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ΒLΜ, το κίνημα νικάει και συνεχίζει

Η πρώτη και καθοριστική πράξη
του ξεσπάσματος του κινήμα-
τος Black Lives Matter για την

δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ ήταν
αυτή της 17χρονης Νταρνέλα Φρέι-
ζιερ που βιντεοσκόπησε, παρά τις
απειλές, ολόκληρη τη σκηνή του εγ-
κλήματος. 

Μέσα σε λίγες ώρες το βίντεο της,
που αποτύπωνε το εμβληματικό πλέον
“Δεν μπορώ να αναπνεύσω” του
Φλόιντ, έκανε το γύρο του κόσμου και
οι διαδηλώσεις ξεσπούσαν η μια μετά
την άλλη. 

Την επομένη, χιλιάδες κόσμου,
λευκοί και μαύροι κα-
ταλάμβαναν τους
δημόσιους χώ-
ρους. Η αστυνο-
μία απαντούσε με
χημικά. Η οργή
όμως είχε ξεχειλί-
σει και στο στόχα-
στρο των διαδηλω-
τών μπήκαν αστυνο-
μικά τμήματα, κυ-
βερνητικά κτίρια,
ξενοδοχεία και ακρι-
βά μαγαζιά. Σε δύο
μέρες, οι ΗΠΑ φλέγον-
ταν από άκρη σε άκρη.
Γινόντουσαν διαδηλώ-
σεις σε πάνω από 140
πόλεις για τον Τζορτζ
Φλόιντ, αλλά και για
όλους τους δολοφονημένους από
την αστυνομία. Μπριόνα Τέιλορ,
Άχμοντ Άρμπερι, Ταμίρ Ράις, Τρέι-
βορ Μάρτιν, ήταν μερικά από τα
ονόματα των θυμάτων αστυνομι-
κής βίας που ακούγονταν στα
συνθήματα.

Οι μισές Πολιτείες είχαν μέσα
σε λίγες μέρες κινητοποιήσει την
Εθνοφρουρά. Οι απαγορεύσεις
κυκλοφορίας όμως που έβγαιναν
σε πολλές πόλεις με πρόσχημα
την πανδημία, αντιμετωπίζονταν
σαν επίθεση στο κίνημα και ακυ-
ρώνονταν στην πράξη. 

Στις 4 Ιούνη χιλιάδες συρρέουν
στην πρώτη επικήδειο τελετή του
Τζορτζ Φλόιντ. Το Σάββατο 6 Ιού-
νη χιλιάδες περικύκλωσαν τον
Λευκό Οίκο και γέμισαν το φρά-
χτη που είχε στήσει η αστυνομία
με πανό. Στο Σιάτλ, εργαζόμενοι
στην Υγεία, πολλοί από αυτούς
με τα ρούχα της δουλειάς, έμ-
παιναν στην κεφαλή της πορεί-
ας. Στη βαριά χτυπημένη από
την πανδημία Μινεάπολη, εργα-
ζόμενοι στα νοσοκομεία πήγαι-
ναν από τη βάρδια στις διαδηλώ-
σεις και πίσω στη βάρδια. 

Την ίδια στιγμή το κίνημα
απλωνόταν διεθνώς. Από το Λον-
δίνο και την Αθήνα μέχρι το Τό-
κιο και από τη Βραζιλία μέχρι τον
Καναδά.

15 χιλιάδες διαδήλωσαν την

ίδια μέρα στην κεντρική πλατεία Αλε-
ξάντερπλατς του Βερολίνου. 20 χιλιά-
δες στο Μόναχο και πολλές χιλιάδες
στην Φρανκφούρτη και την Κολονία.
Στις 7 Ιούνη δεκάδες χιλιάδες διαδή-
λωσαν στην αμερικάνικη πρεσβεία στο
Λονδίνο και χιλιάδες στην Γλασκόβη,
το Εδιμβούργο, το Μάντσεστερ και
άλλες πόλεις. Οι πιο συγκλονιστικές
εικόνες ερχόντουσαν από το Μπρί-
στολ όπου μια πορεία 20 χιλιάδων δια-
δηλωτών κατέληξε να γκρεμίζει και να
πετάει στο ποτάμι το άγαλμα του δου-
λέμπορου Έντουαρντ Κόλστον. Στις

Βρυξέλλες το άγαλμα του Λεοπόλδου
Β' γκρεμίζονταν κι αυτό. 

Στη Μαδρίτη, oι αρχές είχαν δώσει
άδεια για 200 διαδηλωτές αλλά γρή-
γορα ξεπέρασαν τις 2 χιλιάδες και
αναφέρονταν στις ρατσιστικές δολο-
φονίες μεταναστών στα νότια σύνορα
της Ισπανίας. Στην Βραζιλία οι διαδη-
λώσεις έπαιρναν χαρακτήρα ενάντια
στον ακροδεξιό πρόεδρο Μπολσονά-
ρο και οι διαδηλωτές τιμούσαν τη δο-
λοφονημένη από παρακρατικούς αγω-
νίστρια Μαριέλε Φράνκο.

Στην Ελλάδα χιλιάδες ανταποκρίθη-
καν. Στις 26 Ιούνη η ΚΕΕΡΦΑ μα-
ζί με τις κοινότητες των μετανα-
στών πραγματοποιούσε μαζική
διαδήλωση στην Αθήνα με σύν-
θημα “Οι ζωές των μαύρων με-
τράνε -  Οι ζωές των προσφύγων
μετράνε”. 

Πίσω στις ΗΠΑ, στο Σιάτλ η
αστυνομία επιχειρούσε ανεπιτυ-
χώς να μπει στην Αυτόνομη Πε-
ριοχή του Capitol Hill, μια γειτο-
νιά που είχαν πάρει υπό τον
έλεγχό τους οι εξεγερμένοι. Στις
19 Ιούνη ο εορτασμός της κα-
τάργησης της δουλείας, γνω-
στός ως Juneteenth έπαιρνε
απεργιακό χαρακτήρα. Το συνδι-
κάτο των λιμενεργατών (ΙLWU)
έβαζε λουκέτο σε 29 λιμάνια της
Δυτικής Ακτής. Στη συγκέντρω-
ση των απεργών στο Όκλαντ
συμμετείχε μεταξύ άλλων η διά-
σημη αγωνίστρια Άντζελα Ντέι-
βις. Στη Φιλαδέλφεια ο δήμαρ-
χος αναγκάστηκε να κηρύξει την
ημέρα επίσημη γιορτή.  Εργάτες
της Whole Foods στη Βοστόνη
σταμάτησαν τη δουλειά γιατί η
εταιρία τους είχε απαγορεύσει
να φοράνε μάσκες με το λογότυ-
πο BLM. 

Οι διαδηλώσεις κράτησαν
μέχρι τα τέλη Ιούλη. Το αίτημα
για διακοπή της χρηματοδότη-
σης της αστυνομίας είχε γίνει
πλέον μαζικό. Το BLM καθόρισε
στην πραγματικότητα το κλίμα
των εκλογών του φθινοπώρου
και οδήγησε στην ήττα του
Τραμπ. Η προσπάθεια του
Τραμπ να πολώσει την αμερικα-
νική κοινωνία απέδωσε, αλλά ο
ίδιος βγήκε χαμένος. Μέσα στη
χρονιά που πέρασε το κίνημα
συνέχισε να δίνει μάχες και δεν
σταμάτησε να διεκδικεί την κα-
ταδίκη του Ντέρεκ Τσόβιν μέχρι
και την τελευταία στιγμή της
ανακοίνωσης της δικαστικής
απόφασης.

Είναι ένα κίνημα που καθόρισε
τις εξελίξεις και που περιμένει
στη γωνία τον Μπάιντεν και την
κυβέρνησή του. 

Δημήτρης Δασκαλάκης

Μεσάνυχτα της Τρίτης 20 Απρίλη έφτασαν στην Ελλάδα τα
νέα της καταδικαστικής απόφασης για τον Ντέρεκ Τσόβιν.
Ένοχος για τρεις κατηγορίες! Ο μπάτσος-δολοφόνος του

Τζορτζ Φλόιντ αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο κάθειρξης έως και 40
χρόνια. Μια νίκη του κινήματος Black Lives Matter (BLM) αλλά και
του αντιρατσιστικού κινήματος διεθνώς. 

Το πλήθος των διαδηλωτών που είχε συγκεντρωθεί στη Μινεάπο-
λη ξέσπασε σε ενθουσιώδη χειροκροτήματα και κραυγές. Η κυκλο-
φορία στο κέντρο της πόλης διακόπηκε καθώς εκατοντάδες οδηγοί
βγήκαν από τα αυτοκίνητα τους στη μέση του δρόμου για να πανη-
γυρίσουν. Οι διαδηλωτές φώναζαν το όνομα του Τζορτζ Φλόιντ και
συνθήματα όπως “Ποιανού είναι η νίκη; Δική μας”. Παιδιά με πλα-
κάτ, ηλικιωμένοι με μπλουζάκια BLM, εργαζόμενοι και νεολαία ξε-
χύθηκαν για ώρες στους δρόμους στήνοντας ένα πραγματικό πα-
νηγύρι. 

Η μεγάλη πλειονότητα των 45 μαρτύρων της δίκης ήταν κατηγο-
ρηματικοί όσον αφορά τις πράξεις αλλά και τις προθέσεις του
αστυνομικού. Η ταχύτητα με την οποία πάρθηκε η απόφαση είναι
ενδεικτική όχι μόνο του προφανούς της δολοφονίας αλλά και της
πίεσης που επέβαλε το αντιρατσιστικό κίνημα για να αποδοθεί δι-
καιοσύνη.  Το σύνθημα “ένας κάτω, μένουν άλλοι τρεις” με αναφο-
ρά στους συνεργάτες αστυνομικούς του Ντέρεκ Τσόβιν, που ακού-
στηκε μέσα στους πανηγυρισμούς δείχνει ότι το κίνημα δεν είναι
διατεθειμένο να “ησυχάσει” με την καταδίκη του Τσόβιν. Αντίθετα
βάζει στόχο να διεκδικήσει την απόδοση δικαιοσύνης και για πολλά
άλλα θύματα της αστυνομικής ρατσιστικής βίας στις ΗΠΑ. 

Κάτω από την πίεση αυτού του κινήματος, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ
Τζο Μπάιντεν είχε τηλεφωνήσει στην οικογένεια πριν την ετυμηγο-
ρία για να ευχηθεί αυτή να είναι δίκαια. Μετά την ανακοίνωση της
απόφασης βγήκε και δήλωσε πως πρόκειται για “ένα τεράστιο βή-
μα στην πορεία προς τη δικαιοσύνη στις ΗΠΑ” και χαρακτήρισε τον
θεσμικό ρατσισμό “μια κηλίδα στην ψυχή ολόκληρου του έθνους”.
Η δήλωση του, όπως και αυτή της αντιπροέδρου Καμάλα Χάρις
που μίλησε για ανάγκη “αναμόρφωσης του συστήματος”, όσο υπο-
κριτικές και να είναι -την ίδια στιγμή είχαν παρατάξει 3000 στρατιώ-
τες της Εθνοφρουράς μέσα στην πόλη- αποτελούν απόδειξη της
δύναμης του κινήματος. 

Ακόμα και μέσα στις φυλακές, ο Τσόβιν θα χρειαστεί να παραμεί-
νει στην απομόνωση μέχρι την ανακοίνωση της ποινής που μπορεί
να πάρει έως και οχτώ εβδομάδες, “για την δική του ασφάλεια”
όπως ανέφεραν οι αρχές. 

Κανόνας, όχι εξαίρεση
Το Marx21, αδελφή οργάνωση του ΣΕΚ στις ΗΠΑ αναφέρει σε

ανακοίνωσή του πως “οι κατήγοροι δήλωσαν ότι «δεν πρόκειται για
αστυνομική δράση αλλά για δολοφονία». Διαφωνούμε, παρότι χαι-
ρόμαστε που ο Τσόβιν, ο οποίος δολοφόνησε τον Τζορτζ Φλόιντ
στυγνά και με βαναυσότητα, καταδικάστηκε. Αυτό που έκανε ο
Τσόβιν και πολλοί άλλοι αστυνομικοί, οφείλεται στην ίδια τη φύση
του αστυνομικού σώματος. Ήταν ταυτόχρονα και δολοφονία και
αστυνομική δράση”. 

Ο θάνατος, και πάλι από πυρά αστυνομικού, της 16χρονης Αφρο-
αμερικανής Μακίγια Μπράιαντ στο Οχάιο, λίγα μόνο λεπτά πριν την
ανακοίνωση της ετυμηγορίας για τον Τσόβιν, έρχεται να επιβεβαι-
ώσει πόσο δίκιο είχε το κίνημα που από την αρχή δεν στόχευσε μό-
νο τον συγκεκριμένο αστυνομικό αλλά το θεσμό της αστυνομίας
στο σύνολο του, μέσα από το αίτημα της στέρησης της χρηματο-
δότησης του.  

“Το κίνημα έχει ήδη πετύχει κάποιες αλλαγές στην αστυνομία σε
όλη τη χώρα και έφερε στο προσκήνιο διεκδικήσεις για περισσότε-
ρες αλλαγές και μείωση της χρηματοδότησης που χρόνιες παρα-
σκηνιακές διεργασίες δεν θα μπορούσαν να πετύχουν. Αλλά όλοι
ξέρουμε ότι αυτό δεν αρκεί. Ως σοσιαλιστές, αντιλαμβανόμαστε ότι
η αστυνομία στην κοινωνία μας υπάρχει για να υποστηρίζει το καπι-
ταλιστικό κατεστημένο και κομμάτι αυτού είναι ο ρατσισμός. Είμα-
στε υπέρ των μεταρρυθμίσεων που αναδιανέμουν πόρους και απο-
δυναμώνουν την αστυνομία. Η πλήρης διάλυση του καταπιεστικού
αστυνομικού μηχανισμού μπορεί να είναι αδύνατη μέσα στα πλαί-
σια του καπιταλιστικού κράτους, αλλά παραμένει ένας στόχος που
χρειάζεται να διεκδικούμε” καταλήγει η ανακοίνωση του Marx21.

Η καταδίκη

Η αστυνομική βία στις ΗΠΑ 
σε αριθμούς:
2013-2020
8763 νεκροί από αστυνομική βία 
87 συλλήψεις αστυνομικών
59 εκδικασμένες υποθέσεις
44 καταδικαστικές αποφάσεις
7 καταδίκες για φόνο
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Οργανώνουμε τη σύγκρουση με την κυβέρνηση
Την Κυριακή 25 Απρίλη
συνεδρίασε διαδικτυακά
το Πανελλαδικό Συμβούλιο
του Σοσιαλιστικού Εργατι-
κού Κόμματος με τη συμ-
μετοχή αντιπροσώπων από
όλους τους τοπικούς πυρή-
νες του. Έγινε πλούσια συ-
ζήτηση με παρεμβάσεις 42
συντρόφων και συντροφισ-
σών. 
Παρουσιάζουμε εδώ την
εισήγηση που έκανε η σ.
Μαρία Στύλλου από τη με-
ριά της Κεντρικής Επιτρο-
πής και στις σελίδες 10, 11
αποσπάσματα από τη συ-
ζήτηση που ακολούθησε.

Στις 22 Απρίλη τα νοσοκομεία
μπήκαν μπροστά και έδειξαν
πώς πρέπει να κινηθούμε. Αυ-

τό που καταφέραμε στις 22 Απρίλη
χρειάζεται να το γενικεύσουμε την
επόμενη περίοδο και στις επόμενες
πολύ μεγάλες μάχες.

Έχουμε τρία εκατομμύρια νε-
κρούς στην υφήλιο από τον κορο-
νοϊό. Στην Ελλάδα ο αριθμός των νε-
κρών έχει ξεπεράσει τις 10 χιλιάδες
και λένε ψέματα ότι φτάνουμε στο
τέλος. Η πανδημία είναι ακόμα σε
τεράστια έξαρση. Είναι πολύ σημαν-
τικό το ότι στις 22 Απρίλη κερδίσαμε
να γίνει μια μεγάλη απεργία του
κομματιού της εργατικής τάξης που
είναι κρίσιμο για να παλέψει αυτή
την πανδημία.

Στηριχτήκαμε σε μια ολόκληρη
καμπάνια για τα νοσοκομεία και για
την επαναπρόσληψη του Κώστα Κα-
ταραχιά, δούλεψαν μαζί σύντροφοι
μέσα και έξω από τα νοσοκομεία. Οι
γειτονιές μπήκαν μπροστά σε αυτή
την καμπάνια και αυτό έδωσε τερά-
στια δύναμη μέσα στα νοσοκομεία.
Αποτέλεσμα μια πετυχημένη απερ-
γία η οποία έβαλε τη σφραγίδα για
τις εξελίξεις. Χθες, Σάββατο, στη
Θεσσαλονίκη, πήγε ο Μητσοτάκης
να επισκεφθεί το νοσοκομείο Παπα-
νικολάου και έγινε διαδήλωση. 

Η συνέχεια είναι μια πολύ μεγάλη
και πολύ σκληρή αντιπαράθεση. Οι
κυβερνήσεις παντού βγαίνουν και
λένε ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο
που η πανδημία και η οικονομική
ύφεση τελειώνουν. Αλλά έχουν χά-
σει τον έλεγχο σε όλες τις εξελίξεις.

Ο Μπάιντεν ρίχνει πέντε τρισεκα-
τομμύρια με τρία διαφορετικά οικο-
νομικά πακέτα για την ανάκαμψη της
οικονομίας των ΗΠΑ. Υπάρχει βέ-
βαια το ερώτημα από πού θα τα κα-
λύψει. Έχουν ξεκινήσει οι συγκρού-

σεις και στο εσωτερικό του Δημο-
κρατικού Κόμματος και ανάμεσα σε
αυτό και τους επιχειρηματίες. Ο
Μπάιντεν βάζει τον προσανατολισμό
να αυξήσει τους φόρους στις μεγά-
λες επιχειρήσεις όπως η Άμαζον, η
Φέισμπουκ κλπ. Υπολογίζει ότι θα
πιέσει και την Ευρώπη να αυξήσει κι
αυτή τους φόρους και με αυτόν τον
τρόπο όλοι θα εξασφαλίσουν ανά-
καμψη και δυνατότητα οι φτωχοί να
μην πεθαίνουν- πετάνε και τέτοιες
υποσχέσεις.

Αλλά αυτά είναι τα ροζ συννεφά-
κια που προσπαθούν να δημιουργή-
σουν. Ακόμα και με δικές τους εκτι-
μήσεις, όμως, η ανάκαμψη θα είναι
πολύ αργή. Πολύ χαμηλότερη από
αυτήν που είδαμε μετά το κραχ του
2008-2009. Οι οικονομίες που εξαρ-
τώνται από τον τουρισμό δεν πρό-
κειται να γνωρίσουν ανάκαμψη.

Χρεοκοπίες
Σύμφωνα με άρθρο στις οικονομι-

κές σελίδες της Καθημερινής, ένα
μεγάλο κομμάτι οικονομίας θα κα-
ταρρεύσει, πολλοί θα πνιγούν “στην
τρικυμία του Αρχιπελάγους των μι-
κρών επιχειρήσεων” και ήδη υπάρ-
χουν χρεοκοπίες τις οποίες συγκα-
λύπτουν. Τα 32 δις της ΕΕ θα πέ-
σουν για να σώσουν κάποιες μεγά-
λες επιχειρήσεις αλλά αυτό δεν πρό-
κειται ούτε να σταματήσει την οικο-
νομική κατάρρευση, ούτε να αλλά-
ξουν οι κοινωνικές εντάσεις που εί-
ναι σαν «προσάναμμα έτοιμο να πά-
ρει φωτιά» και να εκραγεί.

Καταλαβαίνουμε λοιπόν γιατί τρέ-
χει ο Χατζηδάκης να περάσει το νο-
μοσχέδιο για τα συνδικάτα, γιατί
τρέχει ο Χρυσοχοΐδης να διορίσει
καινούριους μπάτσους να υπάρχουν
σε όλες τις γειτονιές. Γιατί πάνω

από όλα είναι με την πλάτη στον τοί-
χο. 

Η φετινή Πρωτομαγιά δεν ήταν
δεδομένη. Στις Πρωτομαγιές που
μετατίθενται λόγω αργίας, πάντοτε
οι γραφειοκρατικές ηγεσίες προ-
σπαθούν να κατεβάσουν τους τό-
νους, να είναι εθιμοτυπική. Αυτή τη
φορά δεν τολμήσανε, ότι και να λέει
η ΓΣΕΕ. Γιατί έχουν την πίεση των
εργατών: δεν υπάρχει σημείο εργα-
τικό που να μη θέλει να παλέψει και
να μην αφήσει να περάσει το νομο-
σχέδιο Χατζηδάκη.

Η κυβέρνηση προσπαθεί να ανα-
ποδογυρίσει όλες τις αιχμές που
έχουν οι απεργίες σήμερα. Η πρώτη
είναι οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργα-
σίας (ΣΣΕ). Ο Χατζηδάκης λέει τέρ-
μα οι ΣΣΕ, πηγαίνουμε στις ατομι-
κές. Θέλουν να χτυπήσουν οποιαδή-
ποτε προοπτική το εργατικό κίνημα
να παλεύει για τους όρους εργα-
σίας, τους μισθούς, τις συνθήκες,
όλα όσα είναι οι ΣΣΕ. Η δεύτερη αιχ-
μή είναι η μονιμοποίηση των συμβα-
σιούχων. Χιλιάδες συμβασιούχοι στο
δημόσιο, στα σχολεία, στα νοσοκο-
μεία, στους ιδιωτικούς χώρους. Εί-
ναι το σύνθημα που όλους τους ενώ-
νει: να γίνουν μόνιμοι. Ο Χατζηδάκης
θέλει γενίκευση των ελαστικών σχέ-
σεων εργασίας, που σημαίνει πως
και ό,τι είναι μόνιμο εξατομικεύεται.
Η τρίτη αιχμή είναι ότι υπάρχει μαζι-
κή κίνηση προς τα συνδικάτα, και-
νούρια και παλιά. Ο κόσμος ενεργο-
ποιείται και θέλει το συνδικάτο του.
Και αυτό κάνει τους Χατζηδάκηδες
να λυσάνε.

Γι' αυτό η Πρωτομαγιά φέτος είναι
μεγάλη. Στον ΣΥΡΙΖΑ, το τι θα κάνει
στις 6 Μάη έχει προκαλέσει ταλαν-
τεύσεις. Κινείται διαιρεμένος. Υπάρ-
χει κομμάτι που επηρεάζεται από

αυτά που συμβαίνουν στους εργατι-
κούς χώρους, στην κοινωνία, από
αυτό που λέμε “προσάναμμα των
κοινωνικών εκρήξεων”. Κι από την
άλλη μεριά υπάρχει το κομμάτι που
είναι  δεμένο με την ηγεσία, έχει πά-
ει δεξιά, είναι με την προσαρμογή
και τις εκλογές, με όσο πιο δεξιά
ανοίγματα και συμμαχίες μπορεί για
να εξασφαλίσει ότι θα ξαναπάρει
την κυβέρνηση. Στο αριστερό κομ-
μάτι βάζουμε πίεση να διαλέξουν.
Έχει σημασία ένα μεγάλο κομμάτι
της αριστεράς να πιέζεται από την
επαναστατική αριστερά και το εργα-
τικό κίνημα -και να διαλέγει.

Σκληρή μάχη
Έχουν αναγκαστεί επίσημα όλα τα

κόμματα της Αριστεράς να είναι με
την απεργία της Πρωτομαγιάς. Ξέ-
ρουμε ότι η Πρωτομαγιά θα ανοίξει
μια σκληρή μάχη που θα πάρει ένα
πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
Έχουμε να θυμηθούμε 45 χρόνια
νωρίτερα, τον Μάη του 1976, όταν η
κυβέρνηση της ΝΔ με τον Καραμαν-
λή πέρασε τον νόμο 330 σε μια προ-
σπάθεια να τσακίσει το καινούριο
εργατικό κίνημα και τα καινούρια
σωματεία που βγήκαν μετά τη Χούν-
τα. Δυο μέρες η Αθήνα καιγόταν
από τους οικοδόμους, τους φοιτη-
τές, ολόκληρα εργατικά κομμάτια
που έφτιαχναν οδοφράγματα. Τις
κατακτήσεις που είχε εκείνο το κίνη-
μα ακόμα δεν μπορούν να τις πά-
ρουν πίσω. 

Σήμερα η αναμέτρηση αγκαλιάζει
όλα τα κομμάτια. Είναι οι γυναίκες: η
μάχη με τον Χατζηδάκη είναι περιε-
χόμενο όλων των γυναικών που πα-
λεύουν μέσα στα σωματεία και στα
συνδικάτα. Όταν οργανώσαμε τις 8
Μάρτη το κέντρο ήταν τα συνδικάτα.

Τα συνδικάτα μπροστά και οι γυναί-
κες μπροστά ενάντια στις σεξουαλι-
κές παρενοχλήσεις, ενάντια στην
ανισότητα στους μισθούς, ενάντια
στο να πέφτουν τα βάρη της αναπα-
ραγωγής πάνω στις γυναίκες μέσα
στο σπίτι. Αυτή τη στιγμή ο νόμος
Χατζηδάκη είναι χτύπημα όλης της
μάχης που άνοιξε το #metoo στην
Ελλάδα. Τα σωματεία που κατέβη-
καν στις 8 Μάρτη παλεύουμε να κα-
τέβουν και στην Πρωτομαγιά. Και θα
κατέβουν και οι πρόσφυγες και οι
μετανάστες. 

Γι αυτό πρέπει να οργανώσουμε
την Πρωτομαγιά σε κάθε εργατικό
χώρο και γειτονιά με ομάδες πάλης
που θα δώσουν τη μάχη για να μην
περάσει ο νόμος Χατζηδάκη. Και
στα σχολεία. Μπορεί να είναι κλει-
στά για το Πάσχα, αλλά μαθητές,
μαθήτριες, δάσκαλοι και καθηγητές
βρίσκονται στις γειτονιές μας. Για
τον συνδυασμό του εργατικού χώ-
ρου και της γειτονιάς έχουμε το πα-
ράδειγμα της μάχης ενάντια στην
απόλυση του Κώστα Καταραχιά. Θα
οργανώσουμε τον αγώνα με όλον
αυτόν τον κόσμο. 

Παλεύουμε οργανωμένοι σε τοπι-
κούς πυρήνες όπου συνδυάζουμε τη
συνεργασία με τους εργατικούς χώ-
ρους και ανοιγόμαστε στον κόσμο
της περιοχής. Αλλά δεν είναι μια ει-
κόνα που την έχουμε μόνο εμείς.
Την έχουν χιλιάδες κόσμου. Πάμε με
αυτόν τον κόσμο να παλέψουμε, με
κοινή δράση, με την εφημερίδα αλ-
λά και με την κάρτα μέλους σαν
πρόταση στα χέρια των συντρόφων.
Να στρατολογούμε αυτόν τον κόσμο
στο κόμμα μας. Πρέπει σε αυτή τη
μάχη να μπούμε με μεγαλύτερες δυ-
νάμεις δικές μας, στις γειτονιές,
στους χώρους, στις σχολές στα
σχολεία. Μεγαλύτερες δυνάμεις συ-
νολικά, πολιτικά, ιδεολογικά και
στρατηγικά μέσα στην κοινωνία.

Η πολιτική συζήτηση παίζει τερά-
στιο ρόλο. Οργανώσαμε μέσα σε
έναν μήνα τέσσερις μεγάλες εκδη-
λώσεις τα Σαββατοκύριακα. Ο κό-
σμος που συμμετείχε όχι μόνο πα-
ρακολούθησε, αλλά είπε “οργανώ-
στε κι άλλες”. Γι' αυτό τον Μάη θα
οργανώσουμε κι άλλες. Για όλα αυ-
τά τα ζητήματα: Για τα συνδικάτα.
Για τη διπλή μάχη της 25 Μάη: η δί-
κη του Κώστα Καταραχιά για τα
ασφαλιστικά μέτρα, αλλά και ο ένας
χρόνος από το Black Lives Matter.
Και στην Ελλάδα το Refugees Lives
Matter είναι και θα είναι κεντρικό.
Πάμε για Φεστιβάλ ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ στις
αρχές Ιούλη. Σε αυτές τις μάχες
μπορούμε να κερδίσουμε πολύ κό-
σμο στις ιδέες μας και στη στρατη-
γική μας, μπορούμε να τον κερδί-
σουμε και στο κόμμα μας.
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Σε κατά συρροή δολοφό-
νους αναδεικνύονται η ΕΕ
και οι κυβερνήσεις, όπως η

ΝΔ,  που με ζήλο εφαρμόζουν
την πολιτική των κλειστών συνό-
ρων, της αποτροπής και των επα-
ναπροωθήσεων. Δύο ναυάγια
στην κεντρική Μεσόγειο με 170
νεκρούς την Πέμπτη 22 Απρίλη
είναι ο πιο πρόσφατος απολογι-
σμός της εγκληματικής τους πο-
λιτικής. 

Η διεθνής νομιμότητα για την
οποία μιλούσε η Πρόεδρος της
Δημοκρατίας, κ. Σακελλαροπού-
λου με τον νέο Πρόεδρο της Λι-
βύης Μοχάμεντ αλ Μένφι φαίνε-
ται πως δεν συμπεριλάμβανε την
αξία της ζωής των προσφύγων
είτε αυτοί πεθαίνουν στη Μεσό-
γειο, είτε στα κελιά των ειδι-
κών κέντρων κράτησης της
Τρίπολης.

Σύμφωνα με πληροφορίες
που δημοσίευσε ο διασώστης
Ιάσωνας Αποστολόπουλος “η
Frontex ήξερε ότι η δεύτερη
βάρκα ήταν σε κίνδυνο για 24
ώρες και γνώριζε το στίγμα
τους. Οι πρόσφυγες είχαν μι-
λήσει με την γραμμή έκτα-
κτης ανάγκης του Alarmpho-
ne και καλούσαν δραματικά
σε βοήθεια καθώς τα κύματα
μεγάλωναν. Μάταια οι ακτιβι-
στές του Alarmphone πίεζαν
επί 12 ώρες τις ιταλικές αρ-
χές να στείλουν βοήθεια.

«Καλέστε την Λιβύη», απάντησαν,
«αυτοί είναι υπεύθυνοι». Τελικά η
Λιβύη δεν έστειλε τίποτα. Η Ιτα-
λία δεν έστειλε τίποτα. Η Μάλτα
δεν έστειλε τίποτα. 

Μόνο πλοία πολιτών ανταπο-
κρίθηκαν στο σήμα κινδύνου.
Τρία εμπορικά καράβια και το
διασωστικό καράβι Ocean Viking
της ΜΚΟ «SOS M diterran e» αυ-
τοοοργανώθηκαν για να χτενί-
σουν όσο γίνεται μεγαλύτερη θα-

λάσσια έκταση. Το διασωστικό
καράβι Ocean Viking ήταν 10
ώρες μακριά, παρ' όλα αυτά ξεκί-
νησε προς το σημείο. Όταν
έφτασαν, αντίκρυσαν την εφιαλ-
τικότερη εικόνα που μπορεί να
δει ένας διασώστης. Η βάρκα
ανάποδα και δεκάδες πτώματα
να επιπλέουν. Ούτε ένας ζωντα-
νός”.

Δ.Δ. 
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ΑΠΟ ΤΗ ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
ΩΣ ΤΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
Μητσοτάκης-Δένδιας
“Ηνίοχοι” πολέμου

ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΕ-ΦΡΟΥΡΙΟ
170 πρόσφυγες 
πνιγμένοι σε μια μέρα!

Στις 20 Απρίλη ο υπουργός Εξωτερικών Δένδιας και ο υπουργός Άμυνας
Παναγιωτόπουλος βρέθηκαν στην Σαουδική Αραβία όπου και υπέγραψαν
δύο συμφωνίες:  Μια με τον ΓΓ του «Συμβούλιου Συνεργασίας του Κόλ-

που» (Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ομάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα) για «μνημόνιο κατανόησης για τη θεσμοθέτηση διαβουλεύσεων σε θέ-
ματα κοινού ενδιαφέροντος». Και μια «αμυντική» (κατ’ ευφημισμόν προφανώς)
με την Σαουδική Αραβία για την μετακίνηση σε αυτήν μιας συστοιχίας αντιαερο-
πορικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς Πάτριοτ συνοδευόμενη από 40 τουλά-
χιστον χειριστές αξιωματικούς και υπαξιωματικούς του ελληνικού στρατού. 

«Η Ελλάδα και η Σαουδική Αραβία αναβαθμίζουν τη διπλωματική και αμυντική
συνεργασία τους με στόχο την περιφερειακή σταθερότητα. Είναι μια συνεισφο-
ρά μας στην ευρύτερη ασφάλεια των ενεργειακών πηγών της Δύσης» τόνισε ο
Δένδιας.

Οι συμφωνίες αποτελούν μια κατάπτυστη αλλά και επικίνδυνη εξέλιξη. 
Κατάπτυστη, γιατί η Σαουδική Αραβία είναι ένα από τα πιο αιμοβόρα, καταπιε-

στικά και δικτατορικά καθεστώτα του πλανήτη: σφαγές αμάχων στην Υεμένη και
εξολόθρευση πληθυσμών στα όρια της γενοκτονίας, βασανισμοί, εκτελέσεις,
ισχύς του πιο αντιδραστικού θρησκευτικού νόμου, θεσμοθετημένη ανισότητα
των φύλων. Χρειάζεται πραγματικά να είναι κανείς τελείως ξεδιάντροπος για να
πανηγυρίζει μια τέτοια συμφωνία.

Αλλά είναι και άκρως επικίνδυνη. Αφενός γιατί μεταφράζεται σε βαθύτερη πο-
λεμική εμπλοκή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς στον Περσι-
κό Κόλπο -για την «ασφάλεια των ενεργειακών πηγών της Δύσης» όπως απρο-
κάλυπτα δηλώνει ο υπουργός- καθώς η Σαουδική Αραβία (μαζί με το Ισραήλ)
αποτελούν τους δύο βασικούς παίκτες ενάντια στο Ιράν, τα μαχητικά του οποί-
ου θα σημαδεύουν οι ελληνικοί Πάτριοτ. 

Πολεμικός ανταγωνισμός
Αφετέρου γιατί κλιμακώνει τον πολεμικό ανταγωνισμό με την Τουρκία καθώς

γίνεται στα πλαίσια μιας ευρύτερης διπλωματικής και στρατιωτικής συνεργα-
σίας με τους ανταγωνιστές της στην ευρύτερη περιοχή. Ήδη αυτό μεταφράζε-
ται σε κοινές στρατιωτικές ασκήσεις και γυμνάσια με τις πιο αντιδραστικές δυ-
νάμεις του Κόλπου. 

Χαρακτηριστική από αυτήν την άποψη ήταν η πολυεθνική στρατιωτική άσκηση
Ηνίοχος 2021 που διεξήχθη τις ίδιες μέρες σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια
με τη συμμετοχή  του  ελληνικού στρατού, αεροπορίας και ναυτικού δίπλα σε
μαχητικά της Γαλλίας, των ΗΠΑ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Ισπα-
νίας, του Καναδά και της Κύπρου με «παρατηρητές» την Αυστρία, την Αίγυπτο,
την Ιορδανία, την Ρουμανία και την Σλοβενία. Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, «αντικειμε-
νικός σκοπός της άσκησης είναι η επαύξηση της επιχειρησιακής και μαχητικής
ικανότητας των συμμετεχόντων, μέσω της ρεαλιστικής επιχειρησιακής εκπαίδευ-
σης σε συνθήκες που προσομοιάζουν σε περιβάλλον πολλαπλής απειλής»  με
«επιθετικές επιχειρήσεις αντεπίθεσης, επιχειρήσεις αντεπίθεσης επιφάνειας, επι-
χειρήσεις άμεσης καταστολής στόχων, επιχειρήσεις Επιθετικής Σάρωσης».

Μια γεύση της «ρεαλιστικής επιχειρησιακής ικανότητας» πήραν και οι κάτοικοι
του λεκανοπεδίου στις 22 Απρίλη όταν τα μαχητικά αεροπλάνα πέταξαν μεσημε-
ριάτικο σε κύματα χαμηλά πάνω από την πόλη «για να χαιρετήσουν την Ακρόπο-
λη» τρομάζοντας τους μισούς και κάνοντας τους άλλους μισούς να σιχτιρίσουν.  

Ο ίδιος ο Μητσοτάκης παραβρέθηκε στην τελετή έναρξης της άσκησης της
Ανδραβίδας δηλώνοντας ότι «η ετήσια άσκηση Ηνίοχος αντανακλά τη στρατηγι-
κή θέση της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογειακής Λεκάνης». Ενώ
για την «μοναδική γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας» μίλησε στην ίδια τελετή
και ο πρέσβης των ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ καμαρώνοντας για την «αναπτυσσόμενη
αμυντική μας συνεργασία που συνεχίζει να φτάνει σε νέα ύψη». 

Η «γεωστρατηγική διάσταση» της άσκησης φυσικά δεν αφορά μόνο τη λεκά-
νη της Ανατολικής Μεσογείου, τη Μέση Ανατολή και τον Περσικό Κόλπο. Αφο-
ρά και τη Μαύρη θάλασσα. Άλλωστε τα δύο αμερικανικά πολεμικά πλοία που
πέρασαν τα στενά του Βοσπόρου αυτές τις μέρες ενώ φουντώνει η κρίση ανά-
μεσα σε ΗΠΑ και Ρωσία στην Ουκρανία, ξεκίνησαν από την βάση της Σούδας,
στην οποία λίγες εβδομάδες πριν στάθμευε το αμερικανικό αεροπλανοφόρο.
Από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι τον Περσικό Κόλπο η κυβέρνηση Μητσοτάκη
τρέχει να χωθεί σε κάθε  επικίνδυνο και βρώμικο πολεμικό σχέδιο που βρίσκεται
σε εξέλιξη.  

Γιώργος Πίττας

Γυναίκα 
μόνη, τρανς 
στα νύχια 
του σεξισμού

Μια τρανς γυναίκα 31 ετών αυτοκτόνησε
στις 14 Απρίλη στους Αμπελόκηπους. Πρό-

σωπα που την γνώριζαν τονίζουν ότι με έναν
ολόκληρο χρόνο lockdown είχε φτάσει σε άθλια
οικονομική κατάσταση, ενώ προσπαθούσε να ξε-
φύγει από τη σεξεργασία. Είχε φύγει από το
σπίτι της οικογένειάς της λόγω μη αποδοχής. 

Επιπλέον, έγινε γνωστό ότι διατηρούσε σχέ-
ση με συνεργάτη αντιδημάρχου του δήμου
Αθηναίων, τον οποίο είχε καταγγέλλει για σω-
ματική βία, ενώ είχε δημοσιεύσει και φωτογρα-
φίες με τραύματα που ισχυριζόταν ότι της έκα-
νε αυτός. Τελικά κατέληξε μηνυόμενη, παρότι
είχε απευθυνθεί στην αστυνομία για την επίθε-
ση που υπέστη. Εκτός από τη συστηματικά
άδικη αντιμετώπιση των γυναικών από την
αστυνομία, πρόκειται επιπλέον για μια τρανς
γυναίκα απέναντι σε έναν ισχυρό άντρα -γι' αυ-
τό η αστυνομία όχι μόνο δεν τη βοήθησε, αλλά
έσπευσε να δεχτεί τη μήνυση σε βάρος της.

Και αυτή η αυτοκτονία είναι στην πραγματικό-
τητα αποτέλεσμα αυτού του παράλογου συστή-
ματος, που με πολλούς διαφορετικούς τρόπους
έσπρωξε αυτή τη γυναίκα στον θάνατο: βία, πα-
ρατεταμένη ανασφάλεια, αποκλεισμό, φτώχεια.

Α.Φ.

Φέρτε τον Λαγό 
στη φυλακή

Μετά από πέντε μήνες η αρμόδια Επιτροπή Νο-
μικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου ειση-

γήθηκε επιτέλους την άρση της ασυλίας του νεονα-
ζί ευρωβουλευτή της Χρυσής Αυγής, Ιωάννη Λαγού.
Ο Λαγός καταδικάστηκε μαζί με άλλα μέλη της Χρυ-
σής Αυγής τον περασμένο Οκτώβρη σε 13 έτη φυ-
λάκισης στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής ενώ είχε
καταδικαστεί τελεσίδικα και σε οχτώ μήνες για την
υπόθεση του Συνεργείου. Με 22 ψήφους υπέρ και 2
κατά, η απόφαση της επιτροπής αναμένεται να επι-
κυρωθεί από την ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου
την Τρίτη 27/4.

Σύμφωνα με τη Μαρία Ψαρά, δημοσιογράφο που
βρίσκεται στις Βρυξέλλες, “μετά την άρση της ασυ-
λίας του, ο Λαγός θα πρέπει με κάποιο τρόπο να
οδηγηθεί στην Ελλάδα. Ο ίδιος διαρρέει πως του
έχει γίνει πρόταση για παροχή ασύλου από άλλη
χώρα. Η Ελλάδα θα πρέπει να καταθέσει αίτημα έκ-
δοσης του, το οποίο παίρνει χρόνο”. Αν κρίνει κα-
νείς από την (αν)ετοιμότητα της ελληνικής κυβέρνη-
σης στην υπόθεση Παππά, το αν θα κινηθεί ώστε να
μπει στη φυλακή ο Λαγός παραμένει άγνωστο. 

Σε κάθε περίπτωση όμως, ο Λαγός θα διατηρεί,
σύμφωνα με τη δημοσιογράφο, το μισθό του Ευρω-
κοινοβουλίου ύψους 6.800 ευρώ το μήνα αλλά και
την αποζημίωση για το γραφείο του στις Βρυξέλ-
λες, ύψους 4.300 ευρώ έως ότου η καταδίκη του
οριστεί ως αμετάκλητη. 



Κάθε μέρα που περνάει η κυ-
βέρνηση ΝΔ αποδεικνύει ότι οι
ρατσιστικές της φιλοδοξίες

δεν έχουν όριο. Τη στιγμή που η παν-
δημία θερίζει, η κυβέρνηση προχωρά
σε αναγκαστικές εκκενώσεις, μαντρώ-
ματα και σκλήρυνση των ρατσιστικών
αποκλεισμών προσφύγων, προσφυ-
γισσών και προσφυγόπουλων. 

Αφού πρώτα έκανε μαζικές εξώσεις
μέσα στην πανδημία, τώρα προχωρά
σε εκκενώσεις στρατοπέδων. Όπως
αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΚΕΕΡ-
ΦΑ, “η αναγκαστική εκκένωση κάποι-
ων στρατοπέδων με τέτοιους όρους
σε καμία περίπτωση δε σημαίνει ότι η
φρίκη τελειώνει. Το αντίθετο, κανείς
δεν ξέρει πού θα καταλήξουν οι χιλιά-
δες αιτούντες άσυλο: στην αστεγία
στο δρόμο ή θα τσουβαλιαστούν στα
υπόλοιπα στρατόπεδα-φυλακές εν
μέσω πανδημίας; H αναγκαστική εκ-
κένωση των στρατοπέδων και οι αλ-
λαγές στις διαδικασίες ασύλου που
έχουν σημάνει μαζικά απορριπτικές
αποφάσεις, στρώνουν το δρόμο στην
κυβέρνηση για περισσότερες απελά-
σεις. Οι βάρβαρες διαθέσεις της
έχουν ήδη φανεί με τις συνεχείς πα-
ράνομες επαναπροωθήσεις στα νησιά
και στον Έβρο”.

Παλαιότερες προσπάθειες εκκενώ-
σεων, όπως αυτή του στρατοπέδου
της Ελευσίνας, είχαν αποτύχει κάτω
από τις αντιδράσεις. Ο Μηταράκης
όμως επανέρχεται “όπως φάνηκε τα
ξημερώματα του Σαββάτου 24 Απρί-
λη με την έναρξη της εκκένωσης της
δημοτικής δομής του Καρά Τεπέ, που
αποτελούσε κατάλυμα για τις πιο
ευάλωτες οικογένειες. Οι πρώτοι 54
από τους περίπου 600 φιλοξενούμε-
νους μεταφέρθηκαν σε… σκηνές στις
λάσπες στο ΚΥΤ του Καρά Τεπέ, σε
απάνθρωπες και εξευτελιστικές συν-
θήκες διαβίωσης, με παντελή έλλει-
ψη συνθηκών υγιεινής και με ελλιπή
πρόσβαση σε νερό, τουαλέτες και

ντουζ μέσα στην περίοδο της πανδη-
μίας. Κάθε μέρα θα «ξεφορτώνονται»
άλλοι 50 μέχρι να εκκενωθεί πλήρως
η δημοτική δομή του Καρά Τεπέ! Το
ίδιο σχέδιο «ξεφορτώματος» ανθρώ-
πων πανηγυρίζει ο Μηταράκης και
για το κλείσιμο του Σκαραμαγκά
όπου διαμένουν 2.300 άνθρωποι και
παιδιά, δηλώνοντας με υπερηφάνεια
ότι «έχουν κλείσει ήδη 70 δομές στην
ηπειρωτική Ελλάδα και από 92.000
άτομα που φιλοξενούνταν σε δομές,
πλέον μειώθηκαν σε 50.000»”.

Κι ενώ από τη μία κάποιους τους
πετάει στο δρόμο, από την άλλη κό-
βει το πενιχρό οικονομικό βοήθημα
σε αυτούς τους αιτούντες άσυλο
που δεν στεγάζονται σε δομές ευθύ-
νης του υπουργείου του και σηκώσει
φράχτες νατοϊκού τύπου γύρω από
τις κατά τα άλλα ανοιχτές δομές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της
ΚΕΕΡΦΑ “ήδη στα Διαβατά της Θεσ-
σαλονίκης ο ΔΟΜ έχει ξεκινήσει ερ-
γασίες περίφραξης των δομών με τσι-
μεντένια τείχη ύψους 2,5 μέτρων για

να φυλακίσουν κυριολεκτικά τους/τις
πρόσφυγες/ισσες... με ηλεκτρονικά
συστήματα ταυτοποίησης εισόδου και
εξόδου των προσφύγων και τουρνικέ
στις εισόδους. Ο προϋπολογισμός
της συνολικής δαπάνης για τις εργα-
σίες περίφραξης ανέρχεται στο ποσό
των 28.406.664 ευρώ και για εγκατα-
στάσεις υποδομών στο ποσό των
35.224.264 ευρώ, λεφτά που θα μπο-
ρούσαν να δοθούν για την ικανοποί-
ηση των αναγκών των προσφύγων και
όχι για την φυλάκισή τους. 

Μετά από ένα χρόνο πανδημίας
που η κυβέρνηση έχει ήδη επιβάλει
με τις συνεχόμενες απαγορεύσεις
εξόδου τον αποκλεισμό των προ-
σφύγων στα στρατόπεδα σε καθε-
στώς απομόνωσης έξω από τον
αστικό ιστό, κάνει πλέον ένα βήμα
εμπρός για τη φυσική μετατροπή
των στρατοπέδων σε κλειστές φυλα-
κές. Θέλουν να κάνουν το βίο αβίω-
το για χιλιάδες ανθρώπους μέσα σ’
αυτές, όπως τα φρικιαστικά ΠΡΟΚΕ-
ΚΑ στα οποία δολοφονήθηκαν πρό-
σφατα οι Μάκι Ντιαμπατέ και Ιμ-
πραήμ Εργκούν!”

Οι εκκενώσεις, τα μαντρώματα και
η εξαθλίωση που στοχεύουν τους
πρόσφυγες έρχονται να προστεθούν
στον ρατσιστικό αποκλεισμό των
παιδιών τους και των ασυνόδευτων
ανηλίκων από την εκπαιδευτική δια-
δικασία. Τα πρόσφατα στοιχεία του
πορίσματος του Συνηγόρου του Πο-
λίτη είναι χαρακτηριστικά. Μόλις
1.483 παιδιά σχολικής ηλικίας σε σύ-
νολο 10.431 καταγεγραμμένων
(14,2%) παιδιών που διαμένουν στις
δομές φιλοξενίας παρακολουθούν
μαθήματα στο σχολείο. Όσον αφο-
ρά στα Κέντρα υποδοχής και ταυτο-
ποίησης έχουν φοιτήσει μόλις 7 σε
σύνολο 2.090 παιδιών, εικόνα που
όπως αναφέρει η ΚΕΕΡΦΑ “ανέδει-
ξαν και κατήγγειλαν όλη τη χρονιά οι
τοπικοί σύλλογοι δασκάλων και ΕΛ-
ΜΕ, οι Συντονιστές Εκπαίδευσης
Προσφύγων, τα ίδια τα προσφυγό-
πουλα και όλος ο κόσμος της εκπαί-
δευσης που εναντιώθηκε στα παρα-
τεταμένα lockdown και τις απαγο-
ρεύσεις εξόδου, τις τραγικές ελλεί-
ψεις καθηγητών και υποδομών στις
τάξεις υποδοχής, το αλαλούμ ευθυ-
νών με τις σχολικές μετακινήσεις και
φυσικά την έλλειψη εξοπλισμού κα-
τά τη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης”.

Δ.Δ.
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Η ΚΕΕΡΦΑ τονίζει  πως αποτελεί “πρόκληση την
ώρα που η πανδημία θερίζει να αποκλείονται οι πρό-
σφυγες και οι μετανάστες από τους εμβολιασμούς
και την πρόσβαση στην Υγεία” και πως “την εικόνα
του θεσμικού κυβερνητικού ρατσισμού συμπληρώνει
η προσπάθεια υποβάθμισης και εγκατάλειψης του
«Εστία», προγράμματος επιδοτούμενης φιλοξενίας
προσφύγων σε διαμερίσματα που αφορά 18.500
πρόσφυγες, μεταξύ των οποίων 10.000 παιδιά και
5.000 ευάλωτους”.

Kαι καταλήγει με κάλεσμα για να διαδηλώσουμε τη
φετινή Εργατική Πρωτομαγιά στις 6 Μάη, “κοινότητες
μεταναστών, επιτροπές προσφύγων, εκπαιδευτικοί,
υγειονομικοί και ολόκληρη η εργατική τάξη ενάντια
στην κυβέρνηση του θανάτου και του ρατσισμού”.

Εξορμήσεις στα στρατόπεδα
Σχιστό: Τρίτη 4 Μάη, 12μ.
Ελαιώνας: Τρίτη 4 Μάη, 4.30μμ.
Διαβατά Θεσσαλονίκης: Τρίτη 4 Μάη, 12μ.

Εξορμήσεις στο κέντρο της Αθήνας (οδό Γερανί-
ου) θα πραγματοποιήσουν οι κοινότητες του Πακι-
στάν και του Μπανγκλαντές στις 27/4 και 4/5 στις
5.30μμ.

• Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν οι
πρόσφυγες που διαμένουν στον ξενώνα του Ρέντη
την Δευτέρα 26/3 ενάντια στις άθλιες συνθήκες στις
οποίες αναγκάζονται να ζουν μέσα στη δομή. Μαζί
τους βρέθηκε και η ΚΕΕΡΦΑ απλώνοντας το μήνυμα
για την απεργιακή Πρωτομαγιά στις 6 Μάη.  

Δαμασκός, ασφαλής προορισμός. Έτσι
αποφάσισε η Υπηρεσία εξέτασης αιτή-

σεων ασύλου της Δανίας το περασμένο κα-
λοκαίρι. Αυτό σημαίνει ότι εκατοντάδες άδει-
ες παραμονής Σύριων προσφύγων οι οποίοι
προέρχονται από τη συγκεκριμένη περιοχή
ανακαλούνται ή δεν ανανεώνονται δημιουρ-
γώντας τεράστια ανασφάλεια και πανικό.

Σύμφωνα με τη Λένε Γιούνκερ, μέλος της
Πρωτοβουλίας κατά του Ρατσισμού και των
Διακρίσεων, ο Υπουργός Μετανάστευσης
Ματίας Τεσφάγια, αποδέχεται πως “η περιο-
χή της Δαμασκού είναι ασφαλής τη στιγμή
που η κυβέρνηση έχει κλείσει την πρεσβεία
της εκεί διότι υπάρχει έλλειψη ασφάλειας! Η
Δανία δεν συνεργάζεται με το καθεστώς του
Ασάντ. Αυτό σημαίνει ότι προς το παρόν δεν
μπορούν να γίνουν απελάσεις. Όσοι πρό-
σφυγες δεν διαθέτουν άδεια παραμονής και

δεν εγκαταλείπουν οικειοθελώς τη χώρα,
δεν έχουν άλλη επιλογή από το να μπουν σε
«κέντρα απελάσεων». Το όνειρο του Τεσφά-
γιε είναι να μη μπορεί κανένας πρόσφυγας
να ζητήσει άσυλο”.

Η αρχή για αυτή την απάνθρωπη ρατσιστι-
κή πολιτική της δανέζικης κυβέρνησης είχε
γίνει το 2019, όταν το σοσιαλδημοκρατικό
κόμμα συμμάχησε με την ακροδεξιά για να
ψηφιστεί η συγκεκριμένη νομοθεσία με βάση
την οποία παραχωρούνται αποκλειστικά
άδειες παραμονής ορισμένου χρόνου και
επανεξετάζονται συνεχώς οι χώρες που θεω-
ρούνται ασφαλείς προορισμοί.

189 πρόσφυγες από την περιοχή της Δα-
μασκού έχουν έως τώρα ειδοποιηθεί για την
“επιστροφή” τους, ενώ εξετάζεται το καθε-
στώς ασυλίας τουλάχιστον άλλων 500.
Τριάντα από αυτούς άσκησαν έφεση αλλά
απορρίφθηκε.

“Υπάρχουν αντιδράσεις από οργανώσεις,
ΜΚΟ και κόμματα της Αριστεράς” μας είπε η
Λένε Γιούνκερ. Το επόμενο βήμα τώρα να εί-
ναι να κερδίσουμε τη στήριξη συνδικάτων
όπως το FOA (η αντίστοιχη ΑΔΕΔΥ) και το 3F
(Ενωμένη Ομοσπονδία Εργατών). Στο πα-
ρελθόν έχουμε δει μεγάλες κινητοποιήσεις
αλληλεγγύης για τους πρόσφυγες και τις

εθνοτικές μειονότητες. Και το 2015 όταν οι
πρόσφυγες ήρθαν περπατώντας, και το
2018. Αλλά και το 2020 με τη δολοφονία του
Τζορτζ Φλόιντ στις ΗΠΑ πολλοί νέοι άνθρω-
ποι βγήκαν στους δρόμους ενάντια στον ρα-
τσισμό στη Δανία.

Εάν θέλουμε να κερδίσουμε, πρέπει να
χτίσουμε ένα μαζικό κίνημα. Πρέπει επίσης
να αναπτύξουμε μορφές δράσης και αγώνα
προς την κατεύθυνση μαζικών διαδηλώσεων
και απεργιών. Οι απελάσεις των προσφύγων
από τη Συρία θα μπορούσαν να λειτουργή-
σουν σαν καταλύτες για την ευρύτερη κοι-
νωνική δυσαρέσκεια. Θα μπορούσαμε να εμ-
πνευστούμε από τις σχολικές απεργίες που
είχαν ξεκινήσει με την Γκρέτα Τούνμπεργκ
και να ξεκινήσουν σχολικές απεργίες αλλη-
λεγγύης προς τους Σύριους πρόσφυγες”.

ΔΑΝΙΑ Οργή για τις απειλές
απελάσεων στη Συρία

Πρωτομαγιά αντίστασης στον ρατσισμό

20/3, Αντιρατσιστική διαδήλωση στην Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης



Τσεκούρι έριξε ο Υπουργός Εσω-
τερικών Βορίδης σε 69 καθαρί-

στριες σχολείων του Δήμου Αθήνας
που είχαν προσληφθεί με 4μηνες
συμβάσεις για την αντιμετώπιση της
πανδημίας. Την ώρα που ετοιμάζε-
ται το άνοιγμα όλων των σχολείων,
με τα κρούσματα και τους θανά-
τους από την πανδημία στο ζενίθ,
140 σχολικές μονάδες αφήνονται
χωρίς επαρκή κάλυψη.

«Η λύση δεν είναι να φορτωθούν
όλη τη δουλειά οι άλλες καθαρί-
στριες. Τα υγειονομικά πρωτόκολλα
απατούν σοβαρή δουλειά, που δεν
βγαίνει με τις απολύσεις, αλλά χρει-
άζεται προσλήψεις», αναφέρει η
ανακοίνωση της Επιτροπής Καθαρι-
στριών/στων του Δ. Αθήνας. «Οι κα-
θαρίστριες δεν είναι σκλάβες να ξε-
ζουμίζονται με απάνθρωπους ρυθ-
μούς δουλειάς γιατί ο Υπουργός
Εσωτερικών κάνει οικονομία, βάζον-
τας σε κίνδυνο την υγεία χιλιάδων
μαθητών και εκπαιδευτικών. Οι κα-
θαρίστριες δεν είναι κλοτσοσκού-
φια να μετακινούνται κάθε τόσο σε
άλλα σχολεία.

Δώσαμε ένα αγώνα για να μην
απολυθούμε πέρυσι όταν 52 από
εμάς, μετανάστριες, αποκλειστήκα-
με από τις προσλήψεις με ρατσιστι-
κά κριτήρια: απαίτηση να έχουμε
ελληνική ιθαγένεια και γλωσσομά-
θεια ενώ εργαζόμασταν ακόμη και
πάνω από 20 συνεχόμενα χρόνια
στα δημόσια σχολεία…

Ζητάμε να μην χαθεί ούτε μία θέ-
ση εργασίας για την καθαριότητα

των σχολείων. Να γυρίσουν ΤΩΡΑ
πίσω οι 69 απολυμένες, άμεση πα-
ράταση των συμβάσεων, ώστε να
βρίσκονται στα σχολεία στις 10
Μάη.

Ζητάμε μόνιμη και σταθερή δου-
λειά. Να μπει τέλος στην ετήσια
πρόσληψη-απόλυση μας, διότι οι
ανάγκες που καλύπτουμε δεν είναι
εποχιακές αλλά πάγιες και διαρκείς.

Ζητάμε να μπει τέλος στο ρατσι-
στικό αποκλεισμό των μεταναστών
από τις προσλήψεις στο δημόσιο.

Ζητάμε ίση αμοιβή για ίση εργα-
σία. Να μπει τέλος στην άνιση μετα-
χείριση των καθαριστριών που απα-
σχολούνται με σύμβαση έργου (δια-
φορά σε μισθό, παροχές και άδειες).

Συμπαρασταθήκαμε στους εργα-
ζόμενους στα νοσοκομεία, για
να μην απολυθεί ο γιατρός
πρόεδρος του Σωματείου ερ-
γαζόμενων του νοσοκομείου
Άγιος Σάββας και στις 150
απολυμένες καθαρίστριες του
Υπουργείου Οικονομικών.

Συμμετέχουμε στην απεργία
της Εργατικής Πρωτομαγιάς,
με το ΕΚΑ, στις 6 Μάη και στην
συγκέντρωση, στις 11πμ, στην
Πλατεία Κλαυθμώνος, με προ-
συγκέντρωση στο Υπουργείο
Εργασίας στις 10.30πμ.».

«Η ευθύνη του Δημάρχου
Αθήνας Κώστα Μπακογιάννη
είναι τεράστια για αυτήν εξέλι-

ξη», δηλώνει ο Πέτρος Κωνσταντί-
νου, δημοτικός σύμβουλος με την
Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας
σε δελτίο Τύπου. «Αντί να φροντίσει
να υπάρχει προσωπικό καθαριότη-
τας στα σχολεία, να υπάρχουν υπο-
δομές για αξιοπρεπή εκπαίδευση,
τρέχει να εξυπηρετήσει τον κάθε
μεγαλοεπιχειρηματία, σπαταλώντας
χρήματα του Δήμου της Αθήνας για
γήπεδα των ΠΑΕ, για ζαρντινιέρες
και καταστροφικές αναπλάσεις.

Την ίδια ώρα εντείνει την πίεση
για να βγάλει όλη την δουλειά το
υπόλοιπο προσωπικό με τις γνω-
στές απαιτήσεις των υγειονομικών
πρωτοκόλλων της πανδημίας».

Μάνος Νικολάου
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Κάτω τα χέρια από τις καθαρίστριες
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΟΑΕΔ

Σε συνέντευξη Τύπου προχώρησαν οι συμβασιούχες
καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών το πρωί

της Πέμπτης 22/4, μετά τη νίκη που πέτυχαν στα προ-
σωρινά ασφαλιστικά μέτρα, αλλά και τα αποτελέσματα
του διαγωνισμού ΑΣΕΠ που τις αποκλείουν στην τερά-
στια πλειοψηφία τους. Μετά το τέλος της συνέντευξης,
αντιπροσωπεία με το πανό τους βρέθηκε στο Υπουρ-
γείο Υγείας στο πλευρό των υγειονομικών.

Η Τζένη Μπάλα, από τη συντονιστική επιτροπή τόνι-
σε: «Εμείς οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες στην καθα-
ριότητα του Υπουργείου Οικονομικών, εφοριών και άλ-
λων υπηρεσιών του, αναγκαζόμαστε σήμερα να κάνου-
με αυτή τη δημόσια παρέμβαση γιατί βρισκόμαστε απέ-
ναντι στο άδικο. Το Υπουργείο Οικονομικών μας πέταξε
στον δρόμο αρνούμενο να υλοποιήσει το αίτημά μας
για συνέχιση της εργασίας. Υποχρεωθήκαμε να προχω-
ρήσουμε και στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
Το δικαστήριο, για όσους συναδέλφους είχαν προσφύ-
γει, εξέδωσε προσωρινή διαταγή με την οποία αποφασί-
ζει να επιστρέψουν στη δουλειά τους μέχρι τέλος Ιουνί-
ου. Η απόφαση αυτή είναι αποτέλεσμα του καθημερι-
νού μας αγώνα και της μαχητικής μας παρουσίας έξω
από το Υπουργείο. 

Τόσο καιρό βρισκόμασταν στην πρώτη γραμμή. Καθα-
ρίζαμε, απολυμαίναμε, προστατεύαμε με τη δουλειά
μας τους συναδέλφους μας και τον υπόλοιπο κόσμο
που ερχόταν στις εφορίες και το Υπουργείου. Αλλά με-

τά το τέλος του Ιούνη πάλι θα είμαστε υποψήφιες άνερ-
γες. Μας αφήνουν μέσα στην πανδημία χωρίς δουλειά,
χωρίς μισθό. Την ώρα που οι υπηρεσίες, τα νοσοκομεία,
τα σχολεία, στενάζουν από προσωπικό, ειδικά στην κα-
θαριότητα, θεωρούμαστε περιττές. Είμαστε 150 συμβα-
σιούχες εργαζόμενες που πολλά χρόνια τώρα τρέχουμε
κάθε τόσο με τον φόβο αν θα έχουμε δουλειά. 

Νύχτα μέρα δουλεύαμε με τις αρρώστιες, τις μει-
ώσεις των μισθών, τα ωράρια, τις μετακινήσεις από δή-
μο σε δήμο και από υπηρεσία σε υπηρεσία. Κάναμε ό,τι
δουλειά πρόκυπτε με την ελπίδα ότι κάποια μέρα θα
βρούμε το δίκιο μας. Καταστρέψαμε τα χέρια μας, τις
πλάτες μας, τα πνευμόνια μας με τα χημικά, με ανταμοι-
βή την ανεργία. 

…Μέσα από τη διαδικασία του ΑΣΕΠ μόνο 10 μπόρε-
σαν να κρατήσουν τη θέση τους. Όλες οι υπόλοιπες
βγήκαν στερούμενες προσόντων για μια δουλειά που
κάναμε για δύο δεκαετίες. Δεν θέλουμε να στερήσουμε
τη δουλειά από κανέναν που μπήκε μέσω ΑΣΕΠ. Υπάρ-
χουν δουλειές για όλους, γιατί υπάρχουν μεγάλες ανάγ-
κες». 

Δεν θα σταματήσουν τις συγκεντρώσεις ούτε τη συμ-
μετοχή σε εργατικές κινητοποιήσεις διεκδικώντας τη
μονιμοποίηση όλων. Πρώτος μεγάλος σταθμός η απερ-
γία στις 6 Μάη στην Εργατική Πρωτομαγιά, για να συν-
δεθούν με όλο το εργατικό κίνημα ενάντια στην κυβέρ-
νηση της Νέας Δημοκρατίας.

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

Συντονίζονται οι εργαζόμε-
νες/οι στην καθαριότητα των

κτιριακών υποδομών του ΟΑΕΔ,
που διεκδικούν την αυτονόητη
επέκταση των συμβάσεών τους
για 4 μήνες. Σύμφωνα με το συν-
τονιστικό τους, το αίτημά τους εί-
ναι δίκαιο, αλλά και νόμιμο, κα-
θώς λόγω διοικητικών ολιγοριών
εργάστηκαν 20 μήνες και όχι 24,
όπως προέβλεπε η Σύμβαση Ερ-
γασίας Ορισμένου Χρόνου, με
την οποία είχαν προσληφθεί. Οι
ανάγκες για καθαρισμό και απο-
λύμανση στους χώρους παραμέ-
νουν τεράστιες.

Όπως αναφέρει το Συντονιστι-
κό τους: «Οι 500 εργαζόμενες και
εργαζόμενοι στην καθαριότητα
των κτιριακών υποδομών του ορ-
γανισμού, δώσαμε με ευσυνειδη-
σία και συνέπεια τη μάχη έναντι
της Covid-19... Οι συμβάσεις μας
λήγουν στις 2.7.2021, ημερομηνία
που δεν προβλέπεται να εκλεί-
ψουν οι έκτακτες και επείγουσες
περιστάσεις που η χώρα αντιμε-
τωπίζει στο σύνολό της λόγω της
πανδημίας COVID-19, γεγονός
που καθιστά απαραίτητη την πα-
ρουσία μας εντός των κτιριακών
δομών του Οργανισμού.

Οι απαντήσεις που μέχρι σήμε-
ρα έχουν δοθεί από τη Διοίκηση
του ΟΑΕΔ και του αρμόδιου
Υπουργείου, σε υποστηρικτικές
επιστολές δεκάδων εργατικών
κέντρων αλλά και επερωτήσεων
κομμάτων, όχι μόνο δεν είναι πει-
στικές, αλλά επιμελώς αποκρύ-
πτουν το γεγονός ότι ΟΛΕΣ και
ΟΛΟΙ εμείς -και οι 500- συμμετεί-
χαμε σε διαγωνισμό για συμβά-
σεις 24μηνης διάρκειας... Τυχόν
επιστροφή σε καταστάσεις εργο-
λαβίας -έστω και προσωρινά- συ-
νιστά οπισθοδρόμηση και υπο-
κρύπτει σκοπιμότητα και ξεκάθα-
ρη συναλλαγή… Το ενδεχόμενο
ανάληψης της καθαριότητας από
εργολάβους δεν πρέπει να γίνει
αποδεκτό από κανέναν».

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Μαζική
συνέλευση
Συνέλευση του Πανελλήνιου

Μουσικού Συλλόγου πραγμα-
τοποιήθηκε την Κυριακή 25/4 στο
Πεδίον του Άρεως. «Είναι πολύ
ελπιδοφόρο ότι υπάρχει τέτοια
μαζικότητα στη συνέλευση», τό-
νισε στην τοποθέτησή του ο Μά-
νος Καρτέρης, μουσικός στην
Α’βάθμια εκπαίδευση και μέλος
του Συντονισμού Εργατικής Αντί-
στασης. «Οι αγώνες μας έφεραν
αποτελέσματα μέσα σε αυτή τη
δύσκολη περίοδο. Σε αυτούς
οφείλεται ότι παίρνουμε επιδό-
ματα και όχι σε καλές προθέσεις
της κυβέρνησης και γι’ αυτό πρέ-
πει να κλιμακωθούν. Μπορούμε
να φέρουμε πάρα πολύ κόσμο
στο σωματείο, που αυτή τη στιγ-
μή μπαίνει με διάθεση για να πα-
λέψει και σε πρωτοβουλίες από
τα κάτω. 

Οι Συλλογικές Συμβάσεις είναι
το μεγάλο ζήτημα. Ειδικά στις
τηλεοπτικές παραγωγές, η κατά-
σταση που επικρατεί σε μας τους
μουσικούς είναι η βαρβαρότητα.
Χρειάζεται να πάρουμε κάποια
παραδείγματα από τη σύμβαση
που υπέγραψε το ΣΕΗ με το
Εθνικό, όπως οι αποδοχές μας
στο live streaming και στις επα-
ναλήψεις. Να κινηθούμε αγωνι-
στικά και ενωτικά το επόμενο
διάστημα για να εξασφαλίσουμε
ότι δεν θα μείνει κανείς χωρίς οι-
κονομική στήριξη μπροστά σε
ένα δύσκολο καλοκαίρι που ξέ-
ρουμε ότι ελάχιστοι θα είναι αυ-
τοί που θα δουλέψουν». 

Το πρωί της ίδιας μέρα, στα
Προπύλαια το Support Art Wor-
kers με τη στήριξη της ΠΟΘΑ ορ-
γάνωσε ανοιχτή μουσική δράση
με τη συμμετοχή περίπου 300
καλλιτεχνών τραγουδώντας το El
Pueblo Unido Jam s Ser  Vencido
(λαός ενωμένος ποτέ νικημένος).

25/4, Συνέλευση του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου. Φωτό: Μάνος Νικολάου
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Η εταιρία που έχει 
την εργολαβία αφήνει 
τους εργάτες απλήρωτους!

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 
ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Συνεχίστηκαν με αμείωτη ένταση τα αντιμαθήματα και οι εκδηλώσεις
σε όλες τις σχολές. Με την αίσθηση ότι οι αγώνες μας έχουν αποτέ-

λεσμα και ότι η κυβέρνηση υποχωρεί, τα πανεπιστήμια γέμισαν ξανά
ζωή με μια σειρά από δράσεις. 

Αντιμαθήματα και εκδηλώσεις έγιναν από το ΑΠΘ μέχρι την Αθήνα και
από την Κρήτη μέχρι τα Γιάννενα. Στην Αθήνα έγιναν τρία αντιμαθηματα
στο Παντειο και μια κοινή δράση του φοιτητικού συλλόγου, του συλλό-
γου ΔΕΠ και διοικητικών στη Συγγρού. Στη Νομική έγιναν αντιμαθήματα
του φοιτητικού συλλόγου ΕΜΜΕ. Αντίστοιχα κοινή δράση και κλείσιμο
της Ιεράς Οδού από τους μαζικούς φορείς της Γεωπονικής. Στην ΑΣΚΤ
με επιτυχία έγινε το πενθήμερο δράσεων με αντιμαθήματα, εργαστήρια
αλλά και προσπάθεια ακόμα και για νέα γενική Συνέλευση. Εκεί αποφα-
σίστηκε η συμμετοχή στην συγκέντρωση της Πρωτομαγιάς στην πλα-
τεία Κλαυθμώνος στις 11 το πρωί. Το επόμενο μεγάλο ραντεβού για
τους φοιτητές είναι η μάχη της πρωτομαγιάς και η σύνδεσή με τους ερ-
γατικούς αγώνες, εκεί που μπορούν να ενωθούν όλα τα ρυάκια της αντί-
στασης σε ένα ποτάμι ανατροπής των σχεδίων της ΝΔ.

ΣΕΚ στις σχολές

Σε 24ωρη απεργία κατέβηκαν την Πέμπτη 22 Απρίλη οι εργαζόμενοι της
Invest, τεχνικής εταιρίας (συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων)
που έχει σύμβαση με τον Ευαγγελισμό και άλλα νοσοκομεία. Με δικό

τους πανό και ένα πολύ μαζικό μπλοκ, οι εργαζόμενοι της εταιρίας μαζί με το
Σωματείο του Ευαγγελισμού ενώθηκαν με όλους τους απεργούς υγειονομι-
κούς στην πορεία προς το υπουργείο Υγείας.

Ο Κώστας Βοργιάς, τεχνικός στον Ευαγγελισμό, μάς είπε κατά τη διάρκεια
της απεργιακής διαδήλωσης: «Εδώ και πάρα πολύ καιρό η εταιρία Invite καθε-
στερεί τη μισθοδοσία μας. Ξεκίνησε με το να μας δίνει κάτι λίγα στις αρχές
του μήνα και τα υπόλοιπα στο τέλος του μήνα, αλλά τέλος πάντων κάπως μας
ξοφλούσε. Από το Φλεβάρη και μετά, όμως, μας έχει βάλει μέσα, ενάμιση με
δυο μήνες τώρα. Αγανακτισμένοι λοιπόν όλοι οι εργαζόμενοι, επειδή δεν είχα-
με πολλά άλλα όπλα, αποφασίσαμε να κάνουμε το “κολατσιό” μας στην πύλη
των νοσοκομείων. Κάθε μέρα δηλαδή βγαίναμε για μια ώρα περίπου και μα-
ζευόμασταν στις πύλες, στον Ευαγγελισμό, το Ιπποκράτειο, το Αλεξάνδρας,
το Ελπίς, τον Άγιο Σάββα, το Έλενα.

Το κάναμε μια βδομάδα περίπου, όταν μας αγκάλιασε το κλαδικό Σωματείο
των Ηλεκτρολόγων από το Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Ήρθαν τα παιδιά και
πριν δυο μέρες, την Τρίτη, βγάλαμε επίσημα στάση εργασίας μαζί με γενική
συνέλευση και αποφασίσαμε για σήμερα 24ωρη απεργία. Εμείς Σωματείο δεν
έχουμε, οπότε ζητήσαμε κάλυψη από το ΕΚΑ, αλλά το ΔΣ του δεν μας την
έδωσε. Μας κάλυψαν Ηλεκτρολόγοι, Οικοδόμοι και Τεχνικοί.

Η εταιρία έχει πολλά χρόνια σύμβαση με τον Ευαγγελισμό και συνέχεια παίρ-
νει καινούργια νοσοκομεία. Τελευταία πήρε το Ιπποκράτειο, το Σωτηρία, ξανα-
πήρε το Ελπίς. Οι ανάγκες που καλύπτουμε είναι κυρίως τεχνικές. Είμαστε ηλε-
κτρολόγοι, ψυκτικοί, υδραυλικοί, κλπ. Σε κάποιο νοσοκομείο ίσως υπάρχουν και
κάποιοι διοικητικοί. Τη δραματική κατάσταση στα νοσοκομεία τη βιώνουμε κι
εμείς καθημερινά. Είμαστε όλη μέρα μέσα στον κορονοϊό, μπαίνουμε μέσα χω-
ρίς τα μέτρα αφάλειας που θα έπρεπε να έχουμε, στις εντατικές, στους θαλά-
μους, με όλες τις ασθένειες. Από τα υπόγεια που λέμε, τα λεβητοστάσια, μέχρι
πάνω στη διοίκηση στον 11ο όροφο. Σε όλα τα νοσοκομεία το ίδιο.

Σήμερα η απεργία είναι ένα βήμα. Μετά τη διαδήλωση θα πάμε μια ομάδα
στην εταιρία για να κάνουμε κι εκεί μια διαμαρτυρία και θα συζητήσουμε, πάλι
στο “κολατσιό” που σας περιέγραψα, πώς θα προχωρήσουμε. Μάλλον θα πά-
με για νέα στάση εργασίας, κι αν δεν καταβληθούν όλοι οι χρωστούμενοι μι-
σθοί μας θα πάμε πάλι για απεργία. Αυτή είναι η απαίτηση που έχουν οι εργα-
ζόμενοι».

Λ.Β.

Και οι φοιτητές στις 6 Μάη

ΕΜΠΟΡΟ-
ΫΠΑΛΛΗΛΟΙ

Απεργιακή συγκέντρωση με 4ωρη στάση εργασίας στο Πε-
δίον του Άρεως και μοτοπορεία προς τη Νέα Φιλαδέλφεια

πραγματοποίησαν εργαζόμενοι σε δίκυκλο, διανομείς φαγη-
τού και κούριερ το Σάββατο 24/4 παρά τη δυνατή βροχή. Δια-
δήλωσαν για την ένταξή τους στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγ-
γέλματα και ενάντια στις συνθήκες εντατικοποίησης της εργα-
σίας, με τα ελάχιστα δικαιώματα, βάζοντας σε κίνδυνο τη σω-
ματική τους ακεραιότητα για μεροκάματα ψίχουλα.

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή διανομέων από το e-food και ο
Νίκος μας εξηγεί το γιατί: «Όταν πρωτόπιασα δουλειά, μας εί-
παν ότι θα δουλεύουμε στο Φάληρο και σε ακτίνα πέντε χιλιο-
μέτρων. Τώρα μας στέλνουν σε όλη την Αττική σχεδόν. Είναι ο
λόγος που πάρα πολλοί συνάδελφοι παραιτήθηκαν. Τα ατυχή-
ματα έχουν αυξηθεί πολύ στο e-food, καθώς πάμε σε ζώνες
που δεν τις ξέρουμε. Πρέπει να παρακολουθούμε το gps και
ταυτόχρονα να έχουμε τα μάτια μας σε δρόμους που δεν γνω-
ρίζουμε. Πληρωνόμαστε με την ώρα, όχι κατά παραγγελία
όπως στη Wolt, αλλά τα λεφτά για τις βενζίνες δεν ανταποκρί-
νονται στα πραγματικά μας έξοδα. Μέχρι τον πρώτο χρόνο οι
συμβάσεις μας είναι τρίμηνες και μετά γίνονται αορίστου, με
τους περισσότερους να είναι με 4ώρες συμβάσεις. Μετά βίας
συντηρούμαστε με τα λεφτά του διανομέα, γι’ αυτό δουλεύω
και στη Γενική Ταχυδρομική και πάλι δεν φτάνουν».

Ο Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης βρέθηκε στην κινητο-
ποίηση καλώντας στην απεργία της Εργατικής Πρωτομαγιάς
στις 6 Μάη στην Κλαυθμώνος.

Εμποροϋπάλληλοι και εργαζόμενοι
στα ασφαλιστικά ταμεία βρέθηκαν

ταυτόχρονα έξω από το Υπουργείο Ερ-
γασίας με απεργιακές συγκεντρώσεις
το μεσημέρι της Πέμπτης 22/4. Εκεί
συμπυκνώθηκαν οι δύο μεγάλες μάχες
ενάντια στον Χατζηδάκη, ενάντια στο
εργασιακό νομοσχέδιο και στη διάλυση
της κοινωνικής ασφάλισης. Το επόμενο
ραντεβού για όλες και όλους είναι στις
6 Μάη στην Πρωτομαγιά.

4ωρη στάση εργασίας είχαν κηρύξει ο
Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, ο
Σύνδεσμος Υπαλλήλων Εμπορικών Κα-
ταστημάτων και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων
Πειραιά και το Σωματείο Ιδιωτικών
Υπαλλήλων Λαυρεωτικής. Το νέο εργα-
σιακό νομοσχέδιο μαζί με την κατάργη-
ση του 8ωρου και της αργίας της Κυρια-
κής φέρνει ακόμα πιο ελαστικά ωράρια
και ευέλικτη εργασία, αφήνοντας την
εργοδοτική αυθαιρεσία να καλπάσει.
Από τη συγκέντρωση δεν έλειψε το τρο-
λάρισμα για την προκλητική τούρτα γε-
νεθλίων του Χατζηδάκη που ως Σούπερ-
μαν τσάκισε Ολυμπιακή, ΟΣΕ και ΔΕΗ
και τώρα πάει για τις συντάξεις. Έτσι
του έφτιαξαν τούρτα το σκίτσο του Δ.
Γεωργοπάλη με τον Χατζηδάκη ως Δρα-
κουμέλ να κυνηγάει αντί για στρουμφάκι
να πιάσει το «απαίσιο 8ωράκι». 

Πιο δίπλα το πανό και η συγκέντρωση
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσω-
πικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής
-ΠΟΠΟΚΠ, που κήρυξε στάση εργασίας
ενάντια στην ψήφιση της τροπολογίας
του Χατζηδάκη για την εκχώρηση του δι-
καιώματος της έκδοσης συντάξεων από
δικηγορικά και λογιστικά γραφεία. Η δια-
δικασία της κατάθεσης και της ψήφισης
έγινε εκτάκτως, μόλις μια μέρα πριν. 

Μ.Ν.

Mοτοπορεία
διανομέων

22/4, Απεργία υγειονομικών, Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

24/4, Συγκέντρωση διανομέων, Αθήνα. Φωτό: Μάνος Νικολάου
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Να φύγει η κυβέρνηση του θανάτου.
Αυτό ήταν το μήνυμα της πανυγει-
ονομικής απεργίας στις 22 Απρίλη

και των μαζικών κινητοποιήσεων που τη
συνόδεψαν σε όλη τη χώρα. Παντού οι
υγειονομικοί και οι συμπαραστάτες τους
έκφρασαν την οργή τους για την εγκλημα-
τική διαχείριση της πανδημίας και απαίτη-
σαν την άμεση ενίσχυση του ΕΣΥ με προσ-
λήψεις, μονιμοποιήσεις, χρηματοδότηση,
επίταξη των ιδιωτικών κλινικών.

Σε πολλά νοσοκομεία της Αθήνας η ημέ-
ρα ξεκίνησε με περιφρουρήσεις και προ-
συγκεντρώσεις στις πύλες. Οι εργαζόμε-
νοι του Άγιου Σάββα με επικεφαλής τον
απολυμένο πρόεδρο του Συλλόγου τους
Κώστα Καταραχιά και τη στήριξη συμπα-
ραστατών, διαδήλωσαν μέχρι την πλατεία
Μαβίλη όπου ενώθηκαν με όλους τους
απεργούς υγειονομικούς. Εκεί συγκεντρώ-
θηκαν δεκάδες σωματεία με τα πανό τους,
Γεννηματάς, Δρομοκαΐτειο, Ελπίς, Αμαλία
Φλέμινγκ, Κρατικό Νίκαιας, Αττικό, Τραυ-
ματιοφορείς, ΕΚΑΒ, καθώς και πρωτοβου-
λίες εργαζόμενων από Αγία Όλγα, Σωτη-
ρία, Ερυθρό, 4000 ΟΑΕΔ. Παρουσία είχε
και ο Σύλλογος Εργαζόμενων Νοσοκομεί-
ου Ικαρίας, με αντιπροσωπεία του που τα-
ξίδεψε για να συμμετέχει στην απεργιακή
διαδήλωση. 

Στο πλευρό των υγειονομικών βρέθηκαν
με τα πανό τους εκπαιδευτικοί, εργαζόμε-
νοι του ΥΠ.ΠΟ, φοιτητικοί σύλλογοι, συλ-
λογικότητες όπως η Πρωτοβουλία Support
Health Workers, οργανώσεις της Αριστε-
ράς. Ακολούθησε δυναμική διαδήλωση
στο κέντρο της Αθήνας που κατέληξε στο
Υπουργείο Υγείας. Καθ' όλη τη διάρκειά
της, η κινητοποίηση κέρδιζε τις επευφη-
μίες οδηγών και περαστικών, ενώ μαζικο-
ποιούνταν με νέα Σωματεία Νοσοκομείων.
Στη Βασιλίσσης Σοφίας προστέθηκε ο
Ευαγγελισμός με μαζική παρουσία και των
εργολαβικών εργαζόμενων της εταιρίας
Invite, στο υπουργείο περίμενε το ΚΑΤ.
Υγειονομικοί από μια σειρά νοσοκομεία και
δομές του κέντρου (Αλεξάνδρα, Οφθαλ-
μιατρείο, Ερυθρός Σταυρός) έβγαιναν επί-
σης στα παράθυρα και το δρόμο για να
χαιρετήσουν και να χειροκροτήσουν τους
διαδηλωτές συναδέλφους τους.

«Χρειαζόμαστε επειγόντως επιπλέον
προσωπικό, γιατρούς, νοσηλευτές, τραυ-
ματιοφορείς, καθαρίστριες», μας είπε ο
Κώστας Κονταράκης, ακτινολόγος στο
Γεννηματάς. «Χρειαζόμαστε περισσότε-
ρους χώρους. Παντού υπάρχουν διασωλη-
νωμένοι εκτός ΜΕΘ, παντού οι χώροι
έχουν γεμίσει, κάθε εφημερία είναι χαοτι-
κή. Πολλοί συνάδελφοι νοσούν ή βγαίνουν
σε καραντίνα χωρίς να έχουν γίνει προσ-
λήψεις. Χρειάζεται επίταξη του ιδιωτικού
τομέα, να ανοίξουν τα παλιά νοσοκομεία,
να φτιάξουν καινούργια, μπορούν».

«Είμαστε από το Κρατικό Νίκαιας με το
πρόγραμμα των 4000 συμβασιούχων του
ΟΑΕΔ επί πέντε συνεχόμενα έτη, με ανα-
νέωση συμβάσεων», μας είπε η Κωνσταντί-
να. «Έχουμε καλύψει την περίοδο των

μνημονίων και τώρα και την περίοδο του
κορονοϊού. Καλύπτουμε πάγιες και διαρ-
κείς ανάγκες και διεκδικούμε το αορίστου
στις συμβάσεις μας. Είναι υποχρέωση της
κυβέρνησης να μας μονιμοποιήσει».

Έξω από τη Βουλή αφέθηκε συμβολικά
ένα στεφάνι για τους υγειονομικούς που
έχουν χάσει τη ζωή τους από κορονοϊό και
κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη
τους. Παρότι πέθαναν στην πρώτη γραμμή
της μάχης, η κυβέρνηση αρνείται να απο-
ζημιώσει τις οικογένειές τους ως ελάχιστο
δείγμα αναγνώρισης της θυσίας τους.

«Αυτό που με φέρνει σήμερα εδώ είναι ο
τρόπος που αντιμετωπίζεται η Υγεία», μας
είπε η Αγγελική Σωτηροπούλου, πρώην
εργαζόμενη στην Εθνική Leasing και τώρα
άνεργη, που συμμετείχε για συμπαράστα-
ση. «Η υποστήριξή μας στο ΕΣΥ ήταν πάν-
τα δεδομένη. Δεν περιμέναμε την πανδη-
μία να μας θυμίσει την αξία του. Θέλουμε
δημόσια δωρεάν Υγεία για όλους τους ερ-
γαζόμενους, για τους μετανάστες, τους
νεολαίους. Γι' αυτό είμαι εδώ. Απαιτώ
προσλήψεις, αμοιβές, υποδομές, παντού,
σε κάθε γειτονιά. Θεωρώ απαράδεκτο να
πρέπει να πληρώσει κάποιος για να κάνει
μια εξέταση αίματος».

Για άλλη μια φορά η κυβέρνηση επέλεξε
να «υποδεχτεί» τους ήρωες της Υγείας με
τα ΜΑΤ και τα ΥΜΕΤ μέσα και έξω από το
Υπουργείο Υγείας. Ο υφυπουργός Υγείας
Κοντοζαμάνης, παρότι βρισκόταν στο γρα-
φείο του, αρνήθηκε προκλητικά να συναν-
τήσει τους εκπροσώπους των εργαζόμε-
νων και, όταν αυτοί διεκδίκησαν να μπουν
στο χώρο, εμποδίστηκαν άγρια από τις
αστυνομικές δυνάμεις.

Τόσο στην πλατεία Μαβίλη όσο και έξω
από το Υπουργείο Υγείας έγιναν οργισμέ-

νες ομιλίες. «Δίνουμε τη μάχη απέναντι
στην κυβέρνηση του θανάτου που έχει
αφήσει τα νοσοκομεία στην τύχη τους και
πάει να βγάλει την πανδημία με μειωμένο
προϋπολογισμό στην Υγεία», είπε ο Κ. Κα-
ταραχιάς. «Κι αυτό με ένα όργιο αυταρχι-
σμού στα συνδικάτα μας με κορύφωση
την απόλυσή μου. Δώσαμε ένα τεράστιο
αγώνα ενάντια στη στοχοποίησή μου και
το τσάκισμα του συνδικαλισμού, καταφέ-
ραμε να επιστρέφω στο ΕΣΥ, αλλά μέχρι
τότε συνεχίζουμε για την επιστροφή μου
στον Άγιο Σάββα και την αποκατάσταση
του Σωματείου μας. Η απεργία σήμερα
ανοίγει την προοπτική για να κερδίσουμε
όλα τα αιτήματά μας».

Αγωνιστικό μήνυμα
Το αγωνιστικό μήνυμα των υγειονομικών

της Ικαρίας μετέφερε ο πρόεδρος του
Συλλόγου στο νοσοκομείου του νησιού,
Σωτήρης Δρούλιας, ενώ χαιρετισμό έκανε
και εκπρόσωπος των αγωνιζόμενων συμ-
βασιούχων καθαριστριών του Υπ.Οικονομι-
κών που μαζί με συναδέλφους/ισσές της
έφτασαν στο υπουργείο με το πανό τους.

Η πανεργατική απεργία της Πρωτομα-
γιάς στις 6 Μάη αναδείχτηκε σε όλες τις
ομιλίες ως ο επόμενος μεγάλος σταθμός.
«Η κατάσταση στα νοσοκομεία έχει ξεπα-
ράσει τα όρια», είπε η Αργυρή Ερωτοκρί-
του, μέλος ΔΣ του Σωματείου Εργαζόμενων
στο Γεννηματάς. «Χτες είχαμε γενική εφη-
μερία. Γέμισαν ξανά όλα τα κρεβάτια των
covid κλινικών -σε μία από αυτές δουλεύω
κι εγώ- κι όλο το υπόλοιπο νοσοκομείο για
τα μη covid περιστατικά έχει γεμίσει ράν-
τζα. Κάθε δυο μέρες μας έρχονται θετικοί
ασθενείς από τα μη covid τμήματα. Έχουν
μετατρέψει δυο χειρουργεία σε υποτιθέμε-

νες ΜΕΘ, ενώ κόσμος βρίσκεται διασωλη-
νωμένος εκτός μονάδων, όχι δυο και τρεις
που λέει το υπουργείο, αλλά επτά και δέκα
μέρες. Κι αυτοί οι άρρωστοι καταλήγουν.

Νοσηλεύουμε δικούς μας συναδέλφους
που κόλλησαν την ώρα που δούλευαν.
Πρέπει να σταματήσουμε την πολιτική του
θανάτου. Κι ο τρόπος είναι οι απεργίες
μας. Είμαστε σήμερα εδώ και θα είμαστε
ξανά στις 6 Μάη με 24ωρη απεργία σε όλα
τα νοσοκομεία και όχι μόνο, σε ένα πανερ-
γατικό ξεσηκωμό. Πρέπει να φύγει αυτή η
κυβέρνηση».

Επιτυχημένες ήταν οι κινητοποιήσεις και
στις άλλες πόλεις. Έξω από τις ΥΠΕ έγινε η
συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη παρουσία
με πανό της ΕΝΙΘ, των Σωματείων Εργαζό-
μενων στο Ιπποκράτειο, το Θεαγένειο και το
ΑΧΕΠΑ, εργαζόμενων του ΨΝΘ και του Συν-
τονιστικού Νοσοκομείων. Ακολούθησε πο-
ρεία προς το άγαλμα Βενιζέλου, την ώρα
που συγκεντρώνονταν φοιτητικοί σύλλογοι,
μαθητές και εκπαιδευτικοί σε ένα ακόμα πα-
νεκπαιδευτικό συλλαλητήριο. Οι διαδηλω-
τές ενώθηκαν κάτω από το σύνθημα «φοιτη-
τές-εργατιά μια φωνή και μια γροθιά» και
όλοι μαζί ξεκίνησαν μια μαζική πορεία προς
το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης.

Διαδήλωση έγινε και στα Γιάννενα με
συμμετοχή υγειονομικών και από τα δυο
νοσοκομεία της πόλης, Πανεπιστημιακό
και Χατζηκώστα, όπως επίσης του Εργατι-
κού Κέντρου, Σωματείων καλλιτεχνών και
σχολικών καθαριστριών, οργανώσεων της
αριστεράς, αλληλέγγυων. Μαζική η συγ-
κέντρωση και στο νοσοκομείο Χανίων με
δεκάδες συμπαραστάτες και πανό του
Συντονισμού Εργατικής Αντίστασης.

Λένα Βερδέ
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Όλες τις δυνάμεις για την επιτυχία της πα-
νεργατικής απεργίας στις 6 Μάη ρίχνει ο
Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης και

το Συντονιστικό Νοσοκομείων. Αυτό ήταν και το
αντικείμενο της συζήτησης στη συνέλευση που
πραγματοποίησαν το απόγευμα της Πέμπτης
22/4, λίγες ώρες μετά τις απεργιακές διαδηλώ-
σεις των υγειονομικών.

Στην Αθήνα η απεργιακή συγκέντρωση των συν-
δικάτων είναι στις 11πμ στην πλατεία Κλαυθμώ-
νος. Ο Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης καλεί
σε προσυγκέντρωση στις 10:30πμ στο Υπουργείο
Εργασίας. Αντίστοιχες συγκεντρώσεις θα γίνουν
σε όλες τις πόλεις.

Τη συζήτηση στη συνέλευση άνοιξαν ο Κώστας
Καταραχιάς, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομέ-
νων νοσοκομείου Αγ.Σάββας, ο Βασίλης Μυρσι-
νιάς, εργαζόμενος στον επισιτισμό και μέλος του
Δικτύου «Η Καμαριέρα» κι ο Κώστας Πολύδωρος,
μέλος του Δ.Σ του Σωματείου Εργαζομένων στην
Ιδ. Υγεία της Αθήνας.

Ο Κ. Καταραχιάς ξεκίνησε μεταφέροντας την ει-
κόνα από τη διαδήλωση των υγειονομικών νωρίτε-
ρα, την οποία χαρακτήρισε ως συνέχεια του κύμα-
τος των κινητοποιήσεων ενάντια στην απόλυσή
του, που ανάγκασε την κυβέρνηση να λυγίσει. «Η
κυβέρνηση είναι στριμωγμένη από τις κινητοποι-
ήσεις. Αυτό δείχνει η επαναπρόσληψή μου στο
ΕΣΥ, τα ασφαλιστικά μέτρα που εκδικάστηκαν
υπέρ των καθαριστριών του Υπ. Οικονομικών, το
πάγωμα του νόμου που θα έβαζε τους μπάτσους
μέσα στα πανεπιστήμια» σημείωσε. «Συνεχίζουμε
με την 24ωρη απεργία στις 6 Μάη. Χρειάζεται να
συγκρουστούμε με το νόμο Χατζηδάκη που επιτί-
θεται στα συνδικάτα και το 8ωρο».

Ο Β. Μυρσινιάς ξεκίνησε σχολιάζοντας τις ανα-
κοινώσεις της κυβέρνησης για το άνοιγμα της
εστίασης. «Εντάσσεται μαζί με όλες τις άλλες κινή-
σεις της κυβέρνησης που γίνονται με μόνο κριτή-
ριο την κερδοφορία. Καμία πρόβλεψη για τεστ, 0%
εμβολιασμένοι καθότι πρόκειται για κλάδο με κατε-
ξοχήν νέο κόσμο κι έτσι καλούν 200 – 300 χιλιάδες
να δουλέψουν χωρίς καμία προστασία. Τα συνδικά-
τα μας έχουν περιγράψει εδώ και καιρό τι πρέπει
να γίνει. Χρειάζεται όμως κλιμάκωση και για να τα
κερδίσουμε και για να συγκρουστούμε με το νόμο
Χατζηδάκη. Για την απεργία στις 6 Μάη παλεύουμε
να πάρουν απόφαση όλα τα σωματεία και να μη
μείνουν μόνο στην κάλυψη ΕΚΑ – ΑΔΕΔΥ».

«Κοντεύουμε τους 10.000 θανάτους από covid
19. Σε αυτή την κορύφωση της πανδημίας επιλέ-
γει η κυβέρνηση να κατεβάσει το νομοσχέδιο του
Χατζηδάκη. Χρειάζεται να σημάνει συναγερμός σε
όλα τα σωματεία» υπογράμμισε ο Κώστας Πολύ-
δωρος και συνέχισε με το τί προβλέπει η επίθεση
του υπουργού Εργασίας. Ολοκλήρωσε την τοπο-
θέτησή του αναφερόμενος στη διεκδίκηση για
επίταξη του ιδιωτικού τομέα της Υγείας και στην
οργάνωση της απεργίας στις 6 Μάη που ήδη έχει
διαμορφωμένο πρόγραμμα με εξορμήσεις.

Ακολούθησαν πλήθος παρεμβάσεων από πολ-
λούς εργασιακούς χώρους. 

Ο Δημήτρης Κουτσουράκης από το Σωματείο
Εργαζομένων του νοσοκομείου της Χίου ξεκίνησε
δίνοντας συγχαρητήρια στο Συντονιστικό Νοσο-
κομείων για την οργάνωση της απεργίας στις
22/4. «Ο κόσμος βλέπει ποιος τρέχει κι οργανώ-
νει. Η μαζικότητα είναι η μεγαλύτερη δύναμή μας»
τόνισε και αναφέρθηκε στη συνέχεια στο ζήτημα
της εργολαβοποίησης στη δημόσια Υγεία, φέρ-
νοντας ως παράδειγμα το νοσοκομείο που εργά-
ζεται όπου σχεδόν το 1/3 είναι συμβασιούχοι ερ-
γαζόμενοι. 

«Στις 6 Μάη μπορούν να συναντηθούν όλοι οι
αγώνες που είναι σε εξέλιξη ενάντια στις επιθέ-

σεις της κυβέρνησης» είπε ο Νίκος Τουρνάς, ερ-
γαζόμενος στην ΑΑΔΕ, φέρνοντας την εικόνα από
τις κινητοποιήσεις των καθαριστριών του Υπ. Οι-
κονομικών.

Ενότητα
Για την έναρξη της θητείας του ως μέλος του

Δ.Σ του Εργατικού Κέντρου Αθήνας με την Αγωνι-
στική Ταξική Ενότητα, μίλησε ο Αντώνης Σκαρπέ-
λης: «Θα αντιμετωπίσουμε την παρουσία μας στο
ΔΣ του ΕΚΑ συλλογικά ως παρουσία του Συντονι-
σμού, με στόχο την προώθηση της ενότητας της
τάξης στην κατεύθυνση της ενδυνάμωσης των
αγώνων και της έκφρασης της βάσης σε αυτή τη
δύσκολη αλλά γόνιμη περίοδο για το εργατικό κί-
νημα». Μετέφερε την εικόνα από τις διαδικασίες
του ΕΚΑ που έφτασαν στην προκήρυξη απεργίας
στις 6 Μάη σημειώνοντας ότι «η απόφαση του ΕΚΑ
δίνει την δυνατότητα να έχουμε μια απεργία με
πανεργατικά χαρακτηριστικά στις 6 του Μάη και
να συντονιστούν όλα τα κομμάτια του κινήματος».

«Η 6 Μάη δεν είναι σαν τις άλλες πρωτομαγιές»
επεσήμανε ο Τάσος Αναστασιάδης από τη μεριά
του Συντονισμού Εργατικής Αντίστασης. «Το γε-
γονός ότι φέτος δεν συμπίπτει η απεργία με την
επίσημη αργία από τη μεριά της κυβέρνησης κα-
θιστά την επιτυχία της μεγαλύτερη μάχη, ειδικά
στον ιδιωτικό τομέα. Χρειάζεται να πατήσουμε
στην εμπειρία του Συντονιστικού Νοσοκομείων και
πως οργάνωσε τη σημερινή απεργία. Η ηγεσία
της ΠΟΕΔΗΝ μέχρι και την παραμονή άφηνε ανοι-
χτό το ενδεχόμενο αναβολής της. Χάρη στις
εξορμήσεις και την οργάνωση του Συντονιστικού
Νοσοκομείων φτάσαμε στην πραγματοποίησή
της. Έτσι πρέπει να κάνουμε σε όλους τους χώ-
ρους εν όψει της Εργατικής Πρωτομαγιάς».

Ο Σωτήρης Δρούλιας, πρόεδρος του Σωματεί-
ου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο της Ικαρίας,
έκανε αναδρομή στους αγώνες που έχει δώσει το
σωματείο μαζί με το Συντονιστικό από την περίο-
δο της μάχης ενάντια στα κλεισίματα και τις συγ-
χωνεύσεις των νοσοκομείων και το πως βοήθησε

αυτή η δράση όλα αυτά τα χρόνια στο να χτι-
στούν σχέσεις με τα αντίστοιχα σωματεία σε Χίο,
Σάμο και Μυτιλήνη, ενώ κατέληξε με τη διεκδίκη-
ση των συμβασιούχων συναδέλφων του για μονι-
μοποίηση.

Από τη Θεσσαλονίκη μίλησε ο Γιάννης Κού-
τρας, μέλος στο Δ.Σ του Σωματείου Εργαζομένων
του Ιπποκράτειου και της ΕΝΙΘ, μεταφέροντας
αρχικά την εικόνα από την απεργιακή συγκέντρω-
ση έξω από τις ΥΠΕ, που ενώθηκε στη συνέχεια
με τη διαδήλωση των φοιτητικών συλλόγων της
πόλης. «Για εμάς δεν σταματάνε εδώ οι κινητοποι-
ήσεις καθώς έχουμε ένα αγωνιστικό τριήμερο
μπροστά μας με συγκέντρωση των ειδικευόμενων
στο Ιπποκράτειο την Παρασκευή και με “υποδο-
χή” του Μητσοτάκη στο νοσοκομείο Παπανικολά-
ου το Σάββατο. Η οργή πλέον μετατρέπεται σε
δράση. Έχουμε παίξει ρόλο σε αυτό και έχουμε
δυνατότητες για πολύ περισσότερα. Η Πρωτομα-
γιά θα είναι αφετηρία για έναν καυτό Μάη σε όλα
τα επίπεδα».

Επίσης από τη Θεσσαλονίκη, αλλά από τη μεριά
των εργαζόμενων στους δήμους, μίλησε ο Νίκος
Χατζάρας, από το Δ.Σ του Σωματείου Εργαζομέ-
νων Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης. «Είναι τόσο
μεγάλο το πρόβλημα της υποστελέχωσης των δή-
μων. Ήδη πολλοί συνάδελφοι πληρώνουν το τίμη-
μα στην περίοδο της πανδημίας. Στο δήμο μου εί-
χαμε 20 κρούσματα συναδέλφων σε μια βδομάδα.
Αυτές οι ελλείψεις προσωπικού συνοδεύονται με
τις προσπάθειες των δημάρχων για ιδιωτικοποι-
ήσεις. Η ΝΔ τους έχει δώσει όλο το οπλοστάσιο
για να βγάζουν υπηρεσίες στο σφυρί με ΣΔΙΤ.  Αν
βγούμε με απεργίες οι δεκάδες χιλιάδες που δου-
λεύουμε στους δήμους, θα τους πάρει και θα
τους σηκώσει. Θέλει πολύ δουλειά, δήμο το δήμο
και υπηρεσία την υπηρεσία. Ξεκινάμε από τις 6
Μάη και συνεχίζουμε».

Από τα Χανιά πήραν το λόγο η Άννα Μαματσή
που μετέφερε την εικόνα από την απεργιακή κινη-
τοποίηση στο νοσοκομείο Χανίων και το ρόλο που
έπαιξαν τα μέλη του Συντονισμού Εργατικής Αντί-
στασης και η Μαργαρίτα Παπαμηνά, εκπαιδευτι-
κός που επικεντρώθηκε στις μάχες των δασκά-
λων, καθηγητών και φοιτητών:

«Οι αγώνες στην εκπαίδευση δείχνουν το πόσο
ευάλωτη είναι η κυβέρνηση. Είδαμε τις ήττες της
Κεραμέως όσον αφορά τις ηλεκτρονικές εκλογές,
την αξιολόγηση και τώρα με το πάγωμα του νόμου
για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Είναι ενδεικτι-
κά παραδείγματα του τι μπορούν να καταφέρνουν
οι εργαζόμενοι όταν κινητοποιούνται.  Με αυτή την
ορμή προσπαθούμε να οργανώσουμε τη συνέχεια
που είναι η απεργία στις 6 Μάη. Πήραμε την πρω-
τοβουλία να καλέσουμε σε πανεκπαιδευτική σύ-
σκεψη συντονισμού των σωματείων ΕΛΜΕ και ΣΕ-
ΠΕ, των φοιτητών/τριών και των γονιών. Έγινε την
Τρίτη και λειτούργησε ενωτικά για όλους βάζον-
τας για την οργάνωση στις 6 Μάη αλλά και για με-
τά που ανοίγουν τα σχολεία. Με τέτοιες πρωτο-
βουλίες μπορεί να εκφραστεί η οργή του κόσμου
οργανωμένα, μέσα από τα συνδικάτα».   

Η συνέλευση κατέληξε σε πρόγραμμα εξορμή-
σεων για την οργάνωση της Εργατικής Πρωτομα-
γιάς, με την προκήρυξη και την αφίσα που έχει κυ-
κλοφορήσει ο Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Με τη δυναμική της απεργίας 22 Απρίλη
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Συντονισμένα
στη μάχη της 6 Μάη

Ηκατάσταση στον Ερυθρό είναι τραγική. Από
τις 24 Μάρτη, εν μια νυκτί, όλο το νοσοκο-

μείο έγινε επίσημα κόβιντ. Χωρίς καμιά ενημέρω-
ση των γιατρών. Το νοσοκομείο μετρά 300 περί-
που κλίνες κόβιντ που όλες τις έχουν στις πλάτες
τους μόλις 13 μόνιμοι παθολόγοι και 25 με 30 ει-
δικευόμενοι. Οι άλλες ειδικότητες, όσο και να θέ-
λουν ή να το προσπαθούν, δεν μπορούν εκ των
πραγμάτων να βοηθήσουν. Ο κορονοϊός είναι νέα,
δύσκολη και ιδιαίτερη νόσος. Χρειάζεται συγκε-
κριμένες ειδικότητες. 

Αυτό που κάνουμε δεν λειτουργεί. Χάνουμε κό-
σμο και σε λίγο θα χαθούμε κι εμείς. Προχτές
εφημέρευα μόνη μου για 250 άτομα. Είχαμε πέντε
διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ και είκοσι σε μη
επεμβατικό μηχανικό αερισμό. Πώς μπορεί να τα
βγάλει πέρα κανείς; Έχουμε ακόμα και οκτάκλι-
νους θαλάμους, άνθρωποι στοιβαγμένοι, χωρίς
συγγενείς, χωρίς επίβλεψη, μόνοι τους με το φό-
βο του θανάτου. Χρειαζόμαστε προσλήψεις υγει-
ονομικού προσωπικού και επίταξη των ιδιωτικών
δομών τώρα. 

Μαρία Δαφνή
επικουρική παθολόγος

Συμμετέχουμε στη σημερινή συγκέντρωση ως
συνέχεια των αγώνων που έχουμε δώσει με

όλους τους υγειονομικούς και το Συντονιστικό
Νοσοκομείων τα προηγούμενα χρόνια. 

Οι μάχες μας στο νησί συνεχίζονται με αίτημα
αιχμής που μας έφερε κι εδώ σήμερα τη μονιμο-
ποίηση των συμβασιούχων. Η απόλυσή τους θα
σημάνει κατάργηση ολόκληρων τμημάτων, καθώς
κι ο αριθμός τους είναι μεγάλος και στην εργασία
τους βασίζεται μεγάλο μέρος της λειτουργίας
μας. Αν κρατήθηκε ανοιχτό το νοσοκομείο μας εν
μέσω μνημονίων που πήγαν να μας κλείσουν και
αν καταφέραμε να φτιάξουμε μονάδα και αξονικό
είναι από τους αγώνες μας μαζί με την τοπική κοι-
νωνία. Ξέρουμε ότι έτσι θα κερδίσουμε και τη μο-
νιμοποίηση. Οι συμβασιούχοι είναι μέλη του σω-
ματείου μας, ακόμα και της Διοίκησής του και θα
συνεχίσουμε μέχρι να γίνουν μόνιμοι.

Η ιστορία με τον τουρισμό είναι σκάνδαλο.
Εμείς δεν μπορούμε να βγούμε έξω από την πόρ-
τα μας, εδώ ήρθαμε με χαρτιά, αλλά στο νησί έχει
αρχίσει η σεζόν με γκρουπ τουριστών. Το νοσοκο-
μείο μας θεωρείται κόβιντ και στα χαρτιά φαίνεται
να έχουμε δυο αναπνευστήρες και δυνατότητας
νοσηλείας σε ΜΕΘ τεσσάρων ανθρώπων. Αλλά αν
χρειαστεί να διασωληνωθεί κάποιος δεν θα υπάρ-
χει αναισθησιολόγος να τον κρατήσει σε καταστο-
λή. Αν τύχουν μαζικά κρούσματα, δεν θα αντέξου-
με πάνω από πέντε μέρες. 

Ό,τι έχουμε καταφέρει, το έχουμε καταφέρει
γιατί είμαστε στο δρόμο κι έτσι θα συνεχίσουμε.
Σήμερα υπάρχει παράλληλη κινητοποίηση στο νο-
σοκομείο, έχουμε μόνιμο συντονισμό με την ΕΛ-
ΜΕ, το επόμενο βήμα είναι η Πρωτομαγιά στις 6
Μάη, ενώ προτείνουμε και έναν μαζικό πολυήμερο
αποκλεισμό του υπουργείου το επόμενο διάστημα.

Σωτήρης Δρούλιας
πρόεδρος Συλλόγου Εργαζόμενων 

Νοσοκομείου Ικαρίας (ΣΕΝΙ)



Στην πλούσια συζήτηση που
ακολούθησε την εισήγηση της
Μαρίας Στύλλου στο διαδι-

κτυακό πανελλαδικό συμβούλιο αντι-
προσώπων του ΣΕΚ στις 25 Απρίλη,
τον λόγο πήραν 42 ομιλητές, φέρ-
νοντας την εικόνα από όλες τις με-
γάλες μάχες των τελευταίων μηνών.

Την συζήτηση άνοιξε ο Κώστας
Καταραχιάς, πρόεδρος του σωμα-
τείου εργαζομένων Αγίου Σάββα,
που τόνισε: «Η τρίμηνη νικηφόρα
μάχη που ενωτικά δώσαμε μαζί με
όλους τους εργαζόμενους, τα σω-
ματεία και τον κόσμο της αριστεράς
για την επαναπρόσληψή μου είναι η
απόδειξη ότι όταν οι εργαζόμενοι
ξεσηκώνονται απεργιακά και συντο-
νίζονται, μπορούν να νικήσουν. Αυτό
το μήνυμα έφτασε παντού. Είναι πο-
λύς ο κόσμος που εμπνέεται και αυ-
τό είναι ένα καμπανάκι ότι αλλάζου-
με πίστα. Μετά και την πετυχημένη
απεργία της 22 Απρίλη, της οποίας
το Συντονιστικό Νοσοκομείων σήκω-
σε μέσα σε δέκα μέρες το μεγάλο
βάρος της οργάνωσής της, πάμε
στην Πρωτομαγιά στις 6 Μάη με μια
ακόμη μεγαλύτερη ώθηση». 

«Τους τελευταίους δύο μήνες
στον Πειραιά έγιναν δύο συλλλαητή-
ρια με αίτημα την επίταξη των ιδιωτι-
κών κλινικών που κάλεσε το Εργατι-
κό Κέντρο και σωματεία της πόλης,
το ένα στο Μετροπολιταν και το άλ-
λο στο κέντρο του Πειραιά στο Πα-
σαλιμάνι. Έγινε επίσης, με πρωτο-
βουλία που πήρε η Ανταρσία στο Λι-
μάνι, μια κινητοποίηση στην ΠειραΪ-
κή όπου ενώσαμε όλες τις πρωτο-
βουλίες σε μια συγκέντρωση ενάν-
τια στην απόφαση του δήμου να χα-
ρίσει στην Cosco το Παλατάκι, ένα
τεράστιο σκάνδαλο», τόνισε η Τιάνα
Ανδρέου από τον τοπικό πυρήνα στο
κέντρο του Πειραιά. «Στο πλαίσιο
της καμπάνιας που έγινε ενάντια
στην απόλυση του Καταραχιά, πέρα
από το ότι ο ίδιος ήταν ομιλητής στη
συγκέντρωση του ΕΚΠ, κάναμε πα-
ρέμβαση σε μια σειρα εργατικους
χώρους. Στην περιοδεία που κάναμε
στα Λιπάσματα, οι εργαζόμενοι ήξε-
ραν και παρακολουθούσαν την εξέ-
λιξη αυτής της μάχης, στο Κερατσίνι
στο δήμο οι εργαζομενοι είχαν ήδη
βγάλει ψήφισμα. Το ίδο συνέβη και
στα νοσοκομεία της πόλης».   

«Στα Πετράλωνα καταφέραμε να
κινητοποιήσουμε την τοπική ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ αλλά και κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ
ενάντια στην απόλυση του Καταρα-
χιά. Ένας κόσμος που έχει αναφορά
στον ΣΥΡΙΖΑ μένει ξεκρέμαστος απο
τις επιλογές της ηγεσίας του και
εμείς δίνουμε μια διέξοδο για να μην
καταλήξει να πάει στο σπίτι του», τό-
νισε ο Δημήτρης Τσώλης από τους
πυρήνες του νότιου κέντρου της
Αθήνας. «Οι πυρήνες του ΣΕΚ παί-
ζουν ρόλο ώστε η εμπειρία που
έχουμε από την δράση στα συνδικά-
τα να φτάνει στις γειτονιές».

«Ξεκινήσαμε περιοδείες στις ιδιω-
τικές κλινικές, στο Ωνάσειο, στο Με-

τροπόλιταν, στο Μητέρα και στο
Υγεία προτάσσοντας την επίταξη
της ιδιωτικής υγείας», είπε ο Κώ-
στας Πολύδωρος, εργαζομενος
στην ιδιωτική υγεία από το Περιστέ-
ρι. «Μπορεί μια σειρά από σωματεία
που πρόσκεινται στο ΠΑΜΕ και ο
ίδιος ο Κουτσούμπας να θέτει το ζή-
τημα της επίταξης της ιδιωτικής
υγείας αλλά το σωματείο της ιδιωτι-
κής υγείας δεν το λέει. Άνοιξε στο
ΔΣ του σωματείου μας αυτό το ζήτη-
μα και υπήρξαν δύο διαφορετικές
θέσεις, αλλά στο τέλος απομονώθη-
κε η άποψη που έλεγε ότι δεν μπο-
ρούμε να λέμε επίταξη».

Θεσσαλονίκη
«Στην Θεσσαλονίκη είχαμε τρεις

αλλεπάλληλες κινητοποιήσεις. Στις
22 Απρίλη, την Παρασκευή των ειδι-
κευόμενων στο Ιπποκράτειο και χθες
ενάντια στην επίσκεψη Μητσοτάκη
στο Παπανικολάου. Έστειλαν την
αστυνομία για να περιφρουρήσει το
σόου που είχε προγραμματίσει. Από
παντού μας έρχονται τα μηνύματα
ότι ο κόσμος θέλει να δράσει πάνω
σε μικρά η μεγαλύτερα ζητήματα και
χρειάζεται να οργανώσουμε αυτήν
την διάθεση», τόνισε ο Γιάννης Κού-
τρας, μελος στο ΔΣ της ΕΝΙΘ. 

«Οι συνέπειες του νομοσχέδιου
Χατζηδάκη δεν αφορούν μόνο στις
εργασιακές σχέσεις», τόνισε o Σερα-
φείμ Ρίζος εκπαιδευτικός , δημοτι-
κός σύμβουλος Χανίων. «Έχει βγει
στα Χανιά το τραγικό αυτό σκάνδα-
λο των μαζικών θανάτων σε έναν οί-
κο ευγηρίας. Εγκατέλειπαν τους γέ-
ροντες χωρίς φαγητό, τους κρατού-
σαν καθηλωμένους. Η άλλη όψη του
νομίσματος ήταν ότι απέλυαν τηλε-
φωνικά τους εργαζόμενους, τους
τρώγανε τα δώρα, είναι η εικόνα
που βλέπουμε να ισχύει σε μια σειρά

από χώρους-κάτεργα. Στην Ελλάδα
δεν υπάρχουν παρά ελάχιστα δημο-
τικά γηροκομεία, οι περισσότερες
δομές είναι ιδιωτικές. Η κατάσταση
που προετοιμάζει για την εργατική
τάξη το νομοσχέδιο Χατζηδάκη έρ-
χεται να καθορίσει ακόμη και τις
συνθήκες θανάτου της εργατικής
τάξης». 

«Η καμπάνια υπογραφών συμπα-
ράστασης ενάντια στην απόλυση
του Καταραχιά στο Δρομοκαϊτειο
συνέπεσε με τις κινητοποιήσεις των
εργαζομένων εκεί και μας έδωσε την
δυνατότητα να συνδεθούμε με κό-
σμο με τον οποίο οργανώνουμε μαζί
εξόρμηση για την απεργία της Πρω-
τομαγιάς στις 6 Μάη. Στο Αττικό η
εικόνα ήταν φανταστική, οι εργαζό-
μενοι διακινούσαν ήδη το κείμενο
υπογραφών μέσα στο νοσοκομείο. Η
εκδήλωση που οργανώθηκε στην
γειτονιά στο κέντρο του Περιστερί-
ου έγινε με την πλατιά συμμετοχή
του κόσμου της Αριστεράς», τόνισε
ο Σπύρος Γεωργακόπουλος, από το
Περιστέρι.

«Είμαι μια νέα σύντροφισσα και
ένας άνθρωπος που δεν είχα επαφή
με την πολιτική και την αριστερά.
Υπήρξαν δύο ημερομηνίες ορόσημα
που ήταν και ο λόγος που μπήκα
στο κόμμα, η 7 Οκτώβρη και η 8
Μάρτη. Αποφάσισα να κατέβω και
εγώ κάτω στις 7/10 γιατί ήταν μια
ιστορική μέρα για όλους μας αλλά
και ειδικά για μένα γιατί σαν πρώην
δημοσιογράφος είχα δεχθεί απειλές
από φασίστες για το αντιφασιστικό
περιεχόμενο που ανέβαζα κατά και-
ρούς», τόνισε η Ελπίδα Ζαραδούκα
από τον πυρήνα Ιλίου. «Μέχρι τις 8
Μάρτη, όπου και μπήκα στο κόμμα,
υπήρξε μια περίοδος που παρακο-
λουθούσα τις συζητήσεις στους πυ-
ρήνες και έπαιξε αυτό ρόλο στο να

μου απαντηθούν μια σειρά από ερω-
τήματα. Στις 8 Μάρτη και για άλλη
μια φορά είδα πόσο σημαντικό είναι
να περνάμε από το ατομικό κομμάτι
στο συλλογικό. Οι μάχες κερδίζον-
τας συλλογικά και γι’ αυτό έριξα ό,τι
αναστολή είχα και μπήκα – και μπή-
κα και με φόρα. Είναι πολύ σημαντι-
κό να μεγαλώσει αυτό το κόμμα όχι
για τον ίδιο αλλά για όλο αυτόν τον
κόσμο που βρίσκεται έξω και έχει
όρεξη και θέλει να κάνει πράγματα
αλλά θεωρεί ότι είναι μόνος του».

Η ΝΔ κλατάρει
«Η κυβέρνηση της ΝΔ είναι στα

σχοινιά. Θέλει να κάνει επανεκκίνηση
γιατί καταλαβαίνει ότι κλατάρει και
ψάχνει να βρει ημερομηνία για εκλο-
γές. Ούτε αυτό είναι εύκολο αφενός
εξαιτίας της ζοφερής κατάστασης
που έχει δημιουργήσει στη διαχείρι-
ση της πανδημίας και όχι μόνο αλλά
κυρίως λόγω των αντιστάσεων που
τους ανάγκασαν να κάνουν πίσω
στην πανεπιστημιακή αστυνομία, στις
αστυνομικές επιχειρήσεις στις γειτο-
νιές, στην απόλυση του Καταραχιά,
που έγινε κέντρο για το εργατικό κί-
νημα. Έχουμε παίξει ρόλο σε αυτές
τις αντιστάσεις που αναγκάζουν όλη
την αριστερά να κινηθεί. Θέλουμε
την ενωτική δράση, και για να οξύ-
νουμε τις αντιστάσεις και να πετύ-
χουμε νίκες, αλλά και για να κερδί-
σουμε όλον εκείνο τον κόσμο που
δεν βλέπει τους αγώνες μέσα από το
κοινοβουλευτικό πρίσμα των επόμε-
νων εκλογών», τόνισε ο Γιώργος Πίτ-
τας από τον πυρήνα Γαλατσίου. 

«Οι αριθμοί της εφημερίδας στα
βόρεια προάστια έχουν ανέβει κατα-
κόρυφα το τελευταίο διάστημα και
καθοριστικό ρόλο σε αυτό έπαιξε η
σταθεροποίηση των συνεργείων της
Εργατικής Αλληλεγγύης στους χώ-

ρους εργασίας. Ένας δεύτερος λό-
γος είναι ότι το ίδιο κάναμε και στις
γειτονιές και ένας τρίτος ότι πλέον
οργανώνουμε καλύτερα τη μόνιμη
σχέση με όλα τα μέλη μας με το που
βγαίνει η εφημερίδα», τόνισε η Βασι-
λική Λιακώνη από τον πυρήνα Βρι-
λησσίων.

«Μέσα στα πανεπιστήμια ανοίγει η
συζήτηση για το πώς συνεχίζουμε.
Έχουμε συγκεκριμένη πρόταση:
Ζωντάνεμα σχολών, συντονισμός
των κομματιών της εκπαίδευσης,
σύνδεση με το εργατικό κίνημα και
σύγκρουση με την κυβέρνηση», είπε
ο Τάσος Τσιούνης, φοιτητής από
τον πυρήνα Βόλου. «Στον Βόλο είχα-
με την προηγούμενη βδομάδα κατα-
λήψεις των μαθητών αλλά δεν κατα-
φέραμε να το συντονίσουμε για κοι-
νό κατέβασμα. Χρειαζόμαστε δυνα-
μικό για να κάνουμε πράξη τις προ-
τάσεις μας. Πώς; Αυτή τη βδομάδα
προχωρήσαμε σε συγκεκριμένα ραν-
τεβού και συζήτηση με μαθητές και
φοιτητές για να οργανωθούν στο
κόμμα ενώ την ίδια στιγμή ζητάμε
την κοινή δράση, πάμε μαζί στην
σχολή να βγάλουμε συνέλευση πάμε
μαζί στο νοσοκομείο να πείσουμε
για το κοινό κατέβασμα». 

«Το μαθητικό κίνημα άνοιξε μια
από τις πρώτες μάχες αυτής της
χρονιάς. Η κυβέρνηση το μόνο που
έχει να προσφέρει στους μαθητές
είναι περισσότερη “ατομική ευθύνη”
με τα σελφ τεστ, γιατί κατά τα άλλα
είναι απασχολημένη να διαλύσει τη
δημόσια παιδεία και να εντείνει τους
ταξικούς φραγμούς με το πολυεπί-
πεδο κόσκινο που έχει στήσει από
τις μικρότερες τάξεις μέχρι τις πα-
νελλήνιες. Τώρα πρέπει να πιάσουμε
το νήμα για τις 6 Μάη και αυτό είναι
το κέντρο που βάζουμε στα σχολεία
με εκδηλώσεις την επόμενη εβδομά-
δα και εξορμήσεις με την έκδοση
του νέου Anticapitalista», είπε ο Φί-
λιππος Κοντοδήμας, μαθητής από
τον πυρήνα Βριλησσίων. 

«Παλεύουμε για τον σοσιαλισμό
μέσα από την πάλη της εργατικής
τάξης και είμαστε ενάντια στην Ευ-
ρώπη-φρούριο που καταδικάζει πρό-
σφυγες και μετανάστες να πεθαί-
νουν στα στρατόπεδα συγκέντρω-
σης», τόνισε η Δόμνα Κατημερτζή
από τον πυρήνα Νίκαιας. Έχουμε
κάνει πολλά βήματα μαζί με την Πα-
κιστανική Κοινότητα όσον αφορά
στο μεταναστευτικό, με τους πρό-
σφυγες στον ξενώνα του Ρέντη που
συμμετείχαν και στις 20 Μάρτη, Διε-
θνή μέρα ενάντια στον ρατσισμό και
ετοιμάζουν τη συμμετοχή τους στην
απεργία της Πρωτομαγιάς στις 6
Μάη. Προτείναμε στην ΚΕΕΡΦΑ να
κάνει μια αντιρατσιστική έκθεση ζω-
γραφικής με τη συμμετοχή προσφύ-
γων από τα στρατόπεδα». 
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22/4, Οργισμένη υποδοχή Μητσοτάκη στο νοσ. Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη. Φωτό:  Support Health Workers



«Δεν υπάρχουν χειρότεροι αντικει-
μενικοί και υποκειμενικοί παράγον-
τες από αυτούς με τους οποίους
βρίσκεται αντιμέτωπη σήμερα η κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη», τόνισε ο
Γιώργος Ράγκος από τον πυρήνα Ν.
Ηρακλείου. «Tο αφήγημα της κυβέρ-
νησης είναι κάνετε υπομονή οι επό-
μενες εβδομάδες είναι κρίσιμες, κά-
νετε υπομονή περνάμε το τελευταίο
μίλι, έρχονται τα εμβόλια. Όλο αυτό
είναι στον αέρα σήμερα όχι απλά
επειδή έχουμε μια κυβέρνηση ανίκα-
νη να διαχειριστεί την πανδημία αλ-
λά ένα ολόκληρο σύστημα ανίκανο.
Οι υποκειμενικοί παράγοντες βγά-
ζουν αγώνες παντού, όλος ο κόσμος
βρίσκεται στους δρόμους και κάθε
μέρα υπάρχει και μια διαδήλωση. Η
κυβέρνηση καταλαβαίνει ότι ο πολι-
τικός χρόνος την πιέζει και η μετωπι-
κή επίθεση του Χατζηδάκη είναι μια
φυγή προς τα μπρος με ένα χτύπη-
μα σε αυτό που θεωρεί απειλή: την
εργατική τάξη».

Να χτίσουμε γέφυρες
«Έχουμε ξεπεράσει τα 30 μέλη

στον πυρήνα μας και αυτό το μεγά-
λωμα δεν είναι μόνο αριθμητικό είναι
και ποιοτικό», τόνισε ο Αλέξανδρος
Κοροβέσης, φοιτητής από τον πυρή-
να Ελληνικού. «Έχουμε μια σταθερή
γραμματεία με πέντε άτομα που μπο-
ρεί να οργανώνει πολύ καλύτερα τη
βδομαδιάτικη συζήτηση αλλά και την
καλύτερη οργάνωση της δράσης. Νέ-
οι σύντροφοι αναλαμβάνουν υπευθυ-
νότητες κάνοντας τη διαφορά π.χ
στην διακίνηση του περιοδικού μας
που ανέβηκε κατακόρυφα. Οργανώ-

θηκε μαζί μας καθαρίστρια στην κινη-
τοποίηση της ΚΕΕΡΦΑ ενάντια στον
νεοναζί που κάλεσε ο δήμαρχος να
κάνει γκράφιτι. Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να
ψήφισε το ξεπούλημα του Ελληνικού
και με τα δύο χέρια αλλά ο κόσμος
του είναι απογοητευμένος από την
επιλογή. Θέλουμε να υψώσουμε γέ-
φυρες με αυτόν τον κόσμο».  

«Στις 6 Μάη θέλουμε να ενωθούν
όλες οι μάχες που βρίσκονται σε
εξέλιξη. Το νομοσχέδιο του Χατζη-
δάκη έρχεται καθυστερημένα με βά-
ση τα δικά τους χρονοδιαγράμματα
και ο λόγος είναι ότι φοβούνται το
εργατικό κίνημα. Ο κρυπτονίτης, το
υλικό που κλέβει τις δυνάμεις του
“σούπερμαν Χατζηδάκη” είναι το ερ-
γατικό κίνημα», είπε ο Γιάννης Σουμ-
πάσης, από τον πυρήνα Χαμοστέρ-
νας. «Στις παρεμβάσεις στο Δήμο
Αθήνας, στην καθαριότητα, στην
ΔΕΣΦΑ, στο ΚΕΠΥΟ στον Ευαγγελι-
σμό βρήκαμε πολύ κόσμο που ήθελε
να στηρίξει τον συνδικαλιστή “που
δεν μασάει τα λόγια του”, όπως έλε-
γαν οι συντηρητές που εργάζονται
σε εργολαβία στο νοσοκομείο και
κατέβηκαν μαζί με το σωματείο στην
πύλη του νοσοκομείου στις 22 Απρί-
λη. Τα “υπεραισιόδοξα” του ΣΕΚ
ακούγονται πλέον πολύ πιο ρεαλι-
στικά μετά τη μάχη για την επιστρο-
φή του Κώστα στη δουλειά». 

«Και στην Ξάνθη οργανώνουμε τις

6 Μάη και είμαστε σε καλό δρόμο
γιατί ήδη σωματεία και κομμάτια της
αριστεράς συντονίζονται σε αυτήν
την κατεύθυνση», τόνισε ο Τζεμαλή
Μηλιαζήμ, εκπαιδευτικός, από τον
πυρήνα Ξάνθης. «Ταυτόχρονα ανοί-
γει η μάχη για την υπεράσπιση του
περιβάλλοντος καθώς αντιμετωπί-
ζουμε τα σχέδια κυβέρνησης και επι-
χειρήσεων να φυτέψουν ανεμογεν-
νήτριες σε μια ορεινή περιοχή γεμά-
τη από παρθένα δάση και προστα-
τευόμενες περιοχές. Θέλουμε να
πάρουμε πρωτοβουλία και εδώ για
να τα σταματήσουμε. Ένα τρίτο μέ-
τωπο αφορά την Καβάλα και τα σχέ-
δια για το κλείσιμο του ανοιχτού
στρατοπέδου Ασημακοπούλου όπου
θέλουν να πετάξουν τους πρόσφυ-
γες στο δρόμο αντί να τους εξασφα-
λίζουν στέγη».

«Είμαι σχετικά νέο μέλος και αυτό
που με έκανε να ριζοσπαστικοποι-
ηθώ είναι αυτό που ζούμε με την τω-
ρινή κυβέρνηση, δηλαδή το ελληνικό
metoo και η κυβερνητική συγκάλυψη
του Λιγνάδη, η καταστολή στις γει-
τονιές, τα αντεργατικά νομοσχέδια,
όλα αυτά με έφτασαν στα όριά μου
και πήρα την απόφαση να συμμετά-
σχω σε μια συλλογικότητα και να
παλέψω», τόνισε η Ανδρονική Τασι-
ούλα από τον πυρήνα Αγίας Παρα-
σκεύης. «Συνάντησα το ΣΕΚ στις 8
Μάρτη, στη συγκέντρωση της Αγίας

Παρασκευής ενάντια στην αστυνο-
μία, πορευτήκαμε μαζί στις 20 Μάρ-
τη, σε δύο εκπαιδευτικά συλλαλητή-
ρια, στη συγκέντρωση ενάντια στην
υποχρεωτική συνεπιμέλεια. Στους
πυρήνες κάθε Τετάρτη απόγευμα γί-
νεται δουλειά πάνω στις ιδέες, με
συζητήσεις πάνω σε διάφορα θέμα-
τα που επιλέγουν τα ίδια τα μέλη με
βάση τις ανάγκες τους αλλά και στις
πλατείες όπου με τις βδομαδιάτικες
εξορμήσεις σου δίνεται η δυνατότη-
τα να αφουγκραστείς τον κόσμο».

Χανιά
«Μεγάλη συμμετοχή είχε και στα

Χανιά η υγειονομική απεργία στις 22
Απρίλη. Οι συμβασιούχες καθαρί-
στριες του νοσοκομείου οργανώνον-
ται βλέποντας τις κινητοποιήσεις των
καθαριστριών του υπουργείου Οικο-
νομικών αλλά και του Συντονιστικού
Νοσοκομείων. Πατώντας σε αυτά τα
βήματα κάποια σωματεία του ιδιωτι-
κού τομέα έκαναν μια σύσκεψη συν-
τονισμού στις 16 Απρίλη στα Χανιά
και αποφάσισαν να κατέβουν σε κι-
νητοποιήσεις τις επόμενες μέρες.
Χθες έκανε συνέλευση το δικό μου
σωματείο, των ιδιωτικών υπαλλήλων
και αποφασίσαμε ομόφωνα απεργία
για τις 6 Μάη σε κοινό κάλεσμα που
γίνεται μαζί με όλα τα άλλα σωμα-
τεία και την ΑΔΕΔΥ στην πλ Αγοράς.
Μέσα σε αυτό το κλίμα οργανώθηκε
μια νέα συντρόφισσα στον επισιτι-
σμό. Προχωράμε με εργαλείο την
Εργατική Αλληλεγγύη που δίνει τις
πολιτικές και ιδεολογικές απαντή-
σεις», είπε η Άννα Μαματσή.   

«Οι μάχες που δίνουμε αυτόν τον
καιρό δεν είναι αποκλειστικό ελληνι-
κό φαινόμενο αλλά διεθνές. Θα μπο-
ρούσαμε να αναφερθούμε σε μια
σειρά εκρήξεων την περασμένη χρο-
νιά με πιο πρόσφατες αυτές στην
Βρετανία ενάντια στην αστυνομική
βία ή στη Γαλλία με τις καταλήψεις
θεάτρων αλλά θέλω να σταθώ στο
κίνημα Black Lives Matter”, τόνισε ο
Δημήτρης Δασκαλάκης από τον πυ-
ρήνα Νέας Σμύρνης. «Ξέσπασε πέρ-
σι τον Μάη μετά την δολοφονία του
Φλόιντ και είχε ένα τεράστιο αντί-
κτυπο στο πώς εξελίχθηκαν τα
πράγματα στις ΗΠΑ και όχι μόνο.
Κατέληξε αυτές τις μέρες στην κα-

ταδίκη του Τσόβιν αλλά είναι και η
απάντηση στο ερώτημα ποιος έριξε
τον Τραμπ. Ήταν η δύναμη ενός κι-
νήματος με διάρκεια και αυτό είναι
κρατούμενο και για τον Μπάιντεν κα-
θώς οι δολοφονίες των μαύρων και
των λατίνων συνεχίζονται αλλά και
για εδώ όπου ξεκινάμε την καμπάνια
για να κλείσουν τα στρατόπεδα συγ-
κέντρωσης των προσφύγων και να
τιμωρηθούν οι πολιτικοί αυτουργοί
των θανάτων σε αυτά».

«Έχουμε μια κυβέρνηση στριμωγ-
μένη σε πολλά μέτωπα και το βλέ-
πουμε αυτό σε ακόμη ένα σημείο,
αυτό των συμβασιούχων. Οι καθαρί-
στριες του υπουργείου Οικονομικών
πήραν θετική απόφαση του δικαστη-
ρίου παραμένοντας προσωρινά στην
εργασία τους. Έχω υπάρξει συμβα-
σιούχος και ξέρουμε όλοι ότι όταν
τα δικαστήρια αρχίζουν να πηγαί-
νουν από την άλλη πλευρά και δι-
καιώνουν τους συμβασιούχους κόν-
τρα σε αντεργατικούς νόμους, αυτό
δεν γίνεται επειδή έπεσαν σε κάποι-
ον καλό δικαστή αλλά είναι συνέπεια
του τι συμβαίνει μέσα στην κοινωνία,
επειδή δημιουργείται ένα κλίμα μέ-
σα από τους αγώνες και τις απερ-
γίες. Οι αγώνες είναι η δύναμη, δεν
περιμένουμε τις εκλογές βάζουμε
μπροστά την εργατική εναλλακτική»,
είπε ο Άγγελος Σπανόπουλος από
τον πυρήνα Καλλιθέας.

«Υπάρχει η δυνατότητα η επανα-
στατική αριστερά να κερδίσει στις
γραμμές της τον κόσμο που βγαίνει
στους δρόμους. Σε αντίθεση με το
αφήγημα που αναπαραγόταν μέχρι
πρόσφατα ότι ωφελημένη από την
φθορά της ΝΔ μπορεί να βγει η
ακροδεξιά, η εικόνα είναι αντίστρο-
φη. Χθες στο Παπανικολάου επιχεί-
ρησαν και οι ακροδεξιοί του Βελό-
πουλου να κάνουν συγκέντρωση αλ-
λά δεν άνοιξαν καν πανό και αποχώ-
ρησαν», τόνισε ο Ευκλείδης Μακρό-
γλου από τη Θεσσαλονίκη. «Οι αγώ-
νες αναδεικνύουν την Αριστερά που
χρειάζεται αυτή τη στιγμή ο κόσμος.
Η εμβέλεια μας είναι πολύ μεγαλύ-
τερη από την οργανωτική μας δυνα-
τότητα και πρέπει να δώσουμε χρό-
νο και προσοχή για να κλείσουμε
αυτήν την ψαλίδα». 
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Πανεργατική Απεργία 6 Μάη
Αθήνα 11πμ, πλ. Κλαυθμώνος – 
προσυγκέντρωση 10:30πμ Υπ. Εργασίας 
Θεσσαλονίκη 10πμ Αγ.Σοφίας και Εγνατίας
Χανιά 10:30πμ πλ. Δημ. Αγοράς
Ηράκλειο 10πμ Αγ. Βενιζέλου
Πάτρα 10:30πμ Εργατικό Κέντρο Πάτρας, πλ. Όλγας
Γιάννενα 10πμ Κ.Πλατεία

Εκδηλώσεις Anticapitalista
Τετάρτη 28/4 5μμ
Ομιλητής: Αλέξανδρος Κοροβέσης
https://join.skype.com/FFrOQtm3Cjz3

Πέμπτη 29/4 5μμ
Ομιλητής: Φίλιππος Κοντοδήμας
https://join.skype.com/FFrOQtm3Cjz3

Επιμέλεια: Γιώργος Πίττας

20 Mάρτη, Αθήνα. Φωτό:  Στέλιος Μιχαηλίδης
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ΤΡΙΤΗ 27/4
ΝΙΚΑΙΑ Πλ Ρέντη 6μμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λαϊκή Αγ. Νείλος 11πμ
A.ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 6μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 6.30μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Λαϊκή 11.30πμ 
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 6μμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ 
Βαλτετσίου με Ζ. Πηγής 7μμ
ΚΥΨΕΛΗ 
Φωκίωνος Νέγρη Γερμανός 7μμ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/4
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ
Ν. ΣΜΥΡΝΗ Παλούκι Πλατεία 6.30μμ
ΞΑΝΘΗ Πλατεία 12μ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 6μμ

ΠΕΜΠΤΗ 29/4
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πασαλιμάνι 6μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
Θησέως και Ματζαγριωτάκη 6.30μμ 
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Γαλαξίας 6.30μμ
Ν. ΙΩΝΙΑ ΗΣΑΠ 12μ
ΙΛΙΟΝ Κεντρική Πλατεία 6.30μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
Τζάντε Πετρουπόλεως 6.30μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
Μουσείο ΕΑΜ Πεζόδρομος 6.30μμ
K. ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Πανόρμου 6μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 11πμ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 6μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΕΝΤΡΟ Σβώλου με Γούναρη 6μμ 
ΧΑΡΙΛΑΟΥ 
Μαρτίου με Παπαναστασίου 6μμ
ΠΑΤΡΑ Πλ. Γεωργίου 6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 1/5
ΙΛΙΣΙΑ 
Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 12μ
ΒΥΡΩΝΑΣ Αγορά 12μ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Πλ. Βαρνάβα 12μ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Πλατεία 12μ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Πλατεία 12μ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
Λαϊκή Ξηροκρήνης 11πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Μινώος 10.30πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λαϊκή Πατέλες 11.30πμ

ΤΡΙΤΗ 4/5
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Πλ Ελευθερίας 6μμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πασαλιμάνι 6μμ

Εξορμήσεις

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΡΙΤΗ 27/4, 7μμ, Skype:
bit.ly/SEKAMPELO fb: ΣΕΚ Αμπελοκήπων
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς

ΧΑΝΙΑ 
ΤΡΙΤΗ 27/4, Σύλλογος δασκάλων 7.30μμ,
fb: Σ.Ε.Κ Χανίων
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/4, 7μμ, 
fb: ΣΕΚ Νέας Ιωνίας - SEK Neas Ionias
Ομιλήτρια: Άννα Αδαμίδη

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/4, 8.30μμ, 
fb: ΣΕΚ Ν. Ηρακλείου-Αττικής
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/4, 8μμ, Skype: bit.ly/sekmaro-
usi fb: ΣΕΚ Μαρουσιού – Κηφισιάς
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/4, 8μμ, fb: ΣΕΚ Βριλήσσια
Ομιλήτρια: Βασιλική Λιακώνη

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/4, 7.30μμ, fb.com/sekxalandri
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/4, 7.30μμ fb: ΣΕΚ Χαλανδρίου
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/4, 8μμ, fb: Η Εργατική Αλλη-
λεγγύη στη Θεσσαλονίκη
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/4, 7μμ, fb: ΣΕΚ πυρήνας
Ιωαννίνων
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλλου

ΠΑΤΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/4, 6.30μμ, fb: Σ.Ε.Κ Πάτρας
Ομιλητής: Δημήτρης Μπελιάς

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/4, 7μμ,  fb: ΣΕΚ Πειραιά
Ομιλήτρια: Χαρά Μουτζούρη

ΓΚΥΖΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/4, fb ΣΕΚ Γκύζη 7.30μμ
Ομιλήτρια: Θένια Ασλανίδη

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/4, 7.30μμ, fb: ΣΕΚ Κυψελης
Ομιλήτρια: Βίκυ Βρακά

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/4, 7.45μμ ΣΕΚ Γαλατσι
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/4, 7.30μμ, fb: ΣΕΚ Πατήσια
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/4, 7μμ,  fb: ΣΕΚ Εξαρχείων
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

ΘΗΣΕΙΟ – ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/4, 7.30μμ, 
https://meet.jit.si/PyrinasThiseio 
fb: Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα –Πετρά-
λωνα, Θησείο
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/4, 7.30μμ,
https://meet.jit.si/PyrinasXamosterna
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/4, 6.30μμ, Skype: ilirida.mb2
Ομιλητής: Άγγελος Σπανόπουλος

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ – ΚΟΥΚΑΚΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/4, 7μμ, 
fb: ΣΕΚ Νέος Κόσμος-Κουκάκι
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΕΜΠΤΗ 29/4, 8μμ, 
fb ΣΕΚ Πυρήνας Κερατσινίου
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/4, 8.30μμ, fb: Η Εργατική Αλ-
ληλεγγύη στη Θεσσαλονίκη
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΒΟΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 29/4, 8μμ, 
link: bit.ly/sekvolos fb: ΣΕΚ Βόλου
Ομιλητής: Τάσος Τσιούνης

ΚΙΛΚΙΣ
ΠΕΜΠΤΗ 29/4, 8μμ 
fb: ΣΕΚ πυρήνας Κιλκίς
Ομιλητής: Λεωνίδας Μαρουλάσοβ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΠΕΜΠΤΗ 29/4, 7.30μμ, 
fb: ΣΕΚ πυρήνες Ηρακλείου
Ομιλήτρια: Νίκη Ζουγανέλη

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/4, 7μμ,  Skype: bit.ly/sekperi-
steri fb: ΣΕΚ Περιστερίου
Ομιλητής: Κώστας Λάππας

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/4, 7μμ, fb: ΣΕΚ Πετρούπολης
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/4, 7.30μμ, 
fb: ΣΕΚ Ίλιον-Αγ.Ανάργυροι
Ομιλητής: Γιάννης Μανωλάτος

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/4, 7.30μμ, fb: ΣΕΚ Αιγάλεω
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΝΙΚΑΙΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/4, 8μμ   
fb: ΣΕΚ πυρήνας Νίκαιας – Κορυδαλλού
Ομιλητής: Μάνος Καρτέρης

ΤΟΥΜΠΑ - ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/4, 8.30μμ, fb: Η Εργατική Αλ-
ληλεγγύη στη Θεσσαλονίκη
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/4, 7.30μμ, Skype: bit.ly/se-
knsmyrni fb: ΣΕΚ Νέας Σμύρνης
Ομιλητής: Δημήτρης Δασκαλάκης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/4, 8μμ, Skype: bit.ly/sekellini-
kou fb: ΣΕΚ πυρήνας Ελληνικού
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 29/4, 7μμ, 
σαλόνι εστίας Δ’ ΦΕΠΑ και Skype:
bit.ly/sekzografou fb: ΣΕΚ Ζωγράφου
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος 

ΒΥΡΩΝΑΣ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
ΠΕΜΠΤΗ 29/4, 7μμ,  
Skype: bit.ly/sekpagrati fb: ΣΕΚ Παγκράτι
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/5, 8μμ, fb: ΣΕΚ Βριλήσσια
Ομιλητής: Κώστας Φοινηνής

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/5, 7.30μμ fb: ΣΕΚ Χαλανδρίου
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/5, 7.30μμ, fb.com/sekxalandri
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/5, 8μμ, Skype: bit.ly/sekmaro-
usi fb: ΣΕΚ Μαρουσιού – Κηφισιάς
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/5, 7μμ, 
fb: ΣΕΚ Νέας Ιωνίας - SEK Neas Ionias
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

ΠανελλαδικόσυμβούλιοτουΣΕΚ Οργανώνουμετησύγκρουσημετην
κυβέρνησητηςΝέαςΔημοκρατίας

Μαρξιστικά Φόρουμ 21Απρίλη1967–πώςήρθεηχούντακαιπώςανατράπηκε

ΙΛΙΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/4, 8μμ, 
σαλόνι εστίας Δ’ ΦΕΠΑ και 
Skype: bit.ly/sekilisia fb: ΣΕΚ Ιλισίων
60 χρόνια από τη δολοφονία του Πατρίς
Λουμούμπα – Η πάλη ενάντια στην
αποικιοκρατία
Ομιλήτρια: Εύα Αντωνακοπούλου

ΞΑΝΘΗ
ΠΕΜΠΤΗ 29/4, 9.30μμ, fb: ΣΕΚ Ξάνθης

Η οργάνωση της απεργίας 6 Μάη
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/5, 8.30μμ, 
Γκράμσι: Οι Θέσεις του Απρίλη
Ομιλήτρια: Ντίνα Πετράκη

ΚΙΛΚΙΣ
ΠΕΜΠΤΗ 6/5, 8μμ, fb: ΣΕΚ πυρήνας Κιλκίς
Ένγκελς: Η διαλεκτική της φύσης
Ομιλητής: Λεωνίδας Μαρουλάσοφ

Άλλεςσυζητήσεις

Tον σοσιαλισμό, μέσα από την ανεξάρ-
τητη δράση της εργατικής τάξης
Ο καπιταλισμός δεν παίρνει διορθώσεις.
Πρέπει να ανατραπεί με την εργατική δρά-
ση. Δεν υπάρχει κοινοβουλευτικός δρόμος
προς μια τέτοια αλλαγή. Το κοινοβούλιο, ο
στρατός, η αστυνομία, η δικαιοσύνη, όλο το
αστικό κράτος λειτουργεί για να προστατεύ-
σει τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης.
Οι εργάτες δημιουργούν όλο τον πλούτο μέ-
σα 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 παραγω-

γή και την διανομή σύμφωνα με τις ανθρώπι-
νες ανάγκες.

Tον διεθνισμό
Στην παγκόσμια οικονομία κυριαρχούν οι με-
γάλες πολυεθνικές. Μόνο εάν παλέψουμε
όλοι μαζί σε παγκόσμιο επίπεδο, μπορούμε
να σταματήσουμε τους πλούσιους και δυνα-
τούς 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 απομονωμένη
επανάσταση όπως ο Οκτώβρης του ’17 ηττή-
θηκε κάτω από την πίεση της παγκόσμιας
αγοράς. Αυτό άνοιξε τον δρόμο για την επι-
κράτηση του Στάλιν και την μετατροπή της
Ρωσίας σε κρατικό καπιταλισμό. Του ίδιου
τύπου καθεστώτα δημιουργήθηκαν αργότε-

ρα 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 εργατι-
κής τάξης. Είμαστε αντίθετοι σε μια Ελλάδα
– φρούριο, κομμάτι μιας Ε.Ε – φρούριο, που
καταδικάζει πρόσφυγες και μετανάστες να
πεθαίνουν στα σύνορά της και να αντιμετω-
πίζουν ρατσιστικές διακρίσεις αν καταφέ-
ρουν να τα περάσουν. 
Υποστηρίζουμε το δικαίωμα όλων των αν-
θρώπων, ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή και
φύλο καθώς και όλους τους καταπιεσμένους
να οργανώνουν την αντίστασή τους. Υποστη-
ρίζουμε όλα τα αυθεντικά εθνικοαπελευθε-
ρωτικά 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 κα-
ταστρέφει τον πλανήτη μέσα από το κυνήγι
του κέρδους και τους ανταγωνισμούς.

Το επαναστατικό κόμμα
Αυτοί που μας κυβερνάνε είναι δυνατοί γιατί
είναι οργανωμένοι, γιατί ελέγχουν τον πλού-
το, τα ΜΜΕ, τα δικαστήρια και τον στρατό.
Για να συγκρουστεί μ’ αυτή την δύναμη, η
εργατική τάξη χρειάζεται να είναι κι αυτή ορ-
γανωμένη. Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα,
έχει σαν στόχο να φέρει τους ακτιβιστές του
κινήματος μαζί με την εργατική τάξη. Το επα-
ναστατικό κόμμα είναι αναγκαίο για να δυνα-
μώσει το κίνημα, να οργανώσει τον κόσμο
μέσα σ’ αυτό και να βοηθήσει να αναπτυχ-
θούν εκείνες οι ιδέες και εκείνες οι στρατηγι-
κές που θα μπορέσουν ν’ ανατρέψουν συνο-
λικά τον καπιταλισμό. 

Παλεύουμεγια
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Στις 26 Απρίλη 1936 έγινε ο πρώτος γύ-
ρος των βουλευτικών εκλογών στην Γαλ-
λία. Όταν μια βδομάδα μετά, στις 3

Μάη, μετρήθηκαν οι ψήφοι του δεύτερου γύ-
ρου, το αποτέλεσμα έδειξε ολοκάθαρα θρίαμ-
βο της Αριστεράς, που κατέβηκε στις εκλογές
συνασπισμένη στο Λαϊκό Μέτωπο και συγκέν-
τρωσε το 57,2% των ψήφων. Τα κόμματα του
Λαϊκού Μετώπου κατέκτησαν τις 386 από τις
608 έδρες της βουλής. 

Ήταν η πρώτη φορά που πρωθυπουργός γι-
νόταν ένας σοσιαλιστής, ο Λεόν Μπλουμ, ηγέ-
της του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Ήταν ένα
σοκ για τη γαλλική δεξιά. Ένας βουλευτής
της, ο Ξαβιέ Βαλά είπε μέσα στην αίθουσα της
βουλής ότι «η αρχαία γη των Γαλατών και των
Ρωμαίων για πρώτη φορά στην ιστορία της θα
κυβερνηθεί από ένα Εβραίο». Λίγες μέρες με-
τά ένας όχλος από ακροδεξιά αποβράσματα
επιτέθηκε στον Μπλουμ, «τον περιτομημένο
ερμαφρόδιτο» όπως τον αποκαλούσε μια δε-
ξιά εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας. 

Στην άλλη, τη δική μας, πλευρά επικρατού-
σε χαρά και ελπίδα. Τον Φλεβάρη του 1936
άρχισε να προβάλλεται σε εκδηλώσεις μια ται-
νία που είχε παραγγείλει το Γαλλικό ΚΚ για τις
ανάγκες της προεκλογικής εκστρατείας. Με
ένα πρωτοποριακό μοντάζ εναλλάσσονταν
σκηνές από επίκαιρα, δραματοποιημένοι διά-
λογοι εργατών, εργατριών αλλά και αφεντικών
και ανάμεσά τους παρεμβάλλονταν σύντομες
ομιλίες γνωστών στελεχών του κόμματος. Την
είχε σκηνοθετήσει ένας από τους πιο σημαντι-
κούς σκηνοθέτες, ο Ζαν Ρενουάρ. Κι ο τίτλος
της ήταν “Η ζωή μας ανήκει”. 

Θεσμοί
Στις τελευταίες σκηνές της ταινίας διαφορε-

τικές πορείες ενώνονται τραγουδώντας τη Διε-
θνή. Όμως, για το Κομμουνιστικό Κόμμα, που
είδε τις ψήφους, τις έδρες και τα μέλη του να
εκτοξεύονται στα ύψη το Μάη του 1936, η
εκλογική νίκη ήταν η επιβεβαίωση της μεγάλης
στροφής που είχε κάνει το κόμμα τον προ-
ηγούμενο χρόνο. Το Λαϊκό Μέτωπο έδινε κά-
ποιες ασαφείς υποσχέσεις για μετριοπαθείς
κοινωνικές μεταρρυθμίσεις. Όμως, το βασικό
του γνώρισμα ήταν η υπεράσπιση των θεσμών
της Τρίτης Γαλλικής Δημοκρατίας και η επί-
κληση του έθνους. Η Ουμανιτέ, η εφημερίδα
του κόμματος, σχολίαζε την επόμενη μέρα της
εκλογικής νίκης ότι πλέον δεν είναι μόνο η Δε-
ξιά «που μπορεί να μιλάει στο όνομα της Γαλ-
λίας». 

Όμως, η νίκη δεν ήταν ούτε των «θεσμών»
ούτε της «Γαλλίας». Ήταν του εργατικού κινή-
ματος που είχε περάσει στην αντεπίθεση από
τις αρχές του 1934. Το κέντρισμα το έδωσε η
απειλή της ακροδεξιάς και των φασιστών. 

Στις αρχές της χρονιάς η Γαλλία συγκλονι-
ζόταν από την οικονομική και πολιτική κρίση.
Από διάφορες πλευρές ακούγονταν σχέδια και
ευχές για «ισχυρή εκτελεστική εξουσία». Τα
σκάνδαλα που ξεσπούσαν έκαναν ακόμα πιο
εκρηκτική την κατάσταση. Η αποκάλυψη του
«σκανδάλου Σταβίσκι» τον Γενάρη oδήγησε
στην παραίτηση του πρωθυπουργού Καμίλ Σο-
τέμπ. Τον διαδέχθηκε ο Εντουάρ Νταλαντιέ.

Οι φασίστες κέρδιζαν έδαφος, επιδιδόμενοι
σε μια υστερική εκστρατεία ενάντια στην «κλε-
πτοκρατία» της Δημοκρατίας –το γεγονός ότι
ο Σταβίσκι ήταν Εβραίος (από την Ουκρανία)
ήταν αιχμή της δημαγωγίας τους. Στις 6 Φλε-
βάρη οι παραστρατιωτικές οργανώσεις των
βετεράνων που ελέγχονταν από την ακροδεξιά

κάλεσαν διαδήλωση και πολιόρκησαν το κοινο-
βούλιο. Συγκρούστηκαν με την αστυνομία και
υπήρχαν δεκαπέντε νεκροί. 

Ο Νταλαντιέ, ηγέτης του Ριζοσπαστικού
Κόμματος παραιτήθηκε και τη θέση του πήρε
ο Γκαστόν Ντουμέρζ, που προσπάθησε να κυ-
βερνήσει με διατάγματα και να περάσει μια
Συνταγματική αναθεώρηση όπως την ήθελαν
οι υποστηρικτές της «ισχυρής εξουσίας».

Ο Ντουμέρζ δεν τα κατάφερε αλλά ο κίνδυ-
νος ήταν ορατός. Η ακροδεξιά, το φασιστικό
«πεζοδρόμιο» μπορούσε να καθορίζει τις πολι-
τικές εξελίξεις. Η κρίση των «θεσμών» είχε
φτάσει στο απόγειό της. 

Αντεπίθεση
Η 12 Φλεβάρη ήταν μια σημαδιακή μέρα.

Στις πόλεις της Αυστρίας, την «κόκκινη Βιέν-
νη», το Λιντς, τη Στάγιερ, η πολιτοφυλακή των
Σοσιαλιστών συγκρούστηκε με τις παραστρα-
τιωτικές ομάδες, το στρατό και την αστυνομία
του Αυστριακών φασιστών που έλεγχαν την
κυβέρνηση. Ο «αγώνας του Φλεβάρη» θα κρα-
τούσε τέσσερις μέρες. Οι εργάτες ηττήθηκαν.
Όμως, η αντίστασή τους ηλέκτρισε το εργατι-
κό Παρίσι. 

Για την ίδια μέρα, 12 Φλεβάρη, οι δυο εργα-
τικές συνομοσπονδίες η CGT και η CGT-U (του
Γαλλικού ΚΚ) είχαν καλέσει απεργία ενάντια
στους φασίστες. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα  κάλε-
σε σε διαδηλώσεις και την τελευταία στιγμή το
Κομμουνιστικό Κόμμα κάλεσε κι αυτό. Στο Πα-
ρίσι οι δυο πορείες ενώθηκαν και το σύνθημα
που κυριαρχούσε ήταν «Ενότητα! Ενότητα!». 

Εκείνη την μέρα έγιναν 346 διαδηλώσεις σε
όλη τη χώρα στις οποίες συμμετείχαν περίπου
1 εκατομμύριο άνθρωποι. Στις 161 συμμετεί-
χαν από κοινού κομμουνιστές και σοσιαλιστές.
Ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Η βάση επέβαλε στις
ηγεσίες την ενότητα. Μέχρι την προηγούμενη
μέρα η ηγεσία του ΚΚ κατάγγελλε τους «σο-
σιαλφασίστες».

Όμως, εκείνη η 12 Φλεβάρη δεν σημαδεύτη-
κε μόνο από τις επιβλητικές διαδηλώσεις. «Κα-

τέγραψε» την πρώτη επιτυχημένη Γενική
Απεργία στην ιστορία της Γαλλίας. Ο συνολι-
κός αριθμός των απεργών έφτασε τα 4,5 εκα-
τομμύρια. Η επιτυχία αναπτέρωσε την αυτοπε-
ποίθηση του εργατικού κινήματος. 

Ένα σημαδιακό επεισόδιο εκτυλίχτηκε στη
Ρενό Μπιγιανκούρ. Το εργοστάσιο είχε ξεκινή-
σει να χτίζεται μόλις το 1929 με τις πιο σύγ-
χρονες προδιαγραφές, την πιο σκληρή εντατι-
κοποίηση στους ρυθμούς δουλειάς και πλή-
ρως απαλλαγμένο από το «μικρόβιο» του συν-
δικαλισμού. 

Στις 12 Φλεβάρη εκατοντάδες εργάτες
έσπασαν τις κινητές καντίνες που είχε φέρει η
εργοδοσία στο χώρο μετά τις 6 Φλεβάρη για
να «ηρεμήσει τα πνεύματα» και να δείξει πόσο
φρόντιζε το αφεντικό την «οικογένεια». 

Και στη συνέχεια εφηύραν μια νέα μορφή
απεργίας, την greve tournante, «περιστρεφό-
μενη απεργία», όπου τα τμήματα απεργούσαν
με την σειρά για λίγη ώρα. Δυο χρόνια μετά η
Ρενό Μπιγιανκούρ θα γινόταν το σύμβολο των
καταλήψεων των εργοστασίων. 

Εν τω μεταξύ η νέα αυτοπεποίθηση της ερ-
γατικής τάξης είχε άμεσο πολιτικό αντίκτυπο.
Ουσιαστικά έγειρε την πλάστιγγα των πολιτι-
κών συσχετισμών προς τ’ αριστερά. Η ακροδε-
ξιά δεν εξαφανίστηκε αλλά δεν ξανατόλμησε
να διεκδικήσει το «πεζοδρόμιο» στα σοβαρά. 

Οι ηγεσίες των δυο αριστερών κομμάτων,
αναγκάστηκαν να συνάψουν μια συμφωνία
«ενότητας» το καλοκαίρι του 1934. Δεν πρό-
βλεπε τίποτα συγκεκριμένο: «οι διπλωματικές
διαπραγματεύσεις, οι γεμάτες συναίσθημα
ομιλίες, οι χειραψίες, η συμμαχία χωρίς επανα-
στατικό περιεχόμενο κι η προδοσία των μα-
ζών», επεσήμαινε, και σωστά, ο Τρότσκι. 

Όμως, οι «μάζες» κινούνταν. Οι απεργιακές
κινητοποιήσεις πύκνωναν, κάποιες φορές νι-
κούσαν, άλλες όχι. Αλλά είχαν περάσει πια οι
μέρες που ο Ντεβοητέν, ο εργοστασιάρχης-
σχεδιαστής αεροπλάνων μπορούσε να τριγυρ-
νάει στο εργοστάσιό του ουρλιάζοντας «απα-
γορεύονται τα σοβιέτ» όταν έβλεπε δυο εργά-
τες να συζητάνε. 

Οι τοπικές εκλογές του Οκτώβρη του 1934
και του Μάη του 1935 έδωσαν μια γεύση του
που φυσούσε ο άνεμος. Οι ψήφοι του Κομμου-
νιστικού Κόμματος αυξήθηκαν, σε κάποιες πε-
ριπτώσεις θεαματικά. Το ίδιο και των Σοσιαλι-
στών. Το Ριζοσπαστικό Κόμμα, αντίθετα έχασε
ψήφους προς όλες τις κατευθύνσεις: και προς
τ’ αριστερά και προς τα δεξιά. 

Κι όμως, με αυτό το κόμμα επέλεξαν να συ-
νεργαστούν οι ηγεσίες της Αριστεράς, με
πρωτοβουλία του ΓΚΚ. Η δικαιολογία ήταν ότι
οι Ριζοσπάστες ήταν η έκφραση των «μεσαίων
στρωμάτων» και άρα επρόκειτο για διεύρυνση
του «ενιαίου εργατικού μετώπου». 

Στην πραγματικότητα όλοι γνώριζαν ότι οι
Ριζοσπάστες ήταν ένα αστικό κόμμα. Όπως
έγραφε ο Τρότσκι, ήταν: «το καλύτερα προ-
σαρμοσμένο στις παραδόσεις και προκαταλή-
ψεις των μικροαστών πολιτικό εργαλείο της
μεγάλης αστικής τάξης».

Όμως, αυτές οι προειδοποιήσεις για τις κα-
ταστροφικές συνέπειες της ταξικής συνεργα-
σίας με τα κόμματα των αστών, έμοιαζαν
υπερβολικές μέσα στο κύμα του ενθουσια-
σμού που έφερε τελικά τον θρίαμβο του Απρί-
λη-Μάη του 1936. 

Πριν καν αναλάβει τα καθήκοντά του ο
Μπλουμ, η εργατική τάξη μπήκε σε κίνηση.
Ένα κύμα απεργιών άρχισε να φουντώνει και
στις 28 Μάη «έσκασε η βόμβα»: οι εργάτες
στη Ρενό Μπιγιανκούρ απεργούν και έχουν κα-
ταλάβει το εργοστάσιο. 

Τις επόμενες μέρες εκατομμύρια κατέβηκαν
σε απεργία και οι καταλήψεις απλώθηκαν από
τα εργοστάσια στα πολυκαταστήματα. Κόκκι-
νες σημαίες στις πύλες, γιορτές στα προαύ-
λια, αυτές ήταν οι εικόνες εκείνου του Ιούνη. 

Έτσι αναγκάστηκαν οι καπιταλιστές να δώ-
σουν παραχωρήσεις, τις περίφημες Συμφω-
νίες της Ματινιόν (πρωθυπουργική κατοικία).
Η πιο εμβληματική δεν υπήρχε καν στο προ-
εκλογικό πρόγραμμα του Λαϊκού Μετώπου: οι
δυο βδομάδες πληρωμένη άδεια. Αλλά οι
απεργίες και οι καταλήψεις συνεχίζονταν.
«Όλα είναι δυνατά!» έλεγε ένα σύνθημα που
άρχισε να αποκτάει απήχηση. 

Φρένο
Εκείνη την στιγμή η ηγεσία  του ΓΚΚ πάτησε

φρένο. Ο Μορίς Τορέζ, ο ηγέτης του κόμμα-
τος συνόψισε στη φράση «Πρέπει να μάθουμε
να σταματάμε μια απεργία». Τα κατάφερε, δεν
υπήρχε εναλλακτική ηγεσία ριζωμένη στους
χώρους δουλειάς και στις γειτονιές.

Ενάμισι χρόνο μετά οι κατακτήσεις του ’36
είχαν χαθεί μέσα από τις συστηματικές πιέσεις
των καπιταλιστών και τους συμβιβασμούς της
κυβέρνησης. Ο ενθουσιασμός άρχισε να δίνει
τη θέση του στην απογοήτευση. Τελικά, οι
«αστοί δημοκράτες» σύμμαχοι, ξεφορτώθηκαν
την Αριστερά και από την κυβέρνηση. 

Το Λαϊκό Μέτωπο είχε κάνει τα πρώτα του
βήματα σε μια απεργία υπεράσπισης του Ντα-
λαντιέ απέναντι στους φασίστες το '34. Αυτός
ο Νταλαντιέ, ο αρχηγός του Ριζοσπαστικού
Κόμματος ήταν ξανά πρωθυπουργός τον Νο-
έμβρη του 1938 όταν η κατάργηση της βδομά-
δας των 40 ωρών πυροδότησε μια γενική
απεργία που απέτυχε. 

Στη Ρενό, οι εργάτες αναγκάστηκαν να
βγουν με τα χέρια ψηλά μέσα από τις γραμμές
των μπάτσων που τους κλωτσούσαν και τους
έβριζαν με έναν αξιωματικό να φωνάζει: «πάρε
μια για τον Μπλουμ, μια για τον Τορέζ, μια για
τον Τιμπό» (τον πρόεδρο του συνδικάτου).

Τον Ιούλη του 1940 η ίδια βουλή που είχε
εκλεγεί το 1936 ψήφιζε να παραχωρήσει τις
υπερεξουσίες στο στρατάρχη Πεταίν, στο καθε-
στώς της συνεργασίας με τους ναζί (το ΓΚΚ εί-
χε τεθεί εκτός νόμου). Αυτή ήταν η πικρή κατά-
ληξη της «μεγάλης ελπίδας» που είχε υποσχε-
θεί η Αριστερά του κοινοβουλευτικού δρόμου. 

Λέανδρος Μπόλαρης

ΓΑΛΛΙΑ 1936
Από τη φασιστική
απειλή στη νίκη του
Λαϊκού Μετώπου



Νο 1469, 27 Απρίλη 2021 Βιβλίασελ.14 εργατικη αλληλεγγυη

Μ
α

ρ
ξι

σ
μ

ό
ς 

κα
ι 
ισ

το
ρ

ία

Πασχαλιάτικο δεκαήμερο
προσφορών με έκπτωση 30% σε
όλες τις εκδόσεις του οργανώνει
το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο μέχρι 
και την Πρωτομαγιά. 
Αξιοποιήστε την ευκαιρία 
για τις αγορές σας.

Tη Μεγάλη Πέμπτη 29 Απρίλη 
στις 6μμ ελάτε στη Φειδίου 14 
για να διαλέξετε τα βιβλία σας και
να συζητήσουμε με τη Σταυρούλα
Πανίδου, μια από τις συγγραφείς 
του νέου βιβλίου «Το 1821 και 
οι αστικές επαναστάσεις».

Επισκεφθείτε τo site μας 

www.marxistiko.gr και 
κάνετε τις παραγγελίες σας online.
Ξεκινήστε έναν ανοιχτό λογαριασμό
στο Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο με έκ-
πτωση 25% στις εκδόσεις του ΜΒ και
10% σε όλους τους τίτλους.

Φειδίου 14 
πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ 
τηλ. 2105247584
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ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η εξέγερση 
των φιλάθλων
νίκησε

Το 2009 ο Αρσέν Βενγκέρ, πρώην προπονητής της Άρσεναλ,
είχε δηλώσει «προφητικά» ότι σε 10 χρόνια ίσως να έχουμε
μια ευρωπαϊκή λίγκα αφού τα χρήματα από το Champions

League δεν είναι αρκετά για τις μεγάλες ομάδες. 

Το 2018 είχε κάνει νέα δήλωση, αναφέροντας ότι μια τέτοια
λίγκα είναι αναπόφευκτη αφού «το να μοιράζονται χρήματα ανά-
μεσα στις μεγάλες και τις μικρές ομάδες θα δημιουργήσει πολλά
προβλήματα». 

Μπορεί, λοιπόν, η είδηση της δημιουργίας της European Super
League (ESL) να έπεσε σαν βόμβα το βράδυ της Κυριακής 18
Απριλίου, αλλά δεν ήταν κάτι που δεν περιμέναμε. 

Οι 12 ομάδες που την ίδρυσαν (Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Γιουνάι-
τεντ, Μάντσεστερ Σίτι, Τσέλσι, Άρσεναλ, Τότεναμ από την Αγγλία,
Γιουβέντους, Μίλαν, Ίντερ από την Ιταλία και Ρεάλ Μαδρίτης, Ατλέ-
τικο Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα από την Ισπανία) στην ανακοίνωση
με την οποία ενημέρωναν για την απόφασή τους, τόνιζαν ότι το
υπάρχον οικονομικό μοντέλο, αυτό του Champions League, είναι
ασταθές και η πανδημία του κορωνοϊού επιτάχυνε τις συνέπειες. 

Να σημειώσουμε ότι οι 20 πλουσιότερες ομάδες στον κόσμο
αναμένεται να χάσουν περίπου 2 δισεκατομμύρια λίρες μέχρι το
τέλος αυτής της σεζόν εξαιτίας της Covid-19. 

Οι «12» κινήθηκαν επιθετικά, μην υπολογιζόντας κανένα και μπο-
ρεί να περίμεναν αντιδράσεις, όχι όμως στον βαθμό που είδαμε. 

Από το πρώτο δευτερόλεπτο της ανακοίνωσης οι οπαδοί των
ομάδων εξεγέρθηκαν. Όχι μόνο στα social media, όπου έμειναν
μόνο τα διαβόητα bots να στηρίζουν τη νέα κλειστή λίγκα. 

Το έκαναν με διαδηλώσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν
οι οπαδοί της Τσέλσι πριν από το ματς με την Μπράιτον. Η πικέτα
που κρατούσε ένας οπαδός των «μπλε» και έγραφε «Θέλουμε τις
κρύες νύχτες μας στο Στόουκ» με ένα ποιητικό τρόπο αποτύπωνε
αυτό που είναι το ποδόσφαιρο για τους οπαδούς. Να μπορεί ο
αδύναμος να αντιμετωπίσει τον ισχυρό και να τον νικήσει. 

Οι αντιδράσεις απλώθηκαν και στους παίκτες, τους προπονη-
τές, τις ομάδες που δεν θα είχαν ευκαιρία να αγωνιστούν σε αυ-
τή την κλειστή λίγκα, ακόμα και στην UEFA και στη FIFA (πιο χα-
λαρά). 

Στη διαμάχη έσπευσαν να τοποθετηθούν πολιτικοί από τον
Μπόρις Τζόνσον και τον Εμανουέλ Μακρόν μέχρι τον Κυριάκο
Μητσοτάκη για να βελτιώσουν την εικόνα τους στην κοινωνία. 

Την καλύτερη απάντηση σε όλους αυτούς την έδωσε ο παλιός
αρχηγός της Λίβερπουλ, Τζέιμι Κάραγκερ που έστειλε το παρα-
κάτω μήνυμα στον Βρετανό πρωθυπουργό: «Μείνε έξω από αυτό
τσαρλατάνε. Οι φίλοι σου είναι που δίνουν συμβόλαια δισεκατομ-
μυρίων λιρών στους δικούς τους φίλους! Και μην αναφέρεσαι
καν στους φιλάθλους του ποδοσφαίρου αφού το περιοδικό που
έβγαζες είχε “σταυρώσει” τους υποστηρικτές της Λίβερπουλ με-
τά το Χίλσμπορο». 

Η διάρκεια ζωής της European Super League ήταν λιγότερη
από 48 ώρες αφού κάτω από την τεράστια πίεση των κινητοποι-
ήσεων των οπαδών, ειδικά στις αγγλικές ομάδες, το εγχείρημα
κατέληξε σε φιάσκο. 

Ήταν μια μεγάλη νίκη για όσους εναντιώνονται στην απόλυτη
εμπορευματοποίηση του παιχνιδιού. Όμως, δεν πρέπει να υπάρ-
χουν αυταπάτες. Όσο οι ομάδες ανήκουν σε άπληστες πολυεθνι-
κές επιχειρήσεις, αυτός ο «πόλεμος» θα συνεχίζεται. Άλλωστε, οι
πολιτικές της UEFA αυτές εξυπηρετούν και έτσι γεννήθηκε το
«τέρας» της ESL. 

Ο προπονητής της Λιντς, Μαρσέλο Μπιέλσα το έθεσε με τον
καλύτερο τρόπο: «Η λογική που εξουσιάζει τον κόσμο - και το πο-
δόσφαιρο δεν είναι έξω από αυτό - είναι οι πλούσιοι να γίνονται
πλουσιότεροι και οι φτωχοί να γίνονται φτωχότεροι. Αν αυτός εί-
ναι ο κανόνας στον κόσμο, προς τι τόση έκπληξη;».

Νεκτάριος Δαργάκης

Μαχητική απάντηση 
στον έλεγχο της ενημέρωσης
Τις τελευταίες ημέρες τα βλέμμα-

τα στράφηκαν στην ΕΡΤ, μετά
την καταγγελία της συναδέλφισ-

σας Μάχης Νικολάρα για άσκηση λογο-
κρισίας στην εκπομπή της. Φοβάμαι,
πως η λέξη λογοκρισία, μειώνει τη διά-
σταση του θέματος, καθώς εντάσσεται
σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, σφυρηλάτη-
σης της επικαιρότητας με ειδήσεις που
εγκωμιάζουν την κυβέρνηση και το έρ-
γο της και πρόσωπα που εναρμονίζον-
ται με αυτό.

Γι’ αυτό τον λόγο, με την ανάληψη
της κυβερνητικής θητείας από τη Νέα
Δημοκρατία, διορίστηκε πρόεδρος της
ΕΡΤ ο διευθυντής του γραφείου Τύπου
του πρωθυπουργού, Κωνσταντίνος
Ζούλας, και είδαμε εκπομπές να κό-
βονται, καταξιωμένους συναδέλφους
να εκτοπίζονται από τα μικρόφωνα και
στη θέση τους να έρχονται συνάδελφοι
ενοικιαζόμενοι, που η σχέση εργασίας
τους είναι τόσο ρευστή ώστε να μην
αποκλίνουν καθόλου από τη γραμμή
του καναλιού.  

Βέβαια είδαμε και άλλους συναδέλ-
φους να τους απαξιώνει και να τους εκ-
θέτει η ΕΡΤ, όπως τη συναδέλφισσα από
το Βόρειο Αιγαίο, η οποία ήταν έτοιμη

να βγει στο δελτίο απευθείας από τη δυ-
τική Λέσβο, έχοντας δίπλα της τον Δή-
μαρχο και 4.000 διαδηλωτές και «κόπη-
κε» και αυτή και ο δήμαρχος με εντολή
γενικού διευθυντή ειδήσεων, διότι δεν
μετακινήθηκε ώστε να μην φαίνεται το
πλήθος των διαδηλωτών. Ο ίδιος ο δή-
μαρχος τότε έγραψε στα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης πως είναι η πρώτη φορά
που τον λογόκριναν πριν καν ανοίξει το
στόμα του. 

Για να μην πούμε για εκείνη την εντο-
λή που δόθηκε στους συντάκτες των πε-
ριφερειακών σταθμών όταν τους κόπηκε
η δυνατότητα ανάρτησης στην ιστοσελί-
δα, πως τα κείμενά τους θα στέλνονται
στο email του προϊστάμενου ενημέρω-
σης και αυτός θα κάνει τις ανάλογες
ενέργειες για τη δημοσίευσή τους. Και
βέβαια ποντάροντας στην έλλειψη προ-
σωπικού, δικαιολογεί η ΕΡΤ τη μη κάλυ-
ψη θεμάτων με αντιπολιτευτική διάστα-
ση, όπως κινηματικά κ.λπ.

Ενωμένοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει
να σταματήσουμε αυτή την τακτική.
Δεν αρκούν οι ανακοινώσεις των Ενώ-
σεων και της ΠΟΣΠΕΡΤ. Κι επειδή αυ-
τό δεν συμβαίνει μόνο στην ΕΡΤ, αλλά
και στην πλειοψηφία των ιδιωτικών τη-

λεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών,
θα πρέπει να το παλέψουμε οι εργαζό-
μενοι στον Τύπο συνολικά με απεργίες
και διαδηλώσεις. 

Εκτός από την κατευθυνόμενη ενημέ-
ρωση που μας επιβάλλουν έχουμε πολ-
λούς λόγους να διαδηλώσουμε. Στις 22
Απρίλη πέρασε ο νόμος που δίνει την
έκδοση των συντάξεων σε ιδιώτες δικη-
γόρους και φοροτεχνικούς και μετά το
Πάσχα θα πάει στη Βουλή το νομοσχέ-
διο για τα εργασιακά που ουσιαστικά
καταργεί το οχτάωρο, μειώνει τους μι-
σθούς αφού ισοφαρίζει τις υπερωρίες
με ρεπό, καθιερώνει τις ατομικές συμ-
βάσεις, επιτίθεται στο δικαίωμα στην
απεργία και απαγορεύει τις καταλή-
ψεις, άρα έχουμε πολλούς λογούς να
βγούμε να διαδηλώσουμε ενάντια στην
κυβερνητική πολιτική. Μια καλή ευκαι-
ρία να δείξουμε στην κυβέρνηση ότι
δεν θα υποταχτούμε στα σχέδια της εί-
ναι στις 6 Μάη, στη διαδήλωση για την
Εργατική Πρωτομαγιά στην Κλαυθμώ-
νος. Οι εργαζόμενοι στην Τηλεόραση
και τα Ραδιόφωνα θα είμαστε εκεί.

Ειρήνη Φωτέλη,
εργαζόμενη στην ΕΡΤ

Ακρόπολη, τσιμέντο και οίκος DIOR
Ατύχημα ανάπηρου επισκέπτη της

Ακρόπολης καταγγέλλει ο συνοδός
του στις 19/4. Η αιτία είναι τα κατα-
σκευαστικά λάθη στα έργα προσβασιμό-
τητας της Ακρόπολης. Το αποτέλεσμα
ήταν ο επισκέπτης να χτυπήσει στο πρό-
σωπο και να χρειαστεί οκτώ ράμματα.

O συνοδός συμπληρώνει: “Φώναζα
απελπισμένος να έρθει ένας γιατρός
γιατί σκέφτηκα ότι είμαι σ' ένα μνημείο
παγκόσμιας κληρονομιάς και θα υπάρ-
χει σήμερα τουλάχιστον, την παγκόσμια
ημέρα μνημείων, που ανέβηκαν χιλιάδες
άνθρωποι εκεί πάνω, ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ και
ένα ασθενοφόρο παρκαρισμένο από κά-
τω! Κανένας γιατρός, ούτε καν ασκού-
μενος, κανένα ασθενοφόρο”.

Το τσιμέντωμα της Ακρόπολης είναι
ένα σκάνδαλο που έχει σοκάρει. Και
για να το δικαιολογήσει, η κυβέρνηση
επικαλέστηκε την προσβασιμότητα των

αναπήρων. Η πραγματικότητα που
αποκαλύπτει το ατύχημα είναι εξοργι-
στική. Το δικαίωμα των ανάπηρων στην
πρόσβαση στα ιστορικά μνημεία εργα-
λειοποιήθηκε για να ξεπλύνει αφενός
την εισβολή ιδιωτών στην Ακρόπολη
και αφετέρου ένα έργο που σχεδιάστη-
κε μόνο και μόνο για να χωράνε περισ-
σότεροι άνθρωποι στο μνημείο –για τα
κέρδη του τουρισμού δηλαδή.

Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του ο
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Διπλωματού-
χων Ανωτάτων Σχολών: “Η προστασία,
η συντήρηση, η διάσωση και η ανάδει-
ξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, επα-
φίονται στην «καλή προαίρεση» των χο-
ρηγών... Στοχεύουν στην επισκεψιμότη-
τα περισσότερων –ταυτόχρονα– τουρι-
στών, αλλά και στην αξιοποίηση ενδε-
χομένως και «άλλων εκδηλώσεων, εμ-
πορικού χαρακτήρα»”.

Στις 23/4, ο γαλλικός οίκος μόδας Ch-
ristian Dior ανακοίνωσε πως θα πραγμα-
τοποιήσει την παρουσίαση της ενδιάμε-
σης κολλεξιόν του για το 2022 στην Αθή-
να, στις 17 Ιουνίου 2021. Το Γαλλικό
Πρακτορείο Ειδήσεων μετέδωσε πως ο
οίκος «θα αποδώσει φόρο τιμής στην εμ-
βληματική φωτογράφιση στην Ακρόπολη
πριν από 70 χρόνια». Το δημοσίευμα
που όλο χαρά ανακοίνωνε ότι η παρου-
σίαση θα γίνει στην Ακρόπολη αποσύρ-
θηκε άρον άρον μετά τις αντιδράσεις. 

Αυτή η αδίστακτη κυβέρνηση, μπρο-
στά στο άνοιγμα του τουρισμού βάζει
σε κίνδυνο τις ζωές των εργαζόμενων
στον κλάδο (και όχι μόνο), αλλά και τα
ίδια τα μνημεία που αποτελούν παναν-
θρώπινη κληρονομιά, δίνοντάς τα βορά
στους ιδιώτες. Πρέπει να την τσακί-
σουμε πριν τα διαλύσει όλα.

Α.Φ.

Hκατάσταση που έχει διαμορφωθεί στον
Ερυθρό με τη μετατροπή του σε covid

νοσοκομείο χωρίς καμία ενίσχυση σε προσω-
πικό έχει ξεσηκώσει τους εργαζόμενους. 

Με πρωτοβουλία γιατρών του νοσοκομείου έγινε συνέλευ-
ση το μεσημέρι της Δευτέρας 26/4, όπου αποφασίστηκε
στάση εργασίας 12μ – 3μμ την Τετάρτη 28/4, με συγκέντρω-
ση στην πύλη του νοσοκομείου και κάλεσμα σε σωματεία και
φορείς της γειτονιάς για συμπαράσταση. «Στη συνέλευση η
οργή ξεχείλιζε» μεταφέρει η Νίκη Αργύρη που βρέθηκε με
συνεργείο της Εργατικής Αλληλεγγύης στο νοσοκομείο.

«Συμμετείχαν δεκάδες εργαζόμενοι. Χαρακτη-
ριστική η καταγγελία ότι στη χτεσινή εφημερία
τρεις παθολόγοι έπρεπε να καλύψουν έναν

αριθμό ασθενών που πλησίαζε τους 300. Καθοριστική ήταν η
παρέμβαση του Κώστα Καταραχιά, προέδρου του Συλλόγου
Εργαζομένων στον Αγ.Σάββα και μέλους του Δ.Σ της ΕΙΝΑΠ,
τόσο ως έμπνευση από το παράδειγμα των κινητοποιήσεων
ενάντια στην απόλυσή του, αλλά κι ως απάντηση στις προ-
κλήσεις της διοικήτριας του Ερυθρού που αμφισβητούσε τη
νομιμότητα της συνέλευσης».  

Σ.Μ.

ΕΡΥΘΡΟΣ



Το τελευταίο δίμηνο, η απειλή του πολέ-
μου περικύκλωσε την Ουκρανία με με-
γαλύτερη ένταση από ποτέ, τα τελευ-

ταία εφτά χρόνια. Η Ρωσία έκανε μεγάλη κινη-
τοποίηση στρατευμάτων, φέρνοντας πάνω
από 100 χιλιάδες στρατιώτες σε απόσταση
αναπνοής από τα ουκρανικά σύνορα, αλλά και
στη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία πήρε
ντε φάκτο από την Ουκρανία το 2014.

Το μήνυμα που στάλθηκε διεθνώς ήταν ότι
είναι πιθανή μια μεγάλης κλίμακας σύγκρουση
μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, που δεν θα πε-
ριοριστεί στον έλεγχο ούτε της Κριμαίας, ούτε
των δύο αυτονομημένων “Λαϊκών Δημοκρα-
τιών”, του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ. Η Ρω-
σία έκανε λόγο απλώς για “ασκήσεις” μέσα
στο έδαφός της, αλλά υπήρχαν αναφορές για
στήσιμο ακόμη και στρατιωτικών νοσοκομεί-
ων, ενώ στρατηγοί δεν δίσταζαν να κάνουν
αναφορές σε “υπαρξιακά” ερωτήματα για το
μέλλον της Ουκρανίας ως κράτους.

Μετά από ένα γύρο διεθνών επικοινωνιών, η
“άσκηση” τελείωσε. Παρότι η άμεση απειλή
του πολέμου πλέον απομακρύνθηκε, η ένταση
κάθε άλλο παρά έχει τελειώσει. Έτσι κι αλ-
λιώς, η ένταση δεν ξεκίνησε από τις ρωσικές
στρατιωτικές κινήσεις, αλλά κορυφώθηκε με
αυτές. Από το περασμένο καλοκαίρι, έχει σπά-
σει στην πράξη η όποια εκεχειρία επικρατού-
σε μέσα στην Ουκρανία, στη σύγκρουση με
τις αυτονομημένες Λαϊκές Δημοκρατίες.

Και τους τελευταίους μήνες, ο Ουκρανός
πρόεδρος, Ζελένσκι, έκανε κινήσεις και δηλώ-
σεις που έδειχναν προς τη σύγκρουση. Τον
Φλεβάρη μετακίνησε στρατεύματα και βαρύ
οπλισμό προς την Ανατολή, έκανε αναφορές
στην επιστροφή της Κριμαίας στην Ουκρανία,
ζητούσε από τις ΗΠΑ, τη Βρετανία και τον Κα-
ναδά να εμπλακούν και να πιέσουν τη Ρωσία
ώστε να ξανανοίξει η διαπραγμάτευση για το
τι συμβαίνει στο Ντονμπάς (όπως αποκαλείται
συνήθως συνολικά η ζώνη των δύο αυτονομη-
μένων κρατών), αλλά και να επισπευστεί η δια-
δικασία για να γίνει η Ουκρανία μέλος του ΝΑ-
ΤΟ. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο μιας συνολικό-
τερης πολιτικής σύγκρουσης μέσα στην Ου-
κρανία, μεταξύ των διαφορετικών πτερύγων
της άρχουσας τάξης, ο Ζελένσκι προχώρησε
σε κυρώσεις εναντίον “φιλο-Ρώσων”, όπως
τους αποκαλεί ο ίδιος, καπιταλιστών, κανα-
λαρχών και πολιτικών.

Η επιλογή του Πούτιν να κάνει μεγάλης κλί-
μακας κινητοποίηση ήταν διεθνές μήνυμα ότι
κάθε τέτοια κίνηση μπορεί να έχει σαν αποτέ-
λεσμα έναν γενικευμένο πόλεμο. Στρατιωτικοί
αναλυτές σχολιάζουν ότι οι μετακινήσεις των
ταγμάτων έγιναν με “θεατρικό” τρόπο, ώστε
να γίνουν αντιληπτές διεθνώς. Όχι με τον τρό-
πο του 2014, όταν ο σκοπός ήταν γρήγορες
κινήσεις που θα δημιουργούσαν τετελεσμένα
στην Ανατολική Ουκρανία.

Στην πραγματικότητα, ο κίνδυνος πολέμου,
συνδέεται με πολύ μεγαλύτερους ανταγωνι-
σμούς που ξεφεύγουν από τις “Λαϊκές Δημο-
κρατίες”. Στο σταυροδρόμι αυτών των αντα-
γωνισμών συνεχίζει να βρίσκεται η Ουκρανία,
και ο λαός της πληρώνει αυτή τη διασταύρω-
ση ανάμεσα στις φιλοδοξίες της ουκρανικής
άρχουσας τάξης με τις παρεμβάσεις των ιμπε-
ριαλιστών. Για τη Ρωσία, η Ουκρανία συνεχίζει
να είναι κομμάτι της “πίσω αυλής” της, όπως
ήταν με διαφορετικό τρόπο στην εποχή της
τσαρικής αυτοκρατορίας και με ακόμη πιο συ-
νολικό τρόπο στην εποχή του σταλινισμού. Για
τις ΗΠΑ είναι ένα από τα σημεία που μπορούν

να αξιοποιήσουν ώστε να περιορίσουν τη ρω-
σική επιρροή στην ΕΕ και την περιφέρειά της.

Αστάθεια
Το 2014 αυτή η δυναμική οδήγησε σε πόλε-

μο που μέχρι σήμερα έχει κοστίσει σχεδόν 15
χιλιάδες νεκρούς. Η άρχουσα τάξη της χώρας
είχε σκιστεί στα δύο όσον αφορά την προοπτι-
κή της μεγαλύτερης ενσωμάτωσης στην ΕΕ
και το ΝΑΤΟ ή στην ισορροπία με τις επιθυ-
μίες της Ρωσίας. Η εξέλιξη του πολέμου, η
απώλεια της Κριμαίας και η διαιώνιση της πο-
λεμικής σύγκρουσης μέσα στα επίσημα σύνο-
ρα της χώρας, προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη
κρίση στο πολιτικό σκηνικό. Αντίθετα με τις
προβλέψεις που έκαναν λόγο για “φασιστικο-
ποίηση” της Ουκρανίας, οι προεδρικές εκλο-
γές του 2019 έφεραν τον Ποροσένκο (τον
πρόεδρο που ηγήθηκε της σύγκρουσης με τη
Ρωσία) από το 54% στο 16%, ενώ στις κοινο-
βουλευτικές εκλογές το κόμμα του κατέρρευ-
σε στο 8%. Όσοι πίστευαν ότι οι φασίστες,
που είχαν παίξει ρόλο δεξιού εξτρέμ στο κατά
τα άλλα “δημοκρατικό” μπλοκ υπέρ της ΕΕ θα
έβγαιναν κερδισμένοι από αυτή την κρίση,
έπεσαν έξω. Βγήκαν επίσης χαμένοι και γύρι-
σαν στο περιθώριο. Ο Ζελένσκι, ένας κωμικός
ηθοποιός, του οποίου η μόνη εμπειρία από
πολιτική ήταν ότι υποδυόταν τον… “πρόεδρο
της Ουκρανίας”, τελικά εκλέχθηκε πρόεδρος
με 73% στο δεύτερο γύρο εναντίον του Πορο-
σένκο.

Ο Ζελένσκι εκλέχθηκε με τη ρητορική του
ξεπεράσματος της διχοτόμησης της ουκρανι-
κής πολιτικής, και δίνοντας σημάδια ότι προ-
σπαθεί να βρει γέφυρες προς Ανατολή και Δύ-
ση ταυτόχρονα. Όμως, ο διχασμός στην άρ-
χουσα τάξη είναι βαθύτερος από μια απλή
“ιδεολογική” διαφορά και συνδέεται με δίκτυα
συμφερόντων και ολιγάρχες που έχουν ανοι-
χτές μπίζνες με εταιρείες σε ΕΕ, ΗΠΑ και Ρω-
σία. Έτσι, σε κάθε κίνησή του, αναδυόταν η
αλληλοσφαγή ανάμεσα στις διαφορετικές

πτέρυγες στα ΜΜΕ, τον κρατικό μηχανισμό,
τους δικαστές κλπ. Κι έτσι το τελευταίο τρίμη-
νο οι επιλογές του, με τις πολεμικές απειλές
προς το Ντονμπάς, έμοιαζαν να μιμούνται τον
Ποροσένκο το 2014.

Ο ερχομός του Μπάιντεν στο Λευκό Οίκο
έγινε δεκτός από ένα κομμάτι των δυτικόφι-
λων Ουκρανών εθνικιστών σαν ευκαιρία για
επανακατάκτηση των αυτονομημένων περιο-
χών και αμφισβήτησης του καθεστώτος της
Κριμαίας. Μέχρι πρόσφατα όμως, η κυβέρνη-
ση Ζελένσκι παραπονιόταν στα διεθνή μέσα
ότι παρά τις προσδοκίες, ο Μπάιντεν δεν είχε
σηκώσει ακόμη το τηλέφωνο στις κλήσεις του
Ζελένσκι. Ο Μπάιντεν αποκάλεσε τον Πούτιν
δολοφόνο, αύξησε τις κυρώσεις σε βάρος της
Ρωσίας με αφορμή τη δίωξη του αντιπολιτευό-
μενου Ναβάλνι, αλλά δεν ήταν διατεθειμένος
να προκληθεί ένας γενικευμένος πόλεμος που
θα έβαζε σε καινούργια κρίση ολόκληρη την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, έκανε πρόσκληση
στον “δολοφόνο” Πούτιν να συναντηθούν σε
ουδέτερο έδαφος. Τελικά η συνεννόηση για
αποκλιμάκωση έγινε μέσα από τις επαφές της
ρώσικης στρατιωτικής ηγεσίας με την αμερι-
κάνικη και από τηλεφωνήματα του Πούτιν με
Μέρκελ και Μακρόν. Η αλήθεια είναι ότι όλοι
τους είναι δολοφόνοι. Και σαν δολοφόνοι φτά-
νουν να συνομιλούν και να τα βρίσκουν, όταν
πρώτα έχουν τρομοκρατήσει και έχουν κάνει
επίδειξη του πόσο αδίστακτοι είναι. Μ’ αυτό
τον περίπλοκο τρόπο, έφτασε κι ο Ζελένσκι
στην πολυπόθητη επικοινωνία με τον Μπάιν-
τεν.

Για το κομμάτι της ουκρανικής άρχουσας
τάξης που θέλει να πάρει τη ρεβάνς για το
2014, ο μόνος δρόμος είναι να προκαλέσει
επέμβαση της Ρωσίας και να δημιουργηθεί κά-
ποιου είδους διεθνής κρίση. Γι’ αυτό και ο
αναπληρωτής επιτελάρχης του Πούτιν βγήκε
και έκανε την κυνική δήλωση ότι την Ουκρανία
την κυβερνάνε “παιδιά που παίζουν με σπίρτα”
και πως αν ξεκινήσει σύγκρουση θα είναι “η

αρχή του τέλους της Ουκρανίας”. 
Από τη μεριά τους οι ΗΠΑ βρήκαν πάτημα

να πιέσουν την ΕΕ και ιδιαίτερα τη Γερμανία
να βάλει φρένο στον αγωγό Nord Stream 2,
ιδιοκτησίας της ρωσικής Gazprom, που θα
φέρνει αέριο από τη Ρωσία προς τη Γερμανία
μέσω Βαλτικής Θάλασσας και είναι κατά 95%
τελειωμένος. Ήδη βουλευτές και των Ρεπουμ-
πλικάνων και των Δημοκρατικών έχουν περά-
σει νομοθεσία για επιβολή νέων κυρώσεων
(και κατά γερμανικών εταιρειών) με αφορμή
τον Nord Stream 2. Η Μέρκελ απάντησε στις
πιέσεις λέγοντας πως το ρωσικό αέριο ήδη
έρχεται στην Ευρώπη, απλώς ο νέος αγωγός
παρακάμπτει προφανώς την Ουκρανία. Ο
Μπάιντεν καθώς διαμορφώνει τα επόμενα βή-
ματα της αμερικάνικης ιμπεριαλιστικης πολιτι-
κής έχει να ισορροπήσει ανάμεσα σε αυτές τις
κόντρες και την διατυπωμένη ανάγκη να μει-
ώσει την ένταση με την ΕΕ, για να συγκεντρώ-
σει δυνάμεις κατά της Κίνας. Έχει ανάγκη τη
γερμανική συναίνεση και όσον αφορά το μέλ-
λον του Αφγανιστάν, και της Μέσης Ανατολής,
και του εμπορικού πολέμου κατά της Κίνας.

Έτσι, η Ουκρανία παραμένει έδαφος για
τσαλαπάτημα και από τις δυο μεριές. Η ρώσι-
κη απειλή δίνει επιχειρήματα στον ουκρανικό
εθνικισμό και στην αναζήτηση αγκαλιάς προς
την ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Το ΔΝΤ συνεχίζει να
ελέγχει την κάνουλα των δανείων και της λιτό-
τητας στο Κίεβο. Το ΑΕΠ της χώρας είναι 20%
κάτω από τα επίπεδα πριν το 2014, και η πολι-
τική σκηνή ακόμη πιο πολυδιασπασμένη και
εύθραυστη. Ο κορονοϊός σαρώνει με σχεδόν
400 νεκρούς κάθε μέρα. Και μέσα σε όλα αυ-
τά, η άρχουσα τάξη κοιτάζει σαν μόνη λύση
προς τα εμπρός μια νέα πολεμική σύγκρουση,
την οποία ούτε οι ΗΠΑ, ούτε η ΕΕ φαίνονται
διατεθειμένοι να αναλάβουν για χάρη της.

Νίκος Λούντος

ΔΙΕΘΝΗ εργατικη αλληλεγγυη 

ΟΥΚΡΑΝΙΑ Ξανά στο σταυροδρόμι 
των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών

30/3, Απεργία σε μεταλλοβιομηχανία 24.000 εργατών. Η ενότητα και οι αγώνες της εργατικής τάξης 
είναι η απάντηση στους εθνικισμούς

Διαβάστε επίσης
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