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Σαρωτική εξέγερση στη Σρι Λάνκα
Το μαζικό κίνημα στη Σρι Λάνκα

κατάφερε και ανέτρεψε τον
πρόεδρο Ρατζαπάκσα το πε-

ρασμένο Σάββατο, μετά από τέσσε-
ρις μήνες ασταμάτητου και σκληρού
αγώνα. Στα χαρτιά,  το Σάββατο
υπήρχε απαγόρευση κυκλοφορίας,
όμως οι εικόνες από την πρωτεύου-
σα Κολόμπο δείχνουν μια θηριώδη
κινητοποίηση χωρίς αρχή και τέλος. 

Ό,τι καύσιμο έχει απομείνει στη
χώρα μπήκε σε τρένα, φορτηγά και
λεωφορεία για να κατεβάσει τον κό-
σμο στο κέντρο της πόλης. Ένα
κομμάτι των διαδηλωτών, μέσα σε
κατάσταση που οι δυνάμεις κατα-
στολής είχαν σαστίσει, έφτασε στην
προεδρική κατοικία και έριξε μέχρι
και την τελευταία πύλη της με κάθε
μέσο. Εκατοντάδες κόσμος μπήκε
μέσα στην πολυτελή κατοικία και χά-
ρισε στα κινήματα όλου του πλανήτη
εικόνες για το τι σημαίνει μαζική εξέ-
γερση. Μπήκαν στην κουζίνα, μαγεί-
ρεψαν και έφαγαν. Εκεί υπήρχε και
γκάζι και λάδι και αλεύρι, όλα αυτά
δηλαδή που λείπουν πλέον από τα
περισσότερα σπίτια της χώρας, αλ-
λά και πολλά άλλα πολύ πιο ακριβά
υλικά. Βούτηξαν στις πισίνες να
δροσιστούν, χρησιμοποίησαν τα όρ-
γανα στο γυμναστήριο, και ξάπλω-
σαν στα μαλακά χαλιά και τους κα-
ναπέδες για να δουν σε κάποιες από
τις πολλές οθόνες της κατοικίας τις
ειδήσεις με -τι άλλο;- την ίδια τους
την εξέγερση.

Ο Ρατζαπάκσα βρισκόταν σε
άγνωστο σημείο και ανακοίνωσε ότι
την Τετάρτη 13 Ιούλη θα παρέδιδε
επίσημα την παραίτησή του στον
πρόεδρο της Βουλής. Λίγο αργότε-
ρα, ο πρωθυπουργός Βικρεμεσίνγκε
ανακοίνωσε πως βρίσκονται σε εξέ-
λιξη συνομιλίες με όλα τα κόμματα
της αντιπολίτευσης και όταν συμφω-
νηθεί κυβέρνηση “εθνικής ενότητας”
θα παραιτηθεί ο ίδιος και ολόκληρη
η κυβέρνηση. Οι πληροφορίες λένε
πως διαδηλωτές που είχαν εισβάλει
στην πρωθυπουργική κατοικία δεν
συμπεριφέρθηκαν εξίσου ήπια όπως
στην κατοικία του Ρατζαπάκσα, αλ-
λά την έκαψαν ολόκληρη. 

Η Κυριακή ήταν μέρα πανηγυρι-
σμών. Η Ντίπα Ραναβάρα, ο σύζυ-
γός της και τα δυο τους παιδιά μίλη-
σαν στους δημοσιογράφους μέσα
στη “γιορτή”. Η Ντίπα ήταν καθισμέ-
νη γιατί είχε περπατήσει 20 χιλιόμε-
τρα για να φτάσει στη διαδήλωση
και πονούσαν τα πόδια της: “Δεν
πειράζει, πανηγυρίζουμε αυτό που
έγινε. Ο κόσμος έχει υποφέρει τόσο
πολύ. Ούτε στα πιο τρελά μου όνει-
ρα δεν φανταζόμουν ότι θα μπορού-
σε να συμβεί όλο αυτό στη Σρι Λάν-
κα. Πλέον τρώμε το πολύ δυο φορές
τη μέρα. Και για ψάρι ή κρέας ούτε

να το σκεφτόμαστε”.
Η παραίτηση του Ρατζαπάκσα εί-

ναι σημείο καμπής. Από την αρχή
της εξέγερσης, τον Μάρτη, ο ίδιος
είχε στείλει το μήνυμα ότι μπορεί να
κάνει κάποιες υποχωρήσεις αλλά όχι
να παραιτηθεί. Σε μια πρώτη φάση
παραίτησε ολόκληρη την κυβέρνηση
και κράτησε μόνο τον αδερφό του,
Μαχίντα, που ήταν πρωθυπουργός.
Τον Μάη παραιτήθηκε ξανά ολόκλη-
ρη η κυβέρνηση και αντικαταστάθη-
κε και ο αδερφός του, για να αναλά-
βει ο Ρανίλ Βικρεμεσίνγκε, παλιά κα-
ραβάνα κι αυτός του πολιτικού συ-
στήματος της Σρι Λάνκα, έχοντας
κάνει πρωθυπουργός άλλες τέσσε-
ρις φορές. Όμως, οι διαδηλώσεις
συνέχισαν να έχουν σύνθημα “Gota-
GoHome”, απαιτώντας να πάει σπίτι
του ο πρόεδρος.

Φτώχεια και οργή
Το κίνημα στη Σρι Λάνκα πρόβαλ-

λε σαν στόχο το πολιτικό σύνθημα
να ξεφορτωθεί τον Ρατζαπάκσα, αλ-
λά στη βάση του είχε την οργή για
τη φτώχεια και την ξαφνική διάλυση
της ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων.
Τον Ιούνη, το Παγκόμσιο Πρόγραμ-
μα Τροφίμων του ΟΗΕ ανακοίνωσε
πως ο πληθωρισμός στα τρόφιμα
έτρεχε με 57,4%. Τρία στα δέκα νοι-
κοκυριά, δηλαδή πάνω από 6 εκα-
τομμύρια σε μια χώρα με 22 εκατομ-
μύρια πληθυσμό, δεν έχουν αρκετό
φαγητό. 70% του πληθυσμού έχει
μειώσει τα γεύματά του.

Η Σρι Λάνκα έμενε χωρίς αποθε-
ματικά τα τελευταία χρόνια. Τα χρέη
γιγαντώνονταν με την ελπίδα ότι ο

τουρισμός και η προσέλκυση ξένων
επενδύσεων θα επέτρεπαν την ανα-
κύκλωσή τους. Η πανδημία τίναξε
αυτούς τους παρακινδυνευμένους
σχεδιασμούς στον αέρα. Ούτε του-
ρισμός, ούτε ξένες επενδύσεις ήρ-
θαν και καθώς η κυβέρνηση ξεπλή-
ρωνε τους τόκους για τα δάνεια,
έμεινε χωρίς δυνατότητα να κάνει ει-
σαγωγές ούτε τροφίμων, ούτε φαρ-
μάκων, ούτε βασικών υλικών για τα
νοσοκομεία, ούτε καυσίμων αλλά
ούτε και λιπασμάτων για τους αγρό-
τες. Ο Ρατζαπάκσα ανακάλυψε ξαφ-
νικά τη “βιολογική γεωργία” και είπε
στους αγρότες να στραφούν στις
φυσικές λύσεις και δεν θα έχουν κα-
νένα πρόβλημα. Τελικά οι σοδειές
καταστράφηκαν. 

Η έλλειψη καυσίμων σήμανε πως
τα δημόσια μέσα μεταφοράς δεν
μπορούσαν να λειτουργήσουν. Ο κό-
σμος άρχισε να χάνει τη δουλειά του
για μια σειρά λόγους, ανάμεσά τους
και γιατί δεν είχε τρόπο να μετακινη-
θεί. Στα νοσοκομεία άρχισαν να κό-
βουν τα σεντόνια για να φτιάξουν
“γάζες”.

Τον Απρίλη έγινε η πρώτη στάση
πληρωμών στην ιστορία της χώρας.
Οι διεθνείς δανειστές έδωσαν ένα
μικρό περιθώριο στην κυβέρνηση να
βρει εναλλακτικές λύσεις και να ξε-
κινήσει διαπραγματεύσεις με το
ΔΝΤ. Έχουν περάσει μήνες από τότε
αλλά συμφωνία με το ΔΝΤ δεν έγινε.
Η άρχουσα τάξη της χώρας και ο
Ρατζαπάκσα βρέθηκαν ανάμεσα στο
κίνημα που φούντωνε και τις πιέσεις
των τοκογλύφων.

Η χώρα χρωστάει περίπου 50 δι-

σεκατομμύρια σε δυτικές τράπεζες,
αλλά και στην Ιαπωνία, την Κίνα και
την Ινδία. Ο Βικρεμεσίνγκε λίγο πριν
την παραίτηση του Ρατζαπάκσα έλε-
γε πως η χώρα είναι αντιμέτωπη με
“συνολική κατάρρευση”.

Εναλλακτική
Οι ελλείψεις στα τρόφιμα και τα

βασικά είδη δεν διορθώνονται με την
παραίτηση του Ρατζαπάκσα και της
κυβέρνησης. Όμως το κίνημα έχει
βάλει πλέον τη σφραγίδα του και
ανοίγει μαζικά το ερώτημα πώς μπο-
ρεί να αξιοποιηθεί αυτή η δύναμη για
να επιβληθεί μια συνολική εναλλακτι-
κή λύση. Η όποια νέα κυβέρνηση
σχηματιστεί θα είναι προϊόν των πα-
ζαριών με τις μεγάλες δυνάμεις και
με το ΔΝΤ και αυτό που θα έχει σαν
άμεσο πρόγραμμα είναι να επιβάλει
κι άλλες θυσίες στον κόσμο για να
καθησυχάσει τους δανειστές. 

Ήδη, το ΔΝΤ οδήγησε την κυβέρ-
νηση να υπερδιπλασιάσει τα επιτό-
κια μέσα στους τελευταίους μήνες,
αλλά και να περικόψει τα δάνεια
προς τους αγρότες. Αν και οι διαδη-
λώσεις είχαν από την αρχή το επί-
κεντρό τους στις μεγάλες πόλεις και
δεν υπήρχαν κινητοποιήσεις στην
επαρχία, οι αγρότες άρχισαν να
πουλάνε ή να υποθηκεύουν όλα
τους τα χρυσαφικά, τα οποία χρησι-
μοποιούσαν σαν μέσο συσσώρευ-
σης των προσωπικών τους οικονο-
μιών. Ο τζίρος στα ενεχυροδανει-
στήρια και στους τοκογλύφους εκτι-
νάχθηκε.

Η βασική πολιτική δύναμη της αν-
τιπολίτευσης, που τώρα αναμένεται

να πάρει κάποια από τα υπουργεία,
είναι ακόμη πιο ανοιχτά νεοφιλελεύ-
θερη από τη συμμαχία του Ρατζα-
πάκσα. Δεν υπάρχει κανένας εφησυ-
χασμός από το κίνημα ότι ο ερχομός
τους θα φέρει κάτι καλύτερο.

Επίσης η συμμαχία του Ρατζαπάκ-
σα είχε ιστορικά μεγαλύτερο έλεγχο
πάνω στα συνδικάτα και στην Αρι-
στερά. Το “Κομμουνιστικό Κόμμα
της Σρι Λάνκα” και άλλα κόμματα
αριστερής προέλευσης στήριξαν
τον Ρατζαπάκσα στις εκλογές του
2019. Όμως, αυτές οι συμμαχίες άρ-
χισαν να ραγίζουν και κοινωνικά και
πολιτικά. 

Στα τέλη Απρίλη οργανώθηκε γε-
νική απεργία που συντονίστηκε με
το κίνημα ενάντια στον Ρατζαπάκσα
και ακολούθησαν κι άλλες απεργίες
τον Μάη. Εξάλλου, η σύγκρουση
του Ρατζαπάκσα με το εργατικό και
με το φοιτητικό κίνημα είχε αρχίσει
πολύ καιρό πριν την τελευταία κρίση
και είχε ανοίξει το δρόμο για να φτά-
σουμε στα γεγονότα του Μάρτη και
του Απρίλη. 

Πέρυσι για παράδειγμα, οι φοιτη-
τές και οι εκπαιδευτικοί στα Πανεπι-
στήμια είχαν στείλει στα σκουπίδια
το Νόμο για το “Πανεπιστήμιο Εθνι-
κής Άμυνας” που χάριζε στο στρατό
ένα Πανεπιστήμιο που για πρώτη φο-
ρά θα είχε και δίδακτρα. Στο “Πρό-
γραμμα Δράσης” που πλέον, μετά
την παραίτηση του Ρατζαπάκσα,
προβάλλει το πιο οργανωμένο κομ-
μάτι του κινήματος, φαίνεται πως τη
σφραγίδα τους βάζουν τα φοιτητικά
μέτωπα του JVP (Λαϊκό Απελευθερω-
τικό Μέτωπο), αλλά και της αριστε-
ρής του διάσπασης, FLSP (Σοσιαλι-
στικό Κόμμα της Πρώτης Γραμμής). 

Η παρέμβαση της Αριστεράς έχει
τεράστια σημασία και γιατί έχει πε-
ριορίσει τις προσπάθειες της φιλε-
λεύθερης αντιπολίτευσης να βάζει
αποπροσανατολιστικά αιτήματα, αλ-
λά και γιατί δεν έχει επιτρέψει να
ανοίξουν διχαστικά αιτήματα σε βά-
ρος της μειονότητας των Ταμίλ ή
των μουσουλμάνων. Ο Ρατζαπάκσα
και η στρατιωτική του κλίκα είχαν
ματοβαμένη εμπειρία σε ρατσιστικές
πολιτικές. Ηγήθηκαν του εμφύλιου
πόλεμου και των βομβαρδισμών σε
βάρος της εξέγερσης των Ταμίλ μέ-
χρι που διακήρυξαν τη νίκη τους πά-
νω στα κατεστραμμένα χωριά και σε
χιλιάδες πτώματα το 2009.

Η ανατροπή του Ρατζαπάκσα είναι
ένα ελπιδοφόρο μήνυμα ότι οι εξε-
γέρσεις μπορούν να νικάνε. Αλλά εί-
ναι και προειδοποίηση για την ανάγ-
κη να χτιστούν επαναστατικές οργα-
νώσεις μπροστά στις εξεγέρσεις
που έρχονται.

Νίκος Λούντος

Οι διαδηλωτές εισβάλλουν
στο Προεδρικό Μέγαρο.

Φωτό: Alamy
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Ο Μαρξισμός του 2019 είχε γίνει στη Νομι-
κή μια βδομάδα μετά τη νίκη της ΝΔ στις
εκλογές. Στο τεύχος του περιοδικού που

κυκλοφορήσαμε τότε, είχαμε στο εξώφυλλο έναν
γκρεμό μέσα στο οποίο έπαιρναν θέση μια σειρά
ηγέτες, ανάμεσά τους η Μέρκελ και ο Μητσοτά-
κης. Δεν είχαμε προβλέψει να βάλουμε και τον
Τζόνσον.

Η εκτίμησή μας τότε έλεγε ότι μπορούμε να
ανατρέψουμε τις προσδοκίες τους. Παρότι πολύς
κόσμος έβλεπε με απογοήτευση τα αποτελέσμα-
τα -γιατί είχε στηρίξει ΣΥΡΙΖΑ, είχε δώσει τις μά-
χες ενάντια στα μνημόνια, είχε ψηφίσει το μεγάλο
ΟΧΙ το 2015 και είχε δει να το ξεπουλάνε μέσα σε
μια νύχτα- η συζήτηση σε εκείνο το Μαρξισμό
ήταν ότι δεν θα έχει σταθερότητα η κυβέρνηση
Μητσοτάκη. Γιατί δεν είχαμε μια εργατική τάξη
παραιτημένη ή παρατημένη αλλά μια τάξη οργα-
νωμένη στα συνδικάτα, με εμπειρίες μαχών. Και
γιατί υπάρχει και το κόμμα μας. Ένα κόμμα που
μπορεί να παίζει ρόλο στις μάχες που έρχονταν.

Τρία χρόνια μετά, κυκλοφορούμε με ένα εξώ-
φυλλο του «Σοσιαλισμός από τα Kάτω» που λέει
ότι μπορούμε, όχι απλά να ρίξουμε τη ΝΔ, αλλά
να ανοίξουμε την προοπτική να συγκρουστούμε
με το ίδιο το σύστημα. Είναι τρία χρόνια αλλαγών
μέσα στο εργατικό κίνημα, όπου η κυβέρνηση της
ΝΔ είχε να λειτουργήσει κάτω από τη μέγγενη
από τη μία της οικονομικής κρίσης και μετά της
πανδημίας και μετά του πολέμου και τώρα όλων
μαζί. Και από την άλλη των αντιστάσεων και των
κινημάτων που δημιουργήθηκαν σε αυτή την πε-
ρίοδο.

Η αντίσταση της εργατικής τάξης έχει τρία νέα
χαρακτηριστικά μετά από την αυτή την τριετία.
Το πρώτο είναι ότι έχει κάνει βήματα μπροστά
στο ζήτημα της οργάνωσης των απεργιών μέσα
στους εργατικούς χώρους. Παλιότερα η οργάνω-
ση των απεργιών ήταν στα χέρια των ηγεσιών.
Και ξέρουμε ότι οι ηγεσίες των Ομοσπονδιών

μπορεί να καλούν απεργίες όταν ανεβαίνει η πίε-
ση, αλλά δεν τις οργανώνουν.  Αυτό έχει αλλάξει,
γιατί έχουν υπάρξει κομμάτια της τάξης που άρχι-
σαν να οργανώνουν και να συντονίζουν τους χώ-
ρους τους. Αυτό είναι το παράδειγμα των νοσο-
κομείων, του επισιτισμού, των καλλιτεχνών κλπ. Η
δεύτερη αλλαγή, που πάει μαζί με την πρώτη, εί-
ναι ο συντονισμός των κομματιών που βγαίνουν
στον αγώνα. Το βλέπουμε ξανά και ξανά.

Αλλαγή στις ιδέες
Και το τρίτο είναι η αλλαγή στις ιδέες. Η προ-

οπτική παλιότερα έφτανε μέχρι τις εκλογές, όχι
πέρα από αυτές. Αυτή τη στιγμή, μέσα από την
εμπειρία των μαχών και της κρίσης που έχουν φέ-
ρει στη ΝΔ, ανοίγει η προοπτική της εργατικής
εναλλακτικής. Παλιά η εργατική εναλλακτική
υπήρχε στο μεταβατικό πρόγραμμα της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ που το προβάλαμε στις προεκλογικές περιό-
δους. Τώρα ξεπροβάλλει μέσα από τους αγώνες:
ποιος ελέγχει το νοσοκομείο για να καλύπτει τις
ανάγκες της εργατικής τάξης; Ανοίγει το ζήτημα
αν το ελέγχουν οι εργαζόμενοι που ξέρουν αυτές
τις ανάγκες και τι χρειάζεται για τη κάλυψή τους
ή το Υπουργείο, η Διοίκηση και όλοι αυτοί που
νοιάζονται μόνο να συρρικνώσουν και να ιδιωτικο-
ποιήσουν τα νοσοκομεία. Εκεί έφτασαν οι μάχες.
Η τάξη κινείται και βλέπει ότι αυτή η προοπική
δεν είναι μόνο στις ιδέες των επαναστατών αλλά
στο πρόγραμμα των διεκδικήσεων της ίδιας.

Η απεργία των μαιών το 1975 είχε συμπαρά-
σταση από τους απεργούς της ITT. Ήταν μια από
τις ιστορικές στιγμές της Μεταπολίτευσης. Σήμε-
ρα μιλάμε για απεργίες στα νοσοκομεία όπου όλη
η τάξη τις θεωρεί δικές της. Είδαμε την απεργία
στην COSCO που ξεσήκωσε ενθουσιασμό παν-
τού. Μιλάμε για την απεργία στον επισιτισμό-του-
ρισμό που θα έχει στο πλευρό της όλη την τάξη
γιατί τη μάχη για αυξήσεις και ΣΣΕ τη θεωρεί δική
της. Αυτό δίνει δύναμη στις απεργίες αλλά και
αλλαγή στις ιδέες. Τίποτα δεν έγινε ξαφνικά. Αυ-

τή η τριετία είχε πολλή και σκληρή δουλειά για το
κόμμα μας, στις πύλες με την εφημερίδα, μέσα
στους χώρους με την πολιτική συζήτηση, στη δια-
δήλωση για να συντονίζονται όλα τα κομμάτια.

Οι ιδέες αλλάζουν γιατί η τάξη αισθάνεται δυ-
νατή αλλά και γιατί αισθάνεται ότι μπορεί να δώ-
σει στρατηγική διέξοδο σε όλους τους καταπιε-
σμένους. Έγινε η τάξη ενάντια στο ρατσισμό που
αγκαλιάζει τα προσφυγόπουλα, η τάξη ενάντια
στο φασισμό που κλείνει τους νεοναζί στη φυλα-
κή, ενάντια στην καταστροφή του περιβάλλοντος,
ενάντια στην καταπίεση των γυναικών, για την
απελευθέρωση των ΛΟΑΤΚΙ+. Το έδειξε η μετα-
τροπή της 8 Μάρτη σε απεργία.

Η συλλογική δράση είναι που αλλάζει τις ιδέες
και μέσα εκεί οι επαναστάτες παίρνουν τις πρω-
τοβουλίες και καθορίζουν ότι θα πάει προς την
επαναστατική προοπτική. Κάθε πρωτοβουλία μας
έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει το κύμα και
ολόκληρα κομμάτια της τάξης. Όταν πήραμε την
πρωτοβουλία για την πρώτη απεργιακή 8 Μάρτη,
είχαμε να αντιμετωπίσουμε δισταγμούς. Σήμερα
η εμπειρία και η κίνηση της τάξης το έχει αλλάξει.

Κάναμε το φετινό Μαρξισμό σε σημείο καμπής.
Γιατί η κυβέρνηση πάει σε εκλογές που είναι υπο-
γραφή της κρίσης της. Μπαίνουμε σε μια προ-
εκλογική περίοδο πολύ κρίσιμη, όχι για να πάει
ατομικά ο καθένας στην κάλπη, αλλά σαν απερ-
γός, με μάχες, με τη δύναμη ότι μπορεί να τους
ανατρέψει και να καθορίσει και το αποτέλεσμα
των εκλογών αλλά και τη συνέχεια. Ο ρόλος της
επαναστατικής αριστεράς θα είναι καθοριστικός
για τις πολιτικές εξελίξεις, για την εργατική τάξη
και συνολικά την προοπτική.

Μαρία Στύλλου, 
περιοδικό «Σοσιαλισμός από τα Κάτω» 

• Περισσότερα για την εκδήλωση “Πάλη για
την ανατροπή-πάλη για τον Σοσιαλισμό” στις σε-
λίδες 10, 11.

Με την εκδήλωση
«Πάλη για την
ανατροπή, πάλη

για τον σοσιαλισμό» ολο-
κληρώθηκε την Κυριακή
10 Ιούλη το φετινό φεστι-
βάλ Μαρξισμός 2022 στη
Νομική της Αθήνας. Ήταν
το ιδανικό κλείσιμο για το
τριήμερο των επαναστατι-
κών ιδεών και όλη την πο-
λιτική συζήτηση που είχε
προηγηθεί στις δεκάδες
συζητήσεις του. 
«Φτάνουμε στο πανηγυρι-
κό κλείσιμο του φεστιβάλ,
βγαίνοντας όλοι και όλες
πιο πλούσιοι και πλούσιες
σε επιχειρήματα για να συ-
νεχίσουμε να δίνουμε όλες
τις μάχες ενάντια στο Μη-
τσοτάκη και το σάπιο σύ-
στημα που υπηρετεί, για
να ανοίξουμε το δρόμο για
την εργατική εναλλακτι-
κή», ξεκίνησε η Ζαννέτα
Λυσικάτου, γιατρός, μέλος
του ΓΣ της ΠΟΕΔΗΝ και
του Συντονιστικού Νοσο-
κομείων που συντόνισε την
εκδήλωση.
«Να ευχαριστήσουμε όλες
και όλους όσοι συμμετεί-
χαν, τους ομιλητές και τις
ομιλήτριες, τις διεθνείς
συμμετοχές από την Τουρ-
κία και την Κύπρο, τους
μετανάστες/τριες, τους πα-
νεπιστημιακούς, τους συν-
δικαλιστές/τριες, τους με-
ταφραστές, όλους τους
συντρόφους και τις συν-
τρόφισσες της οργανωτι-
κής επιτροπής που βοήθη-
σαν στη διεξαγωγή του
τριημέρου», συνέχισε και
έδωσε το λόγο στους ομιλη-
τές και τις ομιλήτριες, τις
εισηγήσεις των οποίων δη-
μοσιεύουμε στις σελίδες
10-11.
Η εκδήλωση έκλεισε με
όλο το αμφιθέατρο να τρα-
γουδά δυνατά με υψωμέ-
νες γροθιές τη Διεθνή.

Προχωρήματα για μια
εργατική εναλλακτική

10 Ιούλη, το κλείσιμο του ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ 2022 με τη Διεθνή. Φωτό: Αφροδίτη Φράγκου



Η συζήτηση για τις εκλογές κυριαρχεί
ήδη στο πολιτικό σκηνικό και απαιτεί
απαντήσεις από όλες τις πλευρές. Η

προοπτική εκλογών το φθινόπωρο είναι ευκαι-
ρία για το εργατικό κίνημα και την Αριστερά.
Για να μαυρίσουμε μαζικά τη Νέα Δημοκρατία
στις κάλπες και να δυναμώσουμε την πάλη για
εργατική εναλλακτική κόντρα στη βαρβαρότη-
τα του συστήματος. 

Η ανάκαμψη της οικονομίας αναβάλλεται
ακόμα μια φορά καθώς οι τραπεζίτες σε ΗΠΑ
και ΕΕ προχωρούν σε αύξηση των επιτοκίων
στο όνομα της «καταπολέμησης του πληθωρι-
σμού» ανοίγοντας την προοπτική μιας νέας
ύφεσης παγκόσμια. 

Ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία
γίνεται μακρόσυρτος και η ελληνική εμπλοκή
στο πλευρό του ΝΑΤΟ οξύνει την αστάθεια και
την απειλή του πολέμου στο Αιγαίο και την
Ανατολική Μεσόγειο. 

Η πανδημία μπαίνει στο έκτο κύμα με τα νο-
σοκομεία διαλυμένα χωρίς προσωπικό εξαι-
τίας της δολοφονικής πολιτικής της κυβέρνη-
σης ενώ ο παράγοντας που γεννάει τις πανδη-
μίες, η περιβαλλοντική καταστροφή και η
υπερθέρμανση του πλανήτη, βρίσκονται στο
«σημείο μηδέν» με τη νέα στροφή προς τα
ορυκτά καύσιμα. 

Σε αυτές τις συνθήκες, η πολύπλευρη και
μακρόσυρτη κρίση του συστήματος οδηγεί σε
πολιτική κρίση και αστάθεια για τους από πά-
νω. Παίζουν καθοριστικό ρόλο η διάθεση για
σύγκρουση, τα αγωνιστικά και πολιτικά προ-
χωρήματα που δυναμώνουν μέσα στην εργατι-
κή τάξη και τη νεολαία. Αυτός ο παράγοντας
σπρώχνει τη Νέα Δημοκρατία προς την πολιτι-
κή κρίση και τις πρόωρες εκλογές.

Είδαμε και βλέπουμε τέτοια βήματα: Από τις
απεργίες στα νοσοκομεία μέχρι την COSCO,
την efood, και τις πανεργατικές που τσαλάκω-
σαν το Χατζηδάκη. Από τις αντιπολεμικές συ-
ναυλίες μέχρι τις διαδηλώσεις των φοιτη-
τριών/ών ενάντια στις επιθέσεις της Κεραμέως
και την καταστολή. Το ρεύμα της ριζοσπαστι-
κοποίησης εκφράστηκε στη λαοθάλασσα που
πλημμύρισε το Εφετείο και στους αγώνες που
έστειλαν τους ναζί της Χρυσής Αυγής στη φυ-
λακή. Στις μάχες ενάντια στον ρατσισμό στο
πλευρό των προσφύγων και των μεταναστών
κόντρα στην Ευρώπη Φρούριο από την ισπανι-
κή Μελίγια μέχρι το Αιγαίο και τον Έβρο.
Στους αγώνες που μετέτρεψαν το #metoo
από χάσταγκ σε κίνημα ενάντια στις σεξιστικές
επιθέσεις κατά των γυναικών με πιο πρόσφατη
την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των
ΗΠΑ να βγάλει παράνομες τις εκτρώσεις. Στον
ξεσηκωμό χιλιάδων και χιλιάδων ενάντια στην
περιβαλλοντική καταστροφή και τις κυβερνή-
σεις που στρέφονται ξανά στα ορυκτά καύσι-
μα, στην πυρηνική ενέργεια ακόμα και στο
κάρβουνο.  

Η Αριστερά χρειάζεται να παρέμβει στις
εκλογές με στόχο να συσπειρώσει τις αγωνί-
στριες και τους αγωνιστές που δίνουν τις μά-
χες ενάντια στη ΝΔ και ψάχνουν για εναλλακτι-
κή πέρα από τα όρια μιας «προοδευτικής δια-
κυβέρνησης» που υπόσχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και πα-
ζαρεύει το ΜΕΡΑ25. Που έχουν την εμπειρία
της υποταγής του ΣΥΡΙΖΑ και σαν κυβέρνηση
και σαν αντιπολίτευση, στις πιέσεις της κυ-
ρίαρχης τάξης στα πλαίσια της διαχείρισης
του συστήματος. Που δεν καλύπτονται από το
ΚΚΕ, που παρά τις κριτικές από τα αριστερά,
αρνείται την ενότητα δράσης, εγκλωβισμένο
στη θεωρία των «αρνητικών συσχετισμών».

Για να συγκροτήσουμε δυνατή αριστερή αν-
τιπολίτευση και να στηρίξουμε τις σκληρές τα-
ξικές αναμετρήσεις που θα ακολουθήσουν
ενάντια στις άγριες επιθέσεις που προετοιμά-
ζει η άρχουσα τάξη με νέο μνημόνιο σε συνθή-
κες ιμπεριαλιστικού πολέμου και πανδημίας. 

Μια τέτοια πρωτοβουλία μπορεί να ξεκινήσει
στη βάση των πολιτικών αιχμών που έχουν
αναδείξει οι αγώνες το προηγούμενο διάστη-
μα:
• Ενάντια στην ακρίβεια και τη φτώχεια δυ-

ναμώνουμε τα σωματεία και τις απεργίες μας,

παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις με αυ-
ξήσεις πολύ πάνω από τον πληθωρισμό, για να
στείλουμε στα σκουπίδια το νόμο Χατζηδάκη
και όλες τις αντεργατικές επιθέσεις. 
• Διαγραφή του χρέους ενάντια στο σφα-

γείο των περικοπών που ήδη εφαρμόζονται και
θα ενταθούν στο όνομα της δημοσιονομικής
σταθερότητας το επόμενο διάστημα. Ρήξη και
αποδέσμευση από την ΕΕ του κεφαλαίου, του
πολέμου και του ρατσισμού.
• Κρατικοποιήσεις των τραπεζών και όλων

των βασικών επιχειρήσεων, όπως της ενέργει-

ας, της υγείας, των μεταφορών, χωρίς αποζη-
μίωση για τα αφεντικά και με εργατικό έλεγχο,
ενάντια στο καταστροφικό χάος της «ελεύθε-
ρης αγοράς» και τα σκάνδαλα των κερδοσκό-
πων.
• Ενάντια στην ρατσιστική εκστρατεία της

κυβέρνησης που ανοίγει το δρόμο στους φασί-
στες, παλεύουμε για σύνορα ανοιχτά για την
προσφυγιά, κόντρα στα εγκλήματα της ΕΕ-
Φρούριο, νομιμοποίηση των μεταναστών, να
σαπίσουν στη φυλακή οι ναζί της Χρυσής Αυ-
γής
• Ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο ΝΑ-

ΤΟ- Ρωσίας στην Ουκρανία. Ενάντια στην εμ-
πλοκή τη «δικιάς μας» άρχουσας τάξης στον
πόλεμο, ενάντια στην κούρσα των εξοπλισμών,
για να κλείσουν οι βάσεις, για έξοδο και διάλυ-
ση του ΝΑΤΟ. Ενάντια στον αντιδραστικό ελ-
ληνοτουρκικό ανταγωνισμό. Η εργατική τάξη
σε Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρο δεν έχει να χωρί-
σει τίποτα. 
• Ενάντια στις σεξιστικές διακρίσεις και την

καταπίεση των γυναικών. Ενάντια στους πλού-
σιους (εκ)βιαστές και το σύστημά τους που
φορτώνει τα βάρη της εργατικής οικογένειας
στις πλάτες των γυναικών. Με την εργατική τά-
ξη και τα σωματεία της στην πρώτη γραμμή
παλεύουμε για την απελευθέρωση των γυναι-
κών και όλων των καταπιεσμένων.

Η προοπτική αυτών των αγώνων είναι η σύγ-
κρουση και ανατροπή του συστήματος της εκ-
μετάλλευσης και της καταπίεσης, το πέρασμα
του ελέγχου της οικονομίας στα χέρια του κό-
σμου της δουλειάς που παράγει τον πλούτο. 

Για να ξεκινήσει μια ενωτική προσπάθεια
προς αυτή την κατεύθυνση, προτείνουμε κοινή
σύσκεψη όλων των αγωνιστών-αγωνιστριών,
κινήσεων, οργανώσεων και κομμάτων που εν-
διαφέρονται, την Τετάρτη 13 Ιούλη σε χώρο
και ώρα κοινά αποδεκτά.

Να δώσουμε ενωτικά τη μάχη των εκλογών,
όπως προσδοκούν οι αγωνίστριες και οι αγωνι-
στές που δίνουν ολόψυχα την στήριξή τους σε
ενωτικά εγχειρήματα στα συνδικάτα, σε πρω-
τοβουλίες δράσης και στα πανεπιστήμια. 

Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα
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Κοινή σύσκεψη 
μπροστά στις εκλογές

Μπορεί η κυβέρνηση της ΝΔ να είναι στη μέση του πελάγους και στο δίλημμα
πότε θα κάνει εκλογές, όμως είναι δεδομένο ότι έχουμε μπει στην προεκλογι-
κή περίοδο. Σε αυτές τις συνθήκες έχει ανοίξει πλατιά η συζήτηση για την πα-

ρέμβαση της μαχόμενης Αριστεράς και σε αυτό τον αγώνα. Γι’ αυτό το λόγο το ΣΕΚ
πήρε την πρωτοβουλία για μια κοινή σύσκεψη την Τετάρτη 13 Ιούλη στις 7μμ στη Νο-
μική της Αθήνας.

Η σύσκεψη της Τετάρτης 13/7 είναι το πρώτο βήμα στην προσπάθεια που έχει
στόχο, όπως καταλήγει το κάλεσμα (ολόκληρο στις διπλανές στήλες): «Να δώσουμε
ενωτικά τη μάχη των εκλογών, όπως προσδοκούν οι αγωνίστριες και οι αγωνιστές
που δίνουν ολόψυχα την στήριξή τους σε ενωτικά εγχειρήματα στα συνδικάτα, σε
πρωτοβουλίες δράσης και στα πανεπιστήμια».

Η εκτίμηση ότι το δυναμικό της Αριστεράς πρέπει να δώσει ενωτικά αυτή τη μάχη
είναι κοινή για μια σειρά οργανώσεις και συλλογικότητες. Αυτό το μεγάλο δυναμικό
επισημαίνει και η Απόφαση του ΠΣΟ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ που δημοσιοποιήθηκε αυτή τη
βδομάδα. 

Συσπείρωση
Συγκεκριμένα το κείμενο της απόφασης αναφέρει:
«Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ θα παρέμβει στις επερχόμενες εκλογές όποτε και αν γίνουν στη

βάση του εργατικού, αντικαπιταλιστικού της προγράμματος με στόχο να συσπειρώ-
σει τις αγωνίστριες και τους αγωνιστές που δίνουν τις μάχες για την ανατροπή της
κυβέρνησης της ΝΔ και της πολιτικής του κεφαλαίου και της ΕΕ, ενάντια στην συ-
ναίνεση του αστικού πολιτικού συστήματος και την “προοδευτική διακυβέρνηση”
που υπόσχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και παζαρεύει το ΜΕΡΑ25».

Στις 2 Ιούλη οι οργανώσεις Κ-Σχέδιο, ΑΡΑΝ και «Αναμέτρηση για μια νέα κομμου-
νιστική αριστερά» κυκλοφόρησαν κοινή δήλωση «Για την ανάγκη ενωτικής πολιτικής
παρέμβασης της ριζοσπαστικής Αριστεράς στις πολιτικές και εκλογικές μάχες που
έρχονται». Σε αυτή τη δήλωση τονίζεται ότι:

«Θεωρούμε αναγκαία και τη συγκρότηση μίας ενωτικής πολιτικής συνεργασίας
όλων των μαχόμενων δυνάμεων της ριζοσπαστικής Αριστεράς. Χωρίς αποκλει-
σμούς, όχι μόνο μέσα στους αγώνες και τα κινήματα, αλλά και σε όλες τις πολιτικές
μάχες της επόμενης περιόδου, ακόμα και τις εκλογικές (εθνικές, αυτοδιοικητικές)». 

Η Αριστερή Πρωτοβουλία Διαλόγου και Δράσης πραγματοποίησε την συνέλευσή
της το Σάββατο 9 Ιούλη. Στη εισήγηση του Συντονιστικού της αναφέρεται ότι:

«Η Αριστερή Πρωτοβουλία Διαλόγου και Δράσης απευθύνει κάλεσμα σε όλες τις
δυνάμεις της ριζοσπαστικής Αριστεράς, σε ανένταχτους αγωνιστές και αγωνίστριες,
όχι μόνο σε επίπεδο κινήματος, αλλά μπροστά στις μεγάλες πολιτικές μάχες που
ανοίγονται και στις εκλογικές αναμετρήσεις, για κοινή εκλογική παρέμβαση και συμ-
μετοχή σε αυτές, με ενωτική προοπτική, για την αντίσταση στις νεοφιλελεύθερες
πολιτικές, αλλά και την αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών».

Αφετηρία
Αυτές οι τοποθετήσεις είναι αφετηρία για ένα ειλικρινή διάλογο για τις πολιτικές

αιχμές και περιεχόμενο μιας ενωτικής παρέμβασης στην εκλογική μάχη όποτε κι αν
γίνει. Χιλιάδες αγωνίστριες και αγωνιστές που έχουν βρεθεί και βρίσκονται στην
πρώτη γραμμή των αγώνων ενάντια στη δολοφονική κυβέρνηση της ΝΔ αναζητούν
την προοπτική για μια δυνατή αριστερή αντιπολίτευση στήριγμα στις σκληρές μά-
χες που έρχονται. 

Λ.Μ.

Πολιτική εκδήλωση ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Παρασκευή, 15 Ιούλη 7μμ
Πλ. Πρωτομαγιάς
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«Νιώθω
συνεπαρμένη»

Νιώθω συνεπαρμένη. Ιδίως από
κάποιες συζητήσεις που αγγί-

ζουν θέματα που όλη η κοινωνία
συζητά. Η συζήτηση “Καπιταλι-
σμός και ψυχική υγεία” με σημά-
δεψε, τόσο σε επίπεδο εισηγήσε-
ων όσο και σε επίπεδο παρεμβά-
σεων από τον κόσμο, το πώς μοι-
ράστηκαν επώδυνα βιώματά τους
ορισμένοι/ες παραμβαίνοντες/ου-
σες. Όλες οι εκδηλώσεις κατέλη-
γαν με ένα θετικό πρόσημο, με
ένα ελπιδοφόρο μήνυμα. Αυτό εί-
ναι ουσιαστικά που με συνεπήρε
περισσότερο. Και το περιεχόμενο
αλλά και η αισιόδοξη κατάληξη,
ότι ξεφεύγει από την Αριστερά
της μελαγχολίας στην οποία
ήμουν συνηθισμένη. 

Είμαι δικηγόρος στη Θεσσαλο-
νίκη, ούτε εννιά χρόνια στο επάγ-
γελμα. Την τελευταία χρονιά, από
το Νοέμβρη συγκεκριμένα, ήμουν
υποψήφια και δραστηριοποιούμαι
συνδικαλιστικά στην Εναλλακτική
Πρωτοβουλία Δικηγόρων και Συ-
νεργαζόμενοι, ένα ευρύ αριστερό
σχήμα στο ΔΣΘ. Μέσω αυτής γνώ-
ρισα συντρόφους οργανωμένους
στο ΣΕΚ και εμπιστεύτηκα την κα-
λή μας σχέση και εκτίμηση, ότι
μοιραζόμαστε κοινές απόψεις και
προσέγγιση στο πώς πρέπει να
δρούμε ως δικηγόροι και πολίτες.
Δεν αρκεί μόνο η συνδικαλιστική
δράση σε επαγγελματικό επίπεδο,
αλλά πρέπει να συνδεθεί με ευρύ-
τερες πολιτικές ιδέες και σκέψεις
που ίσως μέχρι σήμερα δεν είχα.

Είμαι σε αυτή την ιδεολογία, αλ-
λά κάποια πράγματα ξεκαθαρί-
ζουν μέσα μου μέσα από τέτοιες
εκδηλώσεις, δράσεις, αλληλεπί-
δραση με κόσμο που σκέφτεται
παρόμοια. Πολλοί τώρα περιμέ-
νουν να τους μεταφέρω εντυπώ-
σεις. Το θεωρώ και για μένα μεγά-
λη υπόθεση ότι έφυγα από την
Θεσσαλονίοκη και ήρθα στην Αθή-
να για ένα τέτοιο τριήμερο εκδη-
λώσεων, είναι κάτι πρωτόγνωρο.
Στη Θεσσαλονίκη δεν έχουμε κάτι
αντίστοιχο στο χώρο της Αριστε-
ράς, που να συνδέει τόσο παρα-
στατικά και περιεκτικά παρελθόν-
παρόν-μέλλον. Κρατούσα σημει-
ώσεις σε διάφορα θέματα, ό,τι
έχει να κάνει με νέα γνώση για μέ-
να είναι σημαντικό. Πιστεύω πάρα
πολύ στη σύνδεση δικαιοσύνης
κοινωνίας, στο ρόλο των δικηγό-
ρων στην αφύπνιση και υπόστηρι-
ξη της κοινωνίας. Είμαι σίγουρη
ότι θα βρω τρόπο να εντάξω τις
γνώσεις αλλά κυρίως το δυναμι-
σμό που μου μεταλαμπάδεψε το
φεστιβάλ.

Έλλη Μέλλιου, 
δικηγόρος Θεσσαλονίκης

Γεμάτα αμφιθέα-
τρα σε όλες τις
συζητήσεις, αιχ-

μηρές και εμπνευστι-
κές ομιλίες πάνω στα
πιο κρίσιμα για το ερ-
γατικό κίνημα και την
Αριστερά θέματα,
θυελλώδης κουβέντα
σε κάθε αίθουσα με
απανωτές παρεμβά-
σεις από το ακροατή-
ριο, χαρακτήρισαν το
φεστιβάλ Μαρξισμός
2022 που πραγματο-
ποιήθηκε από τις 8
έως τις 10 Ιούλη στη
Νομική της Αθήνας.
Και από τις τρεις ημέ-
ρες του φεστιβάλ έγι-
νε φανερό ότι η αναζή-
τηση για τις επαναστα-
τικές ιδέες μέσα στο
εργατικό κίνημα και τη
νεολαία είναι πιο μεγάλη από ποτέ.

Επιστρέφοντας φέτος με ένα
φουλ πρόγραμμα πάνω από τριάντα
συζητήσεων, ο Μαρξισμός συνέδε-
σε την επαναστατική θεωρία και πα-
ράδοση με τις σημερινές πολιτικές
εξελίξεις και την ιστορία του εργατι-
κού κινήματος με τις σημερινές μά-
χες ενάντια στην κυβέρνηση της ΝΔ
και το βάρβαρο σύστημα που υπη-
ρετεί. 

«Βρίσκω το φεστιβάλ πολύ ενδια-
φέρον», μας είπε στο τέλος της
δεύτερης ημέρας ο Θεόφιλος Αρα-
πίδης, φοιτητής Ψυχολογίας στο
Βόλο. «Δεν έχω ούτε ένα μήνα που
έχω οργανωθεί στο ΣΕΚ. Πριν είχα
μια γενική πολιτικοποίηση. Τώρα,
μέσα από το φεστιβάλ τα πράγματα
έχουν ξεκαθαρίσει πολύ περισσότε-
ρο στο μυαλό μου για το πώς λει-
τουργεί το σύστημα.

Μέχρι τώρα έχω παρακολουθήσει
τις συζητήσεις για τον σεξισμό, για

τη δεύτερη δίκη της Χρυσής Αυγής,
για την ψυχική υγεία στον καπιταλι-
σμό επειδή σπουδάζω ο ίδιος ψυχο-
λογία και με ενδιέφερε πάρα πολύ,
για τη λευτεριά στην Παλαιστίνη,
για την Αριστερά στη Λατινική Αμε-
ρική. Αύριο θα ξεκινήσω σίγουρα
από τη συζήτηση για το ΛΟΑΤΚΙ+
κίνημα. Η έμφαση στο ζήτημα της
καταπίεσης είναι επειδή είμαι γκέι ο
ίδιος. Για μένα έχει ξεκαθαρίσει αρ-
κετά το τοπίο. Η αντίληψή μου ότι
πρέπει να παλεύουμε έχει γίνει τώ-
ρα πιο δυνατή. Είμαι πιο σίγουρος
ότι έκανα καλά και που οργανώθηκα
και που ήρθα στο φεστιβάλ».

«Ήταν το πρώτο μου φεστιβάλ
και η πρώτη μου πολιτική εκδήλω-
ση», μας είπε ο Φώτης Τσιβόλης,
φοιτητής στη ΦΛΣ Αθήνας. «Διεξά-
γεται σε μια περίοδο που βρίσκεται
σε εξέλιξη μια μεγάλη κρίση του κα-
πιταλισμού με πολέμους, ακρίβεια
και κλιματική αλλαγή. Οι επαναστα-
τικές ιδέες του Μαρξ και της Οκτω-

βριανής Επανάστασης είναι επίκαι-
ρες στην πάλη για την ανατροπή
του καπιταλισμού και την επιδίωξη
του σοσιαλισμού από τα κάτω. Πι-
στεύω ότι ο Μαρξισμός με το ευρύ
φάσμα θεμάτων που καλύπτει και τη
σύνδεση των σημερινών αγώνων με
τις εμπειρίες του παρελθόντος βοη-
θάει πάρα πολύ σε αυτή την προ-
οπτική».

Η πολιτική συζήτηση συνεχιζόταν
και στα διαλείμματα, κύρια γύρω
από το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο
που γινόταν πόλος έλξης με τους
εκατοντάδες τίτλους βιβλίων που
πρότεινε. Εκεί συνατήσαμε την Νι-
κόλ Καραλή, δασκάλα πιάνου στο
Μουσικό Σχολείο Ιλίου, η οποία μας
είπε:

«Ήρθα στον Μαρξισμό προσπα-
θώντας να απαντήσω σε κάποια
προσωπικά μου ερωτήματα και συ-
νάντησα ένα πολύ διαφωτιστικό φε-
στιβάλ με μια σε βάθος ανάλυση
που αποσαφηνίζει προβληματι-

σμούς και αγωνίες. Ως
παιδί πολιτικών προσφύ-
γων που γεννήθηκε στη
Βαρσοβία, βιωματικά συν-

δεδεμένη με τα κράτη της
Ανατολικής Ευρώπης, η
βασική μου αναζήτηση επι-
κεντρώνεται στο γιατί αυ-
τά τα καθεστώτα δεν απο-
τέλεσαν παράδειγμα και
πρότυπο, σε ποιο σημείο
ακριβώς αλλοτριώθηκαν
και έγινε ο εκφυλισμός
τους, γιατί κατέρρευσαν.
Είναι σημεία που ειδικά η
συζήτηση “Ο Λένιν οδήγη-
σε στο Στάλιν;” μου φώτι-
σε πολύ. Για το φεστιβάλ
έμαθα από φίλο μου, είναι
η πρώτη φορά που το πα-
ρακολουθώ. Μπορώ να πω
ότι ήρθε και έδεσε με το
εύρος των θεμάτων του,
με την πολυδιάστατη και

πολύπλευρη οπτική του».
«Κατατοπίστηκα σε αρκετά θέμα-

τα, έμαθα νέα πράγματα, ενίσχυσα
τις γνώσεις μου σε άλλα», μας είπε
ο Μιχάλης Βοριζανός, φοιτητής
στην Αρχιτεκτονική Πάτρας. «Με εν-
τυπωσίασε και μένα και τον αδερφό
μου και ένα φίλο μου που ήρθαμε
μαζί το πλαίσιο διαλόγου του φεστι-
βάλ. Ήδη είχα κατασταλάξει σε κά-
ποια ζητήματα από την ένταξή μου
στο ΣΕΚ, τώρα ακόμα περισσότερο.
Ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητικό. Μό-
νο το θέμα της Μικρασιατικής Κατα-
στροφής ή της Αντίστασης να πά-
ρουμε, τίποτα δεν διδάσκεται στα
σχολεία. Συνολικά βρήκα εξαιρετικό
το φεστιβάλ. Ανοίγει δρόμο για το
κίνημα, όχι σαν ευαγγέλιο, αλλά
σαν μια ανοιχτή διαδικασία».

•Βίντεο και ηχητικά από όλες τις
συζητήσεις θα αναρτηθούν τις επό-
μενες μέρες στο sekonline.gr.

Λ.Β.

Με τον ύμνο των Βιομηχανικών Εργατών του
Κόσμου (IWW) «Solidarity Forever» του

Ραλφ Τσάπλιν, ξεκίνησαν το βράδυ του Σαββά-
του το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Μαρξισμού
οι The Dudettes. Για όλους/ες που ήταν εκεί ήταν
αδύνατο να μην τραγουδήσουν ξανά και ξανά μα-
ζί τους «For the union makes us strong – Γιατί το
συνδικάτο μάς κάνει δυνατούς».

Ο ύμνος των θρυλικών Wobblies ήταν μόνο η
αρχή. Το σχήμα, το οποίο ερμηνεύει και δια-
σκευάζει εργατικά τραγούδια κυρίως από την
αμερικανική folk παράδοση, συνέχισε με ένα τρα-
γούδι του Γούντι Γκάθρι για τις γυναίκες του συν-
δικάτου. Τα περισσότερα κομμάτια που επέλεξαν
για τη βραδιά και τα οποία ερμήνευσαν εξαιρετι-
κά προκαλώντας ενθουσιασμό και συγκίνηση στο
κοινό, είχαν στο κέντρο τους την εργατική τάξη,
τις συνθήκες δουλειάς και ζωής της, τη συνδικα-
λιστική οργάνωση και τους σκληρούς αγώνες της

ενάντια στα αφεντικά.
Το συγκρότημα προλόγισε ο Θοδωρής Μανί-

κας, μουσικός παραγωγός στο Κόκκινο: «Το ανα-
κάλυψα κι εγώ πρόσφατα όταν φιλοξένησα τον
Λέανδρο Μπόλαρη στο ραδιόφωνο για να μιλήσει
για το φεστιβάλ», είπε ανάμεσα σε άλλα. «Και
ψάχνοντας βρήκα ένα πολύ χαρακτηριστικό τρα-

γούδι τους στο διαδίκτυο και το μετέδωσα κλεί-
νοντας τη συνέντευξη. Με όλη την ταπεινότητα
και με τη μουσική πλευρά των δραστηριοτήτων
μου, μου έκανε εντύπωση για ένα συγκρότημα
που δεν είναι στην πρώτη γραμμή του επαγγελ-
ματισμού, το καλό σονάρισμα και κούρδισμα που
έχει η μπάντα, τα ιδιαίτερα όργανα που χρησιμο-
ποιούν και δεν τα βλέπεις στην πρώτη γραμμή
των ελληνικών τουλάχιστον συγκροτημάτων και
το θάρρος που περιέχει η στιχουργία τους που
τις περισσότερες φορές βουτάει σε ένα κομμάτι
της αμερικάνικης μουσικής δημιουργίας που ονο-
μάζεται επανάσταση, κίνημα, επαναστατικά τρα-
γούδια».

Με τραγούδια 
της τάξης μας

Μια γιορτή επαναστατικών ιδεών
που “ήρθε και έδεσε”

Γεμάτα τα αμφιθέατρα σε όλες τις συζητήσεις

Σάββατο βράδυ, η βροχή δεν σταμάτησε τη γιορτή



Μαζική συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματο-
ποιήθηκε τη Δευτέρα 11/7 στο Νοσοκομείο

Παπαγεωργίου για την υποδοχή της αναπληρώ-
τριας υπουργού Υγείας, Ασημίνας Γκάγκα. Την κι-
νητοποίηση είχε καλέσει η Ένωση Νοσοκομει-
ακών Ιατρών Θεσσαλονίκης (ΕΝΙΘ) προκηρύσσον-
τας και στάση εργασίας, με βασική αιχμή το θέμα
των μετακινήσεων γιατρών σε νοσοκομεία της
επαρχίας της Θεσσαλονίκης. Με πανό στη συγ-
κέντρωση συμμετείχαν το Σωματείο Εργαζομένων
του νοσοκομείου Παπαγεωργίου και το Συντονι-
στικό των Νοσοκομείων, ενώ μαζική ήταν η πα-
ρουσία και των υγειονομικών σε αναστολή. 

«Με τη συνοδεία ισχυρής παρουσίας ΜΑΤ και
security και νωρίτερα από τη συγκέντρωση για
μπορέσει να την αποφύγει, έγινε η επίσκεψη της
Γκάγκα στο Παπαγεωργίου», τόνισε ο Γιάννης
Κούτρας, γιατρός στο Ιπποκράτειο και μέλος ΔΣ
της ΕΝΙΘ. «Σε συνάντησή της με αντιπροσωπεία
από τα σωματεία δήλωσε ξεκάθαρα ότι η ιδιωτικο-

ποίηση του ΕΣΥ είναι η λύση».

Δαφνί
Την ίδια μέρα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έγινε

και στο Δαφνί για την επίσκεψη της Ζωής Ράπτη,
υφυπουργού αρμόδια για θέματα ψυχικής Υγείας,
για να εγκαινιάσει τη δομή Detox (Εποπτευόμενης
Χρήσης) για χρήστες ναρκωτικών. «Πάνω από 50
εργαζόμενοι συμμετείχαμε στη διαμαρτυρία, φω-
νάζοντας συνθήματα, όπως “Δώστε λεφτά για την
Υγεία, όχι για Ραφάλ και την αστυνομία” και “Μα-
ζικές προσλήψεις στα νοσοκομεία, θέλουμε δημό-
σια και δωρεάν Υγεία”», μας είπε ο Νεκτάριος
Χάινταρ, ειδικευόμενος ψυχίατρος στο Δαφνί. 

«Τη συγκέντρωση κάλεσε το σωματείο εργαζο-
μένων του νοσοκομείου, το οποίο η Ράπτη αρνή-
θηκε να συναντήσει. Μπορεί να άνοιξαν τη νέα δο-
μή και να έστησαν το πανηγύρι για να δείξουν ότι
δήθεν κάνουν έργο, αλλά θα είναι υποστελεχωμέ-
νη και θα λειτουργεί μέσω ΕΣΠΑ. Όπως υποστε-
λεχωμένες είναι και όλες οι κλινικές, με παραπά-
νω ασθενείς απ’ όσο θα έπρεπε, σε ράντζα, ακό-
μα και κάτω στρωματσάδα». 

Μετά την εξόρμησή μας με την Εργατική Αλ-
ληλεγγύη στο νοσοκομείο Έλενα την Τετάρ-

τη 6/7, συναντηθήκαμε με καθαρίστριες του νοσο-
κομείου, οι οποίες εδώ και πολύ καιρό διεκδικούν
να παίρνουν ρεπό μετά από δεδουλευμένη αργία.
Στείλαμε επιστολή στην ΠΟΕΔΗΝ υπογεγραμμένη
από 6 μέλη του ΔΣ του σωματείου εργαζομένων
και εργαζόμενους από την καθαριότητα και μετέ-
πειτα η ΠΟΕΔΗΝ σε σημείωμά της στη Διοίκηση
δήλωσε ότι δικαιούνται αυτά τα ρεπό. 

Στη συνέχεια οργανώσαμε μια κινητοποίηση με
καλή συμμετοχή έξω από τη Διοίκηση την Παρα-
σκευή 8/7 γι’ αυτό το ζήτημα. Στη συνάντησή μας
με την υποδιοικήτρια θέσαμε τα αιτήματα των κα-
θαριστριών, που τα είχαμε συζητήσει συλλογικά
σε μάζεμα των καθαριστριών που προηγήθηκε
της συνάντησης. Πέρα από τα ρεπό, διεκδικούν
να ορίζουν οι ίδιες το πρόγραμμα των αδειών, όχι
να τους επιβάλλεται, και να σταματήσουν οι εκ-

βιασμοί και ο αυταρχισμός που δέχονται από την
προϊσταμένη, που είναι και μέλος του ΔΣ του σω-
ματείου με την ΠΑΣΚΕ.

Η υποδιοικήτρια δήλωσε ότι θεωρεί δίκαια αυτά
τα αιτήματα και ότι θα κινηθεί για να ικανοποι-
ηθούν κάνοντας συναντήσεις με τις αρμόδιες
υπηρεσίες. Από τη μεριά μας, τονίσαμε ότι θα συ-
νεχίσουμε τις κινητοποιήσεις αν δεν λυθεί το ζή-
τημα. Αυτή η ιστορία δημιούργησε ένα πολύ καλό
κλίμα σε όλο το προσωπικό του νοσοκομείου.
Έδωσε την αυτοπεποίθηση ότι μπορούμε να κερ-
δίζουμε με τις κινητοποιήσεις. Με αυτή τη δυναμι-
κή πάμε να κερδίσουμε και τις μεγαλύτερες μά-
χες: τη μονιμοποίηση όλων των εργαζόμενων
στην καθαριότητα, που είναι συμβασιούχοι με τρί-
μηνη παράταση και μαζικές προσλήψεις μόνιμου
προσωπικού.

Κώστας Καταραχιάς, μέλος ΔΣ του Σωματείου
Εργαζομένων στο Έλενα και μέλος ΔΣ ΕΙΝΑΠ 
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Απλώνονται ξανά οι αγώνες στα Νοσοκομεία
ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΛΕΝΑ

ΕΙΝΑΠ

Τους συναδέλφους και τις συναδέλφισ-
σές τους σε αναστολή μέσα σε κλού-

βες με χειροπέδες έξω από τη ΓΑΔΑ, αντί-
κρισαν το πρωί της Παρασκευής 8/7 οι ερ-
γαζόμενοι/ες του νοσοκομείου Άγιος Σάβ-
βας πηγαίνοντας στη δουλειά. 

Λίγη ώρα μετά, μέλη του Συλλόγου Ερ-
γαζομένων βρέθηκαν στα δικαστήρια της
Ευελπίδων και μαζί με πλήθος ακόμα συμ-
παραστατών/τριών απαίτησαν την απελευ-
θέρωση όλων των συλληφθέντων υγειονο-
μικών, απόσυρση των κατηγοριών, άμεση
επιστροφή τους στη δουλειά. Εκεί μέλη
του Συλλόγου απειλήθηκαν με σύλληψη για
να μην ανοίξουν το πανό του Συλλόγου σε
ένδειξη συμπαράστασης στους συλλη-
φθέντες. Ορίστηκε τακτική δικάσιμος στις
19 Οκτώβρη για τους συλληφθέντες.

«Το σωματείο εργαζομένων του νοσοκο-
μείου “Ο Άγιος Σάββας” καταγγέλλει την
αυταρχική και βάναυση πράξη της αστυνο-
μίας να προσαγάγει τους συναδέλφους σε
αναστολή που έκαναν διαμαρτυρία έξω
από το σπίτι του Πρωθυπουργού χωρίς να
προκαλέσουν καμία φθορά», τονίζει η ανα-
κοίνωση του σωματείου και συνεχίζει:
«Μπορεί ως σωματείο να επιλέγουμε τον
δρόμο της μαζικής κινητοποίησης και έκ-
φρασης και όχι τις “κλειστού τύπου” κινη-
τοποιήσεις γιατί θεωρούμε ότι το κίνημα εί-
ναι μαζική έκφραση των εργαζομένων, παρ’
όλα αυτά όμως είναι αυταρχική κατρακύλα
για την κυβέρνηση να εξαντλεί την βαρβα-
ρότητα και τα μέσα καταστολής απέναντι
σε συναδέλφους που από την ίδια στοχο-
ποιήθηκαν, διαπομπεύτηκαν και βρέθηκαν
αναιτιολόγητα τελικά εκτός ΕΣΥ και στην
απληρωσιά.

Η τελευταία πράξη των συλλήψεων, της
ολονύκτιας κράτησης στην ΓΑΔΑ και τελικά
η αυτόφωρη διαδικασία μας βρίσκουν κά-
θετα ενάντια. Οι εικόνες που αντικρίσαμε
το πρωί οι εργαζόμενοι του Αγίου Σάββα να
οδηγούνται από τα κρατητήρια της ΓΑΔΑ
στις κλούβες και σιδηροδέσμιοι οι συνά-
δελφοι υγειονομικοί μας προκαλούν απο-
τροπιασμό! Δύο χρόνια τώρα πανδημίας
παλεύουμε μαζικά για προσλήψεις, μονιμο-
ποιήσεις, ενάντια στις αναστολές και την
διάλυση του ΕΣΥ. Ενάντια στην δολοφονική
πολιτική της κυβέρνησης παραμένουμε
αταλάντευτα στον δρόμο του μαζικού αγώ-
να. Να σταματήσουν τώρα οι διώξεις και να
ανακληθούν οι όποιες κατηγορίες. Να επι-
στρέψουν άμεσα στη δουλειά όλοι οι συνά-
δελφοι που είναι σε διαθεσιμότητα».

Σε έξι προληπτικές προσαγωγές υγειονο-
μικών στην Κομοτηνή προχώρησαν οι τοπι-
κές αρχές, επειδή ήθελαν να αναρτήσουν
πανό κατά την επίσκεψη του Μητσοτάκη
στην πόλη. Την απρόκλητη δράση της
αστυνομίας καταγγέλλει και η ΠΟΕΔΗΝ,
καλώντας ταυτόχρονα την κυβέρνηση «να
άρει άμεσα τις άδικες αναστολές εργασίας
οι οποίες όλοι γνωρίζουν πια ότι δεν έχουν
κανένα υγειονομικό όφελος», όπως σημει-
ώνει.

Σε 4ωρη στάση εργασίας και
συγκέντρωση στη 1μμ στο

Υπουργείο Υγείας στις 13/7 προ-
χωρούν οι νοσοκομειακοί γιατροί
Αθήνας-Πειραιά μετά από απόφα-
ση της ΕΙΝΑΠ. Απαιτούν την επα-
ναφορά των μισθών στα επίπεδα
πριν την αντισυνταγματική μνημο-
νιακή περικοπή τους και άμεσες
μαζικές προσλήψεις μόνιμου προ-
σωπικού. 

Την ίδια ώρα η 1η ΥΠΕ Αττικής
ψάχνει ιδιώτες ακτινολόγους για-
τρούς για να καλύψει τα κενά δί-
νοντάς τους μεγαλύτερο μισθό
από τους γιατρούς του ΕΣΥ και
χωρίς να μπαίνουν στο εξοντωτικό
πρόγραμμα των εφημεριών. Τόσο
πολύ δεν θέλουν να κάνουν προσ-
λήψεις στο ΕΣΥ, που προτιμούν να
καλυφθούν πρόσκαιρα τα κενά και
με μεγαλύτερο κόστος. Η απεργια-
κή σύγκρουση με αυτή την κυβέρ-
νηση χρειάζεται να απλωθεί σε
όλο το προσωπικό των νοσοκομεί-
ων και όχι μόνο στους γιατρούς.
Γι’ αυτό το Ενωτικό Κίνημα Υγει-
ονομικών για την Ανατροπή κατέ-
θεσε πρόταση στις 8/7 στην ΠΟΕ-
ΔΗΝ να καλέσει και αυτή στάση
εργασίας μαζί με την ΕΙΝΑΠ:   

«Τα νοσοκομεία μας μέσα στο
κατακαλόκαιρο έχουν γονατίσει.
Τα ράντζα δεν αφορούν μόνο στα
non-covid περιστατικά αλλά και
στα covid. Αυτό μαρτυρούν οι κα-
ταγγελίες εργαζομένων από Αττι-
κό, στα Παίδων, Γεννηματά, Ιππο-
κράτειο Θεσσαλονίκης και όχι μό-
νο. Η εβδομάδα που έρχεται θα εί-
ναι ακόμα χειρότερη. Οι διοικήσεις
μαζί με τις ΥΠΕ και την ηγεσία του
υπουργείου Υγείας σφυρίζουν
αδιάφορα και λένε ψέματα για
"σχέδιο " τριών φάσεων κτλ...

Αναστέλλονται οι άδειες μας λό-
γω νόσησης μαζικά του προσωπι-
κού, η μία μετά την άλλη οι κλινι-
κές μετατρέπονται σε κόβιντ. Με
αποτέλεσμα να την "πληρώνουν"
τα μη κόβιντ περιστατικά. Και την
ίδια στιγμή εισηγούνται την απα-
γόρευση της πρόωρης συνταξιο-
δότησης για να ξεζουμίσουν και
άλλο το προσωπικό που δουλεύει
πάνω από τριάντα πέντε χρόνια…

Προτείνουμε η ΠΟΕΔΗΝ να κα-
λέσει σε στάση εργασίας την ίδια
μέρα και τις ίδιες ώρες (με την ΕΙ-
ΝΑΠ) όλους τους εργαζομένους
προκειμένου μαζικά να καταγγεί-
λουμε την κυβέρνηση και να απαι-
τήσουμε εδώ και τώρα μαζικές
προσλήψεις, εδώ και τώρα επίταξη
του ιδιωτικού τομέα της Υγείας,
εδώ και τώρα μονιμοποίηση όλων
των συμβασιούχων».   

Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, 11 Ιούλη “Υποδοχή” της Γκάγκα. Φωτό: Εργατική Αλληλεγγύη στη Θεσσαλονίκη
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Μάχη για ΣΣΕ στα
ψηφιακά ΜΜΕ
Οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι στα Ψηφιακά Μέσα της

Alter Ego (in.gr, ot.gr, tanea.gr, tovima.gr, vita.gr, 
imommy.gr, megatv.com) πραγματοποιήσαν συνέλευση την
Τετάρτη 6/7. 

Η απόφαση της συνέλευσης αναφέρει: «Μετά από πλούσια
συζήτηση, διαπιστώσαμε την επιτακτική ανάγκη για την επανα-
φορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας που να κατοχυ-
ρώνουν τους οικονομικούς και θεσμικούς όρους εργασίας
μας. Κοινός τόπος όλων ήταν ότι λόγω του τεράστιου κύματος
ακρίβειας και του πληθωρισμού, οι μισθοί των δημοσιογρά-
φων, όπως και όλων των εργαζόμενων, εξανεμίζονται. Συμπέ-
ρασμα όλων ήταν ότι χρειάζονται αυξήσεις για να ζούμε με
αξιοπρέπεια. 

Διεκδικούμε: 1. Κανένας εργαζόμενος κάτω από τα 850 ευ-
ρώ. Αυξήσεις για όλους τους εργαζόμενους τουλάχιστον 12%
(στα επίπεδα του πληθωρισμού). 2. Πληρωμή αργιών με προ-
σαύξηση στο ημερομίσθιο +75% και την παροχή ρεπό, όπως
ορίζει ο νόμος. 3. Προσλήψεις στα site της Alter Ego έτσι ώστε
όλα να λειτουργούν εύρυθμα. 4. Από την ΕΣΗΕΑ διεκδικούμε
να ξεκινήσει άμεσα τις διαδικασίες υπογραφής Συλλογικής
Σύμβασης Εργασίας στα ιδιωτικά ΜΜΕ, όπως κάνει και για τα
δημόσια ΜΜΕ. Να οργανώσει άμεσα συνελεύσεις σε όλα τα
ΜΜΕ και να λάβει υπόψη της το διεκδικητικό πλαίσιο που προ-
κύπτει από αυτές. Αποφασίζουμε ότι: 1. Επιτροπή, ορισμένη
από τη συνέλευση, θα ζητήσει συνάντηση με τη διεύθυνση της
επιχείρησης για να μεταφέρει τα αιτήματά μας. 2. Οργανώ-
νουμε νέα συνέλευση μετά τη λήψη απαντήσεων στα αιτήματά
μας για να αποφασίσουμε τα επόμενα βήματά μας. 3. Κοινο-
ποιούμε την παραπάνω απόφαση στη διεύθυνση της Alter Ego
και στα συνδικαλιστικά μας όργανα (ΕΣΗΕΑ, ΕΣΠΗΤ, Μεικτό
Συμβούλιο ΕΣΗΕΑ)». 

Για όλο τον κλάδο
Σε ιδιωτικό «μαγαζί» ΜΜΕ συνελεύσεις δεν έχουν γίνει για

πολλά χρόνια παρά μόνο όταν άνοιξε συγκεκριμένη αντιπαρά-
θεση με την εργοδοσία. Το γεγονός ότι έγινε συνέλευση για
τη Συλλογική Σύμβαση με αυξήσεις έχει τεράστια σημασία για
όλον τον κλάδο. Στα ιδιωτικά ΜΜΕ δεν υπάρχει ΣΣΕ εδώ και
10 χρόνια. Σε αυτά τα χρόνια ο κλάδος άλλαξε ριζικά πρόσω-
πο με αποσαθρωμένες τις εργασιακές σχέσεις και τις ατομι-
κές συμβάσεις να κυριαρχούν παντού, ιδίως στα ηλεκτρονικά
ΜΜΕ. Η απαίτηση των εργαζόμενων να μπει μπροστά η ΕΣΗ-
ΕΑ μπορεί να δυναμώσει μέσα από αντίστοιχες πρωτοβουλίες
για γενικές συνελεύσεις και σε άλλα «μαγαζιά» στα ΜΜΕ. 

Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ξαναστήσουμε τον συνδι-
καλισμό που τον χτύπησαν οι αναδιαρθρώσεις και τα κλεισίμα-
τα των επιχειρήσεων του κλάδου τα προηγούμενα χρόνια. Κι
αυτή είναι μια εξίσου σημαντική μάχη, γιατί οι εργοδοσίες δεν
θέλουν τον συνδικαλισμό στα «μαγαζιά» τους. Αυτό φάνηκε
και στο Alter Ego, όπου όμως οι εργαζόμενοι ξεπέρασαν όλα
τα εμπόδια που προσπάθησε να βάλει η εργοδοσία, κάνοντας
τη συνέλευσή τους σε υπαίθριο χώρο με την κάλυψη της ΕΣΗ-
ΕΑ.

Τάσος Αναστασιάδης, Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης

Σε 48ωρη απεργία κατεβαίνουν οι
καθηγητές των πανεπιστημίων
την Τετάρτη 13 και την Πέμπτη

14/7 μετά από απόφαση της ΠΟΣΔΕΠ,
καθώς ο νέος αντιεκπαιδευτικός Νόμος
Πλαίσιο της Κεραμέως πηγαίνει προς
ψήφιση στη Βουλή. Σε συλλαλητήριο
την Πέμπτη 14/7, 6μμ στα Προπύλαια
καλούν φοιτητικοί σύλλογοι και σύλλο-
γοι ΔΕΠ.

“Πρόκειται για ένα καταστροφικό νο-
μοσχέδιο που επιτίθεται σε οτιδήποτε
έχει μείνει όρθιο στο δημόσιο πανεπι-
στήμιο. Η 48ωρη απεργία είναι ένα ση-
μαντικό βήμα και θα πρέπει να έχει κα-
θολική συμμετοχή από όλους και όλες
τις συναδέλφισσες. Αλλά χρειάζεται να
μην σταματήσουμε εκεί. Να συνεχίσου-
με τις κινητοποιήσεις. Έχουμε δει νό-
μους να ψηφίζονται και να μένουν στο
συρτάρι, ακόμα καλύτερα να ανατρέ-
πονται μέσα από τους αγώνες των ερ-
γαζομένων και της νεολαίας. Αυτός
πρέπει να είναι ο στόχος της εκπαιδευ-
τικής κοινότητας και όχι μόνο” υπο-
γραμμίζει ο Κώστας Βλασσόπουλος,
αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπι-
στήμιο Κρήτης.

“Η κυβέρνηση θέλει να ολοκληρώσει
ένα πακέτο επιθέσεων που ξεκίνησε
από την πρώτη εβδομάδα που ανέλαβε
και που ήταν να τελειώνει με το δημό-
σιο και δωρεάν χαρακτήρα της εκπαί-
δευσης” τονίζει στην Εργατική Αλλη-
λεγγύη ο Αλέξανδρος Κοροβέσης, φοι-
τητής στο ΠΑΔΑ. “Ο νέος νόμος πλαί-
σιο κάνει ένα μεγάλο άνοιγμα στις επι-
χειρήσεις, συνδέοντας τα πανεπιστήμια
με την αγορά και δίνοντας πλέον στις
επιχειρήσεις τη δυνατότητα να καθορί-
ζουν μια σειρά πράγματα στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση. Όλη αυτή η προ-

σπάθεια λογοδοτεί στο να λειτουργούν
τα ΑΕΙ με στόχο την κερδοφορία των
επιχειρήσεων κι όχι τις ανάγκες της κοι-
νωνίας. Επιδιώκει ταυτόχρονα τον πε-
ριορισμό του δημόσιου χαρακτήρα των
πανεπιστημίων αλλά και το κεκτημένο
δικαίωμα των συλλογικών αντιδράσεων
και απαντήσεων στις επιλογές της. 

Ξέρει ότι έχει απέναντί της σύσσωμη
την πανεπιστημιακή κοινότητα. Έχει δει
όλο το κίνημα της εκπαίδευσης να ξε-
σηκώνεται εναντίον της τα τρία χρόνια
που βρίσκεται στην εξουσία. Ακόμα κι
αν δεν καταφέρνει να υλοποιήσει όσα
θελει να περάσει, τρεχει να περάσει τη
νέα αντιεκπαιδευτική επίθεση γιατί ξέ-
ρει ότι ο χρόνος της τελειώνει. Πάει να
περάσει έναν καταστροφικό νόμο μέσα
στο κατακαλόκαιρο για να αποφύγει τις
αντιδράσεις. Είναι κίνηση μιας αδύνα-
μης και πανικόβλητης κυβέρνησης που
φοβάται τους αγώνες. Όχι το αντίθετο. 

Συντονισμός
Αν μπορεί μέσα σε μια τέτοια περίο-

δο η ΠΟΣΔΕΠ να βγαζει 48ωρη απερ-
γία και μαζί με τους φοιτητες και τους
εργαζόμενους να κατεβαίνουν στον
δρόμο, αυτό δείχνει ότι μπορούμε να
μπλοκάρουμε τα σχέδια της Κεραμέως.
Στηρίζουμε την απεργία των πανεπιστη-
μιακών και δίνουμε όλες και όλοι το πα-
ρών στο συλλαλητήριο της Πέμπτης.
Χρειάζεται να συνεχίσουμε με συντονι-
σμό όλης της πανεπιστημιακής κοινότη-
τας, φοιτητικών συλλόγων – πανεπιστη-
μιακών - εργαζομένων στα ΑΕΙ, αλλά
και με το σύνολο της εκπαίδευσης να
συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις. Κι ακό-
μα κι αν ψηφιστεί την Πέμπτη στη Βου-
λή, να κλιμακώσουμε με απεργίες και
καταλήψεις διαρκείας με το άνοιγμα

των σχολών για να ανατρέψουμε τον
ψηφισμένο νόμο”.

Σε μαζική συμμετοχή στο συλλαλητή-
ριο και κλιμάκωση του αγώνα καλεί το
ΣΕΚ στις Σχολές σε ανακοίνωσή του:

“Η κυβέρνηση φέρνει τον νόμο πλαί-
σιο της Κεραμέως στην Ολομέλεια της
Βουλής. Πρόκειται για έναν νόμο που
επιτίθεται σε όλες τις πτυχές της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης. Με συγχωνεύ-
σεις και κλεισίματα τμημάτων, διαγρα-
φές φοιτητών, απόσπαση της καθηγητι-
κής επάρκειας από το πτυχίο των καθη-
γητικών σχολών, θέσπιση Συμβουλίου
φοιτητών και υποβάθμιση του ρόλου
των φοιτητικών συλλόγων αλλά και κα-
τάργηση των πρυτανικών εκλογών. 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, οι εκ-
παιδευτικοί, οι εργαζόμενοι και οι εργα-
ζόμενες στα πανεπιστήμια έχουν εκ-
φράσει ξεκάθαρα μέσα από τα σωμα-
τεία και τους συλλόγους τους την αντί-
θεσή τους σε αυτό το νομοσχέδιο. Από
την Κρήτη ως τα Γιάννενα και από την
Πάτρα ως την Ξάνθη το φοιτητικό κίνη-
μα έχει καταφέρει εδώ και τρία χρόνια
να αναγκάσει την κυβέρνηση να περνά-
ει τις “μεταρρυθμίσεις” της με το στα-
γονόμετρο. 

Η απόφαση της ΠΟΣΔΕΠ να προχω-
ρήσει σε 48ωρη απεργία μετά και την
απεργιακή κινητοποίηση στις 5 Ιούλη εί-
ναι ενδεικτική της οργής που υπάρχει
και μέσα στο καθηγητικό προσωπικό.
Είναι όμως και δύναμη για όλους και
όλες μαζί. Κλιμακώνουμε τον αγώνα
μας για να τους σταματήσουμε. Οι φοι-
τητές μαζί με τους εργάτες έχουμε τη
δύναμη να κάνουμε το νομοσχέδιο τους
κουρελόχαρτο”. 

Σ.Μ.

48ωρη απεργία στα ΑΕΙ

Πρωτομαγιά 2022, Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

5/7, Αθήνα, διαδήλωση ενάντια στον Νόμο Πλαίσιο. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Εκλογές στο Κλαδικό Σωματείο Διανο-
μέων στα Χανιά θα πραγματοποι-

ηθούν την Παρασκευή 15 Ιούλη στο Ερ-
γατικό Κέντρο Χανίων από τις 10πμ μέχρι
τις 6μμ. Ο Μανώλης Παπουτσάκης, δια-
νομέας στην efood και υποψήφιος στις
εκλογές του κλαδικού σωματείου, δήλω-
σε στην Εργατική Αλληλεγγύη:

«Στις εκλογές του Κλαδικού Σωματείου
των Διανομέων δίνουμε τη μάχη ενάντια
στους εγκάθετους της εργοδοσίας της
efood για ένα σωματείο που παλεύει και
διεκδικεί ενάντια στην κυβέρνηση και την
εργοδοσία. Αφού έχασαν τις εκλογές στο
σωματείο της efood που πρόσφατα φτιά-
ξαμε -το δεύτερο μετά την Αθήνα-, τώρα
κάνουν την ίδια προσπάθεια στο κλαδικό.
Στην εκλογοαπολογιστική συνέλευση που
έγινε πριν δύο εβδομάδες δεν κατάφεραν
να περάσουν το αφήγημα ότι όλα είναι
καλά και ότι δεν πρέπει να μιλάμε. Γι’ αυ-
τό δεν τους δεχτήκαμε στο ενιαίο ψηφο-
δέλτιο που είχαμε στις προηγούμενες
εκλογές και κατεβαίνουν με ξεχωριστό.

Μέσα προστασίας 
Έχουμε να δώσουμε μάχη ενάντια στην

εντατικοποίηση και τις βάρδιες που μας
αλλάζουν όποτε θέλουν, διεκδικώντας να
πληρωνόμαστε τη βενζίνη, δωρεάν μέσα
ατομικής προστασίας, καθώς και να μας
παρέχεται το μηχανάκι. Δεν γίνεται να
δουλεύουμε για ένα κομμάτι ψωμί μέσα
στις βροχές και τα χιόνια, χωρίς να παρέ-
χεται ο απαραίτητος εξοπλισμός από την
εταιρία. Πέρσι χτύπησε ένας συνάδελφος
21 χρονών, ανασφάλιστος, και είναι ακό-
μα σε κώμα. 

Ύψιστης σημασίας για μας είναι και η
ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά, γιατί εί-
μαστε σε ένα επάγγελμα επικίνδυνο, που
χάνουμε ανθρώπους κάθε τόσο. Αναγκά-
ζουν εργαζόμενους να δουλεύουν πάνω
στο μηχανάκι μέχρι τα 69 τους χρόνια.
Επίσης, παλεύουμε για την κατάργηση
του αντεργατικού νόμου Χατζηδάκη, που
εκτός όλων των άλλων, έχει και φωτογρα-
φικά άρθρα για τον κλάδο μας. Αυτά είναι
τα αιτήματα όλων των συναδέλφων.

Είναι απαραίτητο το κλαδικό σωματείο
να συσπειρώσει στον αγώνα τους διανο-
μείς που είναι διασκορπισμένοι σε διάφο-
ρα μαγαζιά. Όλοι είδαν τα αποτελέσματα
του απεργιακού αγώνα στην efood και
αυτό έχει δημιουργήσει μια δυναμική.
Ακόμα και διανομείς σε μικρά μαγαζιά
έχουν αρχίσει και διεκδικούν περισσότε-
ρο».  

Ξενοδοχεία, Επισιτισμός - απεργούμε μαζί
Με 24ωρη απεργία

στον Επισιτισμό
και τον Τουρισμό

στην Αττική την Τετάρτη
13 Ιούλη, οι εργαζόμενοι
του κλάδου παλεύουν για
Συλλογική Σύμβαση με αυ-
ξήσεις και δικαιώματα. Η
απεργιακή συγκέντρωση
καλείται στις 9.30πμ στο
Electra Metropolis Hotel και
στη συνέχεια θα πραγμα-
τοποιηθεί πορεία στο
Υπουργείο Εργασίας. Προ-
συγκέντρωση στις 9πμ,
Μητροπόλεως και Φιλελλή-
νων, καλεί ο Συντονισμός
Εργατικής Αντίστασης και
το αντικαπιταλιστικό δί-
κτυο σε Επισιτισμό-Τουρι-
σμό «Καμαριέρα», κάνο-
ντας την προσπάθεια να
συμμετέχουν σωματεία και
κινήσεις από άλλους κλά-
δους.

«Μέσα στην καλοκαιρινή
σεζόν και με τις ελλείψεις
σε όλα τα πόστα να είναι
εμφανείς σε κάθε επιχείρη-
ση και την ακρίβεια να καλ-
πάζει, οι εργάτες της “βα-
ριάς βιομηχανίας της χώ-
ρας” διεκδικούν», αναφέ-
ρει το κάλεσμα του Συντο-
νισμού Εργατικής Αντίστα-
σης για στήριξη της απερ-
γίας στις 13/7. «Η μάχη για
Συλλογική Σύμβαση με αυ-
ξήσεις στον Τουρισμο -
Επισιτισμό είναι μια μάχη
που χρειάζεται την στήριξη
όλων των εργαζόμενων και
των σωματείων. Η νίκη
τους θα είναι νίκη για όλη
την εργατική τάξη που δί-
νει αντίστοιχες μάχες. 

Δεν περιμένουμε τα προ-
εκλογικά ψίχουλα του Μη-
τσοτάκη, δε θα δεχθούμε
την αλαζονική στάση των
ξενοδόχων και  όλων των
εργοδοτών γενικά ότι “και
πολλά παίρνετε”… 

Σε κάθε χώρο δουλειάς,
ξεχειλίζει το μίσος απέναν-
τι στην  εργοδοσία και η
οργή ενάντια στην κυβέρ-
νηση που την στηρίζει. Γι’
αυτό απαιτούμε από τη
ΓΣΕΕ, την ΑΔΕΔΥ, τα Ερ-
γατικά Κέντρα και τις Ομο-
σπονδίες να συντονίσουν
και να κλιμακώσουν όλους
αυτούς τους αγώνες που
ξεσπάνε. Να προχωρή-
σουν σε πανελλαδική πα-
νεργατική απεργία, για να
τελειώνουμε με την ακρί-
βεια και την κυβέρνηση
της ΝΔ».

Η απεργία της 13ης Ιούλη στα ξενοδοχεία και το
άπλωμά της στον κλάδο του επισιτισμού είναι η

απάντηση που αξίζει στην κυβέρνηση και τα αφεντικά
που σχεδιάζουν χειρότερες συμβάσεις και ωράριο
για τη δουλειά μας.

Η προκλητική στάση των ξενοδόχων της Αττικής
ήταν γνωστή. Και στην απεργία της 24/6 και στη συ-
νέχεια συνέχισαν να τονίζουν ότι η Πανελλαδική Σύμ-
βαση των εργαζόμενων στα ξενοδοχεία είναι "μια χα-
ρά" παρότι δεν λαμβάνει υπ' όψιν ούτε τη 10ετή και
πλέον ελληνική κρίση ούτε το γεγονός ότι ο πληθωρι-
σμός φέτος τρέχει με ποσοστό ανώτερο του 12% κά-
νοντας θρύψαλα ακόμη και τις όποιες αυξήσεις στον
βασικό μισθό έδωσε ως ψίχουλα ο Μητσοτάκης.

Στις 30 Ιουνίου δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ που έκανε
την περσινή φτωχή και ελλιπή σύμβαση στον Επισιτι-
σμό υποχρεωτική. H σύμβαση έγινε υποχρεωτική από
το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας και αναγκάστηκε να
την υπογράψει ο Χατζηδάκης. Στις 8 Ιούλη όμως την
καταστρατήγησε με βραδινή τροπολογία στη Βουλή
που αναφέρει ότι το 40ωρο εργασίας ενός πλήρους
απασχόλησης εργαζόμενου μπορεί να διαιρείται και
σε 6 μέρες, με υποτιθέμενο χρόνο εργασίας 6 ώρες
και 40 λεπτά. 

Η εμπειρία όλων είναι ότι όπου εφαρμόζεται αυτό
το ωράριο -για παράδειγμα σε πολλά αθηναϊκά εστια-

τόρια με αστέρια Μισελέν ή χρυσούς σκούφους…- το
μόνο που συμβαίνει είναι να δουλεύουν και 6ήμερο
και 8ωρο κάθε μια από τις μέρες αυτές. Αυτά θέλει
να κατοχυρώσει ο Χατζηδάκης στις πλάτες μας.

Γι’ αυτό ήταν πολύ θετική εξέλιξη ότι άμεσα η Κεν-
τρική Διοίκηση του Συνδικάτου Τουρισμού-Επισιτι-
σμού Αττικής συμπεριέλαβε και τους εργαζόμενους
του Επισιτισμού στην απεργία στις 13/7. Σε μια σειρά
γειτονιές το μήνυμα της απεργίας έχει ήδη φτάσει. Η
αφίσα της Καμαριέρας καλούσε πολλές μέρες πριν
σε επέκταση της απεργίας και στον επισιτισμό. Οι
εξορμήσεις μας στο ξενοδοχείο Τιτάνια και τα κατα-
στήματα εστίασης στα Εξάρχεια μας έδωσαν να κα-
ταλάβουμε ότι η δυναμική για να μη περάσουν αυτά
τα σχέδια υπάρχει και μπορεί να βγει στο δρόμο. Με
τη μαζική συμμετοχή στην απεργία και με απεργιακή
κλιμάκωση στη συνέχεια μπορούμε να κερδίσουμε
ότι αυτό το καλοκαίρι δε θα περάσει καμία επίθεση
και θα πάμε σε εκλογές με νίκες για κάθε εργάτρια
και εργάτη.

Βασίλης Μυρσινιάς, 
μπουφετζής, μέλος του δικτύου «Καμαριέρα»

ΧΑΝΙΑ

Εκλογές 
στο Σωματείο
Διανομέων

Μάχη ενάντια σε αφεντικά 
και Χατζηδάκη
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Αν εργαζόμενοι από διαφορετικούς κλά-
δους περιγράψουν την εντατικοποίηση

και τις δύσκολες συνθήκες δουλειάς χωρίς
να αναφέρουν το επάγγελμά τους, δεν θα
μπορεί να καταλάβει κανείς πλέον διαφορές
ανάμεσα σε έναν γιατρό, δημοσιογράφο ή
εργαζόμενο στον Επισιτισμό-Τουρισμό, αλλά
και πολλά άλλα επαγγέλματα. Οι επιθέσεις
τα τελευταία χρόνια, ειδικά από την πανδη-
μία και μετά, είναι σε όλη την εργατική τάξη.
Την ίδια ώρα όμως βγαίνουμε κι εμείς σαν
εργάτες και εργάτριες πιο ενιαίοι στην αντί-
στασή μας.

Η βάση στην οποία πατούν πλέον όλες οι
εργατικές αντιστάσεις είναι οι Συλλογικές
Συμβάσεις, αλλά με τους δικούς μας όρους.
Η δική μας υπάρχουσα ΣΣΕ, των εργαζόμε-
νων στον Τουρισμό, είναι μία πετσοκομμένη
σύμβαση, η οποία από το 2012 έχει μειωθεί
με 15% λόγω της οικονομικής κρίσης. Όμως
κανένα μεγάλο αφεντικό στον κλάδο μας δεν
βίωσε αυτή την κρίση, αντίθετα ήταν χρόνια

μεγάλης κερδοφορίας με την εκτόξευση του
Τουρισμού από το 2012 και μετά. Φέτος, στο
ξενοδοχείο που δουλεύω, ο Ιούνιος έκλεισε
με τα μεγαλύτερα κέρδη από το 2004. Όλα
αυτά με μειωμένο προσωπικό, από τον Μάη
και μετά, γύρω στα 60 άτομα λιγότερα στον
δικό μου χώρο μόνο. 

Αυτοί πανηγυρίζουν και οι δικές μας οι
ζωές δεν έχουν καμία αξία. Οι μισθοί μας εί-
ναι όσο μιάμιση διανυκτέρευση στο συγκε-
κριμένο ξενοδοχείο. Υπέρογκα κέρδη, αλλά
δεν θα μοιραστούν τίποτα από αυτά, ούτε
καν να επιστρέψουμε στις συλλογικές συμ-
βάσεις που είχαμε το 2012. Γι’ αυτό πα-
λεύουμε για πολύ μεγάλες αυξήσεις και δια-

τήρηση των δικαιωμάτων μας. Να μην αφή-
σουμε να περάσουν οι νέες επιθέσεις του
Χατζηδάκη, που βάζουν χέρι στο 5ήμερο
στον Επισιτισμό. Ευτυχώς, η απεργία της Τε-
τάρτης 13/7 επεκτάθηκε και σε αυτόν τον
κλάδο, οπότε ξενοδοχοϋπάλληλοι και εργα-
ζόμενοι σε καφετέριες, εστιατόρια και λοιπά
απεργούμε και διαδηλώνουμε μαζί. Αυτή η
απεργία είναι μια μεγάλη μάχη και θα τη δώ-
σουμε για να κερδίσουμε τις απολαβές, τα
δικαιώματα και τον ελεύθερο χρόνο που δι-
καιούμαστε.  

Μαρία-Χουάνα Σταυριανού, 
ξενοδοχοϋπάλληλος, μέλος του δικτύου 

«Καμαριέρα»

Κάθε ρεκόρ φαίνεται ότι πάει
να σπάσει φέτος ο Τουρισμός
στην Ελλάδα, με βάση τα

στοιχεία των τελευταίων μηνών, ακό-
μα και σε σχέση με το 2019 που κα-
ταγράφηκε ως η πιο επιτυχημένη
χρονιά στον κλάδο. Το ρεκόρ αφορά
σε μικρότερο βαθμό στην προσέλευ-
ση των τουριστών. Αυτό που έχει ξε-
περάσει κάθε προηγούμενο είναι τα
κέρδη. Και όλα αυτά μέσα σε νέα,
παγκόσμια έξαρση της πανδημίας,
με τον πόλεμο στην Ουκρανία να συ-
νεχίζει να σκορπά τον θάνατο, με τις
τιμές της ενέργειας και τον πληθω-
ρισμό να καλπάζουν. Το «θαύμα του
Τουρισμού», όπως το περιγράφουν
με ενθουσιασμό οι απολογητές της
κυβερνητικής πολιτικής, δεν επε-
τεύχθη από τα σωστά επιχειρηματι-
κά πλάνα, αλλά από τη βαρβαρότη-
τα της κυβέρνησης και των αφεντι-
κών, που τους επιτρέπει και στις δυ-
σμενέστερες συνθήκες να βγάζουν
ακόμα περισσότερα κέρδη.

Η κλασική αφήγηση είναι ότι «όλοι
έχουμε συμφέρον» από την επιτυχη-
μένη πορεία του Τουρισμού. Οι επι-
χειρήσεις έχουν κέρδη, οι εργαζόμε-
νοι έχουν δουλειές και όλοι/ες στην
Ελλάδα επωφελούνται από τα κρατι-
κά ταμεία που γεμίζουν με τα λεφτά
που ξοδεύουν οι τουρίστες μέσω
φορολογίας. Μέσα σε αυτή τη δύ-
σκολη οικονομική συγκυρία, θα πά-
ρουμε ανάσα από τη «βαριά μας βιο-
μηχανία», λένε. Πέρα από τα κέρδη
των επιχειρήσεων, για την εργατική
τάξη και την τεράστια πλειοψηφία
αυτό το «βάρος» είναι ασήκωτο.

Πρώτα απ’ όλα για τους εργαζό-
μενους στον Τουρισμό και τον Επισι-
τισμό. Με τις 60.000 κενές θέσεις
εργασίας -που δεν κρύβονται-, το
επιχείρημα για δημιουργία θέσεων

εργασίας πάει περίπατο. Τα μεγάλα
αφεντικά του κλάδου δεν θέλουν να
καλύψουν αυτές τις θέσεις, αντίθετα
οι απολύσεις κυριάρχησαν την προ-
ηγούμενη περίοδο. Κάλυψουν μόνο
ένα μέρος του κενού από ακόμα πιο
ευέλικτους εργαζόμενους. Το προ-
σωπικό που παραμένει, με τους ίδι-
ους μισθούς -ή χειρότερους μέσω
του προγράμματος Συνεργασία-,
δουλεύει σε εξοντωτικούς ρυθμούς
εντατικοποίησης, κάνοντας διπλή
δουλειά. 

Αθλιες συνθήκες
Η «υποχρεωτική» Συλλογική Σύμ-

βαση, που ούτως ή άλλως δεν καλύ-
πτει τις ανάγκες, εφαρμόζεται μόνο
στο 10% των εργαζόμενων του κλά-
δου. Κανόνας είναι οι παράτυπες
ατομικές συμφωνίες με τους εργα-
ζόμενους που θα δουλεύουν σεζόν
για λίγα λεφτά, διαμένοντας σε τρώ-
γλες, χωρίς ούτε ένα ρεπό για μή-
νες. Στις πλάτες τους χτίζεται αυτό
το «θαύμα».

Όσο για τα κρατικά ταμεία, όσο
και να γεμίσουν, ο σχεδιασμός δεν
είναι αυτά τα λεφτά να καλύψουν τις
κοινωνικές ανάγκες. Η κυβέρνηση
τα έχει τάξει ήδη στους επενδυτές
με φοροαπαλλαγές και πακέτα στή-
ριξης, με ιδιωτικοποιήσεις-ξεπουλή-
ματα και στους εργολάβους που θα
πληρώνει διπλά σε σχέση με το κό-

στος των συμβασιούχων που απο-
λύει σε νοσοκομεία και δήμους. Και
μόνο τα εξοπλιστικά προγράμματα
για τις πολεμοκάπηλες μπίζνες της
ελληνικής άρχουσας τάξης φτάνουν
για να αδειάσουν τα ταμεία. 

Ταυτόχρονα αυτή η διαχείριση
του τουρισμού γίνεται υγειονομική
βόμβα μεγατόνων. Δεν υπάρχει κα-
νένα «δημόσιο συμφέρον» που να δι-
καιολογεί ότι στις τουριστικές περιό-
δους καταργούνται υγειονομικά
πρωτόκολλα που με αλόγιστη βία
προσπαθούσε η κυβέρνηση να επι-
βάλλει, όταν ήθελε να περάσει αν-
τεργατικά μέτρα. Αποκορύφωμα εί-
ναι το πρόσφατο ΦΕΚ, σύμφωνα με
το οποίο ουσιαστικά καταργείται η
καραντίνα σε τουρίστες που βγαί-
νουν θετικοί και με μόνη προστασία
τη χρήση μάσκας θα μπορούν να με-
τακινούνται παντού, με πλοίο, αερο-
πλάνο και οποιοδήποτε άλλο μέσον.
Ούτως ή άλλως, δεν έχει μείνει τίπο-
τα όρθιο για να διαχειριστεί την
ιχνηλάτιση και προφανώς οι ξενοδό-
χοι έχουν κάθε συμφέρον να απο-
σιωπούν τα κρούσματα. Έτσι φτά-
σαμε στη Μύκονο η θετικότητα να
ξεπερνάει το 50%, με αντίστοιχα με-
γάλα νούμερα σε πολλά τουριστικά
νησιά.

Χωρίς αμφιβολία, εργαζόμενοι θε-
τικοί στον κορονοϊό θα συνεχίζουν
στα πόστα τους μέχρι να πέσουν κά-

τω και χωρίς να υπάρχει επιπλέον
προσωπικό να τους καλύψει. Οι δη-
μόσιες υγειονομικές δομές, που εί-
ναι ήδη υπό κατάρρευση λόγω υπο-
στελέχωσης, δεν μπορούν να αντα-
ποκριθούν σε ένα νέο κύμα covid, ει-
δικά στα νησιά. Κι εδώ το «βάρος»
του Τουρισμού πέφτει στη μεγάλη
πλειοψηφία: Από τους υγειονομι-
κούς που καλούνται να διαχειρι-
στούν ακόμα μεγαλύτερο όγκο περι-
στατικών και με τις άδειές τους, τό-
σο αναγκαίες μετά από δύο χρόνια
πανδημίας, να είναι στον αέρα για
να καλύψουν συναδέλφους τους
που νοσούν με covid. Μέχρι τους
ασθενείς, covid και μη, ντόπιους και
τουρίστες, που δεν θα μπορούν να
εξυπηρετηθούν με κίνδυνο την ίδια
τους τη ζωή. Ένα μεγάλο κομμάτι
του πληθυσμού που δεν μπορεί να
πληρώσει ιδιωτικές κλινικές κινδυ-
νεύει να αποκλειστεί πλήρως από
οποιαδήποτε περίθαλψη. 

Πληρώνουμε ακριβά
Αυτόν τον τουρισμό τον πληρώ-

νουμε ακριβά και στην κυριολεξία,
καθώς τα τελευταία χρόνια ανα-
πτύσσεται με κέντρο τα «μεγάλα
πορτοφόλια». Χτίζουν ασταμάτητα
με γνώμονα τα κέρδη, ακόμα και αν
αυτό καταλήγει εις βάρος του περι-
βάλλοντος και των αναγκών μιας πε-
ριοχής, ενώ ιδιωτικοποιούν και δη-

μόσιους ελεύθερους χώρους. Πολ-
λοί τουριστικοί προορισμοί -ακόμα
και παραλίες- είναι απαγορευτικοί
για τους περισσότερους, όσο βαθιά
κι αν βάλουν το χέρι στην τσέπη.
Μια περιουσία, με βάση τα οικονομι-
κά της πλειοψηφίας, θα χρειαστεί
για λίγες ημέρες διακοπών. Τα πο-
λυδιαφημισμένα προγράμματα με το
προκλητικό όνομα «Τουρισμός για
όλους» είναι πραγματικά για λίγους,
μόνο 200.000 δικαιούχοι, με ενίσχυ-
ση το αστείο ποσό των 150 ευρώ για
δαπάνες μόνο διαμονής. 

Όσο πιο βαριά η βιομηχανία, τόσο
μεγαλύτερη η δύναμη της εργατικής
τάξης που της γυρνάει τα γρανάζια.
Οι εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμε-
νοι στον Τουρισμό και τον Επισιτι-
σμό έχουν τη δύναμη να ορίσουν
έναν από τους σημαντικότερους το-
μείς της οικονομίας της χώρας. Η
οργάνωση όλων στα τοπικά συνδι-
κάτα του κλάδου είναι το αντίδοτο
στον κατακερματισμό που προσπα-
θούν με νύχια και με δόντια να επι-
κρατήσει. 

Ο πανελλαδικός συντονισμός
όλων σε μια μεγάλη πανελλαδική
απεργία θα δώσει τη δυνατότητα να
εκφραστεί η οργή και η μαχητικότη-
τα όλων των εργαζόμενων και να
τους γεμίσει αυτοπεποίθηση για τη
συνέχεια. Οι καμαριέρες, οι σερβιτό-
ροι και οι διανομείς μπορούν να μας
απαλλάξουν από το βάρος του θαύ-
ματος του Τουρισμού και να εξα-
σφαλίσουν τουρισμό πραγματικά για
όλους. Για το «δημόσιο συμφέρον»
λοιπόν, χρειάζεται να τους στηρί-
ξουμε όλοι και όλες, κατεβαίνοντας
με τα σωματεία μας στον δρόμο
απεργιακά μαζί τους, στις 13/7 στην
Αθήνα και στη συνέχεια.

Μάνος Νικολάου

“Οι μισθοί είναι όσο 
μιάμιση διανυκτέρευση”

Τα προκλητικά κέρδη 
της “βαριάς βιομηχανίας”
του ελληνικού καπιταλισμού



Νο 1530, 13 Ιούλη 2022
σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ 2022

Μαρία Καστελιώτη, 
φοιτήτρια στη ΦΛΣ Αθήνας

Συζητήσαμε για τον σεξισμό και την καταπίεση, για την πα-
ράδοση του Μαρξ, του Λένιν, της Ρόζας και του Τρότσκι

μέχρι τι σημαίνει ψυχική δυσφορία μέσα σε αυτό το σύστημα.
Κλείνοντας, η πιο βασική ερώτηση που έχουμε να απαντήσου-
με είναι: Μπορούμε να ανατρέψουμε τις επιθέσεις; Η απάντη-
ση είναι ναι. Το καλοκαίρι του 2019 ήταν το πρώτο μου πρακτι-
κά συλλαλητήριο ως φοιτήτρια, που ήταν και η πρώτη μάχη με
κυβέρνηση της ΝΔ. Κατακαλόκαιρο διαδηλώναμε χιλιάδες
φοιτητές ενάντια στην κατάργηση του ασύλου. Και ήταν η
πρώτη φορά που από την πλευρά σαν ΣΕΚ φωνάξαμε «Λιτότη-
τα, ανεργία, τρομοκρατία, Κάτω η Νέα Δημοκρατία». Γιατί εί-
χαμε την ανάλυση και την πεποίθηση ότι αυτό το σύνθημα θα
γινόταν η έκφραση της οργής της εργατικής τάξης.

Την ίδια χρονιά στις σχολές ξεκινήσαμε καταλήψεις και δια-
δηλώσεις. Το 2020 είχαμε τις κινητοποιήσεις των νοσοκομει-
ακών μέσα στην καραντίνα. Στη συνέχεια τα πρώτα συλλαλη-
τήρια των εκπαιδευτικών που έφτασαν το 2021 σε μαθητικές
καταλήψεις. Από τις πιο πολιτικοποιημένες μαθητικές καταλή-
ψεις που στις εξορμήσεις μας οι μαθητές έλεγαν «δεν θέλου-
με λεφτά για τα Ραφάλ, θέλουμε λεφτά για την Παιδεία». Την
ίδια χρονιά, έχουμε τους φοιτητές να σπάνε τις απαγορεύσεις
μέχρι σήμερα που παλεύουν ενάντια στην πανεπιστημαική
αστυνομία. Και τις 18 Μάη στις φοιτητικές εκλογές να ρίχνουν
μια τεράστια σφαλιάρα στη ΔΑΠ σπάζοντας μετά από 30 χρό-
νια την αυτοδυναμία της. Δείχοντας ότι η οργή της νεολαίας
είναι τεράστια.

Λίγες μέρες μετά το Μαρξισμό έχουμε την απεργία της
ΠΟΣΔΕΠ, που όσα χρόνια είμαι φοιτήτρια δεν έχει ξαναγίνει.
Είναι αυτή η δύναμη με την εργατική τάξη στο κέντρο που έχει
φέρει τη ΝΔ, από εκεί που το 2019 μιλούσε πανηγυρικά, τώρα
να πηγαίνει για πρόωρες εκλογές. Είναι κομμάτι της μακρό-
συρτης και πολύπλευρης κρίσης του καπιταλισμού, μιας κρί-
σης που προφανώς οδηγεί σε πολύ μεγάλες επιθέσεις. Το
βλέπουμε με τον πόλεμο στην Ουκρανία, με την επίθεση στο
δικαίωμα των γυναικών στην έκτρωση. Το βλέπουμε και με το
νέο νόμο της Κεραμέως.

Πάντα η άρχουσα τάξη αντιμετώπιζε την Παιδεία όχι σαν
κοινωνικό δικαίωμα αλλά σαν μέσο εξυπηρέτησης των αναγ-
κών της για εργατικό δυναμικό ανάλογα με την περίοδο. Από
το 1922 μέχρι τη δεκαετία του ’70 και από το ’90 με τον Κοντο-
γιαννόπουλο μέχρι το 2006-7 και σήμερα. Η μάχη για την Παι-
δεία είναι μάχη που έχει αντικαπιταλιστικό χαρακτήρα, που
αφορά τα συμφέροντα όλης της εργατικής τάξης. Γι’ αυτό
από την πλευρά μας λέμε και ξαναλέμε «Οι φοιτητές μαζί με
τους εργάτες».

Αυτό μας οδηγεί στο για ποια κοινωνία παλεύουμε. Η εργα-
τική εναλλακτική δεν είναι θέμα των ΣΕΚιτών, είναι η ουσία για
την οργάνωση των αγώνων ενάντια σε αυτό το σύστημα. Η ερ-
γατική τάξη είναι αυτή που μπορεί να επιβάλει την ανατροπή
και είναι η μόνη που έχει τη λύση στην καταπίεση και την εκμε-
τάλλευση που βιώνει. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος πέρα από
τους μαθητές, τους φοιτητές, τους εκπαιδευτικούς που να ξέ-
ρει καλύτερα τι σημαίνει παιδεία των αναγκών μας. Το έδειξε
η Παρισινή Κομμούνα, το έδειξε η Ρώσικη Επανάσταση που
κατήργησε τις εξετάσεις και τις βαθμολογίες, που έβαλε το
ζήτημα της σφαιρικής γνώσης. Σε όλα ισχύει το ίδιο. Αν ήταν
σε εργατικό έλεγχο τα νοσοκομεία και οι φαρμακοβιομηχα-
νίες, δεν θα ήμασταν στο έκτο κύμα της πανδημίας.

Αυτά δεν γίνονται αυτόματα. Μέσα στην αυθόρμητη κίνηση
του κόσμου, είναι ανάγκη να υπάρχει ένα οργανωμένο κομμάτι
που οργανώνει τις μάχες, απαντά στην προπαγάνδα, ξεκαθα-
ρίζει συλλογικά. Όσοι και όσες δεν είστε στο ΣΕΚ, οργανωθεί-
τε σήμερα γιατί έχουμε πολλές μάχες να δώσουμε.

Στα 52.900 ευρώ κλείνει
η τρίμηνη οικονομική

εξόρμηση της Εργατικής
Αλληλεγγύης με την ολο-
κλήρωση του πετυχημένου
τετραήμερου Μαρξισμός
2022. 

Μεγάλη συμμετοχή, πλού-
σια συζήτηση, ενθουσια-
σμός και μια γερή ώθηση
για την οικονομική καμπά-
νια. Ευχαριστούμε όλες τις
συντρόφισσες και τους συν-
τρόφους που συμμετείχαν
καθώς και τα σωματεία που
ενίσχυσαν οικονομικά αγο-
ράζοντας προσκλήσεις ή
ανανεώνοντας τις συνδρο-
μές τους.

Ευχαριστούμε επιπλέον
Γιάννη Λ., Βασίλη Μ., Αγγε-
λο Σ., Κατερίνα Τ., Αργυρή
Ε., Θανάση Κ., Διονύση Π.,
Νεκτάριο Χ., Νίκο Ψ., Νίκο
Σ., Δημήτρη Σ., Αποστόλη
Α., Χρυσάνθη Μ., Μιχάλη Β.,
Πάνο Κ. που γράφτηκαν
συνδρομητές καθώς και
όσες και όσους ενίσχυσαν
προσωπικά: από 200 ευρώ
Δημήτρης Ζ., Γιάννης Τ.,
από 50: Μαρία Ν., Μηνάς
Χ., Λουίζα Γ., Σωτήρης Κ.
Από 30: Σπύρος Γ., Βασίλης
Κ., Γιώργος Φ., Βασίλης Μ.,
Μιχάλης Θ.  Από 20: Τζούλη
Κ., Χρήστος Β., Πάνος Λ.,
Μάνθος Α., Μαριλένα Κ.,
Κατερίνα Α., Μαρία Κ., Άννα
Μ. Από 10: Γιώργος Σ., Βα-
σιλική Λ., Κωνσταντίνα Φ.,
Λεωνίδας Μ., Κατερίνα Τσ.
από 5: Ζακλίν Π., Παναγιώ-
της Π., Κώστας Κ., Πανα-
γιώτης Κ. 

Ευχαριστούμε συνολικά
τις φίλες και τους φίλους
της εφημερίδας που βοήθη-
σαν να συγκεντρωθούν χρή-
ματα σε κάθε χώρο και γει-
τονιά για να αντιμετωπίσου-
με τις αυξημένες οικονομι-
κές ανάγκες στην μάχη
ενάντια στην κυβέρνηση. 

Συνεχίστε να στέλνετε τις
ενισχύσεις σας. Κάθε ευρώ
είναι πολύτιμο για να βρί-
σκεται η Εργατική Αλληλεγ-
γύη στην πρώτη γραμμή
των αγώνων, γιατί η καλύτε-
ρη προεκλογική περίοδος
είναι με την εργατική τάξη
στους δρόμους, να απεργεί
και να διαδηλώνει.

Πάλη για την ανατροπή, Πάλη για τον σοσιαλισμό
Κώστας Καταραχιάς, 
γιατρός, μέλος ΔΣ Σωματείου Εργαζόμενων 
στο Έλενα Βενιζέλου

Κλείνουμε ένα τριήμερο πλούσιο σε συζήτηση,
τόσο θεωρητική με τις ιδέες του Μαρξ, του

Ένγκελς και όλων των μεγάλων επανασταστών,
όσο και σε εμπειρίες από τον κόσμο που βρίσκε-
ται σε όλα τα κινήματα σήμερα, όπως το εργατικό
με τις μεγάλες αντιστάσεις του. Είμαστε σε σύγ-
κρουση με ένα σύστημα που το μόνο που προ-
σφέρει είναι βαρβαρότητα. Αλλά την ίδια στιγμή
είναι σε κρίση και οι δυνατότητες να το ανατρέ-
ψουμε είναι τεράστιες. Με αυτό έχουμε να αναμε-
τρηθούμε το επόμενο διάστημα.

Τα νοσοκομεία είναι ένας χώρος καθοριστικός,
ένας χώρος μέσα στον οποίο μέσα στην πανδημία
παίχτηκε το αν οι εργάτες και οι εργάτριες της
Υγείας θα επιβάλουν το πρόγραμμά τους για να
σώσουν ζωές, κόντρα σε δολοφονικές πολιτικές
παγκόσμια και στην Ελλάδα. Οι αγώνες τους ήταν
συγκλονιστικοί και έχουν βάλει τη σφραγίδα τους
σε όλο το εργατικό κίνημα. Γι' αυτό βρεθήκαμε
στο στόχαστρο με συνδικαλιστικές διώξεις. Η κυ-
βέρνηση της ΝΔ ήθελε να διαλύσει το συνδικαλι-
σμό, αλλά δεν τα κατάφερε. Ψήφισε το νόμο Χα-
τζηδάκη ενάντια στις απεργίες, ο οποίος αχρη-
στεύτηκε στην πράξη. Η απόλυσή μου από τον
Άγιο Σάββα ήταν μια τέτοια προσπάθεια από τη
μεριά της κυβέρνησης, αλλά το μόνο που κατάφε-
ρε ήταν να σηκώσει ένα κίνημα συμπαράστασης
και αντί για απόλυση να μονιμοποιηθώ στο Έλενα,
ανοίγοντας ένα άλλο κεφάλαιο.

Στα νοσοκομεία οι γυναίκες είναι η πλειοψηφία
της εργατικής τάξης. Το Έλενα συμπυκνώνει όλες

τις μάχες που δίνουμε σαν εργατικό κίνημα. Τις
μάχες ενάντια στις πολιτικές στο ΕΣΥ, αλλά και τις
μάχες ενάντια στον σεξισμό και την καταπίεση. Εί-
ναι το μοναδικό γυναικολογικό εξειδικευμένο νο-
σοκομείο στην Ελλάδα που η κυβέρνηση θέλει να
το υποβαθμίσει και να το διαλύσει. Είναι ένα φιλέ-
το που από τα προηγούμενα χρόνια έχει δεχτεί
μεγάλα χτυπήματα μέσα στα μνημόνια και τώρα η
κυβέρνηση θέλει να το παραδώσει στον ιδιωτικό
τομέα.

Όταν πρωτομπήκα, η αίσθηση ήταν ότι το είχαν
παρατήσει αυτό το νοσοκομείο. Είχε μια σκληρή
ΔΑΚΕ που είχε διαλύσει τη συλλογικότητα των ερ-
γαζόμενων και επέτρεπε να προχωρούν όλες τις
επιθέσεις. Αυτό δεν σήμαινε ότι ο κόσμος εκεί
ήταν κάτι διαφορετικό από τον Άγιο Σάββα και
τους άλλους χώρους. Πήραμε λοιπόν σαν επανα-
στάτες τις πρωτοβουλίες για να βγάλουμε στην
επιφάνεια την υπαρκτή αντίσταση, την υπαρκτή
ριζοσπαστικοποίηση και να κάνουμε τις συνδέ-
σεις. Δεν ήταν εύκολη μάχη. Ξεκινήσαμε με την
επιτροπή αγώνα τη μάχη για να υπερασπιστούμε
τους συναδέφλους/ισσες σε αναστολή και ταυτό-
χρονα την περίθαλψη για τις γυναίκες, τις φτωχές,
τις μετανάστριες, τις προσφύγισσες, για τα τρανς
άτομα - καθώς είναι η μοναδική δημόσια δομή με
ιατρείο για τα τρανς άτομα.

Συνδέοντας όλες αυτές τις μάχες προχωρήσα-
με σε μια σειρά κινητοποιήσεις ενάντια στις μετα-
κινήσεις, για προσλήψεις, για μονιμοποιήσεις. Η
τελευταία μάχη ήταν την Παρασκευή με τις καθα-
ρίστριες, που καταφέραμε να κερδίσουμε ότι θα
παίρνουν ρεπό μετά από αργία που το δικαιούν-
ταν και δεν τους το έδιναν. Όλη αυτή η προσπά-

θεια άλλαξε την κατάσταση μέσα στο νοσοκομείο.
Στις εκλογές του Σωματείου καταφέραμε και μπή-
καμε στο ΔΣ και σπάσαμε μετά από πάρα πολλά
χρόνια την αυτοδυναμία της ΔΑΚΕ και της ΠΑΣΚΕ,
δημιουργώντας μια εικόνα «μεταπολίτευσης» μπο-
ρώ να πω. Το παραμικρό που κάνουμε γίνεται μά-
χη, γιατί ο κόσμος διψά για μάχες και οι εργαζό-
μενοι λένε «έτσι πρέπει να παλεύουμε».

Έτσι φτάσαμε να μπορούμε να παρεμβαίνουμε
σε όλα τα ζητήματα, όπως των εκτρώσεων. Έχου-
με μάχη μπροστά μας για να καταργήσουμε το νό-
μο που επιτρέπει σε ένα 60% των γυναικολόγων
να αρνούνται να τις κάνουν «λόγω ιδεών». Για να
έχουμε καλύτερες υπηρεσίες για τα τρανς άτομα,
ενάντια στην προσπάθεια να μην ανοίγει αυτό το
ζήτημα. Έχουμε πολλή δουλειά σε ένα χώρο που
συμπυκνώνει τη μάχη ενάντια στην εκμετάλλευση
και την καταπίεση. Είναι πολύτιμο ότι βρεθήκαμε
εκεί, συγκροτήσαμε την επιτροπή αγώνα, ενώσα-
με την αριστερά. Το να προχωρήσουμε με κόσμο
που οργανώνεται στο ΣΕΚ είναι το επόμενο βήμα.

Στο νέο ΣΑΚ υπάρχουν δυο φωτογραφίες από
τους αγώνες του ’70. Η μία είναι έξω από το Έλε-
να με τις μαίες να κάθονται στη σειρά σε μια
απεργία που διεκδικούσε μονιμότητα, δικαιώματα,
συνδικαλισμό. Η δεύτερη είναι από διαδήλωση
συμπαράστασης στον αγώνα τους. Είναι εμβλημα-
τικές φωτογραφίες που ενώνουν το τότε με το σή-
μερα, το κίνημα της Μεταπολίτευσης με το και-
νούργιο κίνημα σήμερα που μπορεί να δικαιώσει
όλα τα αιτήματα του κόσμου. Η προοπτική δεν εί-
ναι να ψηφίσουμε μια άλλη κυβέρνηση, αλλά με
τις απεργίες και τις κινητοποιήσεις μας να κερδί-
σουμε μια άλλη κοινωνία.

Βασίλης Μυρσινιάς, 
εργαζόμενος στον επισιτισμό, 
μέλος στην “Καμαριέρα”

Εδώ και δυο μήνες περίπου έχει ανοίξει το
ερώτημα «γιατί δεν πάνε τα παιδιά, 60.000 πε-

ρίπου, να δουλέψουν σεζόν;». Για μας είναι καθα-
ρό ότι αυτοί οι 60.000, που αποτελούν το 15% πε-
ρίπου των 600.000 εργαζόμενων του κλάδου, είναι
ο ίδιος κόσμος που δέκα χρόνια πριν, με τις επιθέ-
σεις των μνημονίων, έπαιρνε 440 ευρώ το Φλεβά-
ρη, θεωρούνταν πρεκαριάτο και ακόμα και όσοι
ορκίζονται στις εξεγέρσεις δεν περίμεναν τίποτα
από αυτό το κομμάτι, το πολύ πολύ ένα ντου. Η
συλλογική δράση μπορεί να έρθει μετά.

Από την πλευρά μας σαν “Καμαριέρα” και σαν
ΣΕΚ επιμέναμε ότι δεν είναι έτσι. Κι αυτό γιατί το
υπόβαθρο της τάξης δεν είναι η οικονομική της
αναντιστοιχία με τους πλούσιους, πόσο άσχημα
δηλαδή είναι τα πράγματα. Ο Κώστας μίλησε πριν
για τα νοσοκομεία. Στις 7 Απρίλη του 2020, βγή-
καν στις πύλες των νοσοκομείων και στις 28 Απρί-
λη ήταν η 24ωρη απεργία σε τουρισμό και επισιτι-
σμό. Ήταν οι δυο κλάδοι που είπαν ότι δεν καθό-
μαστε στο σπίτι όπως θέλει η κυβέρνηση, αλλά
έχουμε τα αιτήματά μας και τα παλεύουμε.

Η δύναμη της τάξης φάνηκε έτσι και στα πιο
«αδύναμα» κομμάτια της. Άρα η δύναμή της δεν
κρίνεται στο πόσα λεφτά παίρνει, αν είναι στο δη-
μόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα. Προκύπτει με κάθε ερ-
γαλείο. Η efood δεν είχε σωματείο όταν έκανε την
απεργία και κέρδισε. Το έφτιαξε επίσημα πέντε

μήνες μετά. Μια σειρά χώροι στον επισιτισμό μπο-
ρεί να μην ξέρουν το σωματείο, αλλά ήταν μαζί με
τη efood. 

Το δεύτερο είναι ο συντονισμός. Δέκα χρόνια
πριν δεν υπήρχε περίπτωση να βρεθεί διανομέας
μαζί με λιμενεργάτη στην ίδια συγκέντρωση. Τώ-
ρα στο Σύνταγμα ήμασταν ΛΑΡΚΟ, efood, συνδι-
κάτο επισιτισμού, Καβάλα, Λιπάσματα. Κι έγινε
γιατί, με όλες τις δυσκολίες και περιορισμούς, το
παλέψαμε. Γιατί θεωρούσαμε ότι υπάρχει συλλο-
γική αντιμετώπιση την οποία βλέπαμε να έρχεται
από διάφορους χώρους. Η Amazon έχει πλέον
σωματείο. Οι εργαζόμενοι στις διανομές φτιά-
χνουν σωματεία, διεκδικούν. Την ημέρα του Pride
ποιοι διαδήλωναν; Οι γυναίκες της εστίασης, των
ξενοδοχείων, οι άνθρωποι που σερβίρουν και πάει
λέγοντας.

Ο τουρισμός και η εστίαση είναι ένα τεράστιο
κομμάτι του ελληνικού καπιταλισμού. Ο κόσμος
λέει πια «πρώτα θα έχω δικαιώματα και μετά θα
πάω να δουλέψω». Αυτή την εικόνα τη συναντάμε
σε κάθε γειτονιά, σε κάθε μικρό ή μεγάλο χώρο.
Αυτή η εικόνα μπορεί να γίνει άμεση δράση. Και
αυτό είναι μπροστά μας με την απεργία στις 13
Ιούλη. Θα είναι η απάντηση στη ΝΔ που παίρνει τα
μέτρα της. Έρχεται ΣΣΕ στον επισιτισμό υποχρε-
ωτική που λέει «θα δουλεύετε εξαήμερο». Όχι, με
το ζόρι πενθήμερο κι αυτή τη μάχη τη δίνει ο κλά-
δος με διάφορους τρόπους. Στην efood αυτό
ήταν: «θέλω τη δουλειά μου, θέλω να είναι πλήρης
και θέλω να γυρνάω σπίτι μου».

Δεν ήταν μια απλή συνδικαλιστική μάχη. Και αυ-
τό εκφράζεται και με νούμερα. Στο σωματείο της
efood έγιναν εκλογές κι αυτοί που ψήφισαν ήταν
σαν να ψηφίζει ένα ολόκληρο νοσοκομείο. Αυτό
είναι δύναμη και έχουν παίξει ρόλο οι πρωτοβου-
λίες μας. Το ότι μιλάγαμε για τους αγώνες στα νο-
σοκομεία, ότι μιλάγαμε για την ανάγκη συντονι-
σμού με άλλους χώρους ενάντια στις λογικές «εί-
μαστε μόνοι μας», έφτασε τώρα στο να απλώνεται
η απεργία της Τετάρτης από τα ξενοδοχεία στον
επισιτισμό. Θα πούμε ότι με το ωράριο δεν θα παί-
ξει κανείς, ότι θα κερδίσουμε ΣΣΕ με αυξήσεις και
μετά τις εκλόγές θα πάρουμε ακόμα μεγαλύτερες.

Η δική μας συνεισφορά ήταν σε όλα αυτά τα
επίπεδα. Στο ζήτημα της ενότητας, όλα τα κομμά-
τια που δραστηριοποιούνται στον κλάδο δεν είχαν
βρεθεί ποτέ μαζί. Αλλά η μάχη για τη σύμβαση,
ιδιαίτερα στην efood, το επέβαλε. Το επόμενο βή-
μα είναι με τον κόσμο που είναι στον κλάδο, που
μας γνωρίζει σαν “Καμαριέρα” και ΣΕΚ, να κλιμα-
κώσουμε. Ήδη από μια ή δύο απεργίες το χρόνο,
τώρα κάνουμε τέσσερις και πέντε. Αυτό για τον
ιδιωτικό τομέα είναι τεράστιο, γιατί δείχνει ότι ο
κόσμος απαιτεί περισσότερα. Σε αυτό τον κόσμο
αξίζει και ο Μαρξισμός και οι θεωρίες για την ερ-
γατική τάξη ως το υποκείμενο των αλλαγών. Το
πόσο μπροστά και δυνατοί θα είμαστε, θα σημάνει
όχι πισωγυρίσματα και τρικλοποδιές, αλλά ένα ερ-
γατικό κίνημα που θα ανατρέψει το σύστημα και
θα χτίσει μια κοινωνία σοσιαλιστική, δίκαιη και για
όλους.
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O Ντενίζ Γκουνγκόρεν, ο Ντίνος Αγιομαμίτης και ο Πάνος Γκαργκάνας
ομιλητές στη συζήτηση “Ελλάδα-Τουρκία. Ο εχθρός μας είναι εδώ”.

Ο Πέτρος Κωνσταντίνου, ο Κώστας Παπαδάκης και ο Θανάσης
Καμπαγιάννης ομιλητές στη συζήτηση “Η 2η δίκη της Χ.Α.”

O Γιώργος Ράγκος, ο Θανάσης Διαβολάκης και ο Νίκος Χρυσόγελος
ήταν ομιλητές στη συζήτηση “Να αλλάξουμε το σύστημα, όχι το κλίμα”.

Ο Βασίλης Χλης, ο Ηλιάς Κορλός και ο Γιάννης Σηφακάκης ομιλητές στη
συζήτηση “«Πράσινη ανάπτυξη» και εργατικές αντιστάσεις”

O Νίκος Θεοχαράκης και ο Σωτήρης Κοντογιάννης ομιλητές στη
συζήτηση “Στασιμοπληθωρισμός: Η νέα φάση της κρίσης”.

Ο Μιχάλης Λυμπεράτος ήταν εισηγητής στη συζήτηση “Το ΣΕΚΕ και το
αντιπολεμικό κίνημα 1922”

Φωτογραφίες από τις συζητήσεις του τριημέρου. Φωτό: Λένα Βερδέ, Μάνος Νικολάου, Αφροδίτη Φράγκου

Επιμέλεια: Λένα Βερδέ

Ευχαριστούμε!
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Αγώνας ενάντια στις ρατσιστικές επιθέσεις
Την αντιμετώπιση των ρατσι-

στικών επιθέσεων μετά την
καταδίκη της Χρυσής Αυ-

γής είχε σαν θέμα η συζήτηση με
τον ανάλογο τίτλο που έγινε στο
πλαίσιο του Φεστιβάλ Μαρξισμός
2022. Οι επιθέσεις από τη μεριά
των φασιστικών συμμοριών και οι
δολοφονίες των ρατσιστικών κυ-
βερνητικών πολιτικών της Ευρώ-
πης Φρούριο – και η μάχη εναν-
τίον τους – αποτέλεσαν τους δύο
άξονες της συζήτησης.

Τη συζήτηση άνοιξαν ο Τάκης
Ζώτος, δικηγόρος θυμάτων ρατσι-
στικών επιθέσεων κι ο Πέτρος
Κωνσταντίνου, συντονιστής της
ΚΕΕΡΦΑ και δημ.σύμβουλος Αθή-
νας. «Σύμφωνα με τον ΟΗΕ οι ξε-
ριζωμένοι της προηγούμενης χρο-
νιάς φτάνουν τα 76 εκατομμύρια.
Αυτά ως απάντηση για όσους λένε
ότι τους πρόσφυγες τους φέρνει
ο Ερντογάν, οι διακινητές κλπ.» εί-
πε ο Πέτρος και συνέχισε: «Στη
Μεσόγειο από το 2014 μέχρι σή-
μερα ο ΟΗΕ καταγράφει 24 χιλιά-
δες νεκρούς. Είναι πνιγμένοι ως
αποτέλεσμα του τι σήμαιναν οι
συμφωνίες ΕΕ - Τουρκίας και η
συμφωνία με τη Λιβύη, ένα κράτος
που στήνει στρατόπεδα δουλείας.
Υγρό νεκροταφείο έχει γίνει η Με-
σόγειος. Και ταυτόχρονα διώκουν
μαζικά τους αλληλέγγυους.  

Πώς τους παλεύουμε; Ως μαρ-
ξιστές αποδίδουμε τη γέννηση
του ρατσισμού στον καπιταλισμό
κι ως εκ τούτου υπάρχει ο ιστορι-
κός νεκροθάφτης. Η οργανωμένη
εργατική τάξη. Έχει δώσει μάχες
για τη νομιμοποίηση των μετανα-
στών από τη δεκαετία του '90 μέ-
χρι σήμερα. Τα σωματεία των εκ-
παιδευτικών που διεκδικούν να
μπουν τα προσφυγόπουλα στα
σχολεία. Το Εργατικό Κέντρο
Αθήνας που διεκδικεί να κλείσει η
Αμυγδαλέζα κλπ. Η ΚΕΕΡΦΑ είναι
ατμομηχανή του κινήματος αλλά
στηρίζεται σε αυτή τη δύναμη για
να τσακίσει τις ρατσιστικές πολιτι-
κές».  

Στην παρέμβασή της η Δήμητρα
Λιναρδάκη, δικηγόρος σε υποθέ-
σεις προσφύγων, τόνισε:  «Οι ει-
κόνες από τη σφαγή στη Μελίγια
με τα στοιβαγμένα πτώματα κάτω
από το φράχτη, θύμισαν ένα πα-
ρελθόν εγκλημάτων της αποικιο-
κρατίας. Κι όμως είναι εικόνες από
τη σύγχρονη Ευρώπη. Μιλάμε για
μια ακραία ρατσιστική πολιτική.
Πάνω σε αυτή την πολιτική έχουν
στήσει μια βιομηχανία απελάσεων
που έχουμε να δώσουμε μάχη
απέναντί της. Είναι ιστορική η κα-
ταδικαστική απόφαση του Ευρω-
παϊκού Δικαστηρίου για το Φαρμα-
κονήσι. Αναγνωρίζει ότι υπήρχε

κίνδυνος ζωής, ότι υπήρχαν απάν-
θρωπες κι εξευτελιστικές συνθή-
κες, ότι υπήρχαν ευθύνες του Λι-
μενικού για τον θάνατο οκτώ παι-
διών και τριών γυναικών. Είναι με-
γάλη νίκη αλλά χρειάζεται να θυ-
μηθούμε ότι αυτή είναι μια υπόθε-
ση του 2014. Ο εισαγγελέας στο
Ναυτοδικείο του Πειραιά που διε-
ρευνούσε τις ευθύνες του Λιμενι-
κού είχε βάλει την υπόθεση στο
αρχείο με κεντρικό σκεπτικό ότι
δεν γίνονται επαναπροωθήσεις.
Χρειάζεται το αντιρατσιστικό κίνη-
μα να παλέψει για να σταματήσει
τις επαναπροωθήσεις. Μόνο με
ένα πλατύ αντιρατσιστικό κι αντι-
φασιστικό κίνημα μπορούμε να
τους σταματήσουμε”.

Σχολεία
Η Ντίνα Γκαρανέ, εκπαιδευτι-

κός από τη Γ' ΕΛΜΕ Αθήνας τόνι-
σε τη σημασία της αντιφασιστικής
μάχης στα σχολεία, θυμίζοντας
τις προσπάθειες των φασιστών να
κερδίσουν μαθητές και την εμπει-
ρία από το πως αποκρούστηκαν,
ενώ σε αντίστοιχα παραδείγματα
από τη μάχη στο ΕΠΑΛ του Ευό-
σμου και συνολικότερα από τον
αντιφασιστικό αγώνα στη Θεσσα-
λονίκη αναφέρθηκε ο Ευκλείδης
Μακρόγλου από την τοπική
ΚΕΕΡΦΑ.

“Η βομβιστική επίθεση πριν λί-
γους μήνες στο Τζαμί στα Πατή-
σια είναι εμβληματική. Θυμίζει τις
βομβιστικές επιθέσεις του ναζιστι-
κού NSU στη Γερμανία με θύματα
Τούρκους κι Έλληνες μετανά-
στες. Αυτή την επίθεση το ελληνι-
κό κράτος κάνει ότι δεν συνέβη”
σημείωσε ο Θανάσης Καμπαγιάν-
νης, δικηγόρος Πολιτικής Αγωγής
στη δίκη της Χ.Α. 

Στο πρόσφατο παράδειγμα ρα-
τσιστικής επίθεσης εργοδότη σε
μετανάστη εργάτη και στην “πο-
λύτιμη εμπειρία του ενιαίου μετώ-
που” αναφέρθηκε η Μαργαρίτα
Παπαμηνά, μέλος του συλλόγου
δασκάλων Χανίων, ενώ ο ηθοποι-
ός Βασίλης Κουκαλάνι θύμισε την
αντιρατσιστική στάση ενός μεγά-
λου μέρους των καλλιτεχνών μετά
το Φαρμακονήσι. Πολύτιμη ήταν η
εικόνα που έφερε από το αντιρα-
τσιστικό κίνημα στην Τουρκία, ο
Ντενίς Γκουνγκόρεν, μέλος του
DsiP. Ο Αχμέτ Τζαμσί, μετανά-
στης από το Πακιστάν εξιστόρησε
τη ρατσιστική επίθεση που δέχτη-
κε πριν ένα μήνα και τη συμπαρά-
σταση που βρήκε στην ΚΕΕΡΦΑ,
ενώ κι ο Κοκού, πρόσφυγας από
το Τόγκο, έφερε βιωματικά παρα-
δείγματα καθημερινού ρατσισμού
στην Ελλάδα.

Σ.Μ.

Το τελευταίο οχτάμηνο μετράμε
πολλές ρατσιστικές επιθέσεις.

Έχουμε τις επιθέσεις στον Εύοσμο
και τη Σταυρούπολη της Θεσσαλονί-
κης, στο Νέο Ηράκλειο, στα Καμίνια,
στα Πετράλωνα, στην 3ης Σεπτεμ-
βρίου στο κέντρο της Αθήνας, στον
Κόκκινο Μύλο στο Μενίδι, στο Κορω-
πί κλπ.

Από αυτή την εικόνα γεννιούνται
κάποια βασικά ερωτήματα. Τι είδους
επιθέσεις είναι αυτές, ποιοι τις κά-
νουν, υπάρχει αναβίωση της Χρυσής
Αυγής ή κάποιου άλλου φασιστικού
κομματιού; Υπάρχει κεντρική οργά-
νωση αυτών των επιθέσεων; Και φυ-
σικά προκύπτει το ερώτημα πώς
μπορούμε εμείς να απαντήσουμε σε
αυτές τις επιθέσεις. Χρειάζεται να
δούμε τα χαρακτηριστικά αυτών των
επιθέσεων:

Στον Εύοσμο και τη Σταυρούπολη
της Θεσσαλονίκης είχαμε μια πολύ
οργανωμένη προσπάθεια που κράτη-
σε βδομάδες, για να δημιουργήσουν
φασιστική ομάδα με βάση ένα σχο-
λείο και μια γειτονιά. Στο Νέο Ηρά-
κλειο ήταν επίσης μια προσπάθεια
εμφανώς οργανωμένη με στόχο να
χτυπηθεί μια αντιφασιστική συγκέν-
τρωση. Στα Καμίνια επίσης βλέπουμε
μια επίθεση από μια ομάδα τουλάχι-
στον επτά ανθρώπων εναντίον μετα-
ναστών. Αντίστοιχες ήταν και οι υπό-
λοιπες επιθέσεις. 

Έχουμε δηλαδή ένα μοτίβο με αρ-
κετά γνωστές εικόνες. Οι δράστες εί-
ναι όλοι νέοι άντρες, με σκουρόχρω-
μα ρούχα. Τα θύματα -με εξαίρεση
τους αντιφασίστες στο Νέο Ηρά-
κλειο- δεν έχουν καμία προηγούμενη
εχθρική σχέση με τους δράστες. Γί-
νονται στόχοι των επιθέσεων είτε
επειδή είναι εμφανώς αντιφασίστες κι
αντιρατσιστές, είτε επειδή είναι εμ-
φανώς μετανάστες, προέρχονται από
αραβική ή ασιατική χώρα και είναι κα-
τά τεκμήριο μουσουλμάνοι. Οι δρά-
στες είναι οπλισμένοι κι έχουν στόχο

να τρομοκρατήσουν, όχι μόνο τα θύ-
ματα της επίθεσης, αλλά ολόκληρη
την κατηγορία ατόμων την οποία αν-
τιπροσωπεύουν: τους αντιφασίστες -
αντιρατσιστές και τους φτωχούς
μουσουλμάνους μετανάστες. 

Η Χρυσή Αυγή προσπαθεί να επω-
φεληθεί από αυτές τις επιθέσεις αλ-
λά πολιτικά κι οργανωτικά έχει τσακι-
στεί. Δεν έχει τη νομιμοποίηση και
την αξιοπιστία ακόμα και στο δικό
της χώρο και γι' αυτό αναπτύσσονται
καινούργιες ομαδοποιήσεις. 

Θερμοκήπιο
Εδώ προκύπτει ένα μεγάλο πολιτι-

κό ζήτημα. Έχουμε την πιο ρατσιστι-
κή και πολεμοκάπηλη κυβέρνηση τα
τελευταία χρόνια. Οι επαναπροωθή-
σεις, ο φράχτης στον Έβρο, το αφή-
γημα ότι οι μετανάστες είναι εργαλείο
του Ερντογάν που τους βάζει την ετι-
κέτα του “εχθρού”, ο Θεοδωρικάκος
με τις επιχειρήσεις σκούπα, τα στρα-
τόπεδα συγκέντρωσης, η κατάργηση
οποιασδήποτε δυνατότητας παροχής
ασύλου. Όλα αυτά κάνουν το θερμο-
κήπιο που δίνουν ανοχή και νομιμο-
ποίηση σε αυτές τις επιθέσεις. Ο ηθι-
κός αυτουργός αυτών των επιθέσεων
είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Στο πώς απαντάμε σε αυτό είναι
εντυπωσιακό το προχώρημα που έχει

γίνει. Στον Εύοσμο ας πούμε δόθηκε
μαζική απάντηση κι όχι μόνο από την
ΚΕΕΡΦΑ. Ήταν τα συνδικάτα της πε-
ριοχής, οι μαζικοί φορείς, το τοπικό
ΚΚΕ κλπ. Αντίστοιχα και στο Νέο
Ηράκλειο ήταν όλη η Αριστερά. Στα
Καμίνια η απάντηση ήρθε από την
ίδια τη γειτονιά κι από το Εργατικό
Κέντρο Πειραιά. Οι δράστες εντοπί-
στηκαν από τη γειτονιά. Είναι πολύτι-
μο ότι οι μετανάστες έχουν πλέον το
θάρρος να καταγγέλουν τις επιθέ-
σεις στην ΚΕΕΡΦΑ και στα συνδικάτα
και να κάνουν μηνύσεις, ακόμα κι αν
δεν έχουν χαρτιά. Και χάρη στο γεγο-
νός ότι σε όλα αυτά τα σημεία είχαμε
άμεσες απαντήσεις, δεν είχαμε επα-
νάληψη αυτών των επιθέσεων.

Δεν είμαστε στο σημείο που ήμα-
σταν όταν γίνονταν οι επιθέσεις στον
Αγ. Παντελεήμονα πριν 10 χρόνια.
Είμαστε πολύ πιο δυνατοί σαν αντι-
ρατσιστικό κι αντιφασιστικό κίνημα,
πολύ πιο έμπειροι πολιτικά, πιο ισχυ-
ροί οργανωτικά και μπορούμε και να
απαντάμε καλύτερα σε αυτές τις επι-
θέσεις. Αλλά και να διακρίνουμε αυ-
τόν που είναι ο πραγματικός αυτουρ-
γός, η ρατσιστική κυβέρνηση του
Μητσοτάκη.   

Από την εισήγηση του Δ. Ζώτου
στην συζήτηση 

“Στοπ στις ρατσιστικές επιθέσεις”

Το πάνελ της συζήτησης: Π. Κωνσταντίνου και Δ. Ζώτος. Φωτό: Λένα Βερδέ

O Αχμέτ Τζαμσί μιλάει στον ΜΑΡΞΙΣΜΟ 2022, μεταφράζει ο Μ.Χρονόπουλος. Φωτό: Λένα Βερδέ
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“Let Me Breathe”Από την καυτή δεκαετία
του ‘60 στο BLM 
και στην Ελλάδα
Με την προβολή του βραβευμένου ντοκιμαντέρ του Θωμά Σίδερη “Let me 

breathe” ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα του Φεστιβάλ Μαρξισμός 2022. Ο ρατσι-
σμός στις ΗΠΑ, οι δολοφονίες των μαύρων από αστυνομικούς και οι εξεγέρσεις που
πυροδότησαν τα τελευταία χρόνια είναι οι κεντρικοί πρωταγωνιστές της ταινίας.

“Οι αφροαμερικάνοι ακόμα έχουν πολύ δρόμο να διανύσουν για να πετύχουν
πραγματική ισότητα σε αυτή τη χώρα. Ανεργία, εκπαίδευση, στέγαση, παραμένουν
τα μεγάλα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι μαύροι και οι μειονότητες  σε όλο τον
κόσμο” περιγράφει στην αρχή της ταινίας ο καθηγητής Αφροαμερικανικών Σπου-
δών Γκρεγκ Καρρ, ενώ ακούγεται ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ να ονειρεύεται τη μέρα
που αυτά θα είναι παρελθόν. Η αφροαμερικανή δημοσιογράφος Τζόις Ντέιβις πε-
ριγράφει τα παιδικά της χρόνια στη Νέα Ορλεάνη, το ρατσισμό της Κου Κλουξ
Κλαν, το ξέσπασμα οργής μετά τη δολοφονία του ΜΛΚ το 1968. Μέχρι που ένα
ασπρόμαυρο πλάνο αρχείου με μια διαδήλωση της δεκαετίας του '60, διαδέχεται
μια αντιρατσιστική διαδήλωση στο ίδιο σημείο. Το πλάνο είναι έγχρωμο, σύγχρονο.
Από την καυτή δεκαετία του '60 ο Θ. Σίδερης μας μεταφέρει στις σημερινές ΗΠΑ.
Ο λόγος είναι πλέον στους διαδηλωτές. Μέσα από την ακολουθία – βιντεοσκοπη-
μένο υλικό από ρατσιστικές αστυνομικές δολοφονίες – διαδηλώσεις οργής – δηλώ-
σεις διαδηλωτών – καταφέρνει με τον πιο γλαφυρό τρόπο να δείξει δύο πράγματα:
ότι ο κρατικός ρατσισμός είναι παρών κι ότι οι γειτονιές βράζουν από οργή.

Το ντοκιμαντέρ προσπαθεί να συνδέσει τις δεκαετίες του 1950 και 1960 με το
σήμερα. Την περίοδο του Διαχωρισμού, του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα
στο Νότο και των εξεγέρσεων στα γκέτο του Βορρά, με το ρατσισμό του σύγχρο-
νου αμερικάνικου κράτους και την οργή που πλημμυρίζει τις αμερικάνικες μεγα-
λουπόλεις μετά από κάθε αστυνομική δολοφονία. Καταφέρνει να κάνει έναν διάλο-
γο ανάμεσα στις δύο περιόδους. Από τη μια καταγράφοντας με σπουδαίο τρόπο
το Black Lives Matter κίνημα κι από την άλλη φέρνοντας την αντιρατσιστική παρά-
δοση της δεκαετίας του '60 για να παρέμβει σε ζητήματα που ανοίγουν σήμερα
στο κίνημα. Όπως την Άντζελα Ντέιβις για παράδειγμα που με μια παλιά της δήλω-
ση μέσα από τη φυλακή εξηγεί ότι “ακριβώς επειδή η κοινωνία είναι έτσι οργανω-
μένη, θα πρέπει να περιμένεις τέτοιες εκρήξεις”.

Τελικά οι εικόνες από τις σημερινές ΗΠΑ κλέβουν την παράσταση. Γιατί τα βίν-
τεο από τις δολοφονίες και ο ήχος από τα τελευταία λόγια των θυμάτων είναι γρο-
θιά στο στομάχι, τα πλάνα από τις φλεγόμενες μεγαλουπόλεις είναι έμπνευση, αλ-
λά πολύ περισσότερο γιατί η μάχη ενάντια στον ρατσισμό είναι σύγχρονη και είναι
παγκόσμια. “Ποιος είναι ο Τζωρτζ Φλόιντ; Κάθε μαύρος στην Αμερική” λέει σε κά-
ποιο σημείο η Τζόις Ντέιβις. Και κάθε Ρομά που σκοτώνεται από 30 σφαίρες αστυ-
νομικών στο Πέραμα θα προσθέταμε εμείς.

Άξια αναφοράς και η μουσική επένδυση της ταινίας από τον Θανάση Αλατά και
τον Αλέξη Καλοφωλιά.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Από τη Βουλγαρία και το
φεστιβάλ του Εθνικού
Κέντρου Κινηματογρά-

φου της χώρας, συνδέθηκε ο
Θωμάς Σίδερης μέσω βιντεο-
κλήσης, για να προλογίσει την
πανελλαδική πρεμιέρα του ντο-
κιμαντέρ “Let me breathe” στο
Φεστιβάλ Μαρξισμός 2022.

“Καταρχάς ευχαριστώ το ΣΕΚ
για την τιμή που μου έκανε να
συμπεριλάβει την ταινία Let me
Breathe στο πρόγραμμα του Φε-
στιβάλ Μαρξισμός 2022 στη Νο-
μική Αθήνας. Αυτή τη σχολή τε-
λείωσα πριν αρκετά χρόνια.

Η ταινία Let me breathe ξεκί-
νησε ως ιδέα για να είναι μια
προσωπογραφία της βραβευμέ-
νης με Πούλιτζερ δημοσιογρά-
φου Τζόις Ντέιβις, η οποία γεν-
νήθηκε στο βαθύ αμερικάνικο
Νότο στις αρχές της δεκαετίας
του '50. Έζησε όλο το κλίμα του
κοινωνικού διαχωρισμού και του
ρατσισμού εκείνη τη δεκαετία,
έζησε τα γκέτο τη δεκαετία του
1960, πήγε στο πανεπιστήμιο
στα ταραγμένα χρόνια στο τέ-
λος της δεκαετίας του '60. Όταν
τη συνάντησα το 2018 στα γρα-
φεία της εφημερίδας Πάτριοτ
στην Πενσυλβάνια, η ιδέα ήταν
να κάνουμε μια ταινία που να
εξιστορεί το πώς βίωσε ως παιδί
κι αργότερα ως έφηβη το ρατσι-
σμό και τον κοινωνικό διαχωρι-
σμό τις δεκαετίες του '50 και
του '60. 

Κάπως έτσι ξεκίνησε να γίνε-
ται αυτή η ταινία στις αρχές του
2018. Καθώς προχωρούσαμε τα
γυρίσματα και μιλούσαμε για τη

Νέα Ορλεάνη του '50, άρχισα
να κατανοώ ότι η δεκαετία αυτή
είχε πολλά κοινά με τα επόμενα
χρόνια. Αυτό που ρωτούσα την
Τζόις ήταν να μου πει πώς ερμή-
νευε η ίδια τον ρατσισμό και τον
κοινωνικό διαχωρισμό του τότε
και να μου περιγράψει το γκέτο
ως γεωγραφικό χώρο. Πώς ήταν
δηλαδή δομημένο το γκέτο τα
χρόνια που μεγάλωνε στη Νέα
Ορλεάνη.

Κι ενώ τα γυρίσματα της ται-
νίας ήταν σε εξέλιξη γίνεται η
δολοφονία του Τζωρτζ Φλόιντ
και οι μαζικές διαδηλώσεις στις
ΗΠΑ. Εκείνο που πρέπει να
πούμε πριν και θα το δείτε και
στην ταινία, είναι ότι ολόκληρη
η δεκαετία είναι πνιγμένη στο
αίμα. Αυτό που βλέπουμε τη δε-
καετία του 1950 με τις δολοφο-
νίες των μαύρων και τις μεγά-
λες εξεγέρσεις, το βλέπουμε
και τη δεκαετία που μόλις πέρα-
σε (2010-2020). Έχουμε πολλές
δολοφονίες, παιδιών συμπερι-
λαμβανομένων. Σύμφωνα με τις
καταγραφές που γίνονται, είναι
μια δεκαετία βουτηγμένη στο
αίμα. Έχουμε τόσες δολοφο-
νίες Μαύρων -αλλά και Λατίνων
και άλλων που δεν τους χωρά
το σύστημα- που δεν έχει προ-
ηγούμενο. 

Απαρχές του ρατσισμού
Η ταινία λοιπόν, μετά τη δολο-

φονία του Τζωρτζ Φλόιντ, αλλά-
ζει κέντρο βάρους κι αρχίζει να
μιλάει για ένα γενικότερο φαινό-
μενο. Προσπαθώ πλέον να βάλω
σε σύγκριση τις δύο περιόδους.
Την περίοδο του 1950 με τη δε-

καετία του 2010. Στην πραγματι-
κότητα το Let me breathe είναι
ένα διάλογος των δύο αυτών
δεκαετιών. Προσπαθεί να απαν-
τήσει σε ένα ερώτημα: Γιατί
συμβαίνει αυτό και πού μπορού-
με να βρούμε τις απαρχές του
ρατσισμού, το πώς αυτό το
πράγμα δομείται μέσα στα χρό-
νια και δημιουργεί ένα βαθύ κοι-
νωνικό ρήγμα.

Ο τίτλος της ταινίας δεν ήταν
Let me breathe. Ήταν -θα το πω
στα ελληνικά- “Η αναπνοή στον
κενό χώρο”. Ο τίτλος Let me
breathe ανήκει στη μικρή μου
κόρη που ένα βράδυ μέσα στο
αυτοκίνητο μου είπε: “μπαμπά,
τι τίτλος είναι αυτός; Τι σημαίνει
αναπνοή του κενού χώρου; Δεν
θα το καταλαβαίνουν πολλοί άν-
θρωποι”. Μου πρότεινε το όνο-
μα Let me breathe και καθότι εί-
μαστε μια δημοκρατική οικογέ-
νεια αποφασίσαμε να δώσουμε
αυτό το όνομα. Αν δεν υπήρχε η
Τζόις Ντέιβις κι ο παραγωγός
μου ο Σέητ Oνάλ δεν θα είχε
πραγματοποιηθεί.

Δυστυχώς η ταινία δεν έχει
ακόμα ελληνικούς υπότιτλους
καθώς δεν έχει παιχτεί ακόμα
στην Ελλάδα. Είναι η πρώτη της
πανελλήνια προβολή. Ελπίζω να
σας προβληματίσει και να τη
δείτε με ενδιαφέρον. Ευχαριστώ
όλους τους θεατές που ήρθαν
απόψε στο προαύλιο της Νομι-
κής κι εύχομαι το τριήμερο του
Μαρξισμού να αποδώσει γόνι-
μους καρπούς και διάλογο για
την κρίσιμη περίοδο που δια-
νύουμε. Είμαι σίγουρος γι' αυ-
τό”.

Εργάτες της Πακιστανικής Κοινότητας στον ΜΑΡΞΙΣΜΟ 2022. Φωτό: Αφροδίτη Φράγκου
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Με την απόρριψη των αιτημάτων
αναστολής εκτέλεσης της ποινής

τεσσάρων κρατούμενων χρυσαυγιτών
(Λαγού, Πανταζή, Καλαρίτη και Σταμ-
πέλου) συνεχίστηκε η δίκη της Χρυσής
Αυγής στις 6 Ιούλη (2η δικάσιμος). Για
να υποστηρίξει το αίτημα αναστολής
της ποινής του Λαγού, ο συνήγορός
του, Κωνσταντίνος Πλεύρης, απεύθυνε
ένα προκλητικό λογύδριο στο δικαστή-
ριο, λέγοντας ανάμεσα σε άλλα ότι ο
Λαγός καταδικάστηκε “γιατί είναι φα-
σίστας” και “εγώ είμαι και ναζί και φα-
σίστας. Υπάρχει νόμος να το απαγο-
ρεύει;” Υπερθεμάτισε μάλιστα ωρυό-
μενος για “δικαιωματιστές, κομμουνι-
στές και μπολσεβίκους” και παρακάτω
συμπλήρωσε: “Όσο περισσότερο βλέ-
πω τους δημοκράτες τόσο γίνομαι πε-
ρισσότερο φασίστας”.

Ο Πλεύρης επιτίθεται στο αντιφασι-
στικό κίνημα και παίρνει μια ριζικά δια-
φορετική θέση από αυτή που είχε η
υπεράσπιση της Χρυσής Αυγής στην
πρωτόδικη διαδικασία. Σε όλη της τη
διάρκεια και κυρίως στις απολογίες
τους, οι δολοφόνοι της ΧΑ αρνήθηκαν
τη ναζιστική ιδεολογία, απαρνήθηκαν
τα πάντα και υποστήριξαν ότι πρόκει-
ται για περασμένες ιδέες της “νιότης”. 

Οι συγκρούσεις για την υπερσαπι-
στική γραμμή είχαν φανεί προς το τέ-
λος της δίκης, αλλά τώρα είναι πιο
ανοιχτές. Και στο θέμα της διεξαγω-
γής της δίκης διαφωνούν, αφού ο Λα-
γός έχει κάνει σαφές ότι θέλει να προ-
χωρήσει η διαδικασία, ενώ ο Μιχαλο-
λιάκος θέλει να την καθυστερήσει.
Όταν ο Λαγός πήρε τον λόγο για να
πει ότι βρίσκεται στη φυλακή μόνο και
μόνο για τις ...ομιλίες του, ακούστηκε
από το ακροατήριο η Μάγδα Φύσσα
να φωνάζει αγανακτισμένη με τα ψέ-
ματά του “είσαι δολοφόνος!”

Ο Δ. Παπαδέλης, συνήγορος που
μεταφέρει στο δικαστήριο το αίτημα
του Μιχαλολιάκου για αναβολή της δί-
κης, έφερε έγγραφο στο οποίο αναφέ-
ρεται ότι ο αρχηγός της ΧΑ “είχε δια-
σωληνωθεί επί μακρόν στη ΜΕΘ. Είχε
καλό επίπεδο συνείδησης αλλά [γίνε-
ται αναφορά διαφόρων συμπτωμά-
των]. Παρουσιάζει καλό επίπεδο επι-
κοινωνίας και συνείδησης αλλά εχει
κόπωση και άλλα”. Ωστόσο στην πρώ-
τη δικάσιμο είχε πει ότι ο Μιχαλολιά-
κος έχει απώλεια συνείδησης, ψευδαι-
σθήσεις και “δεν ξέρει ο άνθρωπος
γιατί δικάζεται”! Το δικαστήριο διέκο-
ψε για τις 26 Ιούλη, ζητώντας από τον
συνήγορο να φέρει πρόσφατο πιστο-
ποιητικό υγείας του Μιχαλολιάκου, με
εκτίμηση χρόνου για την αποκατάστα-
σή του.

Καταδίκη των ελληνικών αρχών
για το ναυάγιο στο Φαρμακονήσι

ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΚΗ
ΤΗΣ Χ.Α
Στις 26/7 
η συνέχεια

Μια ιστορικής
σημασίας από-
φαση έβγαλε

το ΕΔΔΑ (Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο για τα Δι-
καιώματα του Ανθρώ-
που) στις 7 Ιούλη, κα-
ταδικάζοντας την Ελ-
λάδα για το ναυάγιο
στο Φαρμακονήσι. Το
ΕΔΔΑ καταδικάζει τις
ελληνικές αρχές για
την παραβίαση του δι-
καιώματος στη ζωή στη
διάρκεια της επιχείρη-
σης που οδήγησε στο
ναυάγιο, καθώς και για
τη μη διερεύνηση των
συνθηκών του ναυαγί-
ου από τις ελληνικές αρχές το
επόμενο διάστημα. Καταδικάζει
επίσης τις αρχές για εξευτελιστική
μεταχείριση των επιζώντων όταν
έφτασαν στο Φαρμακονήσι, ενώ
τέλος υποχρεώνει την Ελλάδα να
αποζημιώσει με συνολικά 330.000
ευρώ τους επιζώντες και τις επιζώ-
σες.

Πρόκειται για μια απόφαση
σταθμό, που δικαιώνει, εκτός από
τους ίδιους τους πρόσφυγες και
τις προσφύγισσες που υπήρξαν
θύματα του λιμενικού το βράδυ
της 20 Γενάρη 2014, όλο τον κό-
σμο του αντιρατσιστικού κινήμα-
τος και της ερευνητικής δημοσιο-
γραφίας που καταγγέλλουν το ελ-
ληνικό κράτος και την κυβέρνηση
ΝΔ για τις δολοφονικές επαναπρο-
ωθήσεις. Οι πρόσφυγες/ισσες που
επέζησαν από το φονικό ναυάγιο
το οποίο κόστισε 11 ζωές, κατήγ-
γειλαν από την πρώτη στιγμή ότι η
τραγωδία αυτή ήταν αποτέλεσμα
επαναπροώθησης. 

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ,
δημοσιογράφοι και μια σειρά ορ-
γανώσεις στήριξαν τις καταγγε-
λίες των προσφύγων/ισσών, για να
κατηγορηθούν ότι το κάνουν προ-
κειμένου “να δημιουργήσουν πολι-
τικό θέμα στην Ελλάδα”. Λίγο αρ-
γότερα, ο Εισαγγελέας του Ναυ-
τοδικείου Πειραιά έσπευσε να
κλείσει την υπόθεση βάζοντάς τη
στο αρχείο. Ακόμα χειρότερα,
ένας Σύρος πρόσφυγας καταδικά-
στηκε σε 145 χρόνια φυλάκισης
ως “διακινητής” και υπεύθυνος για
τους θανάτους του ναυαγίου.
Αθωώθηκε για τους θανάτους σε
δεύτερο βαθμό.

Με αφορμή την απόφαση πραγ-
ματοποιήθηκε συνέντευξη Τύπου
στις 11/7 από τις οργανώσεις Δί-
κτυο Κοινωνικής Υποστήριξης

Προσφύγων και Μεταναστών, Ελ-
ληνική Ένωση για τα Δικαιώματα
του Ανθρώπου, Ελληνικό Συμβού-
λιο για τους Πρόσφυγες, Ομάδα
Δικηγόρων για τα Δικαιώματα
Προσφύγων και Μεταναστών και
Υποστήριξη προσφύγων στο Αι-
γαίο (RSA) / PRO ASYL στον ΔΣΑ.
Εκεί μεταξύ άλλων μίλησαν δυο
από τους επιζώντες. 

Ο Ενσανουλάχ Σάφι, ο οποίος
έχασε τη σύζυγό του και τέσσερα
παιδιά στο ναυάγιο, τόνισε: “Πρέ-
πει όλοι να μάθουν ότι είναι ψέμα
το ότι μας βρήκαν σε τουρκικά
ύδατα. Ήμασταν 30-40 μέτρα έξω
από το Φαρμακονήσι και προσπά-
θησαν να μας γυρίσουν πίσω. Το
είπα και στον υπουργό το 2014: ο
ήλιος δεν κρύβεται πίσω από ένα
δάκτυλο. Δεν έφταιγε ο καιρός,
ούτε εμείς... Μας βάλανε να υπο-
γράψουμε καταθέσεις που οι ίδιοι
είχαν γράψει για να φανεί ότι στην
αρχή λέγαμε ψέματα. Είναι αυτή
ελευθερία έκφρασης;” Ενώ τόνισε
ότι η μάχη δεν έχει κλείσει.

Ο Σαμπούρ Αζίζι επίσης τόνισε:
“Ευχαριστώ που καταφέρατε να
κερδηθεί αυτή η υπόθεση. Τόσα
χρόνια δούλεψαν πολλές οργανώ-
σεις, δικηγόροι και διερμηνείς γι'
αυτό. Είναι καλό που όλοι μάθανε
πια ότι δεν φταίμε εμείς αλλά οι
αρχές. Να τιμωρηθούν για να μά-
θουν και οι υπόλοιποι να μην ξανα-
γίνει κάτι τέτοιο”.

Ο Γιώργος Τσαρμπόπουλος,
πρώην επικεφαλής του Γραφείου
της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ
για τους Πρόσφυγες στην Ελλά-
δα, τόνισε τη σημασία της στήρι-
ξης των προσφύγων από την πρώ-
τη στιγμή για να γίνει γνωστή η
μαρτυρία τους. Αλλά και της ση-
μασίας να στηριχθούν μακροχρό-
νια, από οργανώσεις και εθελον-
τές ώστε να μην αναγκαστούν να

φύγουν από την Ελλάδα, κι έτσι να
καταφέρουν τη δικαίωσή τους.

Η Μαρία Παπαμηνά, δικηγόρος,
Συντονίστρια Νομικής Υπηρεσίας
του Ελληνικού Συμβουλίου για
τους Πρόσφυγες, τόνισε ανάμεσα
σε άλλα ότι οι ίδιες οι αναφορές
των ελληνικών αρχών κάνουν λόγο
για “Ακυβέρνητο πλοιάριο σε συν-
θήκες υψηλού κυματισμού” και
παρ' όλα αυτά δεν κινητοποιήθηκε
έγκαιρα ο μηχανισμός διάσωσης.
Τόνισε επίσης ότι στην απόφαση
του ΕΔΔΑ αναφέρεται ο τότε
υπουργός Ναυτιλίας Βαρβιτσιώ-
της και το γεγονός ότι με τις δη-
μόσιες δηλώσεις του ουσιαστικά
παραδεχόταν ότι γίνονται επανα-
προωθήσεις. Αντίθετα το Ναυτοδι-
κείο Πειραιά έκλεισε την υπόθεση
ακριβώς με το επιχείρημα ότι “δεν
υπάρχουν τέτοιες πρακτικές στο
ελληνικό λιμενικό”.

Ατιμωρησία
Στο αποτέλεσμα αυτής της δι-

γλωσσίας αναφέρθηκε και ο Κων-
σταντίνος Τσιτσελίκης από την
ΕλΕΔΑ, καθηγητής Δικαίου Δι-
καιωμάτων του Ανθρώπου στο ΠΑ-
ΜΑΚ, λέγοντας: “Από τη μία λένε
'εφαρμόζουμε το διεθνές δίκαιο
γιατί είμαστε κράτος δικαίου'.
Όταν από την άλλη λένε 'πρέπει
να φυλάξουμε τα σύνορα' ο κάθε
αστυνομικός θα πει στο τέλος 'αυ-
τό μας είπατε να κάνουμε'. Με αυ-
τή τη διγλωσσία οδηγούνται τα
όργανα του κράτους στην ατιμω-
ρησία”. Έθεσε επίσης το μεγάλο
ερώτημα εν όψει του ότι η υπόθε-
ση ξανανοίγει: θα αποδοθούν ποι-
νικές και πολιτικές ευθύνες;

Η Ελένη Σπαθανά, δικηγόρος,
από την Ομάδα Δικηγόρων για τα
Δικαιώματα Προσφύγων και Μετα-
ναστών από την Ομάδα Δικηγόρων
τόνισε με τη σειρά της ότι “είναι

πολλοί οι συνοδοιπό-
ροι” σε αυτή την πο-
λυετή μάχη. “Η αποκα-
τάσταση του δικαίου
είναι σημαντική για
όλους μας και για το
μετά και για το τώρα”,
σημείωσε, κάνοντας
αναφορά στην Πράξη
Νομοθετικού Περιεχο-
μένου του Φλεβάρη
του 2020 με την οποία
η κυβέρνηση ΝΔ κάνει
αναστολή της εξέτα-
σης αιτήσεων ασύλου
και ουσιαστικά δίνει εν-
τολή επαναπροώθησης
των προσφύγων. Τόνι-
σε χαρακτηριστικά ότι

πρόκειται για μια κίνηση “ανήκου-
στη κι ανεπίτρεπτη. Η απόφαση
του ΕΔΔΑ για το Φαρμακονήσι εί-
ναι η καταδίκη πολλών προαναγ-
γελθέντων θανάτων”.

Η Μαριάννα Τζεφεράκου δικη-
γόρος, από τις οργανώσεις Υπο-
στήριξη προσφύγων στο Αιγαίο
(RSA) / PRO ASYL πρόσθεσε ότι
στο ΕΔΔΑ υπάρχουν κι άλλες
εκρεμμείς υποθέσεις επαναπρο-
ωθήσεων και αλόγιστης χρήσης
βίας από τους λιμενικούς σε βά-
ρος προσφύγων. Υπογράμμισε ότι
διαφαίνεται το μοτίβο ότι “πιο ση-
μαντικός είναι ο έλεγχος των συ-
νόρων, η αποτροπή, η σύλληψη
του 'διακινητή'” από τη διάσωση
ανθρώπινων ζωών.

Η Ιωάννα Κούρτοβικ, δικηγόρος
από το Δίκτυο Κοινωνικής Υποστή-
ριξης Προσφύγων και Μετανα-
στών παρουσίασε το πολιτικό
πλαίσιο μέσα στο οποίο έγινε το
ναυάγιο στο Φαρμακονήσι. Ο Βαρ-
βιτσιώτης μιλούσε για “λαθρομε-
τανάστες”, ο αρχηγός της ΕΛΑΣ
έλεγε “να τους κάνουμε τον βίο
αβίωτο”, ο Θ. Πλεύρης έλεγε ότι
φύλαξη συνόρων “δεν υφίσταται
χωρίς να υπάρξουν νεκροί”. Η Ι.
Κούρτοβικ επίσης τόνισε ότι τις
επόμενες μέρες του ναυαγίου “η
στάση της δικαιοσύνης ήταν συ-
νέργεια. Ήταν μια κούρσα συγκά-
λυψης. Σπάνια η δικαιοσύνη τολμά
να στείλει στο εδώλιο ένστολο.
Πολύ πιο σπάνια καταδικάζει – αν
όχι ποτέ. Κι αν καταδικαστούν
πρωτόδικα θα δούμε αθωώσεις
στο εφετείο. Θεωρεί ότι πρέπει
έτσι να προστατέψει το κύρος των
σωμάτων ασφαλείας, το οποίο
αναδεικνύεται ανώτερο από το κύ-
ρος της δικαιοσύνης. Αυτό δεν
πρέπει να το αποδεχθούμε”.

Αφροδίτη Φράγκου

20 Γενάρη 2014: Διαμαρτυρία Αφγανών για το ναυάγιο στο Φαρμακονήσι. Φωτό: Κώστας Κατημέρης/Eurokinissi
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Δικαιοσύνη για τον Χρήστο Ζορμπά
Στις 13 Ιούλη θα εκδοθεί η

απόφαση του Τριμελούς
Πλημμελειοδικείου Άρτας

για την υπόθεση του Χρήστου
Ζορμπά, που σκοτώθηκε στο ερ-
γοστάσιο “Ήπειρος” τον Ιούνιο
του 2020. Οι υπεύθυνοι του εργο-
στασίου δικάζονται με την κατη-
γορία της εγκληματικής αμέλειας
για τον θάνατο του 29χρονου ερ-
γάτη από ηλεκτροπληξία. Από
την πρώτη στιγμή, αλλά μέχρι και
το τέλος της ακροαματικής διαδι-
κασίας, η εργοδοσία προσπάθη-
σε να αποδώσει τον θάνατο σε
“ανθρώπινο λάθος” του ίδιου του
θύματος -ενώ οι αποδείξεις που
έφτασαν στο ακροατήριο για τα
ελλειπή μέτρα προστασίας είναι
συγκλονιστικές.

Τα ακατάλληλα ΜΑΠ (Μέσα Ατο-
μικής Προστασίας) που παρείχε
στους εργαζόμενους το εργοστά-
σιο, η ανυπαρξία ρελέ διαφυγής, η
ελλειπής εκπαίδευση των νέων ερ-
γαζόμενων αλλά και οι μονοβάρ-
διες είναι από τα στοιχεία που οδή-
γησαν σε αυτό που μόνο η εργοδο-
σία ονομάζει “εργατικό ατύχημα” -
στην πραγματικότητα μια εργοδο-
τική δολοφονία. Μέσα στο δικαστή-
ριο αναδείχθηκε ότι αντί για γάντια
ηλεκτρολόγου χρησιμοποιούνταν
γάντια καθαριότητας, ότι οι υπεύ-
θυνοι σε εσωτερική ηλεκτρονική

αλληλογραφία τους ζύγιζαν το αν
θα πάρουν ρελέ διαφυγής -που θα
είχαν σώσει τη ζωή του Χρήστου-
λέγοντας κυνικά “εξαρτάται από το
κόστος”, ότι ο ίδιος ο Χρήστος
έβλεπε τις ανεπάρκειες και ανησυ-
χούσε που τον άφηναν μόνο του σε
βάρδιες. Μάλιστα λίγες μέρες νω-
ρίτερα είχε στείλει μήνυμα σε φίλη
του στο οποίο έλεγε “ελπίζω να μη
γίνει κάτι”.

Το Εργατικό Κέντρο Άρτας
άνοιξε τη μάχη για τη δικαίωση
του Χρήστου από την πρώτη στιγ-
μή, ενάντια στις προσπάθειες συγ-
κάλυψης αλλά και για να αναδείξει
ότι αυτή είναι η πραγματικότητα
της εντατικοποιημένης εργασίας
κι όχι κάποια εξαίρεση. Την ώρα
που η Εργατική Αλληλεγγύη πή-
γαινε στο τυπογραφείο, γινόταν
διαδήλωση στην πλατεία Κιλκίς
στην Άρτα με κάλεσμα του ΕΚ. 

Τη μέρα της απόφασης 13 Ιού-
λη, το ΕΚ Αρτας μαζί με τα ΕΚ
Ιωαννίνων, Πάτρας, Αγρινίου, Κέρ-
κυρας, Λευκάδας, Θεσπρωτίας και
την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ερ-
γατοτεχνιτών Γάλακτος - Τροφί-
μων - Ποτών καλούν σε παράστα-
ση διαμαρτυρίας στο Πρωτοδικείο
Αρτας στις 10πμ. Καλέσματα για
τις κινητοποιήσεις έχουν βγάλει
και πολιτικές οργανώσεις καθώς
και συνδικαλιστικά σχήματα.

Στις 13 Ιούλη αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου
στη δίκη Λιγνάδη. Ο εισαγγελέας της έδρας που πήρε τον λόγο στις 5/7 πρότεινε την
ενοχή του για τις τρεις από τις τέσσερις πράξεις βιασμού για τις οποίες κατηγορείται. 

Ο εισαγγελέας τόνισε ανάμεσα σε άλλα το γεγονός ότι ο Λιγνάδης είχε ένα μοτίβο
δράσης στο πλαίσιο του οποίου έβρισκε άτομα με “κοινό χαρακτηριστικό την ανηλικό-
τητα και το μη υποστηρικτικό περιβάλλον. Καλλιέργησε σχέση εμπιστοσύνης μαζί τους
για να ασκήσει βία μετά”. Πρότεινε την αθώωσή του λόγω αμφιβολιών για την τέταρτη
πράξη, καθώς ο μάρτυρας δεν προσήλθε στο δικαστήριο να καταθέσει. Στις 7/7 ο συ-
νήγορος υπεράσπισης Α. Κούγιας αγόρευσε επί 13 ώρες σε μια ακόμη προσπάθεια να
τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας αλλά και των δικαστών μακριά από την ουσία της
υπόθεσης.

“Θεσμός” για το εργατικό κίνημα έχει
γίνει η συζήτηση που κάθε χρόνο

φιλοξενεί το φεστιβάλ Μαρξισμός για τον
αντιφασιστικό αγώνα και τη δίκη της Χρυ-
σής Αυγής, όπως χαρακτηριστικά είπε ο
Θανάσης Καμπαγιάννης, συνήγορος πολι-
τικής αγωγής στη δίκη. 

Ο συνήγορος των Αιγύπτιων αλιεργα-
τών τόνισε τη σημασία της πρωτόδικης
καταδίκης λέγοντας: «Τους από πάνω
τους αρρωσταίνει η εικόνα της 7 Οκτώ-
βρη. Και ήταν η κορυφή του παγόβουνου.
Η αιχμή ενός τεράστιου κινήματος που
κατάφερε να τσακίσει τους φασίστες
πρώτα και κύρια στον δρόμο. Ενός κινή-
ματος που χτίσατε όλοι και όλες εσείς,
μοιράζοντας φυλλάδια, κολλώντας αφί-
σες, δίνοντας τη μάχη στη γειτονιά ότι δεν
θα πατήσουν οι φασίστες. Ο κόσμος κατά-
φερε να επιβάλει αυτό που ήθελε. Γιατί η
δικαιοσύνη δεν είναι το μέρος που βρί-
σκεις το δίκιο σου, είναι εκεί που ισχύει το
δίκιο του ισχυρότερου. 

Το “φυσιολογικό” αποτέλεσμα είναι το
δίκιο του κράτους, η αδικία. Ο νόμος της
βαρύτητας είναι η αδικία αλλά είναι δυνα-
τόν να ανατραπεί με μια αντίρροπη δύνα-
μη. Αν η δικαιοσύνη αφηνόταν “απερίσπα-
στη” θα γινόταν αυτό που ήθελε η εισαγ-
γελέας, που είπε “αφήστε τους ελεύθε-
ρους”. Το διακύβευμα λοιπόν τώρα είναι η
επικύρωση της απόφασης». Τόνισε ότι η
μάχη αυτή δεν είναι σε καμία περίπτωση
τυπική κι ότι αυτό είναι κάτι που θα πρέπει
οι οργανώσεις του αντιφασιστικού κινήμα-
τος να το εξηγήσουν στον κόσμο.

Ο Κώστας Παπαδάκης, επίσης συνήγο-
ρος πολιτικής αγωγής στη δίκη της ΧΑ,
τόνισε ότι ακόμα και με καθημερινή διεξα-
γωγή -που δεν συμβαίνει ακόμα- θα χρει-
αστούν τουλάχιστον 2 χρόνια για την ολο-
κλήρωση της δίκης. Ενημέρωσε για το πό-
σοι κατηγορούμενοι δικάζονται σε δεύτε-
ρο βαθμό και για ποια αδικήματα, ενώ τό-
νισε ότι για 12 από τους κατηγορούμε-
νους μπορεί να χειροτερεύσει η θέση με
μεγαλύτερες ποινές λόγω έφεσης του ει-
σαγγελέα. 

Έδωσε την εικόνα του πολιτικού περι-
βάλλοντος που διαμορφώνεται ενώ θα
διεξαχθεί η δεύτερη δίκη, με τη ΝΔ να
στέλνει μηνύματα ατιμωρησίας σε δολο-
φόνους και ακροδεξιά, καταστολής στο
κίνημα και όξυνσης του ρατσισμού και
των δολοφονικών πολιτικών. «Ο αγώνας
συνεχίζεται στην κοινωνία και δεν είναι
αποκλειστικά και μόνο για να πάνε φυλα-
κή συγκεκριμένα μέλη της οργάνωσης, εί-
ναι ένας αγώνας απονομιμοποίησης συνο-
λικά της φασιστικής και ρατσιστικής βίας
και για την απαξίωση των πολιτικών που
τη γεννάνε. Αγώνας διαρκής μέσα κι έξω
από τα δικαστήρια που τον ξεκινάμε, θα
τον δώσουμε και θα τον κερδίσουμε μαζί»,
τόνισε κλείνοντας.

Από τις 23 Μάη βρίσκεται σε απεργία πείνας ο
αναρχικός κρατούμενος Γιάννης Μιχαηλίδης διεκ-
δικώντας την αποφυλάκιση που δικαιούται καθώς
πληρεί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις. Ο Γ. Μι-
χαηλίδης βρίσκεται φρουρούμενος στο Γενικό Νο-
σοκομείο της Λαμίας σε πλήρη απομόνωση και χω-
ρίς να επιτρέπεται ακόμη και στην προσωπική ια-
τρό του να τον εξετάσει. 

Την ικανοποίηση του αιτήματος του απεργού
πείνας απαιτεί μεταξύ άλλων η ΕΙΝΑΠ η οποία σε
ανακοίνωσή της τονίζει: “Θεωρούμε ότι οι ευνοϊκές
διατάξεις του νόμου θα πρέπει να εφαρμόζονται
για όλους τους κρατούμενους. Καλούμε την Πολι-
τεία και όλες τις αρμόδιες αρχές να μεριμνήσουν
ώστε να εφαρμοστούν οι εν λόγω διατάξεις προ-
τού επέλθει σοβαρή βλάβη της υγείας του”. 

Δεκάδες είναι και οι νομικοί και δικηγόροι που
υπογράφουν κείμενο “απέναντι στην εκδικητικότη-
τα του κράτους που δεν ικανοποιεί το νόμιμο αίτη-
μα του κρατούμενου απεργού πείνας Γιάννη Μι-
χαηλίδη για υφ' όρον απόλυση και αμφισβητεί την
ίδια τη ζωή ως μέγιστο αγαθό του νομικού μας πο-
λιτισμού”. 

Για τις 25/7 ορίστηκε τελικά το συμβούλιο που
θα αποφασίσει για την αποφυλάκιση του απεργού
πείνας, ημέρα που θα συμπληρώνει την 65η ημέρα
απεργίας πείνας.

Σ.Μ.

Να καταδικαστεί ο Λιγνάδης Να αποφυλακιστεί
ο Γ. Μιχαηλίδης

Εκδήλωση 
για τη δεύτερη
δίκη της ΧΑ στον
Μαρξισμό 2022



ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/7 
καφέ Μύρτιλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ 7:30μμ 
Στασιμοπληθωρισμός, η νέα φάση της κρί-
σης
Ομιλητής: Χρήστος Μάραντος

ΠΑΤΗΣΙΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/7
καφέ El Punto, πάρκο Ιακωβάτων 7.30μμ 
Για ποια παιδεία παλεύουμε
Ομιλήτρια: Άρια Σταροπούλου

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/7 πλατεία Μερκούρη 6.30μμ
Από τον Λένιν στον Στάλιν
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/7 καφέ Ηλιόπετρα, Θησέως
και Αγίων Πάντων (στη στοά) 7.30μμ 
Αριστερή απάντηση στα αδιέξοδα της Ν.Δ.
Ομιλητής: Άγγελος Σπανόπουλος

ΓΚΥΖΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/7 καφέ Κουτσό 7.30μμ 
Αριστερή απάντηση στα αδιέξοδα της Ν.Δ. 
Ομιλήτρια: Θεοδώρα Καφίρα

ΕΞΑΡΧΕΙΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/7 καφέ Blue Bear 7.30μμ 
Στασιμοπληθωρισμός, η νέα φάση της κρί-
σης
Ομιλητής : Βασίλης Μυρσινιάς

ΘΗΣΕΙΟ-ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/7 καφέ Περιβολάκι, 7.30μμ
Αριστερή απάντηση στα αδιέξοδα της Ν.Δ. 
Ομιλητής: Αργύρης Καραγγελής

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ-ΚΟΥΚΑΚΙ
ΠΕΜΠΤΗ 14/7, 
καφέ «ο Θύμιος», πλ. Δουργουτίου 8μμ
Γκράμσι, από την ιταλική Αναγέννηση στην
επανάσταση
Ομιλητής: Θωμάς Κατσαρός

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 14/7 
καφέ Σαόρσα, πλ. Αυδή, 7.30μμ
Αριστερή απάντηση στα αδιέξοδα της Ν.Δ.
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

ΚΥΨΕΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 14/7 βιβλιοπωλείο Μετεωρίτης,
Φωκίωνος Νέγρη 68 7.30μμ 
Η επίθεση στο δικαίωμα στην άμβλωση
Ομιλήτρια: Βίκυ Βρακά

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/7 
Πλ. Φελέκη, Ελευθερούπολη 7μμ
Ο Λένιν σήμερα
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/7 Δημαρχείο (ισόγειο) 8μμ
Μαρξισμός και ψυχική υγεία
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΜΑΡΟΥΣΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/7 Πλ. Ηρώων 7.30μμ
Οι ταξικοί φραγμοί στην εκπαίδευση
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ-ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/7, 
Δημαρχείο Αγ.Παρασκευής 7μμ
Ελεύθερες και δωρεάν αμβλώσεις
Ομιλήτρια: Ρία Φρύσσα

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/7 Σύλλογος Ιμβρίων 8μμ
Αντίσταση στην αστυνομική καταστολή 
Ομιλητής: Δημήτρης Δασκαλάκης

ΒΥΡΩΝΑΣ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/7 

καφενείο Σαρδανάπαλος 7μμ
Γιατί πάει τόσο δεξιά ο ΣΥΡΙΖΑ;
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/7 

καφενείο Σαρδανάπαλος 7μμ
Από τον Λένιν στον Στάλιν
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/7 
καφέ πλατείας Σουρμένων 8μμ
Ο Μαρξ, ο Ένγκελς και ο «ιστορικός νε-
κροθάφτης»
Ομιλητής: Στέλιος Γιαννούλης

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 
ΠΕΜΠΤΗ 14/7 καφέ Χόβολη 7μμ 
Από τον Λένιν στον Στάλιν
Ομιλητής : Μάνος Νικολάου

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΠΕΜΠΤΗ 14/7 
καφέ Πέτρος, πλ. Βαρνάβα 6.30μμ
Γιατί πάει τόσο δεξιά ο ΣΥΡΙΖΑ;
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/7 δημαρχείο 7μμ
Η πάλη ενάντια στον σεξισμό
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΝΙΚΑΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/7 
πολιτιστικό κέντρο «Μάνος Λοϊζος» 7μμ
Η πάλη ενάντια στον σεξισμό
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΕΜΠΤΗ 14/7 δημαρχείο 7μμ
Η επαναστατική εφημερίδα
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/7 Θέατρο Εθνικής Αντίστα-

σης, απέναντι ΟΤΕ, 7μ.μ 
Αριστερή απάντηση στα αδιέξοδα της Ν.Δ. 
Ομιλήτρια: Μαρία Καστελιώτη

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/7 Κεντρική πλατεία Ιλίου 7μμ
30 χρόνια Σοσιαλισμός από τα Κάτω
Ομιλητής: Βασίλης Καταραχιάς

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/7 πλ. Ηρώ 7.30μμ
«Πράσινη ανάπτυξη» και εργατικές αντι-
στάσεις
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/7 
καφέ Μέρες Ραδιοφώνου 7.30μμ
Η επαναστατική εφημερίδα
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΒΟΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/7 Θόλος 7μμ
Αριστερή απάντηση στα αδιέξοδα της Ν.Δ.
Ομιλήτρια: Τζένη Δεμιρτζίδου

ΧΑΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/7 ΚΑΠΗ Παλιάς Πόλης
7.30μμ
Ο Λένιν οδήγησε στον Στάλιν;
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

ΠΑΤΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/7 καφέ aberto, 
Ρήγα Φερραίου 48-50 (πλ. Όλγας) 7μμ
Ιουλιανά 1965
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 14/7 πάρκο 626, 7.30μμ
Ο Μαρξ, ο Ένγκελς και ο «ιστορικός νε-
κροθάφτης»
Ομιλητής: Λεωνίδας Μαρουλάσοβ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/7 Τζαμί Καλούτσιανης 7μμ
30 χρόνια «Σοσιαλισμός από τα Κάτω»
Η μάχη ενάντια στον σεξισμό
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

Θεσσαλονίκη

ΤΟΥΜΠΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/7 καφέ Κονάκι 7μμ
Στασιμοπληθωρισμός, γεροντική ασθένεια
του καπιταλισμού
Ομιλήτρια: Χρύσα Καλογεράκη

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/7 καφέ Διόροφον 6.30μμ
Ουκρανία – πόλεμος φθοράς
Ομιλητής: Μανώλης Μανουσαρίδης

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/7 καφέ Ποέτα 8μμ
Γυναίκες – Η διαλεκτική της απελευθέρω-
σης
Ομιλήτρια: Έλλη Μέλλιου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΠΕΜΠΤΗ 14/7 καφέ Πέτρος 7.30μμ
Αριστερή απάντηση στα αδιέξοδα της Ν.Δ.
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας
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Μαρξιστικά Φόρουμ

Tον σοσιαλισμό, μέσα από την ανε-
ξάρτητη 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 προ-
στατεύσει τα συμφέροντα της άρχουσας
τάξης.
Οι εργάτες δημιουργούν όλο τον πλούτο
μέσα στον καπιταλισμό. Μια νέα κοινωνία
απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση, ο σο-
σιαλισμός, μπορεί να δημιουργηθεί μόνο
όταν οι εργάτες πάρουν συλλογικά στα χέ-
ρια τους τον έλεγχο όλου του κοινωνικού
πλούτου και προγραμματίσουν την παρα-

γωγή και την διανομή σύμφωνα με τις αν-
θρώπινες 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 πετύ-
χει 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 παγ-
κόσμιας αγοράς. Αυτό άνοιξε τον δρόμο
για την επικράτηση του Στάλιν και την μετα-
τροπή της Ρωσίας σε κρατικό καπιταλισμό.
Του ίδιου τύπου καθεστώτα δημιουργήθη-

καν αργότερα στην Ανατολική Ευρώπη και
την Κίνα.

Ενάντια στον ρατσισμό, 
τον ιμπεριαλισμό και την καταπίεση
Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε προσπά-
θεια που έχει στόχο την διαίρεση της εργα-
τικής τάξης. Είμαστε αντίθετοι σε μια Ελλά-
δα – φρούριο, κομμάτι μιας Ε.Ε – φρούριο,
που καταδικάζει πρόσφυγες και μετανά-
στες να πεθαίνουν στα σύνορά της και να
αντιμετωπίζουν ρατσιστικές διακρίσεις αν
καταφέρουν να τα περάσουν. 
Υποστηρίζουμε το δικαίωμα όλων των αν-
θρώπων, ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή και
φύλο καθώς και όλους τους καταπιεσμέ-
νους να οργανώνουν την αντίστασή τους.
Υποστηρίζουμε όλα τα αυθεντικά εθνικοα-
πελευθερωτικά 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 ανταγωνισμούς.

Το επαναστατικό κόμμα
Αυτοί που μας κυβερνάνε είναι δυνατοί για-
τί είναι οργανωμένοι, γιατί ελέγχουν τον
πλούτο, τα ΜΜΕ, τα δικαστήρια και τον
στρατό. Για να συγκρουστεί μ’ αυτή την δύ-
ναμη, η εργατική τάξη χρειάζεται να είναι κι
αυτή οργανωμένη. Το Σοσιαλιστικό Εργατι-
κό Κόμμα, έχει σαν στόχο να φέρει τους
ακτιβιστές του κινήματος μαζί με την εργα-
τική 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 μπορέ-
σουν ν’ ανατρέψουν συνολικά τον καπιταλι-
σμό. 

Παλεύουμεγια
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TΕΤΑΡΤΗ 13/7
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΕΜΠΤΗ 14/7
ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ 
Σταθμός ΗΣΑΠ Πετράλωνα 7μμ 
ΘΗΣΕΙΟ 
Σταθμός ΗΣΑΠ Πετράλωνα 7μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Δημαρχείο 7μμ
Ν.ΙΩΝΙΑ 7μμ Λεωφόρος Ηρακλείου
οργανισμός Νεότητας  
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 7μμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος με Καραΐσκου 7μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΜΑΡΑ Σβώλου με Γούναρη 7μμ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Πεζόδρομος 7μμ
ΠΑΤΡΑ Πλ. Γεωργίου 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/7
ΠΑΤΗΣΙΑ 
Σκλαβενίτης Πατησίων 6.30μμ
ΚΥΨΕΛΗ 
Φωκίωνος Νέγρη Γερμανός 7.30μ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 12μ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Γαρδένια  7μμ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 
ΑΒ Πλατεία Εθν. Αντίστασης 7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 7μμ
Ν. ΣΜΥΡΝΗ Πλατεία ΑΒ 7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 7μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 6μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Πλατεία Δούρου 7μμ
ΠEΡΙΣΤΕΡΙ 
Μουσείο ΕΑΜ πεζόδρομος 7μμ 
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 7μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζαντε 7μμ
ΙΛΙΟΝ Κεντρική πλατεία Ιλίου 7μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 
Πλ. Ελευθερίας 6.30μμ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Χάληδων 7.30μμ 
ΒΟΛΟΣ Πλατεία Αγ. Νικολάου 7μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 7μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ πάρκο Γεωργιάδη 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 16/7
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 12μ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου 11πμ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 12μ
Ν.ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή 11.30μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Δημαρχείο 11.30πμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Πλ.Αυδή 7μμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Δημοτική Αγορά 12μ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ 12.30 πλ. Βαρνάβα
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Πλατεία Εβερεστ 12μ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Πλατεία Δούρου 12μ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Πλ. Λαού 12μ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
Λαϊκή Ξηροκρήνης 11πμ
ΚΑΜΑΡΑ Σβώλου με Γούναρη 11πμ
ΧΑΝΙΑ Αγορά 11.30

Εξορμήσεις



Την παραίτησή του υπέβαλε την
περασμένη Πέμπτη ο πρωθυ-
πουργός της Βρετανίας Μπό-

ρις Τζόνσον ακολουθώντας ένα νέο
μεγάλο κύμα παραιτήσεων υπουρ-
γών της κυβέρνησής του. Οι υποψή-
φιοι αντικαταστάτες του στο Συντη-
ρητικό Κόμμα ήδη έχουν φτάσει
τους δέκα ανάμεσά τους πολλοί από
τους υπουργούς της κυβέρνησης.
Για την εργατική τάξη της Βρετανίας
που τις τελευταίες εβδομάδες με
τους σιδηροδρομικούς στην πρώτη
γραμμή έχει μπει σε απεργιακό ανα-
βρασμό, η κρίση στο κυβερνών κόμ-
μα και η παραίτηση Τζόνσον ήταν
μια νίκη.

Στο στρατόπεδο των Συντηρητι-
κών, ήδη, έχουν ξεκινήσει οι διεργα-
σίες προκειμένου να καθοριστεί το
χρονοδιάγραμμα της εκλογής του
νέου ηγέτη του κόμματος και πρωθυ-
πουργού (τους αμέσως επόμενους
μήνες) και το αν ο Τζόνσον θα παρα-
μείνει πρωθυπουργός ωσότου οι
εκλογικές διαδικασίες ολοκληρω-
θούν. Αυτές προβλέπουν συνεχείς
ψηφοφορίες στην κοινοβουλευτική
ομάδα των Συντηρητικών από τις
οποίες θα βγουν οι δύο τελικοί υπο-
ψήφιοι τους οποίους στην τελική ψη-
φοφορία θα κληθούν να ψηφίσουν
και τα μέλη του κόμματος.

Aπό τα πάνω...
Η αποκαθήλωση του Τζόνσον έρ-

χεται σαν αποτέλεσμα της εσωκομ-
ματικής κρίσης και των εσωτερικών
αντιθέσεων που αντιμετωπίζει το
κόμμα των Συντηρητικών και γενικό-
τερα η άρχουσα τάξη της Βρετανίας
- όχι μόνο πάνω στο τετελεσμένο
πλέον Brexit αλλά και σε μια σειρά
από ζητήματα που αφορούν την δια-
χείριση ενός συστήματος που περ-
νάει από την μια κρίση στην άλλη.
Την εικόνα της κρίσης «από τα πά-
νω» αναλύει στην στήλη του στο So-
cialist Worker o Άλεξ Καλίνικος: 

«Η πτώση του Mπόρις Τζόνσον
επιβεβαιώνει τόσο τη δύναμη όσο
και την αδυναμία του βρετανικού πο-
λιτικού συστήματος. Είναι ένα σύ-
στημα που επιτρέπει στα κυβερνών-
τα κόμματα να ξεφορτώνονται σχετι-
κά εύκολα τους ηγέτες που έχουν γί-
νει βαρίδια. Αλλά από την άλλη, ο
Τζόνσον αφήνει πίσω του γκρεμισμέ-
νο το κόμμα των Τόρις. 

Για να πραγματοποιήσει το σκληρό
Brexit που επιδίωκε η δεξιά των Τό-
ρις, ο Τζόνσον εκκαθάρισε τη φιλοευ-
ρωπαϊκή πτέρυγα του κόμματος.
Κέρδισε τις εκλογές το 2019 στο-
χεύοντας στην υποστήριξη του λεγό-
μενου “Κόκκινου Τείχους” των πρώην
βιομηχανικών και παραδοσιακά Ερ-
γατικών περιφερειών της Βόρειας
Αγγλίας που το 2016 είχαν ψηφίσει
αποχώρηση από την ΕΕ. Οι βουλευ-
τές των Τόρις που κέρδισαν σε αυτές
τις εκλογικές περιφέρειες τώρα ζητά-
νε μέτρα για την αντιμετώπιση της
κρίσης κόστους ζωής. Οι ψεύτικες
υποσχέσεις των Συντηρητικών ότι το

δικό τους Brexit θα έφερνε καλύτε-
ρες μέρες τινάχτηκαν στον αέρα.

Οι απότομες στροφές των Συντη-
ρητικών έγιναν πιο χαοτικές εξαιτίας
της κατάστασης έκτακτης ανάγκης
που δημιουργήθηκε από την πανδη-
μία COVID-19. Ως υπουργός Οικονο-
μικών ο Ρίσι Σουνάκ αναγκάστηκε να
βάλει προσωρινά στο ράφι το βιβλίο
με τους κανόνες του θατσερισμού,
αυξάνοντας μαζικά τις δημόσιες δα-
πάνες για να αποτρέψει την οικονο-
μική κατάρρευση. 

Στο τελευταίο του πακέτο τον
Μάιο, και υπό την πίεση του Τζόν-
σον, διέθεσε σχεδόν 10 δισεκατομ-
μύρια λίρες για επιδοτήσεις για τους
φουσκωμένους λογαριασμούς ενέρ-
γειας, δαπάνη που χρηματοδοτήθη-
κε από έναν φόρο στις εταιρείες πε-
τρελαίου, φυσικού αερίου και ηλε-
κτρικής ενέργειας. 

Ξαφνικά το κόμμα της Θάτσερ
βρέθηκε να ανεβάζει τη φορολογία.
Για την πλειοψηφία των βουλευτών
του Συντηρητικού κόμματος αυτό εί-
ναι απαράδεκτο: η λύση γι’ αυτούς
είναι η μείωση των δημοσίων δαπα-
νών και η συρρίκνωση του κράτους.

Το πρόβλημά τους, όμως, είναι ότι
αυτή η ‘λύση’ δεν έχει καμία σχέση
με την πραγματικότητα. Ο καπιταλι-
σμός και στη Βρετανία και παγκό-
σμια παλεύει με μια ατελείωτη σειρά
καταστάσεων ‘έκτακτης ανάγκης’ –
οικονομική κρίση, πανδημία, πόλε-
μος, ραγδαία αύξηση των τιμών των
τροφίμων και της ενέργειας. Αυτή η
κατάσταση απαιτεί ένα μεγαλύτερο
και ισχυρότερο κράτος, όχι το μικρό-

τερο και πιο αδύναμο που επιθυμούν
οι παραδοσιακοί Τόριδες...»

...και από τα κάτω
Η εικόνα των εσωτερικών αντιθέ-

σεων του παραδοσιακού κόμματος
της άρχουσας τάξης στην Βρετανία
για το πώς αντιμετωπίζουν τις αλε-
πάλληλες μορφές που παίρνει η κρί-
ση βρίσκεται σε άμεση σύνδεση με
τις διεκδικήσεις των από τα κάτω. Τα
τρία περίπου χρόνια που βρέθηκε
στην κυβέρνηση ο Τζόνσον ήρθε αν-
τιμέτωπος με το κίνημα στους δρό-
μους ξανά και ξανά. 

Ο κόσμος διαδήλωνε μαζικά άλλο-
τε ενάντια στην πολιτική της κυβέρ-
νησης για την κλιματική αλλαγή, άλ-
λοτε ενάντια στα αστυνομικά λοκντά-
ουν στην διάρκεια της καραντίνας,
άλλοτε στις διαδηλώσεις των γυναι-
κών ενάντια στις σεξιστικές επιθέ-
σεις. Πρόσφατα, έγιναν κινητοποι-
ήσεις απαγορεύοντας στους μπά-
τσους να απελάσουν μετανάστες χω-

ρίς χαρτιά από τις γειτονιές τους. Οι
κωλοτούμπες του Τζόνσον από την
«ανοσία της αγέλης» στην «κοινωνική
πολιτική» για την αντιμετώπιση της
πανδημίας ήταν αποτέλεσμα της κι-
νητοποίησης των εργαζομένων στα
νοσοκομεία, στα σχολεία, στις σχο-
λές, στους χώρους εργασίας. 

Τις τελευταίες μάλιστα εβδομάδες
το από τα κάτω πήρε νέα ποιοτικά
χαρακτηριστικά, με την τριήμερη
απεργία των σιδηροδρομικών για αυ-
ξήσεις να ξεσηκώνει ένα μαζικό κύμα
υποστήριξης και αλληλεγγύης που
εκφράστηκε όχι μόνο στα γκάλοπ αλ-
λά και στις μαζικές απεργιακές φρου-
ρές. Αλλά και μια διάθεση για κλιμά-
κωση και άπλωμα των απεργιών με
δεκάδες εργατικούς χώρους να στεί-
νουν ο ένας μετά τον άλλον κάλπες
και να αποφασίζουν απεργιακές κινη-
τοποιήσεις με αίτημα αυξήσεις στους
μισθούς, σύγκρουση με τα αφεντικά,
σύγκρουση με την κυβέρνηση. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι μια εβδο-
μάδα πριν την παραίτηση Τζόνσον
ένας από τους υπουργούς της κυ-
βέρνησης δήλωνε ανώνυμα στους Fi-
nancial Times ότι η κυβέρνηση «βαδί-
ζει σε τεντωμένο σκοινί» για να κρα-
τήσει χαμηλά τις αμοιβές χωρίς να
διακινδυνεύει πολλαπλές απεργίες.
«Αν κάνουμε λάθος, κινδυνεύουμε να
οδηγηθούμε σε μια de facto γενική
απεργία που θα δημιουργήσει περαι-
τέρω αναταραχή απειλώντας να στα-
ματήσει ολόκληρη την οικονομία». 

Αυτή η απειλή παραμένει ορθάνοι-
χτή για όλες τις επόμενες εβδομάδες
και μήνες που μέσα στο Συντηρητικό

Κόμμα θα δίνεται η μάχη της διαδο-
χής καθώς αυτή δεν πρόκειται να λύ-
σει τα άμεσα προβλήματα και την ορ-
γή του κόσμου που μέρα τη μέρα και
εβδομάδα την εβδομάδα μεγαλώ-
νουν. Οπως γράφει χαρακτηριστικά
στον Spectator η δεξιά αρθρογράφος
Κέιτι Μπολς: «Όποιος πιστεύει ότι το
τέλος του Τζόνσον θα σημάνει μια
πιο αρμονική περίοδο για το Συντη-
ρητικό Κόμμα είναι πιθανό να κάνει
λάθος. Η αναμέτρηση για την ηγεσία
που ακολουθεί θα είναι άγρια και το
έργο που θα έχει να φέρει εις πέρας
ο νικητής τρομακτικό». 

«Ο Τζόνσον έφυγε, στο κόμμα των
Συντηρητικών υπάρχει εμφύλιος, τα
αφεντικά φοβούνται την οργή των
εργαζόμενων, ας τους κάνουμε τη
ζωή κόλαση» ήταν το κάλεσμα που
απεύθυνε η εφημερίδα Socialist 
Worker:

«Η αποχώρησή του Τζόνσον πρέ-
πει να γίνει έναυσμα για δράση
στους δρόμους και στις απεργιακές
φρουρές για να διώξουμε συνολικά
τους Συντηρητικούς από την κυβέρ-
νηση. Ξέρουμε ότι όποιος ή όποια
τον διαδεχτεί, θα συνεχίσει τις επιθέ-
σεις στις συνθήκες διαβίωσης της
εργατικής τάξης, θα συνεχίσει να
παίζει το χαρτί του ρατσισμού ενάν-
τια στους πρόσφυγες και τους μετα-
νάστες. Αλλά οι τόρυδες ετοιμάζον-
ται για μια άγρια εσωτερική μάχη
διαδοχής και είναι δικό μας έργο να
αρπάξουμε την ευκαιρία ενάντια σε
ένα αδύναμο και διαιρεμένο κόμμα.

Ο ηγέτης του Εργατικού Κόμμα-
τος Στάρμερ δήλωσε ότι “δεν χρει-
αζόμαστε μια αλλαγή στην ηγεσία
των Τόρις αλλά μια σωστή αλλαγή
κυβέρνησης”. Θα περίμενε κανείς να
μεταφράζεται αυτό σε κλιμάκωση
των απεργιών και των αγώνων για να
φύγει η κυβέρνηση. Όμως αυτό δεν
συμβαίνει. 

Η πολιτική του Στάρμερ δεν είναι
να ξεσηκώσει την εργατική τάξη, αλ-
λά να παρουσιάσει τον εαυτό του
στα αφεντικά ως την επόμενη “υπεύ-
θυνη” κυβέρνηση που θα αναλάβει
την διαχείριση των συμφερόντων
των μεγάλων επιχειρήσεων. Όπως
όλο το προηγούμενο διάστημα, κύ-
ριο μέλημά του δεν ήταν η αντιπολί-
τευση στον Τζόνσον αλλά πώς θα
τσακίσει την αριστερή αντιπολίτευση
και κάθε ριζοσπαστισμό στο εσωτε-
ρικό του Εργατικού Κόμματος.

Στην πράξη, η ρητορική του Στάρ-
μερ περί εκλογών ασκεί πίεση στις
συνδικαλιστικές ηγεσίες να κλείσουν
την απεργιακή δράση των εργαζομέ-
νων, εν αναμονή της επόμενης εκλο-
γικής καμπάνιας. Θα είναι καταστρο-
φικό, αν χαραμίσουμε την επιστροφή
της ταξικής πάλης που είδαμε με τις
απεργίες των σιδηροδρομικών τον
περασμένο μήνα. Χρειάζεται να κλι-
μακώσουμε τις απεργίες και τις δια-
δηλώσεις και να οξύνουμε την πολι-
τική κρίση της κυβέρνησης από τα
κάτω».

Γιώργος Πίττας
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ΒΡΕΤΑΝΙΑ

“Μπίλιες” το κυβερνητικό
κόμμα των Συντηρητικών

Διαδήλωση απεργών σιδηροδρομικών τον Ιούνη. Φωτό: Guy Smallman
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Βιβλία για το καλοκαίρι
Πάρα πολλά βιβλία αγοράστηκαν από τα

τραπέζια του Μαρξιστικού Βιβλιοπω-
λείου στο τριήμερο φεστιβάλ ‘Μαρξι-

σμός 2022’ στη Νομική. Ήταν η συνέχεια της
πλούσιας συζήτησης και των αναζητήσεων για
επαναστατικές απαντήσεις και ιδέες από
όλους και όλες που συμμετείχαν. Η ίδια εικόνα
έρχεται και από τις πολύ πετυχημένες παρεμ-
βάσεις του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου στις
Εκθέσεις Βιβλίου στο Περιστέρι και τη Θεσσα-
λονίκη, αλλά και στα Αντιρατσιστικά Φεστιβάλ
σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Καλαμάτα τις προ-
ηγούμενες βδομάδες.

Οι καλοκαιρινές διακοπές (αν και σύντομες)
προσφέρουν την ευκαιρία για περισσότερο
διάβασμα. Στο ΜΒ θα βρείτε όλο τον πλούτο
της μαρξιστικής σκέψης, μαζί με βιβλία που
κυκλοφόρησαν πρόσφατα για όλα τα ζητήμα-
τα που ανοίγονται μέσα στο κίνημα και την
Αριστερά. Κάποια από αυτά τα βιβλία προτεί-
νουμε παρακάτω.

Οι εκδόσεις για τη Ρώσικη Επανάσταση και
το πώς χάθηκε ήταν από τις πρώτες σε προτί-
μηση στο φεστιβάλ Μαρξισμός. Αξίζει αυτό το
καλοκαίρι να διαβάσετε το βιβλίο «Από τον Λέ-
νιν στο Στάλιν» του Βίκτορ Σερζ που κυκλοφό-
ρησε φέτος για πρώτη φορά στα ελληνικά.
Από τις εκδόσεις του ΜΒ κυκλοφορεί το έργο
του ίδιου συγγραφέα «Έτος Ένα της Ρώσικης
Επανάστασης», όπως και τα συλλογικά βιβλία
«Πώς Νίκησε» και «Πώς χάθηκε η Ρώσικη Επα-
νάσταση» που είναι οι καλύτερες εισαγωγές
για να κατανοήσουμε την πορεία της πρώτης
νικηφόρας εργατικής επανάστασης το 1917
στη σταλινική αντεπανάσταση στη δεκαετία
του 1930. 

Οι επαναστάτες που έδρασαν εκείνα τα χρό-
νια αποτελούν κορυφαία παραδείγματα στην
παράδοση του εργατικού κινήματος. Μπορείτε
να διαβάσετε για τη Ρόζα Λούξεμπουργκ, τον
«Μαρξισμό του Τρότσκι» και τον Αντόνιο
Γκράμσι σε αντίστοιχες εκδόσεις μας. Και βέ-
βαια τα κλασικά έργα του Λένιν, «Κράτος και
Επανάσταση» και «Αριστερισμός η παιδική
ασθένεια του κομμουνισμού» είναι απαραίτητο
συμπλήρωμα.

Πολλές είναι οι αξιόλογες νέες εκδόσεις για
τον σεξισμό και την καταπίεση των γυναικών
στον καπιταλισμό. «Η σεξουαλικότητα στην
Ευρώπη τον 20ό αιώνα» της Ντ. Χέρτζογκ εξη-
γεί γιατί είναι πλαστό το αφήγημα για τον δυτι-
κό πολιτισμό ως υπερασπιστή της ‘σεξουαλι-
κής δημοκρατίας’. Το συλλογικό «Έμφυλη βία
– Βία κατά των γυναικών» περιλαμβάνει κείμε-
να που βασίζονται σε πρωτότυπες εργασίες.
«Η αθέατη εργασία των γυναικών στη συγκρό-
τηση της πόλης» της Ντ. Βαΐου επιχειρεί μια
προσέγγιση της πόλης μέσα από την αθέατη,
μη αμειβόμενη και υποτιμημένη εργασία των
γυναικών. Το βιβλίο «Γυναίκες, φύλο και εργα-
σία στην Ελλάδα» της Μ. Καραμεσίνη παρακο-
λουθεί και ερμηνεύει την ένταξη των γυναικών
στο εργατικό δυναμικό και την εξέλιξη των ανι-
σοτήτων φύλου στην αγορά εργασίας από το
1960 έως σήμερα. Για τις ρίζες του σεξισμού
και την πάλη για την απελευθέρωση από την
καταπίεση διαβάστε το κλασικό βιβλίο του
Ένγκελς «Η καταγωγή της οικογένειας, της

ατομικής ιδιοκτησίας και του κράτους» και την
τρίτη έκδοση του βιβλίου «Η Πάλη για την απε-
λευθέρωση των γυναικών» της Μ. Στύλλου.

Η μπροσούρα του Γ. Ράγκου «Το εμβόλιο
χρειάζεται εργατικό έλεγχο» και το συλλογικό
«Πανδημία - Κλιματική αλλαγή. Ενάντια στον
καπιταλισμό της καταστροφής» αναζητούν τις
αιτίες της υγειονομικής κρίσης, συνδέοντάς
την με την περιβαλλοντική κρίση. Το τελευταίο
βιβλίο του Μαρξιστικού  Βιβλιοπωλείου «Μαρ-
ξισμός, Πολιτική και Ψυχική Δυσφορία» του
Ίαιν Φέργκιουσον εξηγεί ότι το πολιτικοοικονο-
μικό σύστημα στο οποίο ζούμε, ο καπιταλι-
σμός, είναι υπεύθυνο για την μεγάλη εξάπλω-
ση των προβλημάτων ψυχικής υγείας σήμερα.

Μικρασιατική εκστρατεία
Η ιστορία και οι ιστορικές επέτειοι είναι κάτι

που οι κυρίαρχες τάξεις προτιμούν να ξεχνούν
όταν δεν βολεύει τους εκάστοτε σχεδιασμούς
τους. Αυτό συμβαίνει και με την επέτειο των
100 χρόνων της Μικρασιατικής Εκστρατείας.
Δυο βιβλία που μόλις κυκλοφόρησαν φωτίζουν
με νέα στοιχεία την οδυνηρή εμπειρία αυτού
του πολέμου για τους φαντάρους και τους
ανυπότακτους: Το συλλογικό «Έλληνες στρα-
τιώτες και Μικρασιατική εκστρατεία» και το
«Από τον λιποτάκτη στον αντάρτη» του Ν. Βα-
φέα. Στις νέες κυκλοφορίες θα πρέπει να κα-
λωσορίσουμε την πρόσφατη επανέκδοση του
βιβλίου του Παντελή Πουλιόπουλου «Πόλεμος
κατά του Πολέμου». Τα βιβλία  «Πόλεμος και
Εθνοκάθαρση» του Τ. Κωστόπουλου, «Η Μι-
κρασιατική καταστροφή» του Ν. Ψυρούκη,
«Κοινωνικοί αγώνες στην Ελλάδα 1917-1923»
του Δ. Λιβιεράτου και «ΣΕΚΕ – οι επαναστατι-
κές ρίζες της Αριστεράς στην Ελλάδα» του Λ.
Μπόλαρη δίνουν μια συνολικότερη εικόνα της
περιόδου και του αντιπολεμικού κινήματος τό-
τε.

Η επέτειος του 1821, σε αντίθεση με το
1922, γιορτάστηκε πέρσι με τυμπανοκρουσίες.
Σας προτείνουμε το βιβλίο του Π. Πιζάνια «Η
Ελληνική Επανάσταση 1821-1830» και τη συλ-

λογική έκδοση του ΜΒ «Το 1821 και οι αστικές
επαναστάσεις».

Στη κατηγορία των ιστορικών βιβλίων που
ταυτόχρονα δίνουν και απαντήσεις ενάντια
στον εθνικισμό και την πολεμοκαπηλεία, μια
καλή πρόταση για διάβασμα αποτελεί η νέα
δουλειά του Α. Ηρακλείδη «Πολυκύμαντες
σχέσεις – Έλληνες και Αλβανοί, 1821-2021»
που εστιάζει στις ελληνοαλβανικές σχέσεις και
πώς διαμορφώθηκαν τους δυο τελευταίους αι-
ώνες. Να θυμίσουμε ότι εξίσου ενδιαφέρον εί-
ναι και το παλιότερο βιβλίο του ίδιου συγγρα-
φέα «Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειος. 50 + 1
Όψεις των Ελληνοτουρκικών Διενέξεων». Η έκ-
δοση του ΜΒ «Ελλάδα-Τουρκία. Η σύγκρουση
των υποϊμπεριαλισμών» προσφέρει μια μαρξι-
στική εξήγηση για το υπόβαθρο πάνω στο
οποίο εξελίσσονται η ελληνοτουρκική διαμάχη
στην ευρύτερη περιοχή μας. Και μαζί το βιβλίο
για τον πόλεμο στην Ουκρανία «Ουκρανία,
σταυροδρόμι ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών».
Η Κύπρος αποτελεί ένα από τα πεδία σύγ-
κρουσης και βοηθητικό για να γνωρίσουμε την
ιστορία του κινήματος στο νησί, είναι το βιβλίο
των Σ. Σακελλαρόπουλου και Μ. Χουμεριανού
«Εξέγερση του 1931, η στάση του Κομμουνι-
στικού Κόμματος Κύπρου και η Γ’ Διεθνής».

Δυο πρόσφατα βιβλία ανιχνεύουν σχετικά
άγνωστες πλευρές του κινήματος της Αντίστα-
σης στη ναζιστική κατοχή τη δεκαετία του ’40.
Το «Συναγωνιστές - Το ΕΑΜ και οι Εβραίοι της
Ελλάδας» του Ι. Χανδρινού αναδεικνύει το πα-
νόραμα όχι μόνο της σχέσης των διωκόμενων
Εβραίων με το ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ αλλά και του
ίδιου του ριζοσπαστικού χαρακτήρα της Αντί-
στασης. Ο Χανδρινός έχει κάνει και την επιμέ-
λεια του βιβλίου «Oι 999άρηδες. Οι μονάδες
Ανεπιθύμητων της Βέρμαχτ και η συμβολή
τους στον αντιφασιστικό αγώνα» του Χ. Π.
Κλάους που εξετάζει τη σχέση αντιφασιστών
γερμανών στρατιωτών, που ‘υπηρετούσαν’
στα ειδικά τάγματα 999, με τα κινήματα της
Αντίστασης.

Αν θέλετε να γνωρίσετε καλύτερα την ιστο-
ρία της αστυνόμευσης στην Ελλάδα διαβάστε
το βιβλίο «Αστυνομία Πόλεων – Τα πρώτα βή-

ματα στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου» του Α.
Φωτάκη που κυκλοφόρησε τον Ιούνη. Τις ρίζες
της κρατικής καταστολής στο αστικό κράτος,
την επαναστατική κατάργηση της αστυνομίας
και την αντικατάστασή της από εκλεγμένες ερ-
γατικές πολιτοφυλακές αναλύει ο Λένιν στο
«Κράτος και επανάσταση» και στις «Θέσεις
του Απρίλη».

Από τους ντελιβεράδες της e-food στην Ελ-
λάδα μέχρι τους εργάτες της Amazon στις
ΗΠΑ η εργατική τάξη φτιάχνει νέα σωματεία.
Το ίδιο και οι ‘κομπιουτεράδες’: στο βιβλίο του
«Ο Μαρξ στο ουφάδικο» ο Τζ. Γούντκοκ εστιά-
ζει στους εργατικούς αγώνες στη βιομηχανία
βιντεοπαιχνιδιών. Διαβάστε για τον ‘ιστορικό
νεκροθάφτη’ του καπιταλισμού στο «Κομμουνι-
στικό Μανιφέστο» των Μαρξ-Ένγκελς, καθώς
και στην έκδοση του ΜΒ «Η εργατική τάξη σή-
μερα».

Τέλος, αξίζει να αφιερώσετε το χρόνο σας
στις διακοπές για να διαβάσετε 440 σελίδες με
τους αγώνες της εργατικής τάξης, των γυναι-
κών, της νεολαίας από τη δικτατορία μέχρι σή-
μερα στην Ελλάδα, τις θεωρητικές επεξεργα-
σίες και τις πολιτικές επιλογές που χρειάστηκε
να κάνει ένα επαναστατικό κόμμα, στο βιβλίο
«50 χρόνια αγώνες για την επανάσταση και το
Σοσιαλισμό» αφιερωμένο στα 50χρονα του
ΣΕΚ. 

Και βέβαια στις διακοπές, σας προτείνουμε
τα βιβλία «Αχ! Μουρλοσκοτωμένο» του Δ. Πα-
παχρήστου, που καταγράφει με χιούμορ ένα
ταξίδι στις μεγάλες καμπές των τελευταίων
χρόνων της δικτατορίας και της Μεταπολίτευ-
ση, διεισδύοντας στις πλευρές της καθημερι-
νότητας, και το «Βρώμικο Ψωμί» του Χρ. Κάσ-
δαγλη, που με αιχμή τον εμβληματικό δίσκο
από το 1972 του Διονύση Σαββόπουλου (πριν
ο τελευταίος κατρακυλήσει στη σημερινή του
κατάντια) μας ταξιδεύει στα μουσικά ακούσμα-
τα μια νεολαίας που ριζοσπαστικοποιείται μέ-
σα στην Χούντα.

Κώστας Πίττας



Πανεργατική απεργία σε όλους τους κλάδους ανακοί-
νωσαν ότι θα πραγματοποιήσουν από κοινού τα συν-

δικάτα CGT και Solidaires στην Γαλλία στις 29 Σεπτεμβρί-
ου με αίτημα αυξήσεις στους μισθούς, αύξηση της αγο-
ραστικής δύναμης των εργαζομένων και σταμάτημα της
νέας συνταξιοδοτικής επίθεσης που ετοιμάζει η κυβέρνη-
ση Μακρόν το φθινόπωρο. Οι εκπρόσωποι των συνδικά-
των είχαν μια πρώτη οργανωτική συνάντηση την Δευτέρα
11/7 για να συντονίσουν τα βήματα της απεργιακής δρά-
σης. 

Μια μέρα πριν την εξαγγελία της γενικής απεργίας, την
Τετάρτη 6 Ιούλη, πραγματοποιήθηκε στην Γαλλία 24ωρη
απεργία στους σιδηροδρόμους με τους απεργούς να μην
ικανοποιούνται από την πρόταση των εργοδοτών απαιτών-
τας αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό. Στο μεταξύ μορ-
φή καλοκαιρινής καταιγίδας έχουν πάρει οι απεργίες στα
αεροδρόμια και στις αεροπορικές εταιρίες. 

Στο αεροδρόμιο του Παρισιού η τετραήμερη απεργία
σταμάτησε την πρώτη μέρα όταν το συνδικάτο κατέληξε
σε συμφωνία για αυξήσεις αλλά στο Μπορντό όπου πραγ-

ματοποιήθηκε, μόνο την Παραsκευή 8 Ιούλη χάθηκε το
28% των πτήσεων. Τις απεργίες  καλούν σωματεία εδά-
φους που καλύπτουν από τους ελεγκτές εναέριας κυκλο-
φορίας μέχρι τους εργαζόμενους στις αποσκευές και τα
σεκιούριτι. Αλλά οι απεργίες συνεχίζονται στις αεροπορι-
κές εταιρίες. Σε τετραήμερη απεργία προχωράνε στις 13-
17 Ιούλη οι ιπτάμενοι συνοδοί και φροντιστές στην Τransa-
via, σε διήμερες απεργίες στην Ryanair που έχουν πάρει
απόφαση για «δράση χωρίς όρια», σε δύο τριήμερες 15-17
Ιούλη και 29-31 Ιούλη στην Easyjet. 

Σε απεργιακές κινητοποιήσεις και κλεσίματα δρόμων με
αίτημα αυξήσεις προσανατολίζονται και οι οδηγοί φορτη-
γών ενώ στον ενεργειακό κολοσσό της Total όπου πραγ-
ματοποιήθηκε 24ωρη απεργία τον Ιούνη με τους απερ-
γούς να κλείνουν τους αγωγούς του πετρελαίου, δεν έχει
υπάρξει ακόμη συμφωνία.  

ΔΙΕΘΝΗ εργατικη αλληλεγγυη 

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

Πανικός στην ΕΕ
από την απεργία 
σε φυσικό αέριο
και πετρέλαιο

ΓΑΛΛΙΑ Ετοιμάζονται για Πανεργατική

Η κυβέρνηση των Εργατικών στη Νορβηγία χρησιμοποί-
ησε τον πόλεμο στην Ουκρανία ως δικαιολογία για να
απαγορεύσει την απεργία διαρκείας των εργαζομένων

στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Η απεργία ξεκίνησε την
Τρίτη της περασμένης βδομάδας σε τρεις πλατφόρμες εξόρυ-
ξης με αίτημα αυξήσεις στους μισθούς και αναμενόνταν να συ-
νεχιστεί την Τετάρτη σε άλλες τέσσερις κλιμακώνοντας μέχρι
το Σάββατο 9 Ιουλίου.  

Η υπουργός Εργασίας Πέρσεν απαγόρεψε την απεργία του
συνδικάτου Ledere χρησιμοποιώντας ένα νόμο που αναγκάζει
το συνδικάτο να συμμετέχει σε ένα «συμβούλιο υποχρεωτικών
μισθών». Πρόκειται για υποχρεωτική διαιτησία εκ μέρους του
κράτους που αναγκάζει τους εργάτες να αποδεχθούν την μι-
σθολογική πρόταση που αυτό επιβάλει. Οι εργάτες του συνδι-
κάτου Ledere που κάλεσε την απεργία είχαν απορρίψει με πο-
σοστά 60% την σύμβαση που έφερε η ηγεσία τους μετά τη συ-
νάντηση με τα αφεντικά και παρά το ότι αυτή είχε γίνει αποδε-
κτή από τις ηγεσίες άλλων συνδικάτων της ενέργειας. 

Ο Ελτζ Ράιγκβιγκ, ερευνητής στη νορβηγική βιομηχανία πε-
τρελαίου και φυσικού αερίου που εξάγει φυσικό αέριο στην
Ευρώπη, δήλωσε στο Socialist Worker ότι το συνδικάτο Ledere
«αναγκάστηκε να πάει σε απεργία από τα μέλη του. Στις φετι-
νές διαπραγματεύσεις για τους μισθούς, οι εταιρείες πετρελαί-
ου κατέληξαν σε μια συμφωνία που υποστηρίχθηκε από την
πλειοψηφία των δύο μεγάλων συνδικάτων με  ποσοστό 60%
προς 40%. Στο Ledere το ποσοστό ήταν αντίστροφο».

Η υπουργός ισχυρίστηκε ότι «δεν είχε άλλη επιλογή από το
να παρέμβει» επειδή η απεργία θα έχει «μεγάλες κοινωνικές
συνέπειες για ολόκληρη την Ευρώπη» καθώς «μια κλιμάκωση
της απεργίας θα μπορούσε να σταματήσει πάνω από το μισό
των νορβηγικών εξαγωγών φυσικού αερίου, με μεγάλες συνέ-
πειες δεδομένης της ενεργειακής κρίσης και του πολέμου
στην Ουκρανία». 

«Με αυτήν την απόφαση το κράτος προστατεύει τα συμφέ-
ροντά του και όχι τα συμφέροντα της εργατικής τάξης» δήλω-
σε στην εφημερίδα Socialist Worker μια νορβηγίδα συνδικαλί-

στρια, στέλεχος του Κόκκινου Κόμματος. «Μια μέρα απεργίας
κόστισε στη Νορβηγία περίπου 1,8 δισεκατομμύρια κορώνες.
Βλέπουμε μια ολοένα και πιο επιθετική πλευρά των εργοδοτών
και χρησιμοποιούν την κυβέρνηση για να πλήξουν τα συμφέ-
ροντα και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Είμαι νοσοκόμα και
κάθε φορά που το σωματείο μου προσπαθεί να απεργήσει, η
κυβέρνηση προσπαθεί να το σταματήσει. Ο νόμος επιτρέπει
στο κράτος να αναγκάζει τους εργαζόμενους να επιστρέψουν
στην εργασία τους εάν η δράση τους απειλεί την υγεία και την
ασφάλεια ή έχει άλλες σοβαρές επιβλαβείς επιπτώσεις στην
κοινωνία».

Δικαίωμα στην απεργία
«Το κράτος αισθάνεται ελεύθερο να απαγορεύει το δικαίωμα

στην απεργία για ζητήματα “ασφαλείας” μόνο που σε αυτήν
την περίπτωση δεν υπήρχε καν τέτοιο θέμα» λέει ο Περ Γκού-
ναν, μεταλλωρύχος συνδικαλιστής. «Το θέμα ήταν οι οικονομι-
κές συνέπειες, αλλά αυτός δεν είναι ο λόγος που κάνει κάποι-
ος απεργία; Είμαστε στο ξεκίνημα μιας νέας παγκόσμιας οικο-
νομικής κρίσης και οι επιθέσεις στα συνδικάτα θα ενταθούν.
Πρέπει να απαιτήσουμε το δικαίωμά μας στην απεργία κόντρα
στους νόμους που την απαγορεύουν. Στο παρελθόν τα συνδι-
κάτα στο πετρέλαιο έχουν αψηφήσει τις απαγορεύσεις και

έχουν απεργήσει. Να προσθέσω εδώ ότι η απεργία των πιλό-
των στις Σκανδιναβικές Αερογραμμές, η οποία ξεκίνησε τη
Δευτέρα, διαμορφώνεται σε μια τιτάνια μάχη με τα αφεντικά -
και κερδίζει ευρεία υποστήριξη».

Η απεργία στις πλατφόρμες εξόρυξης στη Νορβηγία, παρά
το πρόωρο τέλος της, αποτελεί παράδειγμα για το πώς μια ορ-
γανωμένη δυνάμη εργατών μπορεί, σταματώντας την παραγω-
γή, να δημιουργήσει πρόβλημα σε πολυεθνικές και κυβερνή-
σεις. Η προοπτική να κοπούν οι εξαγωγές φυσικού αερίου από
τη Νορβηγία προς τις άλλες χώρες της ΕΕ προκάλεσε πανικό
στις Βρυξέλλες που πίεσαν την νορβηγική κυβέρνηση να απα-
γορέψει την απεργία.

Είναι επίσης ένα άλλο σημάδι του απεργιακού άνεμου που
έχει αρχίσει να φυσάει τους τελευταίους μήνες από κλάδο σε
κλάδο και χώρα σε χώρα με ένα κοινό αίτημα, αυξήσεις στους
μισθούς κόντρα στην ακρίβεια. Απεργίες που έχουν τεράστια
σημασία - πόσο μάλλον όταν γίνονται στις εταιρείες ενέργειας
που κερδοσκοπούν πάνω στην ενεργειακή κρίση. Αλλά είναι
και μια προειδοποίηση για το πώς τα κράτη θα προσπαθήσουν
να ανακόψουν τη δράση των εργαζομένων με απαγορεύσεις
μέσω της επίκλησης ενός ψεύτικου «εθνικού συμφέροντος» σε
περιόδους πολέμου.

Γ.Π.

Πλατφόρμες εξόρυξης στην Νορβηγία. Φωτό: R. Jensen

1/7/21, 
Εργαζόμενοι/ες του

αεροδρομίου 
Paris Orly απεργούν

μπλοκάροντας Πύλες.
φωτό: Reuters/Sarah Meyssonnier
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