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ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

H πάλη για τη 
δημοκρατία 

σήμερα

6 ΝΟ
ΕΜ
ΒΡ
Η

Νομική 
Σχολή
ΑΘΗΝΑ

Μια μέρα με 
επαναστατικές 

ιδέες και 
συζητήσεις



Η 
αντιπαράθεση για τη δημοκρατία πολώ-
νει ταξικά σε διεθνή κλίμακα αυτόν τον 
καιρό. Όσο πιο πολύ η πολύπλευρη κρίση 

του συστήματος μετατρέπεται σε πολιτική κρί-
ση, τόσο περισσότερο η κυρίαρχη προπαγάνδα 
προσπαθεί να μας πείσει ότι η απειλή για τη 
δημοκρατία είναι «εξωτερική». Η «πολιτισμένη 
Ευρώπη» και μαζί της ο δυτικός κόσμος κινδυ-
νεύει από τους «ολιγάρχες» που φυτρώνουν 
σε άλλες χώρες «καθυστερημένες». Από κο-
ντά και ο Μητσοτάκης επιμένει ότι η Ελλάδα 
που είναι «προπύργιο του διεθνούς δικαίου» 
αγωνίζεται για δημοκρατία και ελευθερία από 
την Ουκρανία ως το Ιράν περνώντας πάντα 
από την Τουρκία.

Επί τρία ολόκληρα χρόνια ο Μητσοτάκης και 
οι υπουργοί του προσπαθούν να χτυπήσουν τις 
δημοκρατικές ελευθερίες του εργατικού κινή-
ματος. Ο Χατζηδάκης με την επίθεση στον συν-
δικαλισμό, η Κεραμέως και οι υπουργοί ΠΡΟ-
ΠΟ με τους μπάτσους στις σχολές, ο ίδιος ο 
Μητσοτάκης με την ΕΥΠ και τις υποκλοπές που 
έφτασαν να χαφιεδίζουν ακόμα και την ηγεσία 
του ΠΑΣΟΚ.

Η αντίσταση στην επίθεση στη δημοκρατία 
είναι και εδώ εργατική υπόθεση. Ο κόσμος της 
δουλειάς που απεργεί και διαδηλώνει υψώνει 
τείχος προστασίας για τις δημοκρατικές ελευ-
θερίες. Όχι μόνο αχρηστεύει στην πράξη τους 
νόμους που τις περιορίζουν, αλλά ταυτόχρονα 
ανοίγει ζητήματα για το ποιος ελέγχει και ποιος 
αποφασίζει για όλα αυτά που αφορούν στις 
ζωές μας.

Ποιος πρέπει να αποφασίζει για το προσωπι-
κό στα νοσοκομεία;  Ο υπουργός και οι διορι-
σμένοι διευθυντές του που αφήνουν κόσμο να 
πεθαίνει εκτός ΜΕΘ ή οι ήρωες της Υγείας που 
ξέρουν καλύτερα από τον καθένα τις ανάγκες 
της κάθε κλινικής; 

Ποιος πρέπει να κάνει κουμάντο σε όλες τις 
βαθμίδες της Παιδείας; Το υπουργείο, οι χορη-
γοί και τα συμφέροντα των επιχειρήσεων που 
θέλουν την έρευνα να υπηρετεί τα κέρδη τους ή 
οι εκπαιδευτικοί μαζί με όλο το προσωπικό, τους 
φοιτητές, τους μαθητές και τους γονείς τους;

Η εργατική τάξη και το κίνημά της από τα 
πρώτα βήματά του πάντα ήταν και είναι δύνα-
μη για το άπλωμα της δημοκρατίας. Οι Χαρτι-
στές πριν από 200 χρόνια έσπασαν τους απο-
κλεισμούς που περιόριζαν την ψήφο μόνο σε 
όσους είχαν περιουσία. Το κίνημά τους ήταν 
έμπνευση για τον Ένγκελς και τον Μαρξ που 
ανέδειξαν την ανωτερότητα της εργατικής δη-
μοκρατίας με το παράδειγμα της Παρισινής 
Κομμούνας. Οι εργάτριες ξεκίνησαν την πιο 
μεγάλη επανάσταση της ιστορίας στη Ρωσία 
του 1917 και ο Λένιν ανέδειξε τη δυναμική της 
γράφοντας το «Κράτος και επανάσταση» και 
κάνοντας πράξη το σύνθημα «Όλη η εξουσία 
στα σοβιέτ».

Πάντα τα προχωρήματα ήταν μια πολιτική 
μάχη μέσα στην Αριστερά. Οι αυταπάτες, ότι η 
κοινοβουλευτική δημοκρατία είναι αρκετή για 
να βρουν δικαίωση οι εργατικοί αγώνες, ξανά 
και ξανά συγκροτήθηκαν σε ρεφορμιστικά 
κόμματα που βάζουν φρένο στη δυναμική του 
κινήματος. Γι’ αυτό, έχει ξεχωριστή σημασία η 
ενίσχυση της επαναστατικής αριστεράς. 

Το Μονοήμερο που οργανώνει το ΣΕΚ στις 
6 Νοέμβρη, λίγες μέρες πριν από την Πανερ-
γατική, είναι μια ευκαιρία να θυμηθούμε και να 
θυμίσουμε την επαναστατική παράδοση. Όπως 
έλεγε ο Τρότσκι, οι εργάτες όταν παλεύουν 
για δημοκρατία δεν σταματούν στις πύλες των 
εργοστασίων. Τις διαβαίνουν και μετατρέπουν 
την πάλη για δημοκρατία σε πάλη αντικαπιταλι-
στική, για εργατικό έλεγχο και εργατική δημο-
κρατία παντού. Αυτή είναι η προοπτική για να 
σπάσουμε το φαύλο κύκλο.

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ -



11πμ-1μμ

Πολιτική 
κρίση, κρίση 
συστημική

1.30μμ-3μμ

Ο Μαρξισμός 
και το κράτος

3.30μμ-5μμ

Ο Λένιν  
και η 
Δημοκρατία

5.30μμ-7μμ

Η πάλη για τη 
δημοκρατία 
σήμερα και η 
επαναστατική 
Αριστερά
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ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - H πάλη για τη δημοκρατία σήμερα

Άλεξ 
Καλλίνικος
Πανεπιστηµιακός

Αργυρή 
Ερωτοκρίτου

ΔΣ Συλλόγου 
Εργαζομένων 
Νοσοκομείο 

«Γεννηματάς»

Νίκος  
Θεοχαράκης
Πανεπιστηµιακός

Μαρία  
Στύλλου

Περιοδικό 
«Σοσιαλισµός 
από τα Κάτω»

Πάνος  
Γκαργκάνας 

Εργατική Αλληλεγγύη

Νίκος 
Στραβελάκης 

Πανεπιστηµιακός

Λέανδρος 
Μπόλαρης

Ιστορικός

Πέτρος 
Κωνσταντίνου

Συντονιστής 
ΚΕΕΡΦΑ

Σωτήρης 
Κοντογιάννης 

Περιοδικό «Σοσιαλισµός 
από τα Κάτω»

Ευκλείδης 
Μακρόγλου 

Εναλλακτική 
Πρωτοβουλία Δικηγόρων, 

Θεσσαλονίκη



Eπίθετο:  .......................................................................................................................... Όνομα: ......................................................................................

 Διεύθυνση:  .................................................................................................................. Αριθμός: ...................................................................................

Πόλη/ Συνοικία: ..........................................................................................................  Τ.Κ. ..............................................................................................

Τηλ.:  .................................................................................................................................. e-mail:......................................................................................

 Έτος γεν:  ....................................................................................................................... Φύλο: .........................................................................................

Eργασιακός Χώρος::  ............................................................................................... Συνδικάτο: ..............................................................................

Σχολή ή Σχολείο:  ................................................................................................................................................................................................................

Εάν χρειάζεστε παιδικό σταθμό,

 παρακαλούμε  γράψτε τον αριθμό των παιδιών o, και την ηλικία o,  o,  o 

Κατέβαλα το ποσό .............................................  € για τη συμμετοχή μου

Ημερομηνία ........................ / ........................ / 2022

Αίτηση συμμετοχής

Eπικοινωνία - Δήλωση συμμετοχής

• www.sekonline.gr • Tηλέφωνα: 6955 687583, 210 52 21509 
• Αναξαγόρα 14Α Ομόνοια, Αθήνα, Τ.Κ.: 105 52, email: ergatiki@gmail.com
•  Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο, Φειδίου 14, Αθήνα, τηλ. 210 5247584, www.marxistiko.gr 
• Εθνική Τράπεζα: ΙΒΑΝ GR1401101010000010175172542

Η συμμετοχή είναι 5€. Για μαθητές και άνεργους 3€.
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