις εκλογές

1/3, Αντιπολεμικό συλλαλητήριο στην Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο στον ΜΑΡΞΙΣΜΟ 2022

Ξεκινά την Παρασκευή το Φεστιβάλ Μαρ-
ξισμός 2022 και το Μαρξιστικό Βιβλιο-
πωλείο θα εγκατασταθεί για τρεις μέρες

στη Νομική με όλο τον πλούτο της μαρξιστι-
κής σκέψης και εκατοντάδες τίτλους. Εδώ θα
προτείνουμε κάποια βιβλία που συνδέονται με
τους θεματικούς κύκλους των συζητήσεων του
τριήμερου Φεστιβάλ. 

Η επαναστατική παράδοση
Στα τραπέζια του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλεί-

ου στη Νομική θα βρείτε όλα τα βιβλία των
κλασικών του μαρξισμού. Ανάμεσά τους: το
«Κομμουνιστικό Μανιφέστο» των Μαρξ-Ένγ-
κελς, «Σοσιαλισμός, Ουτοπικός ή επιστημονι-
κός» του Ένγκελς, «Κράτος και Επανάσταση»
του Λένιν, «Διαρκής Επανάσταση» του Τρό-
τσκι, «Μεταρρύθμιση ή Επανάσταση» της Ρό-
ζας Λούξεμπουργκ, «Οι Θέσεις της Λυών» του
Γκράμσι. 

Ακόμα θα βρείτε βιβλία εισαγωγικά στις ιδέ-
ες και τη δράση των κλασικών του μαρξισμού:
τους «Επαναστατικούς οδηγούς» για τον Μαρξ
και τον Λένιν, το «Μαρξισμός, Θεωρία και Πρά-
ξη» του Χάρμαν, το «Ο Λένιν σήμερα» (με ένα
κεφάλαιο για την επαναστατική εφημερίδα), το
«Μαρξισμός του Τρότσκι» του Ντ. Χάλας, το
«Ρόζα Λούξεμπουργκ» του Τ. Κλιφ, το «Γκράμ-
σι, η ζωή και οι ιδέες ενός επαναστάτη» του
Χάρμαν.

Η κληρονομιά του Οκτώβρη
Η εργατική επανάσταση στη Ρωσία το 1917

ήταν το πανηγύρι των καταπιεσμένων, αλλά
χρειάστηκαν μάχες και πολιτικές επιλογές από
τους Μπολσεβίκους για να φτάσει στη νίκη. Η
μπροσούρα «Πώς νίκησε η Ρώσικη Επανάστα-
ση» του Ν. Λούντου συνοψίζει αυτές τις κρίσι-
μες καμπές και επιλογές. Πολύ αναλυτικότερα
παρουσιάζονται στα «Διδάγματα του Οκτώ-
βρη» του Τρότσκι και στο δεύτερο τόμο της
βιογραφίας του Λένιν από τον Τ. Κλιφ «Λένιν
1914-1917, Όλη η εξουσία στα σοβιέτ».

Η σταλινική αντεπανάσταση κατάστρεψε τις
κατακτήσεις του Οκτώβρη. Τη μαρξιστική ανά-
λυση για το πώς έγινε αυτό θα τη βρείτε στα
βιβλία: «Πώς χάθηκε η Ρώσικη Επανάσταση»
των Καλλίνικος, Χάρμαν, Γκαργκάνα, στο κλα-
σικό έργο του Τ. Κλιφ «Κρατικός καπιταλισμός
στη Ρωσία» και στον τρίτο τόμο της βιογραφία
του Τρότσκι από τον Κλιφ με τίτλο «Η πάλη
ενάντια στη σταλινική γραφειοκρατία». Μια
ανάλυση ‘από τα μέσα’ για τα σταλινικά καθε-
στώτα της Ανατολικής Ευρώπης παρουσιάζεται
στο βιβλίο των Κουρόν-Μοντζελέφσκι «Ανοικτή
επιστολή στο Πολωνικό Εργατικό Κόμμα». Επί-
σης μπορείτε να βρείτε τα κλασικά βιβλία του
Βίκτορ Σερζ «Έτος ένα της Ρώσικης Επανά-
στασης» και «Από τον Λένιν στον Στάλιν»

Καταπίεση και απελευθέρωση
Η μάχη ενάντια στην επίθεση στις εκτρώσεις

έχει ξαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση
για το σεξισμό και τις αιτίες του. Όσες και
όσοι δεν έχετε διαβάσει το βιβλίο της Μαρίας
Στύλλου «Η πάλη για την απελευθέρωση των
γυναικών» φροντίστε να προμηθευτείτε την
πρόσφατη 3η έκδοσή του. Τις ρίζες της γυναι-
κείας καταπίεσης αναλύει ο Ένγκελς στο κλα-
σικό βιβλίο του «Η καταγωγή της οικογένειας,

της ατομικής ιδιοκτησίας και του κράτους»,
αλλά και ο Κ. Χάρμαν στο «Ο Ένγκελς και η
καταγωγή της ανθρώπινης κοινωνίας». Την
πρώτη απεργία εργατριών την Ελλάδα στον
Πειραιά περιγράφει η Ι. Αυδή-Καλκάνη στο
«Εκείνο το πρωί», ενώ η Ν. Βαΐου εξετάζει την
«Αθέατη εργασία των γυναικών στη συγκρότη-
ση της πόλης». 

Δεκάδες χιλιάδες κόσμος συμμετείχε στο
φετινό Pride, αλλά τα δικαστήρια αποφυλακί-
ζουν το δολοφόνο του Ζακ. Διαβάστε το βιβλίο
του Κ. Τορπουζίδη «Ομοφυλοφιλία, σεξουαλι-
κότητα και πάλη για την απελευθέρωση».

Ο καπιταλισμός μέσα στην κρίση του δεν κα-
ταπιέζει μόνο με τις διακρίσεις αλλά και χτυ-
πώντας την ψυχική υγεία μας, όπως φάνηκε
ακόμα περισσότερο στη διάρκεια της πανδη-
μίας. Ο Ίαν Φέργκιουσον εξηγεί από μαρξιστι-
κή σκοπιά το γιατί και προτείνει τρόπους για
να παλέψουμε στην τελευταία έκδοση του ΜΒ
«Μαρξισμός, Πολιτική, και Ψυχική Δυσφορία».

Οικονομική κρίση
Το βιβλίο του Κρις Χάρμαν «Καπιταλισμός

Ζόμπι», εκτός από την ανάλυση των κρίσεων
του καπιταλισμού, αποτελεί την καλύτερη πα-
ρουσίαση της μαρξιστικής θεωρίας για την οι-
κονομία. Μια συνοπτική εισαγωγή στα βασικά
σημεία αυτής της θεωρίας είναι και «Η οικονο-
μία του τρελοκομείου» του ίδιου συγγραφέα.
Το βιβλίο του Μαρξ «Μισθωτή εργασία και κε-
φάλαιο» εξηγεί τις ρίζες της εκμετάλλευσης,
ενώ το «Μισθός, τιμή κέρδος» δίνει απαντή-
σεις και στα σημερινά ερωτήματα για το ποιος
φταίει για τον πληθωρισμό. Το πώς συγκεκρι-
μενοποιείται η κρίση στην Ελλάδα θα διαβάσε-
τε στον συλλογικό τόμο «Ο ελληνικός καπιτα-
λισμός, η παγκόσμια οικονομία και η κρίση».

Η εργατική τάξη
Η εργατική τάξη και η νεολαία δεν έπαψε

ούτε στιγμή να δίνει μάχες ενάντια στις επιθέ-
σεις των κυβερνήσεων. Δείτε το πανόραμα
των απεργιών και των διαδηλώσεων στο «Η
εργατική αντίσταση στα μνημόνια» και διαβά-
στε το βιβλίο «Η εργατική τάξη σήμερα» του Λ.
Μπόλαρη. Τη δύναμη των απεργιών από τα κά-

τω και πώς ξεπερνιούνται οι συμβιβασμοί των
γραφειοκρατικών ηγεσιών αναλύει η Ρόζα
Λούξεμπουργκ στο βιβλίο της «Μαζική απερ-
γία, κόμμα, συνδικάτα».

Ιμπεριαλισμός και πόλεμος
Δυο πρόσφατες εκδόσεις του ΜΒ, η μπρο-

σούρα «10+1 ερωτήσεις και απαντήσεις για
τον πόλεμο στην Ουκρανία» και «Ουκρανία –
σταυροδρόμι ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών»,
του Λ. Μπόλαρη, αναλύουν τον χαρακτήρα
του πολέμου στην Ουκρανία και τα καθήκοντα
του αντιπολεμικού κινήματος. Τις πραγματικές
αιτίες πίσω από τους ανταγωνισμούς ανιχνεύει
ο Λένιν στο κλασικό έργο του «Ιμπεριαλισμός –
ανώτατο στάδιο του καπιταλισμού» και ο
Μπουχάριν στο «Ιμπεριαλισμός και παγκόσμια
οικονομία». Το πώς μεταφράζονται αυτοί οι αν-
ταγωνισμοί στη γειτονιά μας περιγράφει η
συλλογική έκδοση «Ελλάδα-Τουρκία, η σύγ-
κρουση των υποϊμπεριαλισμών» και το «Μέση
Ανατολή – από το διαρκή πόλεμο στη διαρκή
επανάσταση» του Ν. Λούντου. 

Για τους αγώνες ενάντια στον ιμπεριαλισμό
στον λεγόμενο Τρίτο Κόσμο και το ιστορικό
υπόβαθρο για την Αριστερά στη Λατινική Αμε-
ρική θα βρείτε στα βιβλία «Ο Τσε και η επανά-
σταση στην Κούβα», «Χιλή – η τραγωδία του
κοινοβουλευτικού δρόμου» και «Αργεντινή
2001 – από την κρίση στην εξέγερση». 

100 χρόνια από τη 
Μικρασιατική εκστρατεία

Στα τραπέζια του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλεί-
ου θα βρείτε πάρα πολλά βιβλία για την ιστο-
ρία του εργατικού κινήματος στην Ελλάδα.
Αξίζει να διαβάσετε για το πώς οι επαναστάτες
αντιμετώπισαν τον πόλεμο του ελληνικού καπι-
ταλισμού στη Μικρά Ασία στο βιβλίο του Λ.
Μπόλαρη «ΣΕΚΕ – οι επαναστατικές ρίζες της
Αριστεράς στην Ελλάδα» και του Παντελή
Πουλιόπουλου «Πόλεμος κατά του πολέμου».
Την ίδια περίοδο περιγράφουν και τα βιβλίο
του ιστορικού Δ. Λιβιεράτου «Κοινωνικοί αγώ-
νες στην Ελλάδα 1917-1923» και «Το εργατικό
συνδικαλιστικό κίνημα 1918-1926» του Θ. Καμ-
παγιάννη. Τέλος, «Η Μικρασιατική καταστρο-

φή» του Ν. Ψυρούκη εξακολουθεί να είναι από
τα βασικά αριστερά βιβλία για την ιμπεριαλι-
στική εκστρατεία του ελληνικού καπιταλισμού.

Περιβαλλοντική καταστροφή
Ο συλλογικός τόμος «Πανδημία/Κλιματική

αλλαγή -  ενάντια στον καπιταλισμό της κατα-
στροφής» συνδέει την υγειονομική με την πε-
ριβαλλοντική κρίση του συστήματος και δίνει
απαντήσεις τόσο για τις αιτίες, όσο και για τη
δράση με την οποία μπορούμε να τη σταματή-
σουμε. Η μπροσούρα του Γ. Ράγκου «Το εμβό-
λιο χρειάζεται εργατικό έλεγχο» παρεμβαίνει
σε μια συζήτηση που συνεχίζει να απασχολεί
την αριστερά και το εργατικό κίνημα από το
ξεκίνημα του covid-19.

Το αντιρατσιστικό 
και αντιφασιστικό κίνημα

Καθώς εξελίσσεται η δίκη σε δεύτερο βαθμό
της Χρυσής Αυγής το βιβλίο της Λ. Βερδέ και
της Α. Φράγκου «Η Καταδίκη – Εγκληματική
οργάνωση ΧΑ» δείχνει το πώς η συνεχής αντι-
φασιστική πάλη μέσα κι έξω από τα δικαστή-
ρια είναι ο δρόμος για να κλείσουμε τους ναζί
στη φυλακή για πάντα. Το ίδιο κάνουν και άλ-
λα αντιφασιστικά βιβλία που έχει εκδώσει το
ΜΒ, όπως το «Φάκελος Χρυσή Αυγή» της Κ.
Θωίδου και του Γ. Πίττα. Το ιστορικό υπόβα-
θρο για τις ενιαιομετωπικές τακτικές που χρει-
άζεται το εργατικό κίνημα σε αυτήν τη μάχη
διαβάζουμε στο βιβλίο του Τρότσκι «Η πάλη
ενάντια στο φασισμό στη Γερμανία» και του Τ.
Μπίαν «Arditi del popolo».

Οι ρατσιστικές επιθέσεις της κυβέρνησης σε
πρόσφυγες και μετανάστες τρέφουν τους φα-
σίστες. Ο Αλεξ Καλλίνικος αναλύει τις ρίζες
του ρατσισμού από τη γέννηση του καπιταλι-
σμού μέχρι τις μέρες μας στο βιβλίο του «Ρα-
τσισμός – τι είναι και πώς παλεύεται», ενώ το
«Γκρεμίστε το φράχτη – Ανοίξτε τα σύνορα»
αναδεικνύει τις μάχες ενάντια στην ρατσιστική
Ευρώπη-φρούριο.

Η Αριστερά στην Ελλάδα
Το βιβλίο για το ΣΕΚΕ, που ήδη αναφέραμε,

συμπληρώνουν μια σειρά από άλλες εκδόσεις
του ΜΒ για την ιστορία του εργατικού κινήμα-
τος και της Αριστεράς στην Ελλάδα: το κλασι-
κό βιβλίο του Παντελή Πουλιόπουλου «Δημο-
κρατική ή σοσιαλιστική επανάσταση στην Ελ-
λάδα» (μια πρώτη κριτική στη ρεφορμιστική
στροφή του ΚΚΕ τη δεκαετία του 1930). «Αντί-
σταση – η επανάσταση που χάθηκε», «Ο εμφύ-
λιος πόλεμος 1946-1949», «Ιουλιανά 1965»,
«Το πολυτεχνείο είναι εδώ! Ο δρόμος του Νο-
έμβρη επαναστατικός», «Οι ρίζες της επανα-
στατικής αριστεράς στην Ελλάδα» (μια συλλο-
γή κειμένων από την εφημερίδα της ΟΣΕ στη
δικτατορία). Και τέλος, μη χάσετε την αφιερω-
μένη στα 50χρονα του ΣΕΚ έκδοση «50 χρόνια
αγώνες για την επανάσταση και τον Σοσιαλι-
σμό» με κείμενα και αναλύσεις της ΟΣΕ και
του ΣΕΚ από τη δικτατορία και τη Μεταπολί-
τευση μέχρι σήμερα. Μαζί και το λεύκωμα «30
χρόνια φεστιβάλ επαναστατικών ιδεών» με
όλες τις έγχρωμες αφίσες των φεστιβάλ ‘Μαρ-
ξισμού’ από το 1988 που ξεκίνησαν μέχρι το
2018.

Κώστας Πίττας



Το νέο τεύχος Ιουλίου – Αυγούστου του περιοδικού
Σοσιαλισμός από τα Κάτω μόλις κυκλοφόρησε και θα
μπορείτε να το προμηθευτείτε από το Φεστιβάλ

ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ 8-10 Ιούλη στη Νομική, από το Μαρξιστικό Βι-
βλιοπωλείο και τα άλλα βιβλιοπωλεία, αλλά κι από τις εξορ-
μήσεις των τοπικών πυρήνων του ΣΕΚ σε όλη τη χώρα.

Το περιοδικό ξεκινάει με το άρθρο «Αριστερή απάντη-
ση στα αδιέξοδα της ΝΔ» στο οποίο ο Πάνος Γκαργκά-
νας περιγράφει το περιβάλλον της οικονομικής και πολι-
τικής κρίσης στο οποίο βυθίζεται ο Μητσοτάκης  πηγαί-
νοντας για εκλογές. 

«Η προσπάθεια του Μητσοτάκη να αποφύγει τα χειρό-
τερα πηγαίνοντας σε εκλογές το φθινόπωρο, πριν πέσει
η “βαρυχειμωνιά” με την άνοδο των επιτοκίων και τη νέα
κρίση χρέους, τους νέους κύκλους της πανδημίας και τα
βάρη ενός μακρόσυρτου πολέμου φθοράς, ανοίγει ευ-
καιρίες για το εργατικό κίνημα. Μπορούμε να μαυρίσου-
με τη Νέα Δημοκρατία στις κάλπες και να αξιοποιήσουμε
τη στροφή αριστερά για να βγει η εργατική τάξη πιο δυ-
νατή και οργανωτικά στους χώρους δουλειάς και πολιτι-
κά με αντικαπιταλιστικό προσανατολισμό» ξεκαθαρίζει,
προτείνοντας τον προσανατολισμό για την αριστερά:
«Παλεύουμε για την ενότητα των αγώνων χωρίς σεχταρι-
στικές διασπάσεις που τους αποδυναμώνουν. Αξιοποιού-
με τις πολιτικές μάχες, και τις εκλογικές, για να ενι-
σχύουμε την δυναμική και την οργάνωση της τάξης μας.
Δεν αναβάλουμε τις απεργίες για χάρη της προεκλογικής
περιόδου. Και επιμένουμε στην προσπάθεια για να συγ-
κροτηθούν σε επαναστατικό κόμμα τα πιο μαχητικά κομ-
μάτια με βάση τη στρατηγική της σοσιαλιστικής επανά-
στασης, όπου οι εργάτες και οι εργάτριες επιβάλλουν
τον έλεγχό τους στην οικονομία και στην πολιτική χάρη
στη δική τους συλλογικότητα και δημοκρατία», τονίζει
μεταξύ άλλων.

Με το άρθρο του «Στασιμοπληθωρισμός - Η γεροντική
ασθένεια του καπιταλισμού», ο Σωτήρης Κοντογιάννης
εξηγεί το φαινόμενο που οδηγεί στην εκτόξευση των τιμών κι
απαντάει στους μύθους των αστών οικονομολόγων που φτά-
νουν να αποδίδουν την κρίση ακόμα και στις εργατικές διεκδι-
κήσεις. «Σήμερα η βασική πηγή του πληθωρισμού είναι η
απροκάλυπτη διόγκωση της κερδοφορίας – μια ξετσίπωτη κλο-
πή από την πλευρά των κυρίαρχων τάξεων. Τα κέρδη των με-
γάλων εταιριών, με πρώτες και καλύτερες τις εταιρίες της
ενέργειας, έχουν απογειωθεί μέσα στους τελευταίους μήνες.
Με πρόσχημα τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις κυρώσεις σε
βάρος της Ρωσίας οι πολυεθνικές αυξάνουν τις τιμές και τα
κέρδη τους σε βάρος ολόκληρης της κοινωνίας. Οι χαμένοι
από τις ανατιμήσεις είναι οι εργάτες» σημειώνει.

Στο ζήτημα της πολεμικής σύγκρουσης στην Ουκρανία ανα-
φέρεται το άρθρο «Πόλεμος Φθοράς». Ύστερα από τέσσερις
μήνες μαχών, η ιμπεριαλιστική σύγκρουση ΝΑΤΟ-Ρωσίας στην
Ουκρανία εξελίσσεται σε μακρόσυρτο πόλεμο που αποσταθε-
ροποιεί κάθε γωνιά του πλανήτη. Ο Λέανδρος Μπόλαρης περι-
γράφει τη φάση στην οποία βρίσκεται σήμερα η πολεμική σύγ-
κρουση και τα μέτωπα που πυροδοτεί η αυξανόμενη όξυνση
των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών από τη Νοτιοανατολική
Ασία μέχρι το Αιγαίο: 

«Η φωτιά του πολέμου απειλεί να εξαπλωθεί. Κι η δύναμη
που μπορεί να τη σταματήσει δεν βρίσκεται στις κυβερνήσεις
και τη διπλωματία τους. Βρίσκεται στην εργατική τάξη, στη νε-
ολαία, στον κόσμο που πληρώνει το κόστος του πολέμου των
ιμπεριαλιστών και των ανταγωνισμών των αρχουσών τάξεων.

Όταν ξεκινούσε ο πόλεμος οι κυβερνήσεις της Δύσης πί-

στευαν ότι θα προχωρήσουν στον αφρό της “εθνικής συναίνε-
σης” ενάντια στον εχθρό. Όμως, σήμερα όλες αντιμετωπίζουν
κρίση… Αυτές τις εικόνες τις χρειαζόμαστε για να δυναμώσου-
με την Αριστερά που λέει ότι ο “εχθρός είναι στην ίδια μας τη
χώρα” και ρίχνει το βάρος της στο “πεζοδρόμιο” και τις απερ-
γίες. Αυτός είναι ο δρόμος για να φουντώσει το αντιπολεμικό
κίνημα και εδώ και παντού».

Απελευθέρωση
Το άρθρο της Μαρίας Στύλλου «Γυναίκες - Η διαλεκτική της

απελευθέρωσης» έρχεται να παρέμβει στη συζήτηση που ανα-
ζωπυρώθηκε με αφορμή την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστη-
ρίου των ΗΠΑ για την απαγόρευση των εκτρώσεων. Θυμίζει τις
πρόσφατες μάχες που έβγαλαν ξανά στο δρόμο το κίνημα
ενάντια στις σεξιστικές επιθέσεις αλλά και τις ρίζες των αγώ-
νων για την απελευθέρωση. Η ίδια η νομοθετική ρύθμιση του
1973 για νόμιμες αμβλώσεις που καταργεί τώρα το αμερικάνι-
κο δικαστήριο «ήταν αποτέλεσμα ενός τεράστιου κινήματος
των γυναικών που είχε δώσει μεγάλες και παρατεταμένες μά-
χες για ισότητα στους μισθούς, για ανατροπή όλων των περιο-
ρισμών και διακρίσεων σε βάρος των γυναικών, για το δικαίω-
μα στη σεξουαλικότητα, για δωρεάν αντισύλληψη, για ελεύθε-
ρες εκτρώσεις. Εκείνο το κίνημα είχε βγει μέσα από το δυνά-
μωμα της εργατικής τάξης με την έξοδο των γυναικών από το
σπίτι στην παραγωγή μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, με το κύ-
μα των εξεγέρσεων του Μάη ‘68, με την αυτοπεποίθηση και το
θάρρος ότι μπορούμε να νικάμε απέναντι σε αυτό το σύστημα,

να παλεύουμε και να προβάλλουμε την προοπτική της
Απελευθέρωσης. Αυτή η μάχη δεν τελείωσε. Ήταν και εί-
ναι μια συνεχής σύγκρουση και τώρα βρισκόμαστε ξανά
σε μια φάση αναμέτρησης. Το metoo έδειξε ότι το γυναι-
κείο κίνημα έχει δύναμη να παλεύει τους πλούσιους
(εκ)βιαστές της κυρίαρχης τάξης».

Ο Γιώργος Ράγκος με το άρθρο του «Αλληλεγγύη στην
Παλαιστίνη» διατρέχει όλη την ιστορία της ίδρυσης του
κράτους του Ισραήλ στηριγμένου πάνω στη ρατσιστική
ιδεολογία του σιωνισμού και την καταπίεση του Παλαιστι-
νιακού λαού, αλλά και τους μεγάλους αγώνες ενάντια
στην κατοχή. «Οι Παλαιστίνιοι έχουν κάθε δικαίωμα να
συνεχίσουν τον αγώνα ενάντια στην ισραηλινή κατοχή
και κάθε δικαίωμα να αντιστέκονται με όποιο μέσο επιλέ-
ξουν. Η αντίσταση των Παλαιστινίων αποδυναμώνει το Ισ-
ραήλ και τρομάζει τους ιμπεριαλιστές και τους συμμά-
χους τους σε όλη την περιοχή γι’ αυτό και πρέπει να την
υποστηρίζουμε. Η συμπαράσταση στον αγώνα των Πα-
λαιστινίων ενάντια στο ρατσιστικό κράτος του Ισραήλ εί-
ναι υπόθεση του εργατικού κινήματος και εδώ, κόντρα
στον ρόλο που παίζουν οι ελληνικές κυβερνήσεις ως πι-
στός σύμμαχος του κράτους – τρομοκράτη».

Mε το άρθρο του «Η Γαλλία μετά τις εκλογές» ο Δημή-
τρης Δασκαλάκης θυμίζει τους αγώνες και τα κινήματα
που έθρεψαν την οργή κατά του Μακρόν. Από τα Κίτρινα
Γιλέκα, μέχρι τις απεργίες ενάντια στην κυβερνητική
προσπάθεια για μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, ο Δ.
Δασκαλάκης επιχειρεί μια αναδρομή «απαραίτητη για να
καταλάβουμε τα αποτελέσματα των πρόσφατων εκλο-
γών. Η αστάθεια που έχει να αντιμετωπίσει ο Μακρόν
μπορεί να εκφράζεται στην χρωματική σύνθεση των
εδράνων του κοινοβουλίου αλλά έχει τις ρίζες της στο
πεζοδρόμιο. Τόσο ο ραγδαίος ρυθμός με τον οποίο ξέ-
φτισε η δημοτικότητα του Μακρόν, όσο και η δυναμική
που έφερε στο προσκήνιο την Ανυπόταχτη Γαλλία του
Ζαν Λικ Μελανσόν στις φετινές προεδρικές εκλογές και

στη συνέχεια την Νέα Λαϊκή Οικολογική και Κοινωνική Ένωση
(ΝΛΟΚΕ) στις βουλευτικές, πατάνε πάνω σε αυτούς τους αγώ-
νες». Το άρθρο τονίζει τις αντιφασιστικές προκλήσεις αλλά και
τις δυνατότητες που ανοίγονται για την Αριστερά στη συνέ-
χεια.

Η αρθρογραφία του νέου Σοσιαλισμός από τα Κάτω κλείνει
με το κείμενο του Πέτρου Κωνσταντίνου σχετικά με τη «Μάχη
για τη νέα δίκη – καταδίκη των νεοναζί». Ανατρέχοντας στις μά-
χες χρόνων που οδήγησαν στην ιστορική απόφαση της 7ης
Οκτώβρη του 2020 και την πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση,
υπογραμμίζει ότι «Το κλειδί λοιπόν της καταδίκης στη νέα δίκη
της ΧΑ βρίσκεται ξανά στα χέρια του αντιφασιστικού κινήμα-
τος. Να μην αφήσουμε ούτε μια σπιθαμή χώρου για να πατή-
σουν στις γειτονιές μας αξιοποιώντας την κρίση και τις βου-
λευτικές εκλογές. Να κάνουμε τη νέα καμπάνια της δίκης υπό-
θεση της οργανωμένης εργατικής τάξης, όπως το ξεκινήσαμε
ξανά στις 15 Ιούνη με τις στάσεις εργασίας και την παρουσία
των συνδικάτων, των φοιτητικών συλλόγων, με την ενωτική
δράση όλων των κομματιών της αριστεράς».

Το περιοδικό κλείνει φιλοξενώντας τρεις βιβλιοκριτικές: η Λί-
λιαν Μπουρίτη γράφει για το βιβλίο του Βίκτορ Σερζ «Από τον
Λένιν στον Στάλιν», ο Πάνος Κατσαχνιάς για το βιβλίο του Χρι-
στόφορου Κάσδαγλη σχετικά με το «Βρώμικο Ψωμί» του Σαβ-
βόπουλου και η Σταυρούλα Πανίδου γράφει για το βιβλίο της
Ντάγκμαρ Χέρτζογκ «Η σεξουαλικότητα στην Ευρώπη τον 20ο
αιώνα».

Στέλιος Μιχαηλίδης

ΙΔΕΕΣ εργατικη αλληλεγγυη 

ΝΕΟ ΤΕΥΧΟΣ “ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩ”

Απαγόρευση των Αμβλώσεων αυτοί,
πάλη για να αποβάλουμε το σύστημα εμείς
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