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Η επίθεση στα συνδικάτα θα μείνει στα χαρτιά

Η Μαρία Ζαχαρία, γραμματέας του Ερ-
γατικού Κέντρου Πειραιά, στην παρέμ-
βασή της ανέφερε ότι το ν/σ «καταργεί

ουσιαστικά το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας,
αντικαθιστώντας το με μια ανεξάρτητη αρχή
με διοικητή που θα βγαίνει με ανοιχτό διαγωνι-
σμό, αλλά θα τον εγκρίνει η κυβέρνηση. Σιγά
μην είναι από τη μεριά των εργαζομένων. Θα
βρουν κάποιον “άριστο” του ΣΕΒ. Απελευθε-
ρώνει τις απολύσεις, αφού καταργεί τη δυνα-
τότητα επαναπρόσληψης σε άκυρες απολύ-
σεις. Πουθενά σε όλη την Ευρώπη δεν υπάρ-
χει η θεσμοθέτηση του απεργοσπαστικού μη-
χανισμού, αλλά τον θεσμοθετούν τώρα με το
προσωπικό ασφαλείας στις απεργίες στο ένα
τρίτο του προσωπικού. Την Τρίτη το απόγευμα
σαν ΕΚΠ κάνουμε σύσκεψη σωματείων για να
μην κατέβει καν το ν/σ».

«Θεωρώ κι εγώ ότι οι δυναμικές συγκεντρώ-
σεις στις 6 Μάη στην Αθήνα και σε άλλες με-
γάλες πόλεις δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι δεν
θα δεχτούν αυτό το νομοσχέδιο», είπε η Μα-

ρία Κοτρώνη, πρόεδρος του σωματείου των
εργολαβικών της ΔΕΣΦΑ. «Η κυβέρνηση αυτή
έχει μεταφέρει όλες τις ευθύνες της στην ατο-
μική ευθύνη των πολιτών, στους επαγγελμα-
τίες της Υγείας, στους εκπαιδευτικούς, ενώ
εξασφαλίζει το ακαταδίωκτο στους επιστήμο-
νες που γνωμοδοτούν κατά παραγγελία σε αυ-
τά που θέλει η κυβέρνηση. Χωρίς συνδικάτα
σίγουρα θα καταλήξουμε στην ατομική δια-
πραγμάτευση των εργαζομένων. Εμείς ως ερ-
γολαβικοί έχουμε βιώσει αυτή την κατάσταση
εδώ και πολλές δεκαετίες, δεν είχαμε κανένα
εργασιακό δικαίωμα κατοχυρωμένο, ούτε δι-
καίωμα αποζημίωσης και συνταξιοδότησης,
ούτε καν βεβαίωση προϋπηρεσίας. Καταφέρα-
με πριν ένα χρόνο από τους 350 εργολαβικούς
εργαζόμενους να απορροφηθούν με μόνιμες
σχέσεις εργασίας 233 και συνεχίζουμε για
τους υπόλοιπους».

«Στη Θεσσαλονίκη στις 6 Μάη η διαδήλωση
είχε μεγάλη δυναμική και με χαρακτήρα πα-
νεργατικής απεργίας παρόλο που δεν καλού-
σε καν το Εργατικό Κέντρο», σημείωσε ο Γιάν-
νης Κούτρας, γιατρός στο Ιπποκράτειο, αντι-
πρόεδρος της ΕΝΙΘ. «Τα συνδικάτα μας δέ-
χτηκαν επίθεση, αλλά εν τέλει ενισχύθηκαν. Κι-
νείται τώρα πολύ περισσότερος κόσμος, όπως
οι ειδικευόμενοι γιατροί που έχουν καιρό να
βγουν σε κινητοποίηση. Οι συμβασιούχοι μαζι-
κοποιούν τα σωματεία και κερδίζουν παρατά-
σεις. Μετά το τέλος Οκτώβρη λήγουν οι συμ-
βάσεις χιλιάδων που λόγω κορονοϊού παραμέ-
νουν στα νοσοκομεία. Η μονιμοποίησή τους εί-
ναι μια μάχη που θα εξαρτηθεί από το αν θα
περάσει το ν/σ του Χατζηδάκη, πόσο πιο δυνα-
τά θα είναι τα συνδικάτα και ποιος θα είναι ο
συσχετισμός δυνάμεων συνολικά.  Σαν ΕΝΙΘ
συμμετείχαμε σε σύσκεψη των συνδικάτων και

βγήκε πρόγραμμα με μια σειρά συμβολικές κι-
νητοποιήσεις με κατάληξη απογευματινό συλ-
λαλητήριο την Τρίτη 18/5, ενώ υπάρχουν
μπροστά συνελεύσεις γιατρών και διαδικασίες
σωματείων».

Στη συζήτηση πήραν επίσης τον λόγο η Αγ-
γελική Γεωργούλη, μηχανικός στον Άγιο Σάβ-
βα, η Αργυρή Ερωτοκρίτου, γιατρός και μέλος
ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων Γεννηματάς,
η Τιάνα Ανδρέου, μέλος ΔΣ ΟΣΥΟ, ο Θωμάς
Κατσαρός, εργαζόμενος στο Βυζαντινό Χρι-
στιανικό Μουσείο, ο Πάνος Γκαργκάνας, διευ-
θυντής της Εργατικής Αλληλεγγύης, ο Βασί-
λης Μυρσινιάς, μπουφετζής, μέλος της κίνη-
σης «Καμαριέρα», ο Στέλιος Γιαννούλης, τα-
μίας ΣΕΠΕ Γλυφάδας-3Β, ο Νίκος Χατζάρας,
μέλος ΔΣ Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Αμ-
πελοκήπων-Μενεμένης, ο Νίκος Τουρνάς, μέ-
λος ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων ΑΑΔΕ και ο
Κώστας Πολύδωρος, μέλος ΔΣ Συνδικάτου
Ιδιωτικής Υγείας Αθήνας.

Μάνος Νικολάου

Με πλούσια συζήτηση, συμ-
μετοχή εκατοντάδων εργα-
ζόμενων από πολλούς κλά-

δους και χιλιάδες προβολές πραγ-
ματοποιήθηκε η διαδικτυακή εκδή-
λωση της Εργατικής Αλληλεγγύης
με θέμα «Η επίθεση στα συνδικάτα
θα μείνει στα χαρτιά», εν όψει της
μεγάλης μάχης ενάντια στο νομο-
σχέδιο του Χατζηδάκη.

Την εκδήλωση άνοιξε η Μαργαρί-
τα Συγγενιώτου, οργανωτική γραμ-
ματέας της ΠΟΘΑ: «Ο επικοινωνια-
κός τίτλος του νομοσχεδίου Χατζη-
δάκη είναι “το ν/σ που δίνει δύναμη
στον εργαζόμενο”. Η υπερωρία,
σύμφωνα με τη νέα ρητορική, γίνε-
ται κάτι το θετικό που είναι δικαίω-
μα του εργαζόμενου. Δεν είναι έτσι.
Οφείλει να είναι ασύμφορη για τον
εργοδότη, ώστε να είναι έκτακτη.
Γιατί αν χρειάζεσαι σε μόνιμη βάση
υπερωρίες σημαίνει ότι έχεις λιγό-
τερο προσωπικό απ’ όσο χρειάζε-
σαι. Αποσιωπάται ότι η επιλογή για
τα ρεπό είναι του εργοδότη και όχι
του εργαζόμενου. Μας λένε ότι το
νομοσχέδιο βάζει τέλος στην παρά-
νομη απλήρωτη υπερωριακή απα-
σχόληση. Σωστό. Γιατί σταματάει να
είναι παράνομη, την νομιμοποιεί».

Συνέχισε ο Κώστας Καταραχιάς,
πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων
Αγ. Σάββα, τονίζοντας ότι «η κυβέρ-
νηση επιτίθεται σε αυτό που την
έχει κάνει να είναι σε απομόνωση,
στα συνδικάτα και στους απεργια-
κούς αγώνες. Στοχεύει πολύ στα
“δυνατά” κομμάτια της εργατικής
τάξης, όπως τα νοσοκομεία, που
παίζουν πρωτοπόρο ρόλο αυτή τη
στιγμή. Από τότε που κατάφερε η
αντικαπιταλιστική αριστερά να κερ-
δίσει το σωματείο στον Άγιο Σάββα
και μετά να συγκροτήσει το Συντονι-
στικό Νοσοκομείων, τα αποτελέ-

σματα ήταν τεράστια. Οι επιτροπές
αγώνα οργάνωναν τις μάχες από τα
κάτω με αποτέλεσμα να δυναμώ-
νουν και οι αγωνιστές σε κάθε χώ-
ρο. Αναγκάσαμε την ηγεσία της ΠΟ-
ΕΔΗΝ να βγάζει απεργίες, εμείς να
τις οργανώνουμε από τα κάτω και
να τις μαζικοποιούμε, όπως στις
22/4. Αυτά προσπαθεί να σπάσει η
κυβέρνηση με το ν/σ Χατζηδάκη,
αλλά και με τη στοχοποίηση του
σωματείου μας στο δικό μου πρό-
σωπο. Όμως δεν τα κατάφερε. Αυ-
τοί απομονώνονται κι εμείς δυναμώ-
νουμε».

Τον κύκλο των ομιλητών έκλεισε ο
Τάσος Αναστασιάδης, από τον Συν-
τονισμό Εργατικής Αντίστασης, ο
οποίος υπογράμμισε ότι: «Το νομο-
σχέδιο του Χατζηδάκη έχει δύο κεν-
τρικά σημεία: την απλήρωτη δου-
λειά και το χτύπημα στον συνδικαλι-

σμό. Όλη την προηγούμενη χρονιά,
αυτό που έκανε η κυβέρνηση είναι
να δίνει λεφτά στους πλούσιους φί-
λους της. Αλλά αυτά μέσα στην κρί-
ση δεν είναι αρκετά, οπότε με το ν/σ
βάζει τους εργαζόμενους να δου-
λεύουν περισσότερες ώρες με λιγό-
τερα λεφτά, ώστε να περνάνε αυτά
τα λεφτά στις τσέπες των αφεντι-
κών. Αυτά που μας λένε, ότι φέρνει
νέες δυνατότητες για τους εργαζό-
μενους δεν έχουν καμία σχέση με
τους καθημερινούς εκβιασμούς που
βιώνει ο κόσμος της δουλειάς από
τα αφεντικά. Και το ότι θα καταγρά-
φονται ηλεκτρονικά οι υπερωρίες
στο ΕΡΓΑΝΗ προς υπεράσπιση του
εργαζόμενου πάλι δεν ισχύει. Όλοι
έχουμε τουλάχιστον έναν γνωστό
που ήταν δηλωμένος στο ΕΡΓΑΝΗ
με αναστολή, αλλά δούλευε κανονι-
κά μαύρα. Ταυτόχρονα εξασφαλίζει

την κατάργηση της Κυριακάτικης
Αργίας επιτρέποντας σε περισσότε-
ρους χώρους να ανοίγουν. Έφτα-
σαν να παρουσιάζουν ότι το ν/σ
βοηθάει τις γυναίκες να λύσουν τα
θέματα της σεξουαλικής παρενό-
χλησης, την ώρα που δίνει τη δυνα-
τότητα στα αφεντικά να καθορίζουν
το ωράριο και άρα τους δίνει μια
ακόμα ευκαιρία για σεξουαλική πα-
ρενόχληση.

Συλλογικότητα
Την ίδια ώρα χτυπάει τη δυνατό-

τητα των εργαζόμενων να λειτουρ-
γούν συλλογικά στον χώρο δουλει-
άς με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι
με την ατομική διαπραγμάτευση
των εργαζόμενων με το αφεντικό. Ο
δεύτερος είναι να μην μπορούν οι
εργαζόμενοι πρακτικά να βγάλουν
απεργία. Γιατί θα πρέπει να εξα-

σφαλίσουν ότι ηλεκτρονικά θα συμ-
μετάσχει το 50%+1 για να αποφασί-
σει για την απεργία, ότι θα έχει ενη-
μερωθεί μέρες πριν το αφεντικό και
ότι το 33% των εργαζόμενων θα
πρέπει να δουλεύει εκείνη τη μέρα
για να είναι προσωπικό ασφαλείας.
Απαγορεύεται να είσαι το πρωί στην
πύλη για να παρέμβεις στους απερ-
γοσπάστες γιατί θα θεωρηθεί ψυχο-
λογική βία, θα κηρυχθεί η απεργία
παράνομη και θα πρέπει να δώσεις
αποζημίωση στο αφεντικό, να πας
φυλακή ή να απολυθείς.

Ο λόγος για τον οποίο η κυβέρνη-
ση, πέρα από την κλιμάκωση της εκ-
μετάλλευσης, προχωράει στο χτύ-
πημα της δυνατότητάς τους να αντι-
στέκονται, είναι γιατί βλέπει ότι με-
τά από ενάμιση χρόνο πανδημίας, οι
απεργίες και τα συλλαλητήρια δεν
έχουν σταματήσει, ο κόσμος δεν
φοβήθηκε, αλλά βγήκε και κέρδισε
μέσα στην πανδημία. 

Μπορούμε να σταματήσουμε την
επίθεση της κυβέρνησης. Η εικόνα
της Πρωτομαγιάτικης Απεργίας στις
6 Μάη είναι από τις πιο σημαντικές
παρακαταθήκες. Είδαμε μια από τις
πιο μεγάλες κινητοποιήσεις των τε-
λευταίων χρόνων παρά την προσπά-
θεια της κυβέρνησης να τη διασπά-
σει βάζοντας την αργία την Τρίτη
του Πάσχα μαζί με τη ΓΣΕΕ. 

Οργανώνουμε για την κλιμάκωση
των αγώνων. Είναι πολύτιμη εμπει-
ρία του Συντονιστικού των Νοσοκο-
μείων. Το Συντονιστικό οργάνωσε
από τα κάτω τον κόσμο για να παίρ-
νει πρωτοβουλίες και να δίνει τις
μάχες, συγκρότησε και ένωσε τους
εργαζόμενους ανεξάρτητα με το αν
είναι γιατρός, νοσηλευτής, συμβασι-
ούχος ή μόνιμος. Αυτό οργανώνο-
πυμε να κάνουμε σε κάθε χώρο
δουλειάς».

Οργανώνουμε τις μάχες παντού

6/5, Πανεργατική απεργία στην Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Καθημερινά έρχεται στην επιφάνεια
με τον πιο τραγικό και εξοργιστικό
τρόπο όλη η σήψη αυτού του συ-

στήματος. Μέσα σε συνθήκες πανδη-
μίας, ακόμη και τα μέτρα αντιμετώπισής
της μετατρέπονται σε εργαλεία κατα-
στροφής. Το Ισραήλ, που διαφημίζεται
ως πρωταγωνιστής των εμβολιασμών,
σπέρνει τον θάνατο με τους βομβαρδι-
σμούς στη Γάζα. Τα «πακέτα» στήριξης
της οικονομίας μετατρέπονται σε πρω-
τοφανή αύξηση του πλούτου στα χέρια
των δισεκατομμυριούχων. Το «άνοιγμα»
της οικονομίας μετά το λοκντάουν γίνε-
ται επίθεση στα εργατικά δικαιώματα με
το νομοσχέδιο Χατζηδάκη. 

Μέσα στον τελευταίο χρόνο, η παγκό-
σμια οικονομία συρρικνώθηκε. Τα μέτρα
στήριξης που ανακοίνωσαν οι κεντρικές

τράπεζες για την αντιμετώπιση αυτής
της οικονομικής βουτιάς έφτασαν συνο-
λικά τα 9 τρισεκατομμύρια δολάρια. Αλ-
λά η απληστία των καπιταλιστών είναι τέ-
τοια που μέσα σε αυτές τις συνθήκες ο
αριθμός των δισεκατομμυριούχων του
κόσμου ανέβηκε κατά 700 και έφτασε
τους 2700. Και ο πλούτος που έχουν στα
χέρια τους αυξήθηκε από 5 σε 13 τρισε-
κατομμύρια! 

Θυσίες για το κέρδος
Πρόκειται για τρομακτικά στοιχεία που

έφερε στη δημοσιότητα η εφημερίδα
Φαϊνάνσιαλ Τάιμς που προφανώς δεν
μπορεί να κατηγορηθεί για «λαϊκισμό».
Το φθηνό χρήμα δεν πάει σε επενδύσεις,
γίνεται τζόγος στα χρηματιστήρια και λί-
γοι, ελάχιστοι κερδοσκόποι συγκεντρώ-
νουν στα χέρια τους σχεδόν όλα τα λε-
φτά από τα «μέτρα στήριξης».

Οι προκλήσεις δεν σταματούν εδώ. Ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έδωσε
στη δημοσιότητα έκθεση που δείχνει ότι
οι κυβερνήσεις μπορούσαν να είχαν στα-
ματήσει την εξάπλωση του κορονοϊού αν
είχαν κινηθεί έγκαιρα. Την ίδια στιγμή, οι
πολυεθνικές του φαρμάκου έτρεχαν να

αρπάξουν την ευκαιρία. Το αφεντικό της
Μοντέρνα ομολογεί σε συνέντευξή του
ότι μέχρι τον Φλεβάρη του 2020 δίσταζε
να επενδύσει στην έρευνα για εμβόλιο
επειδή είχε αμφιβολίες αν ο κορονοϊός
θα εξαπλωθεί. Αλλά, όταν είδε να απλώ-
νεται ο ιός από τη Γουχάν της Κίνας στις
άλλες χώρες, έτρεξε να αξιοποιήσει τα
επιστημονικά ευρήματα που υπήρχαν
ήδη. Η αξία των μετοχών της Μοντέρνα
εκτοξεύτηκε στα ύψη.

Αυτή είναι η τρομακτική αλήθεια. Ο κα-
πιταλισμός είναι ένα σύστημα που φρενά-
ρει την επιστημονική έρευνα όταν δεν
βλέπει προοπτική κέρδους, έστω κι αν
αυτό σημαίνει εκατομμύρια νεκρούς. Και
μόλις δει μπροστά του τα κέρδη, τρέχει
να τα συσσωρεύσει στα χέρια των «λίγων
και εκλεκτών».

Αυτή την εγκληματική κατάσταση υπη-
ρετούν και ο Μητσοτάκης με τους
υπουργούς του. Ο Δένδιας τρέχει στη
Μέση Ανατολή να στηρίξει το δολοφόνο
Νετανιάχου. Ο Χατζηδάκης τρέχει να δέ-
σει τα χέρια των συνδικάτων για να μπο-
ρούν οι τζογαδόροι να ρουφήξουν ανε-
νόχλητοι τα «πακέτα» του Ταμείου Ανά-
καμψης. 

Αλλά δεν θα τους αφήσουμε. Τα συλ-
λαλητήρια αλληλεγγύης στην Παλαιστί-
νη έρχονται να συνδεθούν με τις απερ-
γίες ενάντια στον Χατζηδάκη. Ενώνον-
τας, συνδέοντας τους αγώνες, μπορού-
με να τσακισουμε τα σχέδιά τους. Και να
ανοίξουμε το δρόμο για μια κοινωνία
απαλλαγμένη από τα εγκλήματα του κα-
πιταλισμού.

Γενική απεργία και διαδηλώσεις έγιναν την Τρίτη
18/5 στη Δυτική Όχθη, στη Λωρίδα της Γάζας και
στο Ισραήλ. Η εικόνα ερημιάς που παρουσίαζαν

πόλεις όπως η Γιάφα την ώρα που η Εργατική Αλληλεγ-
γύη πήγαινε στο τυπογραφείο έδειχναν την επιτυχία της
απεργίας. Η απεργία καλέστηκε αρχικά από μια ομπρέλα
αραβικών οργανώσεων και κομμάτων που λειτουργούν
μέσα στο Ισραήλ. Τα σωματεία της εκπαίδευσης και των
δικηγόρων κατέβηκαν επίσης στην απεργία. Το ίδιο και οι
Παλαιστίνιοι που κρατούνταν στις Ισραηλινές φυλακές.

Στην Αθήνα νέα διαδήλωση αλληλεγγύης στον Παλαι-
στινιακό λαό έχει καλεστεί για το Σάββατο 22/5, στις 5μμ,
με συγκέντρωση στο Μέγαρο Μουσικής και πορεία στην
Ισραηλινή Πρεσβεία. 

Στο μεταξύ σε λουτρό αίματος έχουν εξελιχθεί οι βομ-
βαρδισμοί του Ισραήλ στη Γάζα. 197 Παλαιστίνιοι, συμ-
περιλαμβανομένων τουλάχιστον 58 παιδιών έχουν χάσει
τη ζωή τους μέσα σε μια εβδομάδα και πάνω από 1200
έχουν τραυματιστεί. Η ζωή των κατοίκων σε μια από τις
πιο πυκνοκατοικημένες γωνιές του πλανήτη έχει μετα-
φραστεί σε μια κόλαση, καθώς χωρίς κανένα καταφύγιο,
οι άνθρωποι περιμένουν μέρα-νύχτα κάποια βόμβα να
τους πέσει στο κεφάλι. 

Σφαγή
Την Κυριακή ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου

ανακοίνωσε ότι «η εκστρατεία μας εναντίον τρομοκρατι-
κών οργανώσεων συνεχίζεται» και βρίσκεται «σε πλήρη
ανάπτυξη». Σε αυτές προφανώς μάλλον περιλαμβάνον-
ταν το Αλ Τζαζίρα και το Associated Press καθώς το πο-
λυώροφο κτίριο στο οποίο στεγάζονταν στην Γάζα ισοπε-
δώθηκε από τους ισραηλινούς το Σάββατο αφού οι δη-
μοσιογράφοι έλαβαν μήνυμα να εκκενώσουν το κτίριο…

Η σφαγή στην Γάζα θα συνεχιστεί είναι το ωμό μήνυμα
που στέλνει ο Νετανιάχου. Οι όποιες απόπειρές του να
δείξει ότι βρίσκεται σε «άμυνα» καταρρέουν με μεγαλύ-
τερο γδούπο από το κτίριο που στέγαζε την ενημέρωση
στην Γάζα: Οι «3000 ρουκέτες της Χαμάς», που όπως
υποστήριξε ένας ισραηλινός στρατηγός έχουν πλήξει το
Ισραήλ την ίδια εβδομάδα, έχουν σύμφωνα με τις ισραη-
λινές αρχές σκοτώσει 10 ανθρώπους. 300 ρουκέτες δη-
λαδή για κάθε 1 νεκρό δηλαδή. 

Γιατί όμως προχωράει το Ισραήλ σε αυτήν την κλιμά-
κωση; Διάφοροι αναλυτές συσχετίζουν την επίθεση με
την αδυναμία του Νετανιάχου να συγκροτήσει κυβέρνη-
ση, ιδιαίτερα μετά την είσοδο στη Βουλή των μειονοτι-
κών κομμάτων των Αράβων του Ισραήλ και μάλιστα σε
ρυθμιστικό ρόλο. Με τον ίδιο τον Νετανιάχου να είναι εγ-
κλωβισμένος στις συμμαχίες του με τα πιο ακραία σιωνι-
στικά κομμάτια και με κάποιους από τον «κεντρώο» συνα-
σπισμό της αντιπολίτευσης να συζητάνε τη συμμετοχή
αραβικού κόμματος για πρώτη φορά σε μια κυβέρνηση,
μια πολεμική κατάσταση με τους Παλαιστίνιους ίσως τε-
λικά τον βολεύει. Όπως δήλωσε ένας πολιτικός της αντι-
πολίτευσης λίγο μετά τις εκλογές της 23ης Μαρτίου: «Αν
ο Νετανιάχου αισθανθεί ότι η εξουσία γλιστράει μέσα
από τα χέρια του, θα προσπαθήσει να δημιουργήσει ένα
επεισόδιο ασφάλειας στην Γάζα ή στα βόρεια σύνορα».

Τα αίτια είναι βαθύτερα. Έχουν να κάνουν με τη διαρ-
κή και μακρόσυρτη κρίση στην οποία βρίσκεται το Ισ-
ραήλ την τελευταία εικοσαετία. 

Συνέχεια στη σελ. 9
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Κυκλοφορεί
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Τα εγκλήματα του καπιταλισμού

Λευτεριά 
στην Παλαιστίνη!
Συλλαλητήριο
Σάββατο 22/5, 5μμ
Σταθμός Μετρό Μέγαρο Μουσικής 



Έχει εξαγγελθεί από τον Δε-
κέμβρη του περασμένου

χρόνου η πρόθεση της κυβέρνη-
σης και του Υπουργείου Πολιτι-
σμού να μετατραπούν τα 5 μεγα-
λύτερα μουσεία της χώρας μας
σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου
Δικαίου (κάτι που ανοίγει το δρό-
μο της ιδιωτικοποίησης). Αυτή τη
μετατροπή τη μεθοδεύουν παρα-
σκηνιακά. Υπήρξε μία πρώτη αντί-
δραση στο Βυζαντινό και Χριστια-
νικό Μουσείο που εργάζομαι, με
μια πολύ πετυχημένη παράσταση
διαμαρτυρίας και μάλιστα σε ένα
πλαίσιο πιο δύσκολο λόγω των

απαγορεύσεων της πανδημίας
που επικρατούσαν τότε. 

Τώρα είμαστε μπροστά σε προ-
βλήματα που αναφύονται από το
Μουσείο της Ακρόπολης, που εί-
ναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου
Δικαίου και αποτελεί για το
Υπουργείο παράδειγμα εύρυθμης
λειτουργίας και αποτελεσματικό-
τητας. Ο Αντώνης Σαμαράς το εί-
χε θέσει σε λειτουργία. Είναι τε-

λείως αποκομμένο από τον κορ-
μό της αρχαιολογικής υπηρεσίας.
Έχουμε μια σωρεία αυθαιρεσιών
και παρατυπιών στη λειτουργία
του με τελευταίο παράδειγμα την
αποκοπή από δύο συναδέλφους
μας του επιδόματος ανθυγιεινής
εργασίας. Κινήθηκε το κλαδικό
μας σωματείο, η Πανελλήνια
Ένωση Συντηρητών Αρχαιοτή-
των, όπου με έγγραφό της καταγ-

γέλλει την πολιτική και τη λει-
τουργία του μουσείου – υπόδειγ-
μα ΝΠΔΔ. 

Οι συνάδελφοι ζήτησαν από τη
διοίκηση να ενημερωθούν με βά-
ση ποια απόφαση τους κόπηκε το
επίδομα, αλλά δεν υπήρξε καμία
απάντηση. Έτσι είμαστε μπροστά
στην οργάνωση κινητοποιήσεων
στο ίδιο το Μουσείο της Ακρόπο-
λης. Πρόκειται για μια εμβληματι-
κή συγκυρία ενάντια στην κυβερ-
νητική προπαγάνδα.

Θωμάς Κατσαρός, 
εργαζόμενος Βυζαντινό 

Χριστιανικό Μουσείο
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 
ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
Ξεσηκωμός
ενάντια στον
Χατζηδάκη

Κάτω τα χέρια
από το 8ωρο

Εξορμήσεις και συσκέψεις σε δεκάδες
χώρους δουλειάς οργανώνει ο Συντο-

νισμός Εργατικής Αντίστασης. Είναι κομ-
μάτι της συστηματικής προσπάθειας να
μετατρέψει τη διάθεση και τον θυμό του
κόσμου ενάντια στην επίθεση του Χατζη-
δάκη και της κυβέρνησης σε δράση και
σε οργάνωση των χώρων εργασίας. 

Ταυτόχρονα, οργανώνει την παρέμβα-
ση σε συνδικαλιστικές διαδικασίες. Την
Τετάρτη στις 19/5 η ΑΔΕΔΥ οργανώνει
υπαίθριο Γενικό Συμβούλιο στο Άλσος
Βεΐκου. Χρειάζεται να είναι πανκινητοποί-
ηση για όλους τους εργαζόμενους στο
Δημόσιο για να επιβάλουν ότι θα καλε-
στεί απεργία άμεσα και όχι περιμένοντας
πότε θα πάει για ψήφιση το νομοσχέδιο
Χατζηδάκη. Την Τρίτη 25 Μάη ο Συντονι-
σμός οργανώνει στις 9πμ τη συγκέντρω-
ση στα Δικαστήρια στην Ευελπίδων,
όπου εκδικάζεται η προσφυγή του Κ. Κα-
ταραχιά ενάντια στην απόλυσή του. Και
το απόγευμα της ίδιας μέρας στις 5μμ το
ΕΚΑ καλεί σύσκεψη σωματείων, που
χρειάζεται να είναι όσο το δυνατόν πιο
μαζική από μεριάς σωματείων και αντί-
στοιχα από τη μεριά του Συντονισμού θα
βγει μαζικό κάλεσμα σε εργαζόμενους
του ιδιωτικού τομέα που θα βάλουν κι
εκεί την πίεση για απεργία (αναλυτικά το
πρόγραμμα στη σελίδα 17). 

«Κάτω τα χέρια από το 8ωρο» ήταν το
σύνθημα στους δρόμους την περασμέ-

νη βδομάδα. Μετά την επιτυχία της πανεργα-
τικής απεργίας στις 6 Μάη, συνεχίστηκε να
εκφράζεται μαζικά στους δρόμους η αντίθε-
ση των εργαζόμενων και των συνδικάτων
ενάντια στο νέο νομοσχέδιο του Χατζηδάκη. 

Με γρήγορα αντανακλαστικά καλέστηκε
συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το
Υπουργείο Εργασίας την Τετάρτη 12/5 κόν-
τρα στα παραμύθια που αράδιαζε την ίδια
ώρα ο Χατζηδάκης παρουσιάζοντας το νέο
νομοσχέδιο σε συνέντευξη Τύπου. Συμμε-
τείχαν Ομοσπονδίες και Συνδικάτα δημόσι-
ου και Ιδιωτικού τομέα, καθώς και εκατοντά-
δες εργαζόμενοι, που γέμισαν τη Σταδίου
μπροστά από το Υπουργείο.

Πολλές χιλιάδες διαδήλωσαν την αμέσως
επόμενη μέρα το απόγευμα στο κέντρο της
Αθήνας και του Πειραιά με τη συμμετοχή δε-
κάδων συνδικάτων, φοιτητικών συλλόγων
και συλλογικοτήτων. Στις κινητοποιήσεις δυ-
ναμική παρουσία είχε ο Συντονισμός Εργατι-
κής Αντίστασης, που καλούσε με προκήρυξη
σε κλιμάκωση με νέα πανεργατική απεργία. 

ΕΛΠΕ Συνεχίζουν απεργιακά

ΠΟΘΑ “Κάνουμε φασαρία
για τον πολιτισμό”

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
Οι αυθαιρεσίες δεν θα περάσουν

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ

Ποτέ την Κυριακή

Συνεχίζουν τον απεργιακό αγώνα οι εργάτες των ΕΛΠΕ με δεύτερη
24ωρη απεργία στις 20 Μάη ενάντια στην πλήρη παράδοση της επιχεί-

ρησης στον Όμιλο Λάτση. Την ίδια μέρα το Διοικητικό Συμβούλιο των ΕΛ-
ΠΕ έχει καλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για να παρου-
σιάσουν τον μετασχηματισμό των ΕΛΠΕ και να τροποποιήσουν τα άρθρα
του Καταστατικού της εταιρίας. 

Με αυτό τον τρόπο επιχειρούν να περάσει ο έλεγχος του Διοικητικού Συμ-
βουλίου από το Δημόσιο, που κατέχει 7 στις 13 έδρες, στους επενδυτές, δη-
λαδή στον Λάτση που κατέχει το 45%. Ταυτόχρονα με αυτή την αλλαγή απο-
κλείουν τους δύο εκπροσώπους των εργαζομένων στο ΔΣ της εταιρίας. 

Η χρονική στιγμή που προχωρούν αυτή τη μεθόδευση δεν είναι τυχαία.
Ξεκίνησε αιφνιδιαστικά Μ. Πέμπτη, μέρες αργίας, ενώ ταυτόχρονα το σωμα-
τείο εργαζομένων είχε μπροστά τις εκλογές του. Παρόλα αυτά ο γύρος των
εκλογοαπολογιστικών συνελεύσεων μετατράπηκε σε οργάνωση των απερ-
γιών και της μάχης ενάντια στην πλήρη ιδιωτικοποίηση. Η πρώτη 24ωρη
απεργία στις 14/5 είχε μεγάλη επιτυχία, ενώ ακόμα μεγαλύτερη αναμένεται
να είναι η απεργία στις 20/5, με κατά τόπους συγκεντρώσεις στις πύλες.

«Κάνουμε φασαρία για τον Πολιτισμό που καταδικά-
στηκε στη σιωπή». Με αυτό το σύνθημα καλούν συγ-

κέντρωση οι εργάτες της Τέχνης και η Πανελλήνια Ομο-
σπονδία Θεάματος-Ακροάματος (ΠΟΘΑ) την Παρασκευή
στις 21 Μάη στην Πλατεία Συντάγματος στις 7μμ. 

«Πέρυσι είχαμε κάνει μια μεγάλη κινητοποίηση, η οποία
μάλιστα ανάγκασε τον Πρωθυπουργό να επισκεφθεί την
πρόβα του Εθνικού Θεάτρου σε μια προσπάθεια να επι-
σκιάσει τα δικά μας αιτήματα.

Φέτος δεν πρέπει να καλλιεργηθεί η ιδέα ότι ανοίγει ο
Πολιτισμός και τα δύσκολα πέρασαν. Ξέρουμε όλοι καλά
ότι η θερινή σαιζόν θα είναι δύσκολη, ελάχιστοι θα καταφέ-
ρουν να δουλέψουν και θα είναι πολύ κρίσιμο να πετύχουμε
παράταση των μέτρων στήριξης», αναφέρει το κάλεσμα
της ΠΟΘΑ.

Συγκέντρωση στην Ομόνοια και πορεία
στο Υπουργείο Εργασίας πραγματοποί-

ησαν την Παρασκευή 14/5 οι εργαζόμενοι
Λιπασμάτων Καβάλας μαζί με την Ομο-
σπονδία Εργατοϋπαλλήλων Χημικής Βιομη-
χανίας (ΟΕΧΒΕ), η οποία για εκείνη τη μέρα κάλεσε 24ωρη απεργία για
όλους τους εργαζόμενους στις Χημικές Βιομηχανίες. Παλεύουν ενάντια
στις ομαδικές απολύσεις και τις πρακτικές του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη,
ιδιοκτήτη της Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων (ΒΦΛ) και καταγ-
γέλλουν την κυβέρνηση και τον Μητσοτάκη ότι του κάνουν πλάτες.

Όπως αναφέρει η ΟΕΧΒΕ: «Σήμερα, από τους 500 εργαζόμενους που
εργάζονται στην εταιρεία, σύμβαση αορίστου χρόνου έχουν μόνο οι 133
εργαζόμενοι που είναι στον Προκρούστη της απόλυσης. Παράλογο αλ-

λά πραγματικό… σε μια βαριά επικίνδυνη
χημική βιομηχανία, το σύνολο των εργαζο-
μένων είναι με 3μηνες, 6μηνες και 12μηνες
συμβάσεις, παραβιάζοντας κάθε εθνική και
κοινοτική νομοθεσία.

Ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας πριν στείλει την Πρόσκληση στο
Σωματείο Εργαζομένων για τις ομαδικές απολύσεις, έστειλε στην Ομο-
σπονδία μας αγωγή ζητώντας το ποσό των 2.000.000  από τα μέλη της
Διοίκησης αυτής, για συκοφαντική δυσφήμιση δια του Τύπου και στη
συνέχεια άλλα τρία (3) Εξώδικα για κάθε Ανακοίνωση – Δελτίο Τύπου
που εξέδωσε η Ομοσπονδία και αφορούσε τους εργαζόμενους στα Λι-
πάσματα Καβάλας».

4ωρη στάση εργασίας 8πμ-12μ και συγκέντρωση καλεί την
Πέμπτη 20 Μάη το Σωματείο Εργαζομένων Γενικής Ταχυδρο-

μικής (ΣΕΓΕΤΑ) στο κατάστημα της Γλυφάδας ενάντια σε από-
λυση εργαζόμενου. Στόχος τους είναι να ξεφορτώνονται παλι-
ούς που διεκδικούν για να προσλαμβάνουν νέους, πιο κακοπλη-
ρωμένους και με χειρότερους όρους εργασίας. 

Όπως αναφέρει το ΣΕΓΕΤΑ: «Μετά τις πρόσφατες απολύσεις
στο κατάστημα της Κηφισιάς, την απόλυση του ενεργού συνδι-
καλιστικά Θανάση Αυγερινού, πραγματοποιήθηκε ακόμα μία στο
κατάστημα της Γλυφάδας. Η νέα διοικητική ομάδα συνεχίζει την
τρομοκρατία στους χώρους εργασίας δείχνοντας πλήρη ασέ-
βεια στους εργαζόμενους που έχουν προσφέρει τόσα πολλά
όλα αυτά τα χρόνια και ειδικά τον τελευταίο δύσκολο καιρό…».
Το Σωματείο καταλήγοντας καλεί τη διοίκηση να ανακαλέσει τις
απολύσεις και να υπογράψει Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. 

24ωρη απεργία για τους εμποροϋπάλληλους προκήρυξαν τα Εργα-
τικά Κέντρα Αθήνας και Πειραιά την Κυριακή 16/5 ενάντια στην

αιφνίδια υπουργική απόφαση να δώσει τη δυνατότητα στα μαγαζιά να
σπάσουν την αργία τις Κυριακές 16 και 23 Μάη. Την ίδια μέρα πραγμα-
τοποιήθηκε συγκέντρωση στην Ερμού με τη συμμετοχή της Ομοσπον-
δίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων και του Συντονισμού Εργατικής Αντίστασης.

«Πριν καν ακόμη ψηφιστεί το εργασιακό νομοσχέδιο που ανοίγει όλες
τις Κυριακές σε πολλούς νέους κλάδους, τρέχει να ανοίξει και αυτή την
Κυριακή το Εμπόριο», τονίζει το ΕΚΑ. «Μια ακόμη Κυριακή που δεν είναι
στις νομοθετημένες,  ο Υπουργός την δίνει δώρο στους εργοδότες.
Έχουν φτιαχτεί πλάνα εργασίας σε μεγάλα πολυκαταστήματα, εδώ και
μέρες, και τώρα έρχεται και η τυπική υπογραφή του Υπουργού. Το Ερ-
γατικό Κέντρο Αθήνας καταγγέλλει τέτοιες μεθοδεύσεις και απαιτεί από
την κυβέρνηση να μην προχωρήσει στο άνοιγμα και αυτής της Κυριακής.
Η Κυριακή είναι αργία και όλοι πρέπει να την προστατεύσουμε και να
την περιφρουρήσουμε.».

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
Μόνιμη εργασία

ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ
Όχι στις απολύσεις



Στις εκλογές για τους αντιπροσώπους των
εργαζομένων στη διοίκηση του νοσοκομεί-

ου Γεννηματάς επανεκλέχτηκαν στους για-
τρούς ο υποψήφιος της ΔΑΚΕ και στο λοιπό
προσωπικό η υποψήφια της ΠΑΣΚΕ, πολιτικής
όμως τύπου Χρυσοχοϊδη. Είναι ταυτόχρονα μέ-
λη του ΔΣ του σωματείου. Είναι αυτοί που πάν-
τα στήριζαν την υπακοή στη διοίκηση και στο
Υπουργείο και να μην βγαίνουν κινητοποιήσεις.
Και οι δύο στηρίχτηκαν σε μηχανισμούς για να
επανεκλεχτούν. Δεν είναι τυχαίο ότι η ίδια η Δι-
οίκηση έστελνε μηνύματα σε προσωπικό για να

στηρίξουν αυτές τις επιλογές.
Παρόλα αυτά το κατέβασμά μας ως Αγωνι-

στική Πρωτοβουλία για την Ανατροπή με εμένα
στην κάλπη των γιατρών και με τον Κώστα Κω-
σταρέλλο, τεχνολόγο, στο λοιπό προσωπικό εί-
χε καλή καταγραφή. Αναγνωρίστηκε η Αριστε-
ρά που λειτουργεί ενωτικά και μαχητικά το
προηγούμενο διάστημα. Πήρα 74 ψήφους,
τρεις ψήφους λιγότερους από τον δεύτερο,

χωρίς μηχανισμό με 3 χρόνια στο νοσοκομείο,
την ώρα που οι άλλοι δύο συνυποψήφιοί μου
είναι διευθυντές, έχουν υφιστάμενους που
τους εκβιάζουν και 30 χρόνια παρουσία. 56 ψή-
φους και την τρίτη θέση πήραμε και στο λοιπό
προσωπικό. Το άλλο εμπόδιο στην Αριστερά
ήταν ότι απαγόρευσαν στους επικουρικούς να
κατέβουν υποψήφιοι, ενώ η δυνατότητα να ψη-
φίσουν δόθηκε μόλις την τελευταία μέρα. 

Αργυρή Ερωτοκρίτου, γιατρός, μέλος ΔΣ
Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑ Γεννηματάς 
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Όλοι/ες στην
Ευελπίδων 
στις 25 Μάη

Με συγκέντρωση στα δικαστήρια της
Ευελπίδων, την Τρίτη 25 Μάη, στις
9πμ, συνεχίζεται ο αγώνας ενάντια

στην απόλυση - συνδικαλιστική δίωξη του
προέδρου του Συλλόγου Εργαζόμενων στο
νοσοκομείο Άγιος Σάββας και μέλους του
ΔΣ της ΕΙΝΑΠ, Κώστα Καταραχιά. Είναι η
ημέρα της εκδίκασης των ασφαλιστικών μέ-
τρων κατά της απόλυσής του και η στιγμή
που το αίτημα για την άμεση επιστροφή του
στο νοσοκομείο θα πρέπει να ακουστεί ξανά
δυνατά.

Ήδη ο Σύλλογος Εργαζόμενων στον Άγιο
Σάββα έχει αποφασίσει την κήρυξη στάσης
εργασίας για την συμμετοχή στην κινητοποί-
ηση. Το κάλεσμά του χρειάζεται να διευρυν-
θεί με αποφάσεις κάθε συνδικάτου, σωμα-
τείου και Ομοσπονδίας στο χώρο της Υγείας
και ευρύτερα, σε δημόσιο και ιδιωτικό το-
μέα. Αυτή την πρόταση καταθέτουν παντού
το Συντονιστικό Νοσοκομείων και ο Συντονι-
σμός Εργατικής Αντίστασης, ώστε το μεγά-
λο κύμα συμπαραστάσης που είχε ξεσπάσει
τους προηγούμενους μήνες στον Κώστα Κα-
ταραχιά να εκφραστεί και πάλι μαζικά.

Δικαίωση
Η επιστροφή του Κώστα στον Άγιο Σάββα

είναι η μόνη δικαίωση τόσο για τον ίδιο όσο
και το Σύλλογο Εργαζόμενων που μπήκε
στο στόχαστρο της κυβέρνησης λόγω της
αγωνιστικής του στάσης απέναντι στην εγ-
κληματική διαχείριση της πανδημίας. Είναι η
μόνη δικαίωση για τους καρκινοπαθείς του
Άγιου Σάββα που από τις αρχές Απρίλη στε-
ρούνται έναν γιατρό του ακτινολογικού τμή-
ματος, πολύτιμο για τη ζωή τους. Είναι η
μόνη δικαίωση για τους δεκάδες χιλιάδες
συμβασιούχους του ΕΣΥ που δίνουν τη μά-
χη της μονιμοποίησης. Είναι η μόνη δικαίω-
ση για τους χιλιάδες εργαζόμενους/ες και
τα εκατοντάδες σωματεία, φορείς, συλλογι-
κότητες που στάθηκαν στο πλευρό των
υγειονομικών του Άγιου Σάββα, καταρρί-
πτοντας τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης
ότι δεν ήταν «επαρκής» ή «απαραίτητος»
στο ΕΣΥ.

Αυτός ήταν και ο λόγος που το υπουργείο
Υγείας αναγκάστηκε να τον προσλάβει, ως
μόνιμο γιατρό πια, στο Έλενα Βενιζέλου.
Ήταν μια μεγάλη νίκη του κινήματος, δείγ-
μα της δύναμής του να ανατρέπει κεντρικές
πολιτικές αποφάσεις όπως αυτή. Μέχρι ο
διορισμός του όμως να γίνει πράξη, πρέπει
να επιστρέψει στο νοσοκομείο που τον έχει
ανάγκη και όπου συνεχίζει να είναι πρό-
εδρος του Συλλόγου Εργαζομένων. Ειδικά
αυτή τη στιγμή που η κυβέρνηση ετοιμάζει
το νομοσχέδιο Χατζηδάκη, καταργώντας
βασικά εργασιακά δικαιώματα και χτυπών-
τας τα συνδικάτα. Η απόλυση Καταραχιά, η
πρώτη απόλυση προέδρου σωματείου στο
δημόσιο μετά το 1974, ήταν προανάκρου-
σμα αυτής της συνολικής επίθεσης στην ερ-
γατική τάξη και τις συνδικαλιστικές της κα-
τακτήσεις. Η συγκέντρωση στις 25 Μάη
αποτελεί κεντρικό σταθμό στη μάχη για την
ανατροπή της.

Αγωνιστικές αποφάσεις που δίνουν συνέχεια
στη σύγκρουση με τις επιθέσεις της κυβέρ-

νησης στο ΕΣΥ και σε όλη την εργατική τάξη, πή-
ραν οι υγειονομικοί του Άγιου Σάββα την Πέμπτη
13 Μάη. Στην ανοιχτή συνεδρίαση του ΔΣ του
Συλλόγου που πραγματοποιήθηκε στο προαύλιο
του νοσοκομείου συμμετείχαν δεκάδες εργαζό-
μενοι/ες όλων των ειδικοτήτων, εκφραζοντας τη
διάθεση για κλιμάκωση του αγώνα μετά την επι-
τυχημένη πανεργατική απεργία της 6ης Μάη.

Στο κέντρο της συζήτησης ήταν το αντεργα-
τικό-αντισυνδικαλιστικό νομοσχέδιο Χατζηδάκη
και ο αγώνας για την ανατροπή του. Οι εργα-
ζόμενοι απεύθυναν κάλεσμα στις Ομοσπονδίες
για προκήρυξη άμεσα νέας 24ωρης απεργίας
πανεργατικής για την απόσυρσή του, συμμετέ-
χοντας στο συλλαλητήριο των συνδικάτων που
πραγματοποιήθηκε την ίδια μέρα το απόγευμα
στα Προπύλαια με πορεία στη Βουλή.

Κεντρικό θέμα συζήτησης ήταν και η νέα
συνδικαλιστική δίωξη που έχουν ξεκινήσει η Δι-
οικήτρια του νοσοκομείου και η 1η ΥΠΕ, αυτή
τη φορά κατά της Αγγελικής Γεωργούλη, Διευ-
θύντριας της Τεχνικής Υπηρεσίας. Η εργαζόμε-
νη, που είναι γνωστή για τη συνδικαλιστική της
δράση, επτά φορές εκλεγμένη στο ΔΣ του Συλ-
λόγου και πρόσφατα και στο ΔΣ του νοσοκομεί-
ου ως αναπληρωματικό μέλος (εκπροσωπών-
τας τους εργαζόμενους), εκβιάζεται με εντέλ-
λεσθε και πρωτοφανείς απειλές να ασκήσει πα-
ράλληλα καθήκοντα στο Ελπίς.

Όπως περιέγραψε η ίδια στη συζήτηση που
οργάνωσε η Εργατική Αλληλεγγύη ενάντια στο
νόμο Χατζηδάκη την Κυριακή 16/5: «Αυτό τον
καιρό διώκομαι κι εγώ ως συνέχεια μετά τον
Κώστα Καταραχιά και σε άμεση σχέση με όσα

συζητάμε εδώ με τον πόλεμο που έχει ανοίξει
στα συνδικάτα. Το Γενάρη, το ίδιο διάστημα
που ο Κώστας ενημερωνόταν για την απόφαση
της μη ανανέωσης της σύμβασής του, ήρθε σε
μένα απόφαση του ΥΠΕάρχη να δουλεύω πα-
ράλληλα στο Ελπίς. Η δουλειά ήταν μια μελέτη
για τα κάγκελα και τα κιγκλιδώματα σε όλα τα
κτίρια του νοσοκομείου. Γνωρίζοντας ότι υπήρ-
χε ένα εργατικό ατύχημα το 2017 εκεί με γιατρό
και ότι μετά από αυτό διώκονταν οι μηχανικοί,
αλλά και έχοντας παράλληλα μεγάλα θέματα
στον Άγιο Σάββα τόσο στη συντήρηση όσο και
στα τρέχοντα του κόβιντ, έκανα άμεσα ένα χαρ-
τί που προσπαθούσα να εξηγήσω ότι αυτό δεν
είναι λογικό, πιστεύοντας ότι θα τους πείσω.

Τελικά στις 7/5 ήρθε εντέλεσθε από την Μπα-
λαούρα και στη συνέχεια, ενώ έμπαινα σε κα-
ραντίνα, με πήρε τηλέφωνο ο ΥΠΕάρχης και με
τραμπούκισε. Μια απερίγραπτη κατάσταση που
25 χρόνια στο δημόσιο δεν έχω ξαναζήσει. Με-
τά το πρώτο σοκ, αποφάσισα ότι πλέον πρέπει
να δημοσιοποιηθεί το θέμα και να κινηθώ πα-
ράλληλα νομικά και κινηματικά. Με τον Κωστα
ήμαστε πολλά χρόνια μαζί και έχουμε δώσει

αγώνες. Αν διώκομαι εγώ με 25 χρόνια δουλειάς
στο νοσοκομείο, καταλαβαίνουμε τι θα γίνει με
όλες τις άλλες σχέσεις εργασίας». Ενάντια σε
όλη αυτή την προσπάθεια, ο Σύλλογος Εργαζό-
μενων θα κυκλοφορήσει κείμενο υπογραφών
που θα διακινηθεί σε όλο το νοσοκομείο.

Αποφασίστηκε επίσης η στήριξη του αγώνα
των εργολαβικών εργαζόμενων της εταιρίας
Invite που δουλεύουν σε μια σειρά νοσοκομεία
(και στον Άγιο Σάββα) και παραμένουν απλή-
ρωτοι για δυο μήνες, ενώ ανακοινώθηκε και
«καμπάνια για το νοσηλευτικό προσωπικό του
νοσοκομείου με αίτημα την άμεση πρόσληψη
τουλάχιστον 100 ατόμων».

Τέλος, οι εργαζόμενοι αποφάσισαν την κή-
ρυξη στάση εργασίας την Τρίτη 25 Μάη, ημέ-
ρα εκδίκασης των ασφαλιστικών μέτρων του
Κώστα Καταραχιά κατά την απόλυσής του
(βλέπε δίπλα). Ενώ έκφρασαν την οργή τους
και για τη νέα δολοφονική επίθεση του Ισραήλ
κατά του Παλαιστινιακού λαού, συμμετέχοντας
με πανό του Συλλόγου στο συλλαλητήριο αλ-
ληλεγγύης στην Παλαιστίνη που πραγματοποι-
ήθηκε το Σάββατο 15 Μάη.

Λ.Β.

ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ

INVITE

Στάση εργασίας καλούν οι εργολαβικοί εργαζόμενοι της Ιnvite την
Πέμπτη 20 Μάη με συγκέντρωση στην πύλη του νοσοκομείου Ευαγ-

γελισμός στις 12 το μεσημέρι. Έχει προηγηθεί σχεδόν ένας μήνας κινη-
τοποιήσεων με στάσεις εργασίας και απεργίες διεκδικώντας την απο-
πληρωμή δεδουλευμένων έως και 2 μηνών. 

Την περασμένη βδομάδα, βγήκαν σε στάση εργασίας την Τετάρτη 12/5
και σε απεργία την Παρασκευή 14/5. Στις συγκεντρώσεις που έγιναν στην
πύλη του Ευαγγελισμού στο πλευρό τους βρέθηκαν εργαζόμενοι από τα
σωματεία εργαζομένων του Αγ. Σάββα, που έκανε στάση εργασίας για
συμπαράσταση, του Ευαγγελισμού, το Συνδικάτο Οικοδόμων, το Σωματείο
Μισθωτών Τεχνικών, το Κλαδικό Σωματείο Ηλεκτρολόγων Αττικής καθώς
και αντιπροσωπεία του Συντονισμού Εργατικής Αντίστασης. Ψηφίσματα
συμπαράστασης στον αγώνα τους έχουν βγάλει εργατικά σωματεία, όπως
ο Άγιος Σάββας, το σωματείο του Μετρό-ΣΕΛΜΑ και η ΠΟΣΠΕΡΤ. 

Κάτω από την πίεση των κινητοποιήσεων η εργοδοσία δήλωσε ότι θα
προχωρήσει σε εξόφληση των δεδουλευμένων την Παρασκευή 21 Μάη.
Η στάση εργασίας την Πέμπτη 20/5 είναι προειδοποιητική ότι αν δεν
κρατηθεί η υπόσχεση, θα κλιμακώσουν απεργιακά.

«Βγαίνουμε στον αγώνα γιατί η εταιρία μας έχει απλήρωτους. Κι επει-

δή διεκδικούμε μας κάνει μετακινήσεις από τον Ευαγγελισμό και μας
σκορπάει σε διάφορα νοσοκομεία. Θέλει να σπάσει τις αλυσίδες μας»,
μας είπε ο Παύλος Μανιάτης, εργαζόμενος της invite στον Ευαγγελισμό.
«Εγώ, όπως και άλλοι συνάδελφοι μου, ήμουν εργαζόμενος τεχνικός
στην Intracom. Άθελά μας και με το ζόρι μας μετακίνησαν στην Inmaint
με τα ίδια όμως εργασιακά δικαιώματα και μετά έσπασαν την Inmaint
στα δύο και από κει βγήκε η Invite. Ήθελαν να φτιάξουν τεχνική εταιρία
που θα επεκτεινόταν και θα έπαιρνε έργα πέρα από τον όμιλο της Intra-
com. Αυτή είναι η σημερινή invite, η οποία έχει κυρίως νοσοκομεία, αλλά
και ιδιωτικές επιχειρήσεις. 

Πλέον δεν έχουμε σωματείο, όπως είχαμε στην intracom και στην in-
maint και η διαφορά είναι η μέρα με τη νύχτα. Πολέμησαν για να μην
έχουμε, όπως κάνουν και τώρα που μας μετακινούν για να μην δρούμε
συλλογικά. Ο Βαλσαμίδης, το αφεντικό, αν ακούσει ότι φτιάχνεις σωμα-
τείο θα τρελαθεί, βγάζει σπυριά. Αν είχαμε σωματείο, θα ξέραμε ποιοι και
πού είμαστε για να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας. Και τα νέα παιδιά δεν
παίρνουν την εμπειρία του συνδικαλισμού σε σωματείο. Μπορεί να υπάρ-
χει άσχημη συμπεριφορά ή να διώξει ένα νέο παιδί και δεν το μαθαίνουμε.
Στην inmaint είχαν απολύσει ένα παιδί και μετά από πίεση το πήραν πίσω».

Στάση εργασίας την Πέμπτη 20/5

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ



Ο Χατζηδάκης προχωράει τις δια-
δικασίες για να περάσει το νέο αν-
τεργατικό και αντισυνδικαλιστικό
νομοσχέδιο. Τι χρειάζεται να γίνει
απέναντι σε αυτό;

Ξεκάθαρα το εργατικό κίνημα, τα
συνδικάτα και κάθε εργαζόμενος
πρέπει να παλέψουν με όλους τους
τρόπους ώστε να μην περάσει. Ήδη
η μεγάλη πλειονότητα της εργατικής
τάξης είναι οργισμένη με το νομο-
σχέδιο και δικαίως. Με την κατάθε-
σή του στη διαβούλευση έγινε φανε-
ρό ότι οι προβλέψεις του είναι τόσο
κακές όσο τις περιμέναμε. Με δύο
λόγια, επεκτείνει το ωράριο από τις
8 σε 10 ώρες ημερησίως. Μιας και η
διευθέτηση αυτή του ωραρίου θα γί-
νεται με ατομική διευθέτηση μεταξύ
εργοδότη κι εργαζόμενου, παρά και
ενάντια σε υπαρκτή συλλογική σύμ-
βαση, ανοίγει η κερκόπορτα της
πραγματικής κατάργησης των συλ-
λογικών συμβάσεων, ένας διακαής
πόθος των αφεντικών τα τελευταία
10 χρόνια που η εργατική αντίσταση
έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να
αποσοβήσει. Οι ατομικές συμβάσεις
θα υπογράφονται ακόμα κι αν το
σωματείο δεν συμφωνεί. 

Η επίθεση στα σωματεία δεν στα-
ματά εκεί αλλά παίρνει τη μορφή
του περιορισμού του δικαιώματος
της απεργίας, με επέκταση του προ-
σωπικού ασφαλείας και την ποινικο-
ποίηση της απεργιακής φρουράς.
Ένα ακόμα δώρο στην εργοδοσία
είναι η περαιτέρω διευκόλυνση των
απολύσεων, μέσω της καταβολής
της αποζημίωσης εντός τετραμήνου.
Ακόμα και αν η απόλυση κριθεί πα-
ράνομη, ο εργοδότης δεν θα υπο-
χρεούται στην επαναπρόσληψη αλ-
λά στην καταβολή επιπλέον αποζη-
μίωσης. Ακόμα και κάποια υποτίθε-
ται «θετικά μέτρα» όπως η ρύθμιση
της τηλεργασίας, κρύβουν παγίδες
από τη στιγμή που μια ατομική σύμ-
βαση διευθέτησης του χρόνου εργα-
σίας μπορεί να ακυρώνει τα εργα-
σιακά δικαιώματα στην πράξη.

Είναι σαφές ότι ο στόχος είναι τρι-
πλός: Καταρχάς η ενίσχυση του δι-
ευθυντικού δικαιώματος και η αντί-
στοιχη εντατικοποίηση της εργασίας
και ενίσχυση της κερδοφορίας των
μεγάλων ιδιαίτερα επιχειρήσεων.
Στη συνέχεια η επίθεση στο οκτάω-
ρο και τις συλλογικές συμβάσεις.
Και τρίτον η πλήρης απελευθέρωση
των απολύσεων και το χτύπημα στο
δικαίωμα της απεργίας και κατ’ επέ-
κταση στη δυνατότητα των σωματεί-
ων να αποκρούουν τις επιθέσεις και
να διεκδικούν καλύτερες συνθήκες
εργασίας. Κερασάκι στην τούρτα η
ουσιαστική κατάργηση του ΣΕΠΕ
και η μετατροπή του σε μια ανεξάρ-
τητη αρχή αποδυναμωμένη και υπο-
στελεχωμένη χωρίς καμία δικαιοδο-
σία στην προστασία του εργαζόμε-
νου.  

Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο
συζήτησης πάνω σε αυτό το νομο-

σχέδιο: η μόνη απάντηση είναι
«Πάρτε το πίσω». Η κυβέρνηση προ-
ετοιμάζεται για την επόμενη ημέρα
της υγειονομικής κρίσης, που θα την
βρει αντιμέτωπη με τουλάχιστον δύο
έτη ελλειμμάτων και περιοριστικών
πολιτικών που σίγουρα δεν θα μεί-
νουν αναπάντητα από την εργατική
τάξη. Με τέτοιου τύπου μέτρα επι-
χειρεί να σιγουρέψει την καπιταλι-
στική κερδοφορία και την αποδυνά-
μωση του συνδικαλισμού και των ερ-
γαλείων αγώνα των εργαζομένων.
Λογαριάζει όμως χωρίς τον ξενοδό-
χο. Οι εργαζόμενοι δεν θα κάτσουν
με σταυρωμένα τα χέρια ακόμα κι αν
η κυβέρνηση κηρύξει παράνομες τις
απεργίες. Η ταξική πάλη στον καπι-
ταλισμό επισυμβαίνει κάθε μέρα, κά-
θε λεπτό στους χώρους εργασίας
και στην κοινωνία και κανένας νόμος
δεν μπορεί να την καταργήσει παρά
τους διακαείς πόθους των αφεντι-
κών και του κόμματός τους.

Πως βλέπεις την κατάσταση στο
εργατικό κίνημα και την Αριστερά
αυτή τη στιγμή;

Η ένταση της ταξικής πάλης δεν
υποχώρησε την περίοδο της πανδη-
μίας. Δεν υπήρχε ούτε μία εβδομά-
δα τους τελευταίους 12 μήνες που
να μην είχε μία ή και παραπάνω
απεργιακές κινητοποιήσεις, πολλές
από αυτές από κλάδους που βρί-
σκονταν στο κέντρο αντιμετώπισης
της πανδημίας όπως οι υγειονομικοί
και οι εκπαιδευτικοί ή κλάδους που
χτυπήθηκαν από την πανδημία και

συσπειρώθηκαν στα συνδικάτα τους
σαν τους εργαζόμενους στον επισι-
τισμό και τον πολιτισμό. Αρκετές κι-
νητοποιήσεις που μάλιστα έφεραν
και νίκες, ιδιαίτερα όταν οι αγώνες
είναι ανυποχώρητοι και συντονισμέ-
νοι, όπως στην περίπτωση της εκδι-
κητικής απόλυσης του Κώστα Κατα-
ραχιά που κατάφερε να σπάσει τον
τσαμπουκά της κυβέρνησης και να
εμπνεύσει όλους τους εργαζόμε-
νους. 

Ταυτόχρονα κομμάτια εργαζομέ-
νων με επισφαλείς σχέσεις εργα-
σίας, όπως συμβασιούχοι και εργο-
λαβικοί, ακόμα και σε δύσκολους
χώρους του ιδιωτικού τομέα, βγαί-
νουν μπροστά και αγωνίζονται να
εξασφαλίσουν τις δουλειές τους.
Επιπλέον οι κοινωνικοί αγώνες,
όπως των μαθητών και των φοιτη-
τών, της νεολαίας απέναντι στα αντι-
εκπαιδευτικά σχέδια της κυβέρνη-
σης και το σχέδιο καταστολής Κερα-
μέως- Χρυσοχοΐδη έχουν κατορθώ-
σει να πετάξουν τα σχέδιά τους
στον κάλαθο των αχρήστων μέχρι
στιγμής και να εκφράσουν την οργή
της κοινωνίας για την αχαρακτήρι-
στη διαχείριση της κρίσης της παν-
δημίας από την κυβέρνηση. Η κυ-

βέρνηση και οι καπιταλιστές σίγου-
ρα έχουν εκτιμήσει σωστά τις αγωνι-
στικές διαθέσεις για αυτό ακριβώς
ετοιμάζουν τα μέτρα καταστολής και
καταθέτουν αντεργατικά νομοσχέ-
δια σαν αυτό του Χατζηδάκη ώστε
να θωρακιστούν απέναντι στην εν-
τεινόμενη ταξική πάλη. 

Η Αριστερά δεν πρέπει να βρίσκε-
ται στο στάδιο της αναμονής, ούτε
σε κατάσταση ηττοπάθειας. Η Αρι-
στερά σίγουρα θα πρέπει να σκύψει
σε αυτούς τους αγώνες και να τους
εκτιμήσει ώστε να κατανοήσει τον
παλμό της κοινωνίας. Να εκφράσει
τους αγώνες της εργατικής τάξης
και της νεολαίας, να τους συντονίσει
και να βοηθήσει όσο μπορεί για την
επιτυχή τους έκβαση. Οι αγωνιστές
της Αριστεράς χρειάζεται να ενισχύ-
σουμε τα σωματεία και ιδιαίτερα τα
σωματεία βάσης ώστε να βρεθούν
στην καλύτερη δυνατή θέση για την
επιτυχή έκβαση του αγώνα ενάντια
στο αντεργατικό νομοσχέδιο του Χα-
τζηδάκη. Η συντριβή του, ακόμα κι
αν τελικά ψηφιστεί, μπορεί να απο-
τελέσει την απαρχή της εργατικής
αντεπίθεσης.

Ποιος είναι ο ρόλος που 
μπορεί να παίξει το ΕΚΑ; 

Το ΕΚΑ αποτελεί το μεγαλύτερο
δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όρ-
γανο της χώρας. Έχει αρκετές
υδροκέφαλες δυσλειτουργίες ως
τέτοιο, ωστόσο τόσο οι συσχετισμοί
δυνάμεων εντός του Δ.Σ. του ΕΚΑ,
όπου οι εκλεγμένοι του ΠΑΜΕ και

του ΣΥΡΙΖΑ αποτελούν την πλειονό-
τητα, η Αγωνιστική Ταξική Ενότητα,
σχήμα της αντικαπιταλιστικής Αρι-
στεράς, διαθέτει 2 έδρες, όσο και η
μαζική εργατική βάση που εκφράζε-
ται από τα σωματεία μέλη του ΕΚΑ
και πιέζει διαρκώς τις συνδικαλιστι-
κές ηγεσίες αποτελούν παράγοντες
που προσφέρουν σοβαρές δυνατό-
τητες για τον συντονισμό της εργα-
τικής αγωνιστικής δράσης τουλάχι-
στον σε επίπεδο λεκανοπεδίου Αττι-
κής. 

Και αυτό το έχουμε δει να γίνεται
τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, κα-
θώς το ΕΚΑ έχει πάρει απεργιακές
αποφάσεις σε συντονισμό με την
ΑΔΕΔΥ, κόντρα στην αναλγησία,
στη διαλυτική, φιλεργοδοτική και
φιλοκυβερνητική στάση της ΓΣΕΕ.
Τελευταίο παράδειγμα αυτό της
απεργίας της 6 Μάη, με πολύ μεγά-
λη συμμετοχή των εργαζομένων
που εκφράστηκε και στην μαζική
απεργιακή πορεία στο κέντρο της
Αθήνας. 

Το ΕΚΑ θα χρειαστεί να συνεχίσει
στο ίδιο μήκος κύματος και να πά-
ρει την πρωτοβουλία του συντονι-
σμού των αγώνων απέναντι στο νο-
μοσχέδιο του Χατζηδάκη χωρίς να
αναμένει τις αποφάσεις της ΓΣΕΕ.
Άμεσα να παρθούν αποφάσεις κλι-
μάκωσης του αγώνα με 24ωρη και
έπειτα 48ωρη απεργία μόλις μπει το
νομοσχέδιο στις επιτροπές της Βου-
λής με στόχο να μην κατατεθεί για
ψήφιση. Οι διαθέσεις των εργαζομέ-
νων δείχνουν αυτό τον δρόμο. 

Σε αυτό το πλαίσιο θα παρέμβουν
οι αγωνιστές της αντικαπιταλιστικής
αριστεράς και τα σωματεία στη σύ-
σκεψη που οργανώνει το ΕΚΑ στις
25 Μάη. Οι διαθέσεις υπάρχουν και
η νίκη είναι εφικτή. Ταυτόχρονα, ως
δευτεροβάθμιο όργανο το ΕΚΑ θα
πρέπει να μπει πιο αποφασιστικά
και πιο συγκεκριμένα στην υπόθεση
υπεράσπισης και κάλυψης των αγώ-
νων που ξεσπούν σε δύσκολους χώ-
ρους εργασίας του ιδιωτικού τομέα,
όπως αυτός των εργολαβικών εργα-
ζομένων στην INVITE ή σε χώρους
ασυνδικάλιστους ή μικρούς όπου
δεν υπάρχει εκπροσώπηση των ερ-
γαζομένων από επιχειρησιακό ή
κλαδικό σωματείο και τέλος σε χώ-
ρους συμβασιούχων του Δημοσίου
με ιδιωτική σχέση εργασίας οι οποί-
οι δεν εκπροσωπούνται στην ΑΔΕ-
ΔΥ. 

Τέλος το ΕΚΑ πρέπει  να μπει στα
σοβαρά στις πολιτικές μάχες που
ξεσπούν, χωρίς δικαιολογίες του τύ-
που ότι αυτές δεν αφορούν το ερ-
γατικό κίνημα. Ο σεξισμός και ο ρα-
τσισμός διασπούν την εργατική τά-
ξη, την αποδυναμώνουν και την πα-
ραδίδουν έρμαιο στα χέρια της ερ-
γοδοσίας. Ο σεξισμός και ο ρατσι-
σμός ρίχνουν τα μεροκάματα κάθε-
τα για όλους και περιθωριοποιούν
ολόκληρα κομμάτια της κοινωνίας.
Είναι υπόθεση του εργατικού κινή-
ματος να τσακιστούν.
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“Το ΕΚΑ πρέπει να μπει
μπροστά στις μάχες” 

Ο Αντώνης Σκαρπέλης,
μέλος του ΔΣ του ΕΚΑ
με την γωνιστική Ταξική

ενότητα, μίλησε 
στον Μάνο Νικολάου

6/5, Πανεργατική 
απεργία στην Αθήνα. 
Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Φοιτητές, Εκπαιδευτικοί-μαζί!

Τα ΤΕΙ έγιναν “ΑΕΙ” για να κλείσουν

Κινητοποίηση έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας
πραγματοποίησαν εκπαιδευτικοί την Πέμπτη 13/5.

Η συγκέντρωση έγινε με αφορμή την εκδίκαση στο ΣτΕ
της αίτησης ακύρωσης της Ένωσης Εκπαιδευτικών Εικαστι-
κών Μαθημάτων, ενάντια στην ενάντια στην κατάργηση των
καλλιτεχνικών μαθημάτων από το Λύκειο. Η απόφαση αναμέ-
νεται το επόμενο διάστημα. Στάση εργασίας κήρυξαν οι ΟΛ-
ΜΕ και ΔΟΕ, ενώ το παρών έδωσε και το Δίκτυο Εκπαιδευτι-
κών «Η Τάξη μας».

«Ο εξοβελισμός των καλλιτεχνικών μαθημάτων από το Λύ-
κειο έχει συνέπειες τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και
στους μαθητές» μας λέει η Ευθυμία, εκπαιδευτικός καλλιτε-
χνικών. «Χάνονται οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών από το Λύ-
κειο και αυτοί που δίδασκαν μεταφέρονται στην αμέσως επό-
μενη βαθμίδα, το γυμνάσιο και το δημοτικό. Είναι μια αλυσίδα
καθώς λιγότεροι αναπληρωτές που δίδασκαν στο γυμνάσιο
και το δημοτικό θα δουλέψουν την επόμενη χρονιά. Οι μαθη-
τές διαφορετικών λυκείων που θα θέλουν να δώσουν εξετά-
σεις για σχολές που προϋποθέτουν π.χ. το σχέδιο, θα πρέπει
να τρέχουν σε ένα σχολείο της περιοχής που θα διδάσκεται
το μάθημα κάνοντας δύσκολη την κατάσταση και για τα παι-
διά. Φανταστείτε στα νησιά που για να διδαχτούν ένα μάθημα
θα πρέπει να παίρνουν τα παιδιά το καράβι για να πάνε στο
σχολείο που διδάσκεται. Η Κεραμέως προβάλει ψευδή ποσο-
στά για να δικαιολογήσει το μέτρο, ότι δήθεν πρόκειται για
μαθήματα που τα επέλεγαν λίγοι μαθητές. Ήδη όμως διευ-
θυντές απέτρεπαν τους μαθητές από το να δηλώσουν τα συγ-
κεκριμένα μαθήματα. Και το 9% όμως που προβάλει ως ποσο-
στό, ακόμα και ψευδές, δεν είναι καθόλου μικρό».

Οι εκπαιδευτικοί εικαστικών μαθημάτων καλούν σε νέα κι-
νητοποίηση για μαζικούς διορισμούς στις 21/5, 1μμ στο υπ.
Παιδείας.

Συγκέντρωση στο Υπουργείο Παιδείας πραγματοποί-
ησαν τη Δευτέρα 17/5, φοιτήτριες και φοιτητές από

συλλόγους της Αθήνας, διεκδικώντας το άνοιγμα των
σχολών.

«Παρότι η κυβέρνηση σε αυτή τη φάση ανοίγει τα πάντα,
κρατάει κλειστές τις σχολές. Το μόνο που μας δείχνει αυτό
είναι ότι η κυβέρνηση φοβάται τη συλλογικότητα των φοι-
τητών» λέει στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Αλέξανδρος Κο-
ροβέσης, φοιτητής του ΠΑΔΑ και μέλος του ΣΕΚ στις σχο-
λές. «Τη συλλογική δύναμη των φοιτητών είναι αυτή  που
έχει προσπαθήσει να σπάσει η κυβέρνηση όλο το προ-
ηγούμενο διάστημα, από τη μια κρατώντας κλειστές τις
σχολές και από την άλλη με το νόμο που πέρασε πριν λί-
γους μήνες, αλλά ακόμα δεν έχει καταφέρει να εφαρμόσει. 

Χρειάζεται να συνεχίσουμε και να κλιμακώσουμε. Συνε-
χίζουμε την προσπάθεια να ζωντανέψουμε τους πανεπι-
στημιακούς χώρους. Με συνελεύσεις, αντιμαθήματα, με
ανοιχτές εκδηλώσεις φέρνουμε εμείς τον κόσμο πίσω
στις σχολές. 

Την ίδια στιγμή χρειάζεται να συνδεθούμε με όλες τις
μάχες που είναι σε εξέλιξη. Για την αλληλεγγύη στην Πα-
λαιστίνη, οι φοιτητές χρειάζεται να δώσουν δυναμικό πα-
ρών στο κίνημα που αναπτύσσεται. Ενάντια στον πόλεμο,
ενάντια στις συνεργασίες με το κράτος του Ισραήλ, μαζί
με τους Παλαιστίνιους στον αγώνα για ελευθερία. 

Ενάντια στο νομοσχέδιο Χατζηδάκη που καταργεί το
8ωρο κι επιτίθεται στο συνδικαλισμό. Είναι συνέχεια της
επίθεσης στον συνδικαλισμό των φοιτητών που τώρα η
κυβέρνηση επιχειρεί να την απλώσει στους εργατικούς
χώρους. Θέλουν μια εργατική τάξη και μια νεολαία που
δεν θα αντιδρά για να μπορούν να περνούν ό,τι θέλουν.
Δεν θα τους αφήσουμε».

Την ώρα που φοιτητικό κι εκπαιδευτι-
κό κίνημα διεκδικούν το μεγάλωμα

της δημόσιας Παιδείας  σε προσωπικό
και υποδομές, η κυβέρνηση ετοιμάζει
τη συρρίκνωσή της ξεκινώντας από το
κλείσιμο και τις συγχωνεύσεις σχολών.

Σε άρθρο της Καθημερινής της Κυ-
ριακής αναφέρεται ότι η ηγεσία του
Υπουργείο Παιδείας στέλνει «σαφές
μήνυμα προς τα ΑΕΙ αλλά και προς τις
τοπικές κοινωνίες…, προχωρώντας για
πρώτη φορά στη συγχώνευση τμημά-
των περιφερειακών ιδρυμάτων. Πρόκει-
ται για τέσσερα τμήματα του Πανεπι-
στημίου Πατρών, όπως πρότεινε η Σύγ-
κλητος του Ιδρύματος». Η κυβέρνηση,
σε συνεργασία με τη σύγκλητο, ξεκινά-
ει από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας
μειώνοντας τις θέσεις των εισακτέων
και συγχωνεύοντας έξι τμήματα σε
τρία. Χωρίς εισακτέους θα μείνουν φέ-
τος τα τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσε-
ων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
στο Αγρίνιο και Επιστήμης Βιοσυστημά-
των και Γεωργικής Μηχανικής στο Με-
σολόγγι, τα οποία και θα καταργηθούν.

Είναι ωστόσο σαφής η πρόθεση της
Κεραμέως να συνεχίσει την εκστρατεία
μείωσης των σχολών, γεγονός που το
παραδέχεται στο ίδιο άρθρο η Καθημε-
ρινή σημειώνοντας ότι το υπουργείο
προωθεί ανάλογες κινήσεις και για τα
υπόλοιπα ΑΕΙ της χώρας.

Για να διασκεδάσει τις εντυπώσεις

και να καλμάρει τις αντιδράσεις της πε-
ριφέρειας, το υπουργείο διατείνεται ότι
θα μεταφέρει 1.045 θέσεις φοιτητών
στα πανεπιστήμια Αιγαίου, Θράκης και
Δυτικής Μακεδονίας. Δεν πρόκειται πα-
ρά για μια μπακαλίστικη ανακατανομή
που θα την πληρώσουν κατά κύριο λό-
γο οι φοιτητές/τριες και οι οικογένειές
τους, καθώς οι νέες θέσεις στα τρία
περιφερειακά πανεπιστήμια συνο-
δεύονται από σημαντική μείωση στα
πανεπιστήμια της Αθήνας, της Θεσσα-
λονίκης κι όπως προαναφέραμε, της
Πάτρας.

Αγορά
Στην πραγματικότητα η Κεραμέως

θέλει να κάνει ένα ακόμα βήμα στην
προσπάθεια παράδοσης της τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης στα χέρια της αγο-
ράς. Το βήμα αυτό παρουσιάζεται ως
προσπάθεια εξορθολογισμού του συ-
στήματος της τριτοβάθμιας – που, σύμ-
φωνα με τους απολογητές αυτής της
προσπάθειας, γέμισε κάθε πόλη της
χώρας με «αχρείαστες» σχολές, για πο-
λιτικούς λόγους. Πρόκειται όμως για
τσεκούρι με μόνο κριτήριο τις ανάγκες
των καπιταλιστών. Άλλωστε με δήλωση
της ίδιας της υπουργού, η κίνηση για
συγχωνεύσεις συνοδεύεται από την
ίδρυση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης
Εκπαίδευσης που θα συνδέει «μέρος
της χρηματοδότησης των Ιδρυμάτων

με κριτήρια ποιότητας, σχεδιάζοντας
ολοκληρωμένα, μακροπρόθεσμα και
στρατηγικά για την τριτοβάθμια εκπαί-
δευση και αξιολογώντας τα πανεπιστή-
μια». Όπου «κριτήρια ποιότητας» ση-
μαίνουν ακριβώς αυτές οι ανάγκες των
αφεντικών και των επιχειρήσεών τους.
Δεν είναι δύσκολο να σκεφτεί κανείς
ότι αντίστοιχες αναμένονται οι κινήσεις
και για τις υπόλοιπες βαθμίδες της εκ-
παίδευσης, καθώς αντίστοιχα είναι τα
κριτήρια της αξιολόγησης στα σχολεία,
μέτρο ωστόσο που έχει σκοντάψει στην
αντίσταση των εκπαιδευτικών.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρ-
νηση βαφτίζει το ψάρι κρέας, παρουσιά-
ζοντας ως θετική μια προσπάθεια συγ-
χώνευσης σχολών. Το 2018 η κυβέρνη-
ση του ΣΥΡΙΖΑ με υπουργό Παιδείας τον
Γαβρόγλου, συγχώνευσε μια σειρά σχο-
λές όπως τα ΤΕΙ Αιγάλεω και Πειραιά
που ίδρυσαν το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής. Τότε το υπουργείο εξωράιζε τις
συγχωνεύσεις ως αναβάθμιση, καθώς οι
μέχρι πρότινος φοιτητές των δύο ΤΕΙ,
θα αποφοιτούσαν από ΑΕΙ. Ωστόσο με
μαζικές συνελεύσεις και πολύμηνες κα-
ταλήψεις οι φοιτητές/τριες σε μια σειρά
τμήματα, ξεκαθάριζαν τότε ότι όχι μόνο
δεν πρόκειται για αναβάθμιση, αλλά για
αναδιάρθρωση – χτύπημα συρρίκνωσης
της εκπαίδευσης, όπως κι αν τελικά τη
βάφτιζε η κυβέρνηση.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Με το ΣΕΚ στις σχολές διοργανώνουμε εκδήλωση στις
21/5, 4μμ στη Νομική της Αθήνας με θέμα «Κίνημα

ενάντια στην Παιδεία των Startups», με ομιλητές τον Νίκο
Στραβελάκη, καθηγητή στο Οικονομικό και τον Πάνο Γκαργ-
κάνα από την εφημερίδα Εργατική Αλληλεγγύη. Συνεχίζουμε
με συνελεύσεις, αντιμαθήματα, εκδηλώσεις σε συντονισμό
με όλες τις σχολές, ώστε να καταφέρουμε να τις ξανακάνου-
με κέντρα οργάνωσης του αγώνα μας και διακίνησης πολιτι-
κών ιδεών.

Μετά από σχεδόν ένα χρόνο καθολικού λοκ ντάουν, η κυ-
βέρνηση έκανε άρση σχεδόν όλων των "μέτρων", κάνοντας
την επιλογή να παρατείνει το κλείσιμο των Σχολών. Παρ’ όλα
αυτά, ο λόγος για εγκατάσταση αστυνομικών δυνάμεων στις
σχολές τον Απρίλιο, έμεινε ένα ακόμα ανεκπλήρωτο σχέδιο
ακριβώς γιατί ήρθαν αντιμέτωποι με το φοιτητικό κίνημα. 

Το προηγούμενο διάστημα, χιλιάδες φοιτήτριες/ές έβγαι-
ναν κάθε βδομάδα στο δρόμο για να διαδηλώσουν ενάντια
στο αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο, μαζί με τους εργαζόμε-
νους/ες στην εκπαίδευση, αλλά και με πρόσφυγες/ισσες,
που διαδήλωναν με αίτημα να μπούνε τα προσφυγόπουλα
στα σχολεία και τις σχολές. Η μάχη κλιμακώθηκε με μαζικές
συνελεύσεις σε μια σειρά από σχολές και με την στήριξη κα-
θηγητών έγιναν αντιμαθήματα και εκδηλώσεις, φέρνοντας
και πάλι ζωή στις σχολές. 

Η μάχη δεν σταματάει εδώ, χρειάζεται να κλιμακώσουμε
και να συγκρουστούμε με την κυβέρνηση, η οποία προσπα-
θεί να φτιάξει μια Παιδεία για λίγους και εκλεκτούς. 

Θέλουμε να συνδέσουμε την δράση μας μ' αυτήν των ερ-
γαζομένων, οι οποίοι παλεύουν για να μην περάσει το αν-
τιεργατικό νομοσχέδιο Χατζηδάκη, που καταργεί κάθε εργα-
τικό και συνδικαλιστικό μας δικαίωμα. Όλοι/ες μαζί μπορού-
με να ανατρέψουμε  την κυβέρνηση και το σύστημα που βά-
ζει τις ζωες μας κάτωαπό τα κέρδη τους. Τα σχέδια τους θα
μείνουν στα χαρτιά.

Μαρία Ρίζου, φοιτήτρια ΕΜΜΕ

Κίνημα ενάντια
στην Παιδεία 
των startups



100χιλιάδες κόσμος βγήκε στους
δρόμους του Λονδίνου για να
διαδηλώσει την αλληλεγγύη

του στην παλαιστινιακή αντίσταση. Η μεγάλη
αντιιμπεριαλιστική παράδοση του κινήματος
στη Βρετανία ξεπέρασε όλα τα προγνωστικά
και έστειλε στα σκουπίδια τη λυσσαλέα προ-
σπάθεια των τελευταίων ετών να ταυτιστεί η
αντίσταση στην ισραηλινή επιθετικότητα με τον
αντισημιτισμό. Ο πρώην ηγέτης των Εργατικών,
Τζέρεμι Κόρμπιν, υπονομεύτηκε και καθαιρέθη-
κε με βάση τέτοιου είδους συκοφαντίες. Όμως,
κανένα ψέμα δεν μπορεί να κρύψει την αλήθεια
των βάρβαρων βομβαρδισμών στη Γάζα. 

Η Άισα που πήγε από το Κέιμπριτζ στο Λον-
δίνο να διαδηλώσει δήλωσε: “Πρέπει να δυνα-
μώσουμε τη φωνή των Παλαιστίνιων. Βλέπον-
τας τις τρομακτικές εικόνες στα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης τις τελευταίες μέρες έγινα
ακτιβίστρια. Είναι η πρώτη μου διαδήλωση σή-
μερα. Σκότωσαν παιδιά στη διάρκεια του Ρα-
μαζανιού, και τα ΜΜΕ δεν λένε τίποτα.” Η
Χούντα που ταξίδεψε από το Σάντερλαντ είπε
πως “Η Βρετανία είναι συνένοχη. Ο Μπόρις
Τζόνσον πρέπει να δει τις διαδηλώσεις και να
νιώσει τη πίεση για να σταματήσουν οι πωλή-
σεις όπλων στο Ισραήλ”. Έξω από την ισραη-
λινή πρεσβεία, η Κέιτ Χάντσον από την Καμπά-
νια για τον Πυρηνικό Αφοπλισμό (CND) μιλών-
τας στο πλήθος είπε “Δεν σταματάνε να μιλά-
νε στα ΜΜΕ για το δικαίωμα του Ισραήλ στην
αυτοάμυνα. Ποιος θα μιλήσει επιτέλους για το
δικαίωμα των Παλαιστίνιων στην αυτοάμυνα;”. 

Η Καμπάνια Αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη
(PSC) καλεί σε νέα διαδήλωση το Σάββατο 22
Μάη. Διαδηλώσεις όμως δεν έγιναν μόνο στο
Λονδίνο. Μπέρμιγχαμ, Μάντσεστερ, Σέφιλντ,
Λίβερπουλ, παντού κατά εκατοντάδες και χι-
λιάδες οργανώθηκαν οργισμένες κινητοποι-
ήσεις. Στο Μάντσεστερ, ο Μάρτιν που διαδή-
λωνε λέει πως “υπήρχε κλίμα χαοτικού ενθου-
σιασμού, με την πορεία να σπάει σε πολλά
κομμάτια που πήγαν από διαφορετικούς δρό-
μους προς το κέντρο. Πολύς κόσμος είναι θυ-
μωμένος με το πώς τα ΜΜΕ καλύπτουν το Πα-

λαιστινιακό, αλλά και πολλοί θέλουν να μά-
θουν την ιστορία”. Κάποιοι διαδηλωτές έστη-
σαν αντίσκηνα που συμβόλιζαν τα προσφυγικά
στρατόπεδα όπου κατέληξαν οι Παλαιστίνιοι
όταν διώχθηκαν το 1948.

Διαδηλώσεις έγιναν σε πολλές πόλεις της
Ευρώπης, σε όλες τις χώρες. Ο Μακρόν ήταν
ο μόνος εκτός από το Μητσοτάκη που επέλεξε
να προσπαθήσει να καταστείλει τις διαδηλώ-
σεις με βία και δακρυγόνα. Παρά την απαγό-
ρευση της συγκέντρωσης, ο κόσμος συγκεν-
τρώθηκε φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της
παλαιστινιακής αντίστασης και αντιμετώπισε
ακόμη και κανόνια νερού από την αστυνομία.
Στην Ισπανία διαδηλώσεις έγιναν σε όλες τις
πόλεις, από άκρο σε άκρο, με συμμετοχή της
Αριστεράς, συνδικάτων και αραβικών οργανώ-
σεων.

Στις ΗΠΑ και στον Καναδά το κίνημα αλλη-

λεγγύης στην Παλαιστίνη βγήκε στους δρό-
μους και ενάντια στην κυβέρνηση Μπάιντεν. Με
παλαιστινιακές σημαίες και πικέτες “σταματή-
στε το απαρτχάιντ του Ισραήλ”, η Αριστερά, τα
κινήματα, κοινότητες Αράβων και μουσουλμά-
νων αλλά και με σημαντική εκπροσώπηση αν-
τιισραηλινών Εβραίων, διαδηλώσεις έγιναν στη
Νέα Υόρκη, την Ουάσινγκτον, τη Βοστώνη, το
Μοντρεάλ, και πολλά άλλα σημεία. Στο Τορόν-
το η κινητοποίηση ήταν μαζική.

Ο Τάχερ Χερζάλα από την οργάνωση Αμερι-
κανοί Μουσουλμάνοι υπέρ της Παλαιστίνης,
που διαδήλωνε στην Ουάσινγκτον είπε: "Η κυ-
βέρνηση Μπάιντεν ήρθε στην εξουσία, λέγον-
τας πως θα είναι η κυβέρνηση των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων και θα αποτελέσουν αλλαγή
σελίδας από την εποχή Τραμπ. Στη διάρκεια
των βομβαρδισμών, των σφαγών στη Γάζα, η
κυβέρνηση Μπάιντεν καταδίκασε τους κατα-

πιεσμένους, αντί για τους καταπιε-
στές”. Μαζικές διαδηλώσεις έγιναν
και σε άλλα σημεία, όπως για παρά-
δειγμα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

Η μεγαλύτερη διαδήλωση στη Μέ-
ση Ανατολή εκτός Παλαιστίνης έγινε
στη Βαγδάτη, όπου τα πλήθη που
συγκεντρώθηκαν δεν χωράνε στις
αεροφωτογραφίες, αλλά κινητοποι-
ήσεις έγιναν και στο Λίβανο και στη
Ντόχα του Κατάρ. 

Όμως, το Λιβόρνο της Ιταλίας έδω-
σε το καλύτερο παράδειγμα αλλη-
λεγγύης αυτή τη βδομάδα και ήδη
έχει μετατραπεί σε σύμβολο για τα
κινήματα σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι
λιμενεργάτες έμαθαν πως το πλοίο
Asiatic Island είχε κατεύθυνση το
Ασντόντ του Ισραήλ και στο φορτίο
του υπήρχαν τουλάχιστον δύο κοντέι-
νερ με εκρηκτικά και όπλα. Αποφάσι-
σαν να μπλοκάρουν τη φόρτωση του

πλοίου. “Σαν συνδικάτο βάσης”, λεέι ο Τζοβάνι
Τσεράολο, συντονιστής του συνδικάτου Usb
του Λιβόρνο, “σαν κομμάτι ενός κινήματος
υποστήριξης στον παλαιστινιακό λαό, κάθε φο-
ρά που μαθαίνουμε για φόρτωμα, ξεφόρτωμα
ή διακίνηση όπλων από το λιμάνι μας, παρεμ-
βαίνουμε και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να
το αποτρέψουμε. Στην ανάγκη κάνουμε ακόμη
και απεργία για να μην φτάσουν όπλα που θα
σκοτώσουν αμάχους. Η πληροφορία έφτασε
στο Λιβόρνο από τους συναδέλφους τους στη
Γένοβα και την οργάνωση Weapon Watch που
παρακολουθεί τη διακίνηση όπλων στην Ευρώ-
πη. “Το να δουλεύεις δεν σημαίνει ότι δεν σκέ-
φτεσαι τι πραγματικό υλικό αποτέλεσμα έχει η
δουλειά σου”, λέει ο Τσεράολο. “Δεν θέλουμε
να είμαστε συνένοχοι στη χρήση του λιμανιού
για τον πόλεμο”.

Νίκος Λούντος
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Με μαζική συμμετοχή, δυναμική και παλμό πραγματο-
ποιήθηκε το Σάββατο το απόγευμα το συλλαλητήριο
προς την ισραηλινή πρεσβεία στην Αθήνα, ενώ δια-

δηλώσεις έγιναν και σε άλλες πόλεις σε όλη την χώρα.

Με συνθήματα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», «Νίκη στην Ιν-
τιφάντα», «η πιο μεγάλη γιάφκα των τρομοκρατών είναι η
πρεσβεία των σιωνιστών» και κρατώντας στα χέρια εκατοντά-
δες παλαιστινιακές σημαίες και πλακάτ οι διαδηλωτές ξεκίνη-
σαν στις 5 το απόγευμα από τον σταθμό Πανόρμου έχοντας
στην πρώτη γραμμή την παλαιστινιακή νεολαία ενώ με τα παι-
διά τους στους ώμους βάδιζαν ολόκληρες οικογένειες που
κατέβηκαν στο δρόμο για να καταδικάσουν τις σφαγές του
ρατσιστικού κράτους απαρτχάιντ του Ισραήλ.

Το παρών έδωσαν πλήθος συλλογικοτήτων, ανάμεσά τους
το Σωματείο Εργαζομένων στον Άγιο Σάββα, η Πακιστανική
Κοινότητα, η ΚΕΕΡΦΑ, το ΣΕΚ, πολλές οργανώσεις και κόμ-
ματα της Αριστεράς ενώ για ακόμη μια φορά η κυβέρνηση
επιτέθηκε στη συγκέντρωση με δακρυγόνα και ρίψεις νερού
από την αύρα χωρίς να καταφέρει να διαλύσει τους διαδηλω-
τές που επέστρεψαν στον σταθμό Πανόρμου. 

Όπως κατήγγειλε ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Νεολαίας
Ελλάδας, Γιασίν Αλαμπάντλα: «Η κυβέρνηση της ΝΔ για άλλη
μια φορά διάλεξε να κάνει επίδειξη πυγμής με τα ΜΑΤ, τα χημι-
κά, τις ρίψεις με κανόνια νερού και προσαγωγές οργισμένων
νεαρών Παλαιστινίων δίνοντας έτσι και τα διαπιστευτήριά της
στον πιο πολύτιμο σύμμαχό της στην Μ. Ανατολή».  «Σκοτώ-
νουν μαζικά τους ανθρώπους στην Παλαιστίνη, γι’ αυτό σήμε-
ρα είμαστε εδώ και θα ξαναβρεθούμε όσες φορές και αν χρει-

αστεί», δήλωσε ο Τζαβέντ Ασλάμ, πρόεδρος της Πακιστανικής
Κοινότητας η οποία είχε μαζικό και δυναμικό μπλοκ. «Δεν θα
σταματήσουμε να διαδηλώνουμε έξω από την ισραηλινή πρε-
σβεία για όσο καιρό συνεχίζεται αυτό το έγκλημα», δήλωσε ο
Μοχάμαντ, Παλαιστίνιος που ζει και εργάζεται στην Ελλάδα. 

«Απαιτούμε να σταματήσει κάθε συνεργασία με τους δολο-
φόνους του κράτους-τρομοκράτη του Ισραήλ. Να κλείσει η
πρεσβεία των σιωνιστών στην Αθήνα. Να διακοπούν οι προ-
κλητικές κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με τον Ισραηλινό
στρατό κατοχής της Παλαιστίνης. Να μπει τέλος στην ισλα-
μοφοβία και την ΕΕ Φρούριο. Να αφεθούν αμέσως ελεύθεροι
οι προσαχθέντες διαδηλωτές της σημερινής κινητοποίησης»
ανέφερε η ΚΕΕΡΦΑ σε ανακοίνωσή της μετά το τέλος της
διαδήλωσης.

Άλλες πόλεις
Στην Θεσσαλονίκη, εκατοντάδες διαδηλωτές συμμετείχαν

στη συγκέντρωση και πορεία που κάλεσαν την Παρασκευή
14/5 η ΚΕΕΡΦΑ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και οργανώσεις και συλλογικό-
τητες της Αριστεράς στην πόλη. Στη διαδήλωση συμμετείχαν
τα μέλη της Παλαιστινιακής κοινότητας της Θεσσαλονίκης
και κυριάρχησαν τα συνθήματα αλληλεγγύης αλλά και ενάν-
τια στον αντιδραστικό άξονα Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ-Αιγύ-
πτου όπως "Μητσοτάκη-Δένδια-Ισραηλινοί είσαστε συνένοχοι

σε τούτη τη σφαγή". Η πορεία έμεινε για αρκετή ώρα έξω
από το αμερικανικό προξενείο φωνάζοντας συνθήματα.

Στο Ηράκλειο η συγκέντρωση ξεκίνησε στα Λιοντάρια και
ακολούθησε πορεία στο κέντρο της πόλης. Στο κεφάλι της πο-
ρείας βρέθηκαν νεολαίοι της παλαιστινιακής κοινότητας Ηρα-
κλείου με τραγούδια και συνθήματα των Παλαιστινίων. Στα Χα-
νιά, συγκέντρωση και πορεία έγινε στις 14 Μαρτίου με τη συμ-
μετοχή της  Πρωτοβουλίας Αντίστασης, του ΝΑΡ, του ΣΕΚ, της
ΚΕΕΡΦΑ. Εκατοντάδες διαδήλωσαν και στην Πάτρα με τη συμ-
μετοχή φοιτητικών συλλόγων της ΚΕΕΡΦΑ, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ Πά-
τρας, οργανώσεων της αριστεράς και του αναρχικού-αντεξου-
σιαστικού χώρου ενώ διαδήλωση έγινε και στα Γιάννενα μετά
από κάλεσμα της Επιτροπής Αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη.

Στην Ξάνθη οι διαδηλωτές-τριες συγκεντρώθηκαν το Σάβ-
βατο στην Κεντρική Πλατεία της πόλης.. Όπως μας μεταφέ-
ρει ο Παντελής Αποστολίδης: «Από νωρίς το μεσημέρι είχε
στηθεί μικροφωνική με τραγούδια της Παλαιστινιακής αντί-
στασης μπροστά στο Ρολόι. Διαβάστηκαν οι ανακοινώσεις
της ΚΕΕΡΦΑ, του Συλλόγου Φοιτητών Ξάνθης και του ΚΚΕ-
μλ, που μαζί με το κοινό πανό αριστερών και συνδικαλιστικών
οργανώσεων ήταν τα τέσσερα μπλοκ συμμετείχαν στη διαδή-
λωση. Λίγο νωρίτερα, παρέμβαση με ανακοίνωση και συνθή-
ματα είχε κάνει και ο Σύλλογος Οικοτρόφων και η ΚΝΕ. Στην
πορεία που ακολούθησε, με δυναμική παρουσία της μειονό-
τητας, βαδίζοντας από την Καραολή και στρίβοντας από το
εμπορικό κέντρο (που ήταν γεμάτο κόσμο) προς την Πλατεία,
κυριάρχησαν τα συνθήματα "Λευτεριά στην Παλαιστίνη", "Νί-
κη στην Ιντιφάντα" και "Ισραήλ-Δολοφόνοι"».

Παγκόσμιο κύμα αλληλεγγύης

Και στην Ελλάδα

15/5, Λονδίνο. Φωτό: Guy Smallman
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Να σταματήσουμε 
τη σφαγή
Συνέχεια από τη σελ. 3

Το Ισραήλ δεν είναι όσο παντοδύναμο φαίνεται. Το 2005 αναγ-
κάστηκε, σημαδεύοντας το τέλος της 2ης Ιντιφάντα, να αποσύ-
ρει στρατό και εποίκους από την Γάζα. Η τεράστια στρατιωτική
του μηχανή ηττήθηκε στρατιωτικά στον Λίβανο το 2006. Το 2011
παρακολούθησε έντρομο, αλλά αδύναμο να επέμβει, τις εξεγέρ-
σεις της Αραβικής Άνοιξης να ξεσπάνε και ήταν τελικά τα αραβι-
κά καθεστώτα που κατάφεραν να τις τιθασεύσουν. Η τελευταία
μεγάλη επίθεσή του στην Γάζα το 2014 άφησε πίσω της 1600
νεκρούς και 8000 τραυματίες αλλά το Ισραήλ αναγκάστηκε να
αποσύρει ξανά τα τανκς και τον στρατό του.

Ας δούμε όμως και τα τελευταία γεγονότα. Βασικός άξονας
πολιτικής του Ισραήλ, όταν δεν βομβαρδίζει, είναι ο συστηματι-
κός εποικισμός στο εσωτερικό του, στην Ανατολική Ιερουσαλήμ,
στην Δυτική Όχθη με στόχο τη συρρίκνωση των Παλαιστινιακών
εδαφών και των Παλαιστινίων. Κομμάτι αυτής της επιχείρησης
ήταν πριν δύο εβδομάδες οι εξώσεις από τα σπίτια τους στην
συνοικία Σέιχ Τζαράχ στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και η απόδο-
σή τους σε ισραηλινούς εποίκους. 

Αλλά η επιχείρηση στο Σέιχ Τζαράχ γύρισε μπούμερανγκ στο
Ισραήλ. Περίπου 100.000 Παλαιστίνιοι, (ισραηλινοί πολίτες β’ κα-
τηγορίας) κατέβηκαν στους δρόμους του Ισραήλ από βορρά σε
νότο σε ένα πρωτοφανές κύμα διαδηλώσεων συμπαράστασης.
Παρά την άγρια καταστολή που κόστισε ήδη 12 νεκρούς, οι Πα-
λαιστίνιοι συνεχίζουν να κατεβαίνουν στους δρόμους και να αν-
τιστέκονται στις επιθέσεις του στρατού και των ακροδεξιών φα-
νατικών σιωνιστών. O 43χρονος Tάμερ Νάφαρ, Παλαιστίνιος ρά-
περ που ζει στο Ισραήλ, περιέγραφε σε άρθρο στους Financial
Times, πως δεν έχει δει ποτέ του μια «τόσο μεγάλη ένταση»
στην αραβική μειονότητα στο εσωτερικό του Ισραήλ: «Μοιάζει
σαν να ξυπνάει ξανά η δεκαετία του ’70». H oργή του κόσμου -
ακόμη και το Ηuman Rights Watch κατήγγειλε την κυβέρνηση
του Ισραήλ για καθεστώς απαρτχάιντ- ξεσπάει καθώς με κάθε
νέο εποικισμό αποδεικνύεται ότι το κράτος του Ισραήλ δεν μπο-
ρεί και ούτε ενδιαφέρεται να εξασφαλίσει την «συνύπαρξη»
Εβραίων και Αράβων στο εσωτερικό του. 

Αντίσταση
Η πεισματική -για ακόμη μια φορά- αντίσταση των Παλαιστι-

νίων τρόμαξε τον Νετανιάχου και τους στρατηγούς του που
έτρεξαν να την αντιμετωπίσουν με την καταστολή, με την εισβο-
λή στο Άλ Άκσα και στη συνέχεια με τους βομβαρδισμούς στην
Γάζα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Προφανώς ο Νετανιάχου
επιχειρεί να αξιοποιήσει πολιτικά την πολεμική κατάσταση, κα-
θώς αισθάνεται μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση μετά τις πρόσφα-
τες συμφωνίες του με μια σειρά από αραβικά και ευρωπαϊκά
κράτη, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα. Και προφανώς η πολεμική
κλιμάκωση, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν το Ισραήλ, έχει
στόχο να προκαταβάλει και να θέσει το πλαίσιο τις ΗΠΑ και την
διακυβέρνηση Μπάιντεν που ήδη έχει εξαγγείλει μια πολιτική
σκλήρυνση απέναντι στο Ιράν, τον βασικό ανταγωνιστή του Ισ-
ραήλ. Από την πρώτη μέρα διακήρυξε άλλωστε ότι η μεταφορά
της αμερικανικής πρεσβείας στην Ιερουσαλήμ που αποφάσισε ο
Τραμπ, θα γίνει. Αλλά τα αναπάντητα ερωτήματα για το πώς θα
διαχειριστεί επιτυχώς τη Λωρίδα της Γάζας, τη Δυτική Όχθη και
τους Παλαιστίνιους στο εσωτερικό του παραμένουν και συσσω-
ρεύονται. Όχι μόνο για τον Νετανιάχου αλλά συνολικότερα για
ένα κράτος που το μόνο που ξέρει να κάνει είναι να κηρύσσει
πόλεμο. 

Η πολιτική του πολέμου και των εποικισμών βρίσκεται στον πυ-
ρήνα της πολιτικής της συντριπτικής πλειοψηφίας των κομμάτων
και όλων των κυβερνήσεων που έχουν περάσει από το Ισραήλ.
Και η κλιμάκωσή της έχει καταφέρει σήμερα να μετατοπίσει ακό-
μη πιο ακροδεξιά (αποσταθεροποιώντας τες) τις κυβερνήσεις και
την ίδια την ισραηλινή κοινωνία τοποθετώντας στο κέντρο της
πολιτικής ζωής τους φανατικούς έποικους. Αυτούς που τις τε-
λευταίες μέρες πραγματοποιούν πογκρόμ με σύνθημα «Θάνατος
σε όλους τους Άραβες» στους δρόμους της Ιερουσαλήμ. 

Η Παλαιστινιακή Αντίσταση δεν
πρόκειται να βρει κανένα συμ-
παραστάτη στον ΟΗΕ -που δεν

έχει εκδώσει ούτε καν δύο λόγια κατα-
δίκης του Ισραήλ. Ούτε στην κυβέρνη-
ση Μπάιντεν που την μπλοκάρει, ούτε
στις κυβερνήσεις της ΕΕ, όπως της
Γερμανίας και της Ελλάδας που ανα-
γνωρίζουν «το δικαίωμα του Ισραήλ
στην αυτοάμυνα», ούτε στα αραβικά
καθεστώτα όπως της Σαουδικής Αρα-
βίας ή του Σίσι στην Αίγυπτο που μπο-
ρεί στα λόγια να «καταδικάζουν» αλλά
τα έχουν κάνει πλακάκια με το Ισραήλ.
Η πραγματική συμπαράσταση είναι οι
εκατοντάδες χιλιάδες των ανθρώπων
που ξεχύθηκαν στους δρόμους των πό-
λεων στις ΗΠΑ, στην Ευρώπη, στη Μέ-
ση Ανατολή και σε όλο τον κόσμο, με
σύνθημα Λευτεριά στην Παλαιστίνη. 

Ιδιαίτερα εδώ στην Ελλάδα, το μήνυ-
μα που στέλνουν οι διαδηλώσεις, έχει
ένα ιδιαίτερο νόημα, καθώς το ελληνι-
κό κράτος και η ελληνική άρχουσα τά-
ξη, έχουν εξελιχθεί στον πιο βασικό
σύμμαχο του Ισραήλ στην περιοχή.

Δεν είναι μόνο η επαίσχυντη δήλωση
του ΥΠ.ΕΞ Δένδια που λίγο-πολύ υπε-
ρασπίστηκε τους βομβαρδισμό της Γά-
ζας σαν μια πράξη «άμυνας» του Ισ-
ραήλ, είναι η πολιτική στενής συνεργα-
σίας που εδώ και τουλάχιστον μια δε-
καπενταετία προωθούν όλες οι κυβερ-
νήσεις με το κράτος-δολοφόνο. Μια
συνεργασία που περιλαμβάνει συνεχείς

κοινές στρατιωτικές «εκπαιδευτικές»
ασκήσεις – οι πιο πρόσφατες πριν από
μερικές εβδομάδες- με τους Ισραηλι-
νούς πιλότους που σήμερα μακε-
λεύουν τα παιδιά στην Γάζα να πετάνε
«υπερήφανα» πάνω από την Ελλάδα.
Και τους «εμβολιασμένους» Ισραηλι-
νούς τουρίστες να προσγειώνονται πε-
ρήφανα στα ελληνικά νησιά ενώ πριν
λίγους μήνες το ισραηλινό κράτος επι-
χειρούσε να μπλοκάρει τα εμβόλια να
φτάσουν στους γιατρούς της Γάζας.

Δολοφονικές συνεργασίες
Μια συνεργασία που περιλαμβάνει

πλήθος «επενδύσεων» ισραηλινών εται-
ριών στην Ελλάδα. Όπως η πρόσφατη
εξαγορά από την κοινοπραξία SK Gro-
up και την Plasan ισραηλινών συμφερόν-
των του πλειοψηφικού πακέτου της Ελ-
ληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων για την
κατασκευή στρατιωτικών οχημάτων.
Όπως η μεγαλύτερη έως σήμερα ελλη-
νοϊσραηλινή συμφωνία «για την προμή-
θεια αμυντικού εξοπλισμού», στο πλαί-
σιο της οποίας η ισραηλινή εταιρεία
αμυντικών ηλεκτρονικών συστημάτων El-
bit Systems Ltd. θα λειτουργεί ένα κέν-
τρο εκπαίδευσης για την ελληνική Πολε-
μική Αεροπορία με βάση ένα συμβόλαιο
ύψους περίπου 1,65 δισ. δολαρίων.

Μια συνεργασία που, από την άλλη,
περιλαμβάνει «νέες ευκαιρίες για τις
ελληνικές κατασκευαστικές» στο Ισ-
ραήλ, «ευκαιρίες» πάνω στο συνεχιζό-

μενο σχέδιο εποικισμού δηλαδή. Αλλά
και συμμετοχές εταιριών του ελληνικού
δημοσίου όπως η ΣΤΑΣΥ στο
διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό για την
κατασκευή γραμμής Τραμ στην υπό κα-
τοχή περιοχή των Ανατολικών Ιεροσο-
λύμων.

Μια συνεργασία, τέλος, κορωνίδα
της οποίας αποτελούν οι γεωστρατηγι-
κοί άξονες Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου-
Ισραήλ. Άξονες για τους οποίους καυ-
χιούνται ασταμάτητα, δυστυχώς, όλες
οι τελευταίες ελληνικές κυβερνήσεις,
σαν το μεγαλύτερο επίτευγμα της εξω-
τερικής τους πολιτικής. Ενώ στην
πραγματικότητα είναι μια πολιτική που
όχι μόνο τις κάνει συνένοχες στα εγ-
κλήματα του Ισραήλ στην Παλαιστίνη
αλλά εμπλέκει την Ελλάδα βαθύτερα
στους επικίνδυνους πολεμικούς αντα-
γωνισμούς για τον έλεγχο της Ανατολι-
κής Μεσογείου. 

Κομμάτι αυτής της συνεργασίας είναι
και η κυβερνητική προπαγάνδα των τε-
λευταίων ημερών, «να υποστηρίξουμε
το Ισραήλ γιατί η Τουρκία υποστηρίζει
τους Παλαιστίνιους». Δεν έχει τέλος η
αθλιότητα και ο κυνισμός αυτής της κυ-
βέρνησης, ιδιαίτερα μάλιστα όταν εκ-
φράζεται από στόματα όπως του Γεωρ-
γιάδη, που μέχρι πριν λίγο γέμιζε τις εκ-
πομπές του με αντισημιτικά κηρύγματα
και τώρα δηλώνει ότι «το Ισραήλ είναι ο
καλύτερος φίλος της Ελλάδας»…

Γ.Π.

Μητσοτάκης-Νετανιάχου
είναι συνένοχοι!
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Με το τέλος του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου οι εξελίξεις
ήταν ταχύτατες. Οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις δεν ήθε-

λαν απώλεια του ελέγχου μιας κρίσιμης περιοχής στη Μέση
Ανατολή. Η δημιουργία ενός κράτους χωροφύλακα, ενος
κράτος μαντρόσκυλου για να παίξει αυτόν τον ρόλο επιλέχ-
θηκε σαν λύση σε μια περιοχή που βρισκόταν ανάμεσα από
τη μια μεριά στην Αίγυπτο και την Διώρυγα του Σουέζ και
από την άλλη στα πετρέλαια της αραβικής χερσονήσου και
των χωρών του Περσικού Κόλπου. Και σε μια περίοδο που οι
αραβικοί πληθυσμοί διεκδικούσαν την ανεξαρτησία τους.

Ο ΟΗΕ αποφάσισε το 1947 υπέρ του διαμελισμού της Πα-
λαιστίνης δίνοντας το 56% της γης στους Εβραίους εποίκους
που τότε ακόμη είχαν μόνο το 6% της γης και αποτελούσαν
το ένα τρίτο του πληθυσμού. Έτσι στις 14 Μαΐου του 1948
πριν από ακριβώς 73 χρόνια, δημιουργήθηκε το κράτος του
Ισραήλ με τον πρώτο του πρόεδρο τον Μπεν Γκουριόν να δη-

λώνει ότι τα σύνορά του «θα καθοριστούν με βία» και ότι «δεν
υπάρχουν εδαφικά όρια για το μελλοντικό εβραϊκό κράτος».
Ο πόλεμος ξέσπασε και μέχρι το 1949 το Ισραήλ είχε κατα-
φέρει να  καταλάβει σχεδόν το 80% της Παλαιστίνης έχοντας
τις πλάτες των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων -με μπροστάρη αρ-
χικά την Βρετανία και στη συνέχεια τις ΗΠΑ. Περίπου 15.000
Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και 800.000 εκδιώχθηκαν από τη γη
τους και έγιναν πρόσφυγες. Ο «διαμελισμός» σήμανε τη δη-
μιουργία ενός και μόνο κράτους, του Ισραηλινού, ενώ η Δυτι-
κή Όχθη πέρασε στον έλεγχο της Ιορδανίας και η Λωρίδα
της Γάζας στον έλεγχο της Αιγύπτου.

Από τότε το κράτος του Ισραήλ με την υποστήριξη των ιμ-
περιαλιστών δεν έχει πάψει να είναι μια συνεχής πηγή πολέ-
μου.

Το 1956 το Ισραήλ πολέμησε στο πλευρό των Αγγλογάλ-
λων κατά της Αιγύπτου όταν ο Νάσερ τόλμησε να εθνικοποι-
ήσει τη Διώρυγα του Σουέζ. 

Το 1967 είχε αλλάξει πλέον προστάτη και οι ΗΠΑ χειρο-
κρότησαν την αρπαγή της Δυτικής Όχθης, της Χερσονήσου
του Σινά, της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, της Λωρίδας της Γά-
ζας και των υψωμάτων του Γκολάν στο νικηφόρο Πόλεμο
των Έξι Ημερών με τις αραβικές χώρες.

Έτσι, μέσα σε λιγότερα από 20 χρόνια, το Ισραήλ κατά-
φερε να καταλάβει σχεδόν ολόκληρη την Παλαιστίνη και να
φυλακίσει κυριολεκτικά το λαό της. 

Το 1973 ακολούθησε ξανά πόλεμος με την Αίγυπτο ενώ το
Ισραήλ έχει εισβάλει στο Λίβανο το 1978, το 1982 και το
2006. Κάθε φορά που η “σταθερότητα” της Μέσης Ανατολής
κινδύνευε, το Ισραήλ αναλάμβανε να απειλήσει και να τιμω-
ρήσει. 

Για να το πετύχει αυτό, το Ισραήλ είναι η δεύτερη χώρα
στον κόσμο -μετά τις ΗΠΑ- σε κατά κεφαλήν δαπάνες για
εξοπλισμούς και το πρώτο κράτος στον κόσμο σε βαθμό
στρατιωτικοποίησης. Είναι το μόνο κράτος στη Μέση Ανα-
τολή που διαθέτει πυρηνικά όπλα -παράνομα, κρυφά και
έξω από κάθε συνθήκη. Παρότι η Γενική Συνέλευση του
ΟΗΕ έχει πάρει αποφάσεις σε βάρος του Ισραήλ, οι ΗΠΑ
διατηρούν πάντα το βέτο τους στο Συμβούλιο Ασφαλείας
και έτσι το Ισραήλ έχει πράσινο φως για να συνεχίσει τις
σφαγές. Από το 1948 ως σήμερα έχει πάρει 113 δισεκατομ-
μύρια δολάρια σε βοήθεια από τις ΗΠΑ, σχεδόν δυο δις κά-
θε χρόνο. 
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Ο δρόμος προς τη νίκη
1,8εκατομμύρια Παλαιστίνιοι που ζουν μέσα στα

ισραηλινά σύνορα είναι πολίτες δεύτερης κα-
τηγορίας. Για παράδειγμα, οι μισθοί τους είναι σχε-
δόν οι μισοί. Όποιος είναι Εβραίος, σε όποιο σημείο
του κόσμου και αν γεννηθεί, μπορεί να γίνει πολίτης
του κράτους του Ισραήλ.  Όμως, αν τύχει να έχεις
Άραβες γονείς, είσαι άνθρωπος δεύτερης κατηγο-
ρίας. Αυτή η επιλογή δεν αλλάζει όποιο κόμμα και να
είναι στην κυβέρνηση. Έχει να κάνει με τον θεσμοθε-
τημένο κρατικό ρατσισμό που υπάρχει από τη στιγμή
της ίδρυσης του Ισραήλ. 

Η ισραηλινή κοινωνία αναπαράγει όλα αυτά τα τε-
ρατώδη χαρακτηριστικά. Η απόλυτη στρατιωτικοποί-
ηση είναι βασικό χαρακτηριστικό. Στο Ισραήλ ισχύει η
υποχρεωτική στρατιωτική θητεία για τους άντρες
δύο χρόνια και 8 μήνες και για τις γυναίκες δύο χρό-
νια, ενώ οι άντρες υποχρεώνονται να πάνε ξανά αν
κληθούν στα πλαίσια των συχνών πολεμικών κρίσεων.
Οι Άραβες πολίτες δεν συμμετέχουν στο στρατό. Και
το 80% των κυβερνήσεων στελεχώνεται από πρώην
και νυν αξιωματικούς. Κράτος και “κοινωνία πολιτών»
στο Ισραήλ στηρίζονται στη διαιώνιση των προνομίων
σε βάρος των αποκλεισμένων Παλαιστίνιων. Μέχρι
σήμερα κανένα αραβικό κόμμα δεν έχει καταφέρει να
συμμετέχει σε οποιαδήποτε ισραηλινή κυβέρνηση. 

Η πραγματικότητα είναι ότι το ρατσιστικό κράτος-
χωροφύλακας του Ισραήλ δεν μπορεί να αλλάξει, να
μεταρρυθμιστεί από τα μέσα. Υπάρχει μήπως κάποια
δυνατότητα να αλλάξει μέσα από τις «ειρηνευτικές
διαδικασίες» της διεθνούς κοινότητας; Τα γεγονότα
ξανά απαντάνε από μόνα τους. Οι συμφωνίες του
Όσλο το 1993 το μόνο που κατάφεραν ήταν να χειρο-
τερέψουν τη ζωή των Παλαιστινίων. 

Δεν υπάρχει λύση «δύο κρατών» όπως και οι ίδιοι οι
ισραηλινοί αξιωματούχοι πλέον ανοιχτά ομολογούν.
Το κράτος του Ισραήλ με την στήριξη των μεγάλων
δυνάμεων έχει μετατρέψει την Παλαιστίνη σε μια
διαρκή εμπόλεμη ζώνη και γι’ αυτό η απάντηση δεν
μπορεί παρά να είναι το σύνθημα: «Δεν υπάρχει ειρή-
νη χωρίς δικαιοσύνη, αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη». 

Το κίνημα αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη δεν στρέ-
φεται εναντίον των Εβραίων αλλά εναντίον του  κρά-
τους απαρτχάιντ του Ισραήλ. Στις διαδηλώσεις αλλη-
λεγγύης στην Παλαιστίνη στις ΗΠΑ, στην Βρετανία
συμμετέχουν ολόκληρα κομμάτια των εβραϊκών κοι-
νοτήτων που καταγγέλλουν το κράτος του Ισραήλ.

Αντίθετα κάνουν απίστευτη ζημιά στον ίδιο τον αγώ-
να ενάντια στον αντισημιτισμό όσοι προσπαθούν να
ταυτίσουν την ιστορία και τους αγώνες της παγκόσμιας
Εβραϊκής Κοινότητας με ένα τέτοιο κράτος, οι δράσεις
του οποίου είναι προσβολή στη μήμη των εκατομμυ-
ρίων νεκρών του Ολοκαυτώματος. Κάνουν κακό όσοι
επιτίθενται στην Αριστερά για αντισημτισμό, όταν είναι
αυτή που έχει βρεθεί μπροστά στις μάχες σε ΗΠΑ και
Ευρώπη ενάντια στην άνοδο των φασιστών και του
ανοιχτού αντισημιτιμού που αυτοί επαναφέρουν. 

Ενώ αντίθετα το κράτος του Ισραήλ αναπτύσσει τις
πιο κατάπτυστες συμμαχίες με αρνητές του Ολοκαυ-
τώματος και υμνητές των Ναζί, με την πιο αντισημιτι-
κή κυβέρνηση της Ευρώπης, όπως αυτή του Όρμπαν.
Όχι τυχαία, καθώς πάντα το σιωνιστικό σχέδιο χρει-
άζεται νέες φουρνιές εποίκων που θα εγκαταλείπουν
τις χώρες στις οποίες ζουν για να έλθουν στο Ισραήλ.  

Την δικαιοσύνη για τους Παλαιστίνιους δεν μπο-
ρούν να φέρουν ούτε τα αραβικά καθεστώτα που
έχουν συμμετάσχει κατά καιρούς σε διάφορες «ειρη-
νευτικές» διαδικασίες». Τα περισσότερα από αυτά
συνεργάζονται ανοιχτά όχι μόνο με τις ΗΠΑ αλλά και
με το ίδιο το κράτος του Ισραήλ που τα τελευταία

χρόνια έχει επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου για να
χτίσει συμμαχίες μαζί τους κόντρα στον βασικό του
ανταγωνιστή στην περιοχή, το Ιράν. Αλλά ακόμη και
τα καθεστώτα που στα λόγια καταγγέλλουν χλιαρά
τις πράξεις βίας του Ισραήλ στην πράξη δεν κάνουν
τίποτε. Ενδιαφέρονται περισσότερο για τις ισορρο-
πίες στην περιοχή και ιδιαίτερα μετά την Αραβική
Άνοιξη και τον τρόμο που τους προκάλεσε, προτι-
μούν να χειραγωγούν τους αραβικούς λαούς χρησι-
μοποιώντας τους Παλαιστίνιους σαν αρνητικό παρά-
δειγμα: «ή θα κάνουμε συμβιβασμούς με τον ιμπερια-
λισμό ή θα καταντήσουμε σαν τους Παλαιστίνιους».

Ο δρόμος προς την απελευθέρωση των Παλαιστί-
νιωνν περνάει αναγκαστικά μέσα από την διάλυση του
ρατσιστικού κράτους χωροφύλακα του Ισραήλ. Περνά-
ει μέσα από την προοπτική της επανάστασης της εργα-
τικής τάξης σε όλες τις αραβικές χώρες που μπορεί να
τινάξει από πάνω τους όχι μόνο τους δικούς τους δυ-
νάστες αλλά και το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ και
τους διεθνείς προστάτες του. Δημιουργώντας στην θέ-
ση του ένα κράτος χωρίς απαρτχάιντ και ρατσισμό στο
οποίο Άραβες και Εβραίοι να μπορούν να ζήσουν ειρη-
νικά μαζί απολαμβάνοντας ίσα δικαιώματα. 

Οι συγκλονιστικές επαναστάσεις της Αραβικής
Άνοιξης αλλά και ο νέος κύκλος αγώνων που έχει ξε-
σπάσει σε μια σειρά από χώρες τα τελευταια χρόνια
στην ευρύτερη περιοχή, είναι η απόδειξη ότι μια τέ-
τοια προοπτική, παραμένει ανοιχτή, είναι ρεαλιστική. 

Αυτή η στρατηγική περνάει φυσικά  και μέσα από
την Αριστερά και τα κινήματα στην Ευρώπη και στις
ΗΠΑ, στις χώρες που αποτελούν τα κατεξοχήν στη-
ρίγματα του κράτους του Ισραήλ. Στηρίζουμε την πα-
λαιστινιακή αντίσταση χωρίς «ναι μεν, αλλά». Απαι-
τούμε από τις δικές μας κυβερνήσεις να διακόψουν
κάθε σχέση με το Ισραήλ. Βάζουμε ανοιχτά και ξεκά-
θαρα ότι το κράτος-τρομοκράτης πρέπει να διαλυθεί.
Στο πλευρό των Παλαιστινίων μέχρι τη νίκη. 

Γ εμάτες από υποκριτικές εκκλήσεις
«προς τις δυο πλευρές» είναι οι πε-
ρισσότερες από τις ανακοινώσεις

των κυβερνήσεων και των διεθνών οργα-
νισμών για τη σφαγή στην Παλαιστίνη.
Πρόκειται για μια στάση που στην ουσία
εννοεί είτε ανοιχτά είτε κεκαλυμμένα ότι
το πρόβλημα είναι οι «ακραίοι»: Από τη
μια πλευρά ο Νετανιάχου και η ισραηλι-
νή ακροδεξιά και από την άλλη οι «φα-
νατικοί» ισλαμιστές της Χαμάς.
Στην πραγματικότητα οι «ίσες αποστά-
σεις» βγάζουν λάδι τους πραγματικούς
υπεύθυνους. Και αυτοί δεν είναι άλλοι
από τις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις και το
ρατσιστικό κράτος απαρτχάιντ του Ισ-
ραήλ που οι ίδιες δημιούργησαν και
υποστηρίζουν με μοναδικό στόχο τον
έλεγχο της Μέσης Ανατολής. Δεν μπορεί
κανείς να κατανοήσει το τι συμβαίνει
σήμερα αν δεν κατανοήσει τι είναι το
κράτος του Ισραήλ, πως δημιουργήθηκε
και πως συνεχώς επεκτείνεται.  
Το Ισραήλ είναι ένα κράτος εποίκων.
Πριν από 150 χρόνια ο εβραϊκός πληθυ-
σμός που κατοικούσε στην Παλαιστίνη
αριθμούσε λιγότερους από 15 χιλιάδες,
γύρω στο 4% του πληθυσμού, ενώ σήμε-
ρα έχει φτάσει τα 6 εκατομμύρια απο-
τελώντας περίπου το 50% του πληθυ-
σμού. Αυτή η αλλαγή είναι αποτέλεσμα
ενός συστηματικού εποικισμού που πέ-
ρασε από διάφορες φάσεις.  

Στα τέλη του 19ου αιώνα γεννήθηκε το κίνημα του
Σιωνισμού. Ήταν ένα αντιδραστικό κίνημα που

προωθούσε την ίδρυση ενός εβραϊκού κράτους  στη
γη της Παλαιστίνης. Ο «πατέρας» του Σιωνισμού,
Χερτσλ υποστήριζε ότι η Παλαιστίνη ήταν «μια γη χω-
ρίς λαό», και οι Εβραίοι «ένας λαός δίχως γη». Αυτό
βέβαια ήταν ένα χυδαίο ψέμα. Η Παλαιστίνη ήταν μια
από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της Μέσης
Ανατολής.

Ήταν αντιδραστικό κίνημα και για ένα ακόμη λόγο. Ο
Σιωνισμός από την πρώτη στιγμή έθετε σαν στόχο να
συνδεθεί με τον ιμπεριαλισμό, αρχικά τον βρετανικό
στον έλεγχο του οποίου είχαν περάσει αυτές οι περιο-
χές, για να καταφέρει να φτιάξει το δικό του κράτος,
«ένα προκεχωρημένο φυλάκιο του πολιτισμού απέναντι
στη βαρβαρότητα», δηλαδή τους αραβικούς πληθυ-
σμούς. Το 1917 η βρετανική κυβέρνηση μέσω του Λόρ-
δου Μπάλφουρ ανακοίνωσε την στήριξή της σε αυτό
το σχέδιο. Ο εποικισμός της Παλαιστίνης είχε ήδη ξεκι-
νήσει, αλλά μετά την διακήρυξη του Μπάλφουρ έγινε
ολοένα και πιο γοργός. Το 1918 στην περιοχή υπήρχαν

μισό εκατομμύριο Παλαιστίνιοι και 50.000 Εβραίοι
έποικοι, ενώ τα νούμερα για το 1939 ήταν ένα εκατομ-
μύριο και 443.000 αντίστοιχα.

Παρόλα αυτά, ο Σιωνισμός παρέμενε ένα περιθωρια-
κό κίνημα μέσα στους κόλπους των Εβραίων. Οι πιο
πολλοί ήταν ενεργοί στο σοσιαλιστικό κίνημα. Στην Πο-
λωνία η εβραϊκή οργάνωση Μπουντ ήταν ενάντια στο
Σιωνισμό, στην Ελλάδα η Φεντερασιόν κινητοποιούσε
χιλιάδες Εβραίους εργάτες στη Θεσσαλονίκη και έπαι-
ξε καθοριστικό ρόλο στην δημιουργία του ΣΕΚΕ. Μόνο
ένα μικρό ποσοστό των Εβραίων, που ήθελε να ξεφύ-
γει από τις αντισημιτικές διώξεις στις «πολιτισμένες»
ευρωπαϊκές χώρες, διάλεγε να πάει στην Παλαιστίνη.

Αυτό που ενίσχυσε το Σιωνισμό μέσα στις εβραϊκές
κοινότητες ήταν το Ολοκαύτωμα όταν πάνω από 6
εκατομμύρια Εβραίοι δολοφονήθηκαν από τους Ναζί.
Αλλά ακόμη και μετά το τέλος του Β’ ΠΠ το σχέδιο
ενός ισραηλινού κρατους στην Παλαιστίνη δεν θα
μπορούσε να σταθεί αν δεν είχε υιοθετηθεί από τις με-
γάλες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις. Αυτό είναι το κλειδί
για να καταλάβει κανείς τη φύση του κράτους του Ισ-
ραήλ σήμερα.

Άλλο Σιωνιστές, άλλο Εβραίοι

Αλλά σε όλο αυτό το
σχέδιο υπάρχει ένα

μόνιμο αγκάθι. Είναι η
αντίσταση των Παλαι-
στινίων. Η πρώτη κορύ-
φωση αυτού του αστα-
μάτητου αγώνα ήταν η
Ιντιφάντα, η εξέγερση
των Παλιστινίων που
ξεκίνησε το 1987, συγ-
κλόνισε όλο τον κόσμο
και ανάγκασε το κρά-
τος του Ισραήλ να συρ-
θεί σε διαπραγματεύ-
σεις. Αυτές οδήγησαν
στη Συμφωνία του Όσ-
λο το 1993 με τον Για-
σέρ Αραφάτ στην ηγε-
σία της Οργάνωσης για
την Απελευθέρωση της
Παλαιστίνης να νομιμο-
ποιεί το κράτος του Ισ-
ραήλ θεωρώντας ότι με
αυτό τον τρόπο θα πε-
τύχαινε να δημιουργήσει
ένα παλαιστινιακό κράτος με βάση την Δυτι-
κη Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας. Αλλά τα
αποτελέσματα αυτού του συμβιβασμού
ήταν η περαιτέρω αποθράσυνση του κρά-
τους του Ισραήλ. 

Η Συμφωνία δεν έφερε ένα «βιώσιμο πα-
λαιστινιακό κράτος». 

Μετά το Όσλο, τα κατεχόμενα εδάφη χω-
ρίστηκαν σε τρεις ζώνες, με διαφορετικούς
βαθμούς ελέγχου. Σύμφωνα με την Διακή-
ρυξη της Ουάσινγκτον (1995), η γη στα κα-
τεχόμενα χωρίστηκε σε τρεις κατηγορίες, Α,
Β και Γ. Η νεοσύστατη Παλαιστινιακή Αρχή
θα είχε πλήρη έλεγχο μόνο στα εδάφη Α (λι-
γότερο από 5% της Δυτικής Όχθης και 60%
της Λωρίδας της Γάζας. Ο έλεγχος στις πε-
ριοχές Β μοιράστηκε ενώ οι περιοχές Γ
έμειναν αποκλειστικά κάτω από τον έλεγχο
του Ισραήλ. Οι Παλαιστίνιοι δεν είχαν δι-
καίωμα να έχουν δικό τους στρατό, μόνο
αστυνομία. Ο Ισραηλινός στρατός είχε τη
δυνατότητα να ελέγχει απόλυτα τα διεθνή
σύνορα - και το σημαντικότερο να επεμβαί-
νει άλλοτε βομβαρδίζοντας και άλλοτε ει-
σβάλλοντας κάθε φορά που οι Παλαιστίνοι
προσπαθούν να διεκδικήσουν τα δικαιώμα-
τά τους είτε στην Γάζα είτε στην Δυτική Όχ-
θη. Το Ισραήλ επέβαλε ότι μόνο εκείνο θα
έχει τον έλεγχο των εισαγωγών και των εξα-
γωγών στα παλαιστινιακά εδάφη και θα έχει
το μονοπώλιο βασικών αγαθών.

Μέσα στα επόμενα χρόνια το Ισραήλ κα-
ταπάτησε ασταμάτητα τη συμφωνία. Μόνο
από το 1993 μέχρι το 2000, μέσα σε 7 χρό-
νια ο αριθμός των εποίκων στην Δυτική Όχ-

θη διπλασιάστηκε από 100.000 σε 200.000
και από τότε αυξάνεται ραγδαία σε όλα τα
εδάφη που διαμένουν Παλαιστίνιοι - όπως
έδειξε και η έκρηξη οργής των τελευταίων
ημερών ενάντια στις εξώσεις των Παλαιστι-
νίων από τα σπίτια τους για να μπουν Εβραί-
οι έποικοι στην Ανατολικη Ιερουσαλήμ .

Μέσα από αυτήν την διαδικασία εποικι-
σμού και εθνικής εκκαθάρισης έχουμε φτά-
σει σήμερα οι Παλαιστίνιοι πρόσφυγες και
οι απόγονοί  τους να ανέρχονται σε περίπου
6 εκατομμύρια - χωρίς να τους επιτρέπεται
να επιστρέψουν στη γη από την οποία εκ-
διώχθηκαν. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο από
αυτούς εξακολουθούν να ζουν σε καταυλι-
σμούς προσφύγων, σε χτισμένες παραγκου-
πόλεις.

Αυτή η πολιτική οδήγησε στην έκρηξη της
δεύτερης Ιντιφάντα το 2000 που στρίμωξε
το Ισραήλ και οδήγησε στην αποχώρηση με-
ρικών εκατοντάδων εποίκων και του στρα-
τού από την Λωρίδα της Γάζας το 2005. Αλ-
λά απο τότε 1,8 εκατομμύρια άνθρωποι συ-
νεχίζουν να ζουν ο ένας πάνω στον άλλο σε
μια περιοχή που η έκτασή της είναι περίπου
το 1/8 της Αττικής. Περικυκλωμένοι από τον
ισραηλινό στρατό που μέσα στην τελευταία
εικοσαετία έχει επιτεθεί αλλεπάλληλες φο-
ρές για να επιβάλει την «τάξη» σε ένα πλη-
θυσμό του οποίου ο αποκλεισμός απο αγα-
θά βασικής ανάγκης κάνει τη ζωή αφόρητη.
Το 2006 η επικράτηση της Χαμάς στις κοι-
νοβουλευτικές εκλογές στην Γάζα αντιμετω-
πίστηκε με επίθεση του ισραηλινού στρατού
και στη συνέχεια οικονομικό αποκλεισμό
της.

Η μόνιμη τρομοκρατία του Ισραήλ

Κράτος εποίκων

Τρίτη 18 Μάη, Απεργιακή συγκέντρωση στη Ραμάλα

Διαδικτυακή εκδήλωση

Συνδεθείτε στο zoom
Join Zoom Meeting  https://tinyurl.com/fr33palestine 
Meeting ID:  882 7947 0862  Passcode: 592177

Κείμενα: Γιώργος Πίττας

Οι αγώνες των
Παλαιστίνιων
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Ο θάνατος του Σωτήρη Αλεξό-
πουλου, ενός από τους
πρωτεργάτες της Παμπει-

ραϊκής Πρωτοβουλίας Υποστήριξης
Προσφύγων και Μεταναστών, θύμι-
σε το μεγάλο κίνημα της αλληλεγ-
γύης στους πρόσφυγες του 2015
που ανάγκασε την Ε.Ε.-Φρούριο να
ανοίξει προσωρινά τα κλειστά σύνο-
ρά της.

Την άνοιξη του 2015 τα νησιά του
Αιγαίου, δέχτηκαν στις ακτές τους
εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες.
Μετά από λίγους μήνες η κυβέρνη-
ση, οι δημοτικές και οι περιφερει-
ακές αρχές, κάτω από την πίεση της
αλληλεγγύης του κόσμου, έδωσαν
το πράσινο φως για την μαζικότερη
μετακίνηση προσφύγων, ανοίγοντας
πρακτικά διάδρομο για την διέλευση
τους, μέσω Ειδομένης, προς την Ευ-
ρώπη.

Πριν από την Ειδομένη όμως,
υπήρξε ένας άλλος σταθμός για
τους πρόσφυγες και αυτός ήταν το
Λιμάνι του Πειραιά, όπου κατέφθα-
ναν κατά εκατοντάδες με τα πλοία
της γραμμής από τα νησιά.

Τα κενά των κρατικών αρχών ανέ-
λαβε με δικιά του πρωτοβουλία να
τα καλύψει ο κόσμος της αλληλεγ-
γύης στον Πειραιά και όχι μόνο, εξα-
σφαλίζοντας την επιβίωση των προ-
σφύγων. Σιγά σιγά σε κάθε γειτονιά
άρχισαν να διαμορφώνονται αυθόρ-
μητες πρωτοβουλίες αλληλεγγύης
για τη συλλογή τροφίμων, ρούχων,
σκηνών, σε κάθε σύλλογο, σωμα-
τείο, σχολείο, σχολή ακόμα και στα
ΚΑΠΗ. Ο κόσμος του Πειραιά δεν
έμεινε μόνο στη συλλογή των απα-
ραίτητων για την επιβίωση των προ-
σφύγων αλλά προχωρούσε και στην
προσωπική εθελοντική προσφορά

για τη διανομή του φαγητού και τη
διαμόρφωση των χώρων στις πύλες
του λιμανιού. 

Θυμάμαι κάθε φορά που επισκε-
πτόμασταν το λιμάνι ως ΚΕΕΡΦΑ, να
έρχεται κόσμος με ΙΧ γεμάτα τρόφι-
μα και ρούχα και να τα παραδίδει
στους πρόσφυγες. Οι σύλλογοι δα-
σκάλων πήραν πρωτοβουλίες φτιά-
χνοντας ομάδες δημιουργικής απα-
σχόλησης για τα προσφυγόπουλα.
Γιατροί από τα νοσοκομεία έστησαν
αυτοσχέδια ιατρεία εξετάζοντας
τους πρόσφυγες και προσφέροντας
ιατρική φροντίδα και φάρμακα. Μέ-
χρι και η Μαριάννα Βαρδινογιάννη
μαζί με τον Σάκη Ρουβά έστησαν
ένα «φιλανθρωπικό σόου» όπου φω-

τογραφίζονταν και έκαναν δηλώσεις
μπροστά στους πρόσφυγες. Όλα τα
ρατσιστικά εμπόδια που έβαζαν τα
προηγούμενα χρόνια οι κυβερνήσεις
των Σαμαροβενιζέλων είχαν γίνει
σκόνη μέσα σε μερικούς μήνες.

Ωστόσο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
που στα λόγια ήταν υπέρ των προ-
σφύγων συνέχιζε την πολιτική ευθυ-
γράμμισης με τα σχέδια της ΕΕ για
κλείσιμο των συνόρων με τα ho-
tspots στα νησιά, την σκληρή φύλα-
ξη από την FRONTEX, τις συμφω-
νίες με τον Ερντογάν με την χρημα-
τοδότηση των τριών δις ευρώ για να
τους εγκλωβίσει στη Τουρκία. Τον
Γενάρη του 2016 η ΚΕΕΡΦΑ πήρε
την πρωτοβουλία να διοργανώσει

ένα διήμερο στον Έβρο με αίτημα
να πέσει ο φράχτης της ντροπής, ο
οποίος αποτελούσε τον βασικό λόγο
γιατί οι πνιγμοί στη Μεσόγειο είχαν
εκτιναχτεί στα ύψη μετά το 2016 και
να ανοίξουν τα σύνορα. 

Μετά την ψήφιση του νόμου που
εναρμόνιζε τη Συμφωνία ΕΕ-Τουρ-
κίας στην ελληνική νομοθεσία, οι
πρόσφυγες που βρίσκονται στο Λι-
μάνι του Πειραιά μπήκαν στο στόχα-
στρο της κυβέρνησης και των ΜΜΕ.
Αυτό το γεγονός άνοιξε την όρεξη
στην ναζιστική εγκληματική συμμο-
ρία της Χρυσής Αυγής να καλέσει
στον Πειραιά ρατσιστική σύναξη μί-
σους κατά των προσφύγων, που
βρήκε άμεση απάντηση από το αντι-

ρατσιστικό και αντιφασιστικό κίνημα.

Πόλεις ανοιχτές 
Τον Απρίλιο του 2016 η ΚΕΕΡΦΑ

Πειραιά διοργάνωσε εκδήλωση αλ-
ληλεγγύης μέσα στο Λιμάνι, παρά το
γεγονός ότι η διοίκηση του ΟΛΠ και
η κυβέρνηση την είχαν απαγορεύ-
σει. Η εκδήλωση με τη συμμετοχή
συνδικαλιστών και δημοτικών κινή-
σεων έγινε σε μία προσπάθεια να
βάλουμε σε κίνηση τα συνδικάτα,
για να επιβάλουμε κατακτήσεις.
Έτσι δίπλα στο αίτημα «ανοίξτε τα
σύνορα» άρχισε να μπαίνει στην
ατζέντα το «ανοίξτε τις πόλεις», που
σήμαινε ότι διεκδικούμε από την κυ-
βέρνηση να μπουν τα προσφυγό-
πουλα στα σχολεία, να ανοίξουν δη-
μόσιες δομές φιλοξενίας για τους
πρόσφυγες κάτω από την ευθύνη
των δήμων, να έχουν οι πρόσφυγες
πρόσβαση στα νοσοκομεία και στην
πρωτοβάθμια περίθαλψη. Η απόφα-
ση που είχε πάρει το Δημοτικό Συμ-
βούλιο Νίκαιας-Ρέντη για τη φιλοξε-
νία προσφύγων σε ένα κλειστό δη-
μοτικό κτίριο, έδειχνε τις δύναμη
του αντιρατσιστικού κινήματος αλ-
ληλεγγύης.

Πάνω σε αυτό το κίνημα πατάμε
για να συνεχίσουμε κόντρα στην πο-
λιτική Μητσοτάκη-Μηταράκη επιμέ-
νοντας στο «καλοδεχούμενοι οι πρό-
σφυγες», «κλείστε τα στρατόπεδα -
ανοίξτε τις πόλεις». 

Κατερίνα Θωίδου, 
Συντονιστικό ΚΕΕΡΦΑ, 

Δημοτική Σύμβουλος Νίκαιας-Ρέντη

Στις 10 Μαΐου 2021, κατόπιν τρί-
χρονης μάχης με τον καρκίνο,
σίγησε για πάντα η φωνή του

αγωνιστή των ανθρώπινων δικαιωμά-
των Σωτήρη Αλεξόπουλου. Ο Σωτή-
ρης γεννημένος στην ορεινή Ναυπα-
κτία πριν 70 χρόνια, σπούδασε Μα-
θηματικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές
στα Ναυτιλιακά στην Αγγλία.

Μέσω της έντονης κινηματικής
του δράσης και της ανιδιοτελούς
του προσφοράς αναδείχθηκε σε ξε-
χωριστή μορφή της κοινωνίας του
Πειραιά. Στον Πειραιά όπου ζούσε
και εργαζόταν πρωτοστάτησε εδώ
και 30 χρόνια στους αγώνες για την
βελτίωση της ζωής και του περιβάλ-
λοντος, οργανώνοντας δράσεις κοι-
νωνικού ακτιβισμού και αλληλεγ-
γύης.

Τον συναντάμε από την δεκαετία
του 1990 στην πρωτοπορία των

αγώνων για τη διεκδίκηση των δημό-
σιων χώρων, τον βρίσκουμε στη συ-
νέχεια την περίοδο της οικονομικής
κρίσης να οργανώνει συσσίτια και
συλλογή ειδών για την στήριξη των
συνανθρώπων μας μέσω της Αλλη-
λεγγύης, στους αγώνες κατά των
πλειστηριασμών, να ενισχύει διαρ-
κώς συλλογικότητες νέων καλλιτε-
χνών της πόλης.

Με δική του πρωτοβουλία το 2015
ιδρύει την «Παμπειραϊκή πρωτοβου-
λία για τους πρόσφυγες και μετανά-
στες» συσπειρώνοντας γύρω του
εκατοντάδες εθελοντές για να βοη-
θήσουν την περίθαλψη των προσφύ-
γων στο λιμάνι του Πειραιά που εξε-
λίχθηκε σε έναν καταυλισμό-κοινό-
τητα 7.000 προσφύγων. Μετά την
αποχώρηση των προσφύγων από το
λιμάνι, ενισχύει διαρκώς τους πρό-
σφυγες σε δομές και νεοσύστατα
προσφυγικά χωριά, ενώ παράλληλα

δίνει τη μάχη μπροστάρης στο αντι-
φασιστικό μέτωπο με την ΚΕΕΡΦΑ.

Το 2018 μόλις πληροφορείται τα
σχέδια για να γίνει λιμάνι κρουαζιέ-
ρας στη θάλασσα της Πειραϊκής,
οργανώνει νέο κίνημα το οποίο αγ-
καλιάστηκε από τους κατοίκους της
περιοχής. Με την δική του καθοδή-
γηση, το κίνημα ΟΧΙ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΗΝ
ΠΕΙΡΑΪΚΗ προχώρησε σε αυτόνομη
κάθοδο στις κοινοτικές εκλογές του
2019 και αναδείχτηκε τρίτη δύναμη
εκλέγοντας δύο κοινοτικούς συμ-
βούλους. Αν και άνθρωπος ανιδιοτε-
λής, χωρίς ενδιαφέρον για τα αξιώ-
ματα, από τη θέση του κοινοτικού
συμβούλου έδινε μέχρι το τέλος της
ζωής του τη μάχη καθημερινά για
την αποτροπή των σχεδίων της CO-
SCO να μετατρέψει όλον τον Πει-
ραιά σε βιομηχανική ζώνη αβίωτη
για τους κατοίκους.

Δοσμένος ολόψυχα με όλες τις

δυνάμεις του πάντοτε στην προσφο-
ρά για τον άνθρωπο, στον αγώνα για
το δίκιο, σύνδεσε το όνομά του με
κάθε διεκδίκηση των ανθρώπων του
Πειραιά. Το ζεστό χαμόγελο, ο αυ-
θορμητισμός, η καλοσύνη και η ευ-
ρύτητα πνεύματος του θα συντρο-
φεύουν πάντα τους ανθρώπους που
ενέπνευσε και στήριξε.

Πάνω στο δικό του χαμόγελο θα
οραματιζόμαστε νέες αδελφωμένες
κοινωνίες, θα σχεδιάζουμε τις πολι-
τείες μας, θα ανοίγουμε νέους δρό-
μους στη ζωή, δίνοντας την υπόσχε-
ση ότι δεν θα πάψουμε ούτε στιγμή
να αγωνιζόμαστε για το δίκιο!

Δήμητρα Βήνη, 
κοινοτική σύμβουλος 

Α’ διαμερίσματος Πειραιά 
για την ανεξάρτητη κοινοτική 
παράταξη ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ 

Α ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ – ΟΧΙ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΗΝ
ΠΕΙΡΑΪΚΗ

Αντίο στον Σωτήρη της αλληλεγγύηςΣτις 14/5 πραγματοποιήθη-
κε η κηδεία του Σωτήρη Αλε-
ξόπουλου στο νεκροταφείο
του Σχιστού. Πάνω από 200
άνθρωποι παραβρέθηκαν για
να αποχαιρετήσουν τον σύν-
τροφο, σε κλίμα συγκίνησης,
αγάπης και υπόσχεσης για συ-
νέχιση του έργου και των αγώ-
νων που έδινε σε όλη τη ζωή
του.

Στην κηδεία μίλησαν για τον
Σωτήρη και τους αγώνες του
μετανάστες και πρόσφυγες,
μέλη από τους Ενεργούς Πο-
λίτες Α' Κοινότητας “Όχι Λιμά-
νι στην Πειραϊκή”, την Παμπει-
ραϊκή Πρωτοβουλία, το κίνημα
των κατοίκων της Πειραϊκής,
την ΚΕΕΡΦΑ, το “Λιμάνι της
Αγωνίας”, τον ΣΥΡΙΖΑ, τη συλ-
λογικότητα “Πλησίον”, τους
αγροτοσυνεταιρισμούς της
Θήβας και της Κοπαΐδας, την
κίνηση “Πειραιάς για όλους”.

8/4/16, Αντιρατσιστική διαδήλωση στον Πειραιά. Φωτό: Αρχείο Εργατική Αλληλεγγύη

ΠΕΙΡΑΙΑΣ-Λιμάνι για τους πρόσφυγες
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ΟΤζαμάλ, πρόσφυγας που
παραβρέθηκε στην κηδεία

της Μιμί Μουκάιε, περιέγραψε
στην Εργατική Αλληλεγγύη τι
σημαίνει Αμυγδαλέζα: “Το 2020
πέρασα εννιά μήνες στην Αμυ-
γδαλέζα. Με είχαν πιάσει στα
Εξάρχεια χωρίς χαρτιά. Δεν
μπορώ να περιγράψω με λεπτο-
μέρειες όλες τις εμπειρίες μου,
κάποια πράγματα δεν μπορείς
να τα μεταφέρεις, πρέπει κα-
νείς να τα δει. Κάποια στιγμή
πίστεψα ότι αυτό το μέρος δεν
ήταν η Αθήνα, δεν ήταν καν η
Ελλάδα. Γιατί είχα περπατήσει
στους δρόμους της Αθήνας και
δεν πίστευα ότι μπορεί να
υπάρχουν τέτοια μέρη με τέτοι-
ες συνθήκες και καταστάσεις.

Η αστυνομία ήταν άγρια μαζί
μας. Δεν είχαμε πρόσβαση σε
γιατρούς, σε φάρμακα, σε δικη-
γόρους. Ήμασταν κλεισμένοι
μέσα χωρίς ρεύμα πολλές φο-
ρές, μια πολύ επικίνδυνη κατά-
σταση με τα καλώδια. Πάνω
από 100 άτομα μοιραζόμασταν
2 μπάνια και 3-4 τουαλέτες. Τον
χειμώνα στην Αμυγδαλέζα κάνει
πολύ κρύο. Πολλά κοντέινερ
δεν έχουν παράθυρα, κάποια
ούτε και πόρτες. Έχουμε περά-
σει πολλά βράδια στο κρύο χω-
ρίς ρεύμα.

Δεν μας εξηγούσαν τίποτα
για το τι πρόκειται να γίνει, δεν
ήξεραν κιόλας. Η κράτησή μου
συνέπεσε και με τον κορονοϊό
κι αυτό ήταν διπλό πρόβλημα.
Μας έκοψαν τα επισκεπτήρια.
Το φαγητό δεν τρωγόταν. Πε-
ράσαμε μήνες τρώγοντας μόνο
κρουασάν. Τα σκουπίδια δεν τα
μάζευαν αρκετά συχνά κι αυτό
είναι επικίνδυνο. Δεν είχαμε καν
χώρο να περπατήσουμε. Μόνο
να ξυπνήσουμε, να βγούμε από
το κοντέινερ και μετά ξανά
ύπνο.

Μιλάμε για εμπειρίες πιο
άσχημες κι από τα σύνορα. Μέ-
σα στο στρατόπεδο έχω δει κό-
σμο με προβλήματα υγείας. Για
να πάρουν κάποιον που ήταν
πολύ σοβαρά στο νοσοκομείο
έπρεπε να κάνουμε ολόκληρη
φασαρία. Οι μπάτσοι ήταν πάν-
τα πολύ καλοί και αντιδρούσαν
γρήγορα μόνο όταν επρόκειτο
να δώσουν ξύλο. Αν γινόταν κά-
τι ερχόταν πολύ γρήγορα και
μας χτυπούσαν με τα γκλόπ.
Έχω δει κράτηση μικρών παι-
διών. Έχω ξυπνήσει και έχω
βρει δύπλα μου μικρά παιδιά,
γυναίκες, οικογένειες και ένιω-
σα ότι είχαμε ξεπεράσει ένα πο-
λύ σημαντικό όριο.

Κατάλαβα ότι για να βγω από
κει θα χρειαστεί να είμαι πολύ
τυχερός. Δεν είχε να κάνει με
το αν το επέτρεπε κάποιος νό-
μος”. 

ΚΕΕΡΦΑ Να τιμωρηθούν Χρυσοχοΐδης-
Μηταράκης για τις δολοφονίες μεταναστών

Καμπάνια για τη δικαίωση των νεκρών μας, των προσφύγων
και προσφυγισσών που έχασαν τη ζωή τους στα στρατόπεδα
– κολαστήρια, ξεκινάει η ΚΕΕΡΦΑ. “Να τιμωρηθούν Χρυσο-

χοΐδης-Μηταράκης για τις δολοφονίες μεταναστών” είναι το κεντρι-
κό αίτημα της καμπάνιας και στην προκήρυξη που κυκλοφορεί τονί-
ζεται: “Οι θάνατοι του Μάκι Ντιαμπατέ, του Ιμπραήμ Εργκιούν, της
Μιμί Μουκάιε αποκαλύπτουν την καθημερινότητα που αντιμετωπί-
ζουν χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες στα στρατόπεδα, είτε
πρόκειται για τα στρατόπεδα-φυλακές τύπου Κορίνθου, τα λεγόμε-
να ΠΡΟΚΕΚΑ, είτε για τα «ανοιχτά» στρατόπεδα... Οι διορισμένοι
διοικητές των σύγχρονων Νταχάου, οι αστυνομικοί που εμπλέκον-
ται, πρέπει να λογοδοτήσουν για τα εγκλήματά αυτά. Υπόλογοι
όμως είναι και οι πολιτικοί τους προϊστάμενοι. Ο Μηταράκης που
δεν χάνει ευκαιρία να περηφανευτεί για την «φύλαξη» των συνό-
ρων, για τους πρόσφυγες που πρέπει να «ξεφορτωθούμε» και για
τα νέα κλειστά στρατόπεδα - φυλακές που ετοιμάζεται να χτίσει”.

Το αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό κίνημα έχει πετύχει μια ιστο-
ρική νίκη, την καταδίκη της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή,
με χρόνια επίμονων αγώνων να την απομονώσει από την κοινωνία
και να σπάσει την ασυλία της. Και τελικά να επιβάλει την επικύρωση
αυτής της απομόνωσης μέσα στο δικαστήριο. Αυτή την εμπειρία,
τονίζει η ΚΕΕΡΦΑ, πρέπει να αξιοποιήσουμε και τώρα που οι πρό-
σφυγες ζητούν δικαιοσύνη.

“Οι οικογένειες του Μάκι, του Ιμπραήμ και της Μιμή θα κινηθούν
νομικά απέναντι στους υπεύθυνους και η ΚΕΕΡΦΑ στηρίζει τον αγώ-
να τους μέχρι την δικαίωσή τους. Τα προηγούμενα χρόνια δώσαμε
σκληρές μάχες για να καταδικαστούν οι δολοφόνοι του Παύλου
Φύσσα και του Σαχζάτ Λουκμάν και να οδηγηθεί η ναζιστική Χρυσή
Αυγή στη φυλακή. Τώρα χρειάζεται να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη
μάχη για να καταδικαστεί όχι μια συμμορία, αλλά οι κρατικοί λει-
τουργοί που δολοφονούν με τον κυβερνητικό ρατσισμό”.

Η μάχη αυτή πάει χέρι με χέρι με τις εργατικές μάχες, τις μάχες
για να σώσουμε ζωές από τον κορονοϊό, τις μάχες ενάντια στην κα-
ταστολή, όλες τις μάχες ενάντια στη Νέα Δημοκρατία που έχουν
ανοίξει το τελευταίο διάστημα. Και γι' αυτό, όπως κλείνει η προκή-
ρυξη της ΚΕΕΡΦΑ: “Καλούμε τα συνδικάτα, τους φοιτητικούς συλ-
λόγους, τις κοινότητες μεταναστών, τις κινήσεις αλληλεγγύης και
υπεράσπισης δημοκρατικών δικαιωμάτων, τις κινήσεις γυναικών και
ΛΟΑΤΚΙ να δώσουμε μαζί την μάχη για να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι
και να κλείσουν τώρα τα στρατόπεδα συγκέντρωσης”.

Αφροδίτη Φράγκου

Κηδεύτηκε στις 17/5 η Μιμί Μουζίνγκιλα Μουκάιε στο Νεκροταφείο Ζω-
γράφου παρουσία πολλών γνωστών και φίλων της από τη Μαλακάσα
και την Αθήνα, συγγενών της που ήρθαν από την Ελβετία, του αδελ-

φού της Ζοέλ και μελών της ΚΕΕΡΦΑ. Η 37χρονη προσφύγισσα από το Κονγ-
κό έχασε τη ζωή της στις 3 Μάη, όταν επιδεινώθηκε ραγδαία η υγεία της με-
τά από χειρουργική επέμβαση. Η επιδείνωση έγινε εξ αιτίας των άθλιων συν-
θηκών που επικρατούν στο στρατόπεδο – κολαστήριο της Μαλακάσας όπου
ζούσε τον τελευταίο χρόνο.

Στην τελετή, ο πάστορας που απηύθυνε τον επικήδειο μίλησε για τη ζωή
της Μιμί, που αναγκάστηκε να φύγει από την πατρίδα της εξ αιτίας των πολε-
μικών συγκρούσεων. Έμπορος στο επάγγελμα, η Μιμί ήταν, όπως είπε, μια
δυνατή, τολμηρή και συμπονετική γυναίκα.

Οι συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν την αδικοχαμένη προσφύγισσα και
μετά την ταφή ο Πέτρος Κωνσταντίνου μίλησε εκ μέρους της ΚΕΕΡΦΑ, λέ-
γοντας: “Η ΚΕΕΡΦΑ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στους φίλους, τον
αδελφό και τους συγγενείς της Μιμί. Η Μιμί ήρθε στην Ελλάδα για μια καλύ-
τερη ζωή. Αυτή την καλύτερη ζωή τη δικαιούνται όλοι οι πρόσφυγες και με-
τανάστες. Να ευχηθούμε ότι η Μιμί είναι η τελευταία που χάθηκε επειδή δεν

τη φρόντισαν μέσα στο στρατόπεδο. Θα στηρίξουμε τον Ζοέλ, ζητάμε δι-
καιοσύνη. Κάθε άνθρωπος που αγωνίζεται για μια καλύτερη ζωή έχει δικαίω-
μα στη δικαιοσύνη. Η ΚΕΕΡΦΑ θα στηρίξει όλες και όλους ώστε να ζουν μέ-
σα στις πόλεις, σε σπίτια, να έχουν δουλειές, για όλα όσα έλπιζε η Μιμί ότι
θα βρει στην Ελλάδα”.

Αγωνιστικό αντίο 
στη Μιμί Μουκάιε

Η ΚΕΕΡΦΑ μαζί με κοινότητες προσφύγων και μεταναστών ξεκινάνε την καμ-
πάνια τους με συνέντευξη Τύπου-διαμαρτυρία, την Πέμπτη 20/5, στις 6μμ στο
Σύνταγμα. Θα μιλήσουν οι Τζόελ Μουκάιε, αδερφός της Μιμί, Χουσεΐν Εργκιούν,
συγγενής του Ιμπραήμ, Καπί Ντιαλλό, πρόεδρος της κοινότητας Γουινέας, Τζα-
βέντ Ασλάμ, πρόεδρος της Πακιστανικής κοινότητας Ελλάδος “η Ενότητα”, Δη-
μήτρης Ζώτος, δικηγόρος των οικογενειών των θυμάτων, Πέτρος Κωνσταντίνου,
συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ και Κώστας Καταραχιάς, πρόεδρος του Συλλόγου εργαζο-
μένων νοσοκομείου Αγ. Σάββας.

17/5, Η κηδεία της Μιμί Μουκάιε. Φωτό: Αφροδίτη Φράγκου
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Μήνυση
Βελόπουλου
στην
ΚΕΕΡΦΑ

Μηνυτήρια αναφορά σε
βάρος του Πέτρου

Κωνσταντίνου κατέθεσε ο
Κυριάκος Βελόπουλος, για
το πλημμέλημα της "παρα-
βίασης μέτρων για την
πρόληψη ασθενειών".

Αφορμή ήταν η κινητο-
ποίηση της Επιτροπής Ιρα-
κινών Προσφύγων μπρο-
στά από τη βουλή στις 29
Οκτώβρη 2020, την οποία
στήριξε η ΚΕΕΡΦΑ. Πρό-
κειται για μια τελείως προ-
σχηματική αναφορά που
αφορμή έχει το ότι την κι-
νητοποίηση κάλεσαν πρό-
σφυγες, παρά την οποι-
αδήποτε ανησυχία για τη
δημόσια Υγεία. Άλλωστε ο
Βελόπουλος δεν έχει κανέ-
να πρόβλημα κατά τα άλλα
πηγαίνει σε μαζώξεις χω-
ρίς μάσκα -όπως η ρατσι-
στική φασιστοσύναξη στον
Έβρο τον περασμένο Γε-
νάρη. Επιπλέον η αναφορά
δεν στέκει ούτε τυπικά ού-
τε επί της ουσίας. Όταν
έγινε η κινητοποίηση των
Ιρακινών οι διαδηλώσεις
εξαιρούνταν από τις απα-
γορεύσεις, ενώ κατά τη
διάρκεια της συγκέντρω-
σης τηρήθηκαν όλα τα
υγειονομικά μέτρα.

Το θράσος για να προ-
χωρήσει σε μια τέτοια κί-
νηση ο Βελόπουλος του το
δίνει η ίδια η πολιτική της
Νέας Δημοκρατίας: από
τις απαγορεύσεις διαδη-
λώσεων, μέχρι τον δολο-
φονικό ρατσισμό. Ο Μπο-
γδάνος, βουλευτής της
ΝΔ, ήταν αυτός που πρώ-
τος άρχισε τις φωνές για
τη συγκεκριμένη κινητο-
ποίηση, καλώντας μάλιστα
την κυβέρνηση να μην επι-
τρέψει τη διαδήλωση του
Πολυτεχνείου. Ήταν φρέ-
σκια ακόμα η αντιφασιστι-
κή 7 Οκτώβρη, που έδειξε
την τεράστια δύναμη και
διάθεση του κόσμου να
παλέψει, κι αυτό έκανε
τους ακροδεξιούς να σκυ-
λιάσουν.

Η μόνη θέση αυτής της
μηνυτήριας αναφοράς εί-
ναι στο αρχείο. Και του Βε-
λόπουλου στον κάδο των
απορριμάτων.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

Ένα ακόμα ρατσιστικό εμπόδιο
Οι αλλαγές που έχει φέρει η κυβέρνηση στη διαδικασία της απόκτησης

ιθαγένειας είναι στην πραγματικότητα ένας μηχανισμός παρεμπόδι-
σης των μεταναστών στο να γίνουν Έλληνες πολίτες. Το δείχνουν τα

εξωφρενικά εργασιακά και οικονομικά κριτήρια που απαιτούνται για να γίνει η
αίτηση, το δείχνει όμως και η ίδια η διαδικασία.

Από 30.000 που είναι οι εκκρεμείς αιτήσεις πολιτογράφησης, μόλις δυόμισι
χιλιάδες μετανάστες/τριες έδωσαν τις απαιτούμενες εξετάσεις την Κυριακή
16 Μάη που διεξήχθησαν για πρώτη φορά. Η πλειονότητα των υποψηφίων
ήταν μεγάλοι σε ηλικία άνθρωποι, που βρίσκονται στην Ελλάδα πάρα πολλά
χρόνια. Στα εξεταστικά κέντρα επικρατούσε άγχος και αβεβαιότητα, καθώς οι
υποψήφιοι δεν ξέρουν αν αποτυχία στις εξετάσεις αυτές θα σημάνει ότι το
παράβολο των 700 ευρώ που έχουν πληρώσει θα χρειαστεί να ξαναπληρωθεί.
Από την άλλη η επιτυχία δε σημαίνει ιθαγένεια, αλλά απλώς δικαίωμα στη συ-
νέντευξη πολιτογράφησης! Τέλος, παρά το μικρό αριθμό συμμετοχών, τα εξε-
ταστικά κέντρα ήταν πολύ λίγα με αποτέλεσμα να υπάρχουν άνθρωποι που
αναγκάστηκαν να πάνε σε άλλη πόλη για να δώσουν εξετάσεις.

Το μεγαλύτερο ωστόσο πρόβλημα αφορά στην ουσία της όλης διαδικασίας.
Η τράπεζα θεμάτων παρέχει έναν τεράστιο όγκο ύλης με εκατοντάδες ερωτή-
σεις. Εκτός από εσκεμμένο εμπόδιο, είναι και μια μεγάλη πάσα στην παραπαι-
δεία, που της δίνεται άλλη μια δυνατότητα να θησαυρίσει πάνω στην προσπά-
θεια των μεταναστών να πολιτογραφηθούν.

Έκθεση με τίτλο “Η Τράπεζα Θεμάτων στην πολιτογράφηση: μια κριτική
αποτίμηση” που έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος “Η ιθαγένεια στην πρά-
ξη”, με φορέα υλοποίησης το Generation 2.0 αναφέρει χαρακτηριστικά, για τις
ερωτήσεις Ιστορίας: “το επίπεδο πολλών ερωτήσεων είναι δυσανάλογα υψηλό.
Πολλές μάλιστα τίθενται με προβληματικό τρόπο, είτε γιατί χρησιμοποιούν
δυσνόητη γλώσσα είτε γιατί δεν είναι σαφές τι ρωτάνε. ...Σε άλλες περιπτώσεις
ζητούνται ορισμοί και μάλιστα σε θέματα καθόλου εύκολα και τα οποία αποτε-
λούν θέματα διαφωνίας μεταξύ ιστορικών (π.χ. «Εθνικός Διχασμός», «Σεισάχ-
θεια» κ.λπ.) ...το περιεχόμενο είναι τέτοιο που πολλοί φοιτητές ή απόφοιτοι ελ-
ληνικών πανεπιστημίων θα δυσκολευόντουσαν να απαντήσουν, αν δεν αποτύγ-
χαναν”. Και για τις άλλες κατηγορίες ερωτήσεων γνώσης (Γεωγραφία, Πολιτι-
σμός, Ιστορία, Πολιτικοί Θεσμοί) προκύπτει ότι έχουμε μια σημαντική απομά-

κρυνση από την έννοια της ένταξης. Επιπλέον η έκθεση επισημαίνει ότι η αλλα-
γή στη διαδικασία της πολιτογράφησης ξεκίνησε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ με σκοπό να γίνει πιο αντικειμενική η διαδικασία, αλλά είναι θεμελιώδες
λάθος να αντιμετωπίζεται η ένταξη σαν μια μετρήσιμη ποσότητα: “Τα εγγενή
προβλήματα της στροφής αυτής λοιπόν έγιναν πολύ πιο σαφή με τις αλλαγές
που έφερε η τωρινή ηγεσία του ΥΠΕΣ”, τονίζει η έκθεση.

Η κριτική του Α. Χαρίτση, πρώην υπουργού Εσωτερικών με την κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ, ότι “οι ενδιαφερόμενοι δεν καλούνται να αποδείξουν πόσο καλά είναι
ενταγμένοι στην χώρα μας αλλά να εξεταστούν σε ερωτήσεις παπαγαλίας” εί-
ναι όχι μόνο κενό γράμμα, αλλά μένει και στα μισά. Κανένας και καμία δεν θα
έπρεπε να καλείται να “αποδείξει πόσο καλά είναι ενταγμένος/η στη χώρα
μας”. Οι αντιρατσιστικές μάχες για την ιθαγένεια, που προηγήθηκαν της ανό-
δου του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, έβαλαν στο κέντρο το ότι όλοι οι εργάτες
και οι εργάτριες που έρχονται στην Ελλάδα για ένα καλύτερο μέλλον δι-
καιούνται να θεωρούνται ισότιμα μέλη της κοινωνίας. Για την εργατική τάξη
“ένταξη” είναι οι κοινές της ανάγκες και αγωνίες, οι κοινοί αγώνες. Δεν θα την
κρίνει το Υπουργείο Εσωτερικών.

Α.Φ.

H θέση των χρυσαυγιτών είναι στη φυλακή!
Αποφυλακίστηκε ο Γιώργος Τσακανίκας, μέλος

του πενταμελούς της τοπικής της Χρυσής Αυ-
γής στη Νίκαια. Με απόφαση του Πενταμε-

λούς Εφετείου Αναστολών, στις 13/5, ο Γ. Τσακανί-
κας είναι ο δεύτερος από τους καταδικασθέντες
χρυσαυγίτες που παίρνει αναστολή έκτισης ποινής
μέχρι την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό της δίκης της
Χρυσής Αυγής. Τον περασμένο Φλεβάρη είχε γίνει
δεκτή και η αίτηση αποφυλάκισης του Νίκου Παπα-
βασιλείου, του εμπρηστή της πλατείας Αμερικής.

Ο Γ. Τσακανίκας ήταν ηγετικό στέλεχος της πιο
φονικής τοπικής της Χρυσής Αυγής, αυτής που δο-
λοφόνησε τον Παύλο Φύσσα. Είχε καταδικαστεί σε
έξι χρόνια κάθειρξη για ένταξη στην εγκληματική
οργάνωση. Από το υλικό της δίκης της Χρυσής Αυ-
γής είχε προκύψει η συμμετοχή του στις “δράσεις”
της τοπικής, ενώ ήταν υπεύθυνος ιδεολογικού και
εκπαίδευσης. Μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσ-
σα ανέλαβε σε στενή συνεργασία με τον Λαγό να
ξαναοργανώσει τα μέλη της Νίκαιας που είχα
σκορπίσει με τις διώξεις.

Οι αποφυλακίσεις ήρθαν πριν καν φυλακιστούν
οι καταδικασμένοι ηγέτες Χ. Παππάς και Γ. Λαγός.
Το μήνυμα έχει σταλεί από την ίδια την κυβέρνηση
που δεν έχει κάνει επί της ουσίας καμία κίνηση για
να υλοποιηθεί η απόφαση του Τριμελούς Εφετείου
Κακουργημάτων που λέει ότι η ΧΑ είναι εγκληματι-
κή οργάνωση. Δεν έχει γίνει καμία κίνηση για να
κλείσουν τα εναπομείναντα “γραφεία” της Χρυσής

Αυγής, ούτε για να απομακρυνθούν από τα δημοτι-
κά συμβούλια οι ναζί που εκλέχτηκαν με ψηφοδέλ-
τια της Χρυσής Αυγής. Δεν έχουν αποζημιωθεί τα
θύματα της ναζιστικής συμμορίας.

Ακόμη περισσότερο, η κυβέρνηση συνεχίζει και
κλιμακώνει τη ρατσιστική πολιτική των στρατοπέ-
δων συγκέντρωσης, των φονικών περιπολιών στο
Αιγαίο, των παράνομων επαναπροωθήσεων και
των απαγωγών και βασανισμών προσφύγων. Δέκα
χρόνια μετά το πογκρόμ της Αθήνας το 2011, που
έδειξε πως ο ρατσισμός της κυβέρνησης άνοιγε
διάπλατα στους ναζί τον δρόμο να εισβάλουν στην
κεντρική πολιτική σκηνή και να απολαμβάνουν
πλήρους ασυλίας, η κυβέρνηση της ΝΔ εφαρμόζει
την ίδια τακτική και δίνει πατήματα στους ακροδε-
ξιούς του κρατικού μηχανισμού να προσφέρουν δι-
ευκολύνσεις στους φυλακισμένους φασίστες.

Φυλακίστηκε ο Λαγός
Στις 16/5 φυλακίστηκε στο Δομοκό ο Γιάννης

Λαγός, πρωτοπαλίκαρο του Μιχαλολιάκου. Ο Λα-
γός καταδικάστηκε σε 13 χρόνια και 8 μήνες κά-
θειρξη για ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής ορ-
γάνωσης και δεν του δόθηκε αναστολή έκτισης
ποινής, ωστόσο σουλατσάριζε ελεύθερος μέχρι
πρότινος στις Βρυξέλλες πίσω από τη βουλευτική
ασυλία του. Μετά τη σχετική ψηφοφορία στο Ευ-
ρωκοινοβούλιο στις 27/4 έγινε άρση της ασυλίας
του και εκδόθηκε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.

Σε ανακοίνωσή της στις 16/5 η ΚΕΕΡΦΑ τονίζει:
“Η έκδοση από το Βέλγιο στην Αθήνα και η φυλάκι-
ση στο Δομοκό του νεοναζί Γιάννη Λαγού, του ευ-
ρωβουλευτή της Χρυσής Αυγής αφήνει στην ΕΛΑΣ
και τον Χρυσοχοΐδη ένα μεγάλο ερώτημα που χρει-
άζεται να απαντήσουν άμεσα: θα συνεχίσουν το πα-
ρασκηνιακό νταραβέρι για την παράδοση του φυγά
Χρήστου Παππά ή θα τον συλλάβουν επιτέλους;”

Ενώ καταλήγει: “Δεν θα αφήσουμε κανένα περι-
θώριο στους Μιχαλολιάκους, τους Κασιδιάρηδες
και τους Λαγούς μαζί με τους Βελόπουλος να βγουν
από το περιθώριο στηριγμένοι στην ρατσιστική εκ-
στρατεία του Μητσοτάκη, του Μηταράκη και του
Χρυσοχοΐδη. Θα κλιμακώσουμε τον αγώνα για να τι-
μωρηθούν οι δολοφόνοι των μεταναστών στα στρα-
τόπεδα συγκέντρωσης, για να ανοίξουν τα σύνορα,
να πάρουν χαρτιά οι πρόσφυγες, να σαπίσουν στη
φυλακή οι δολοφόνοι του Παύλου Φύσσα και του
Σαχζάτ Λουκμάν. Θα μας βρούνε μπροστά τους!”

Ο Λαγός με χειροπέδες. Φωτό: Intime

30/3/13, Συλλαλητήριο για την ιθαγένεια. Φωτό: Αρχείο Εργατική Αλληλεγγύη
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Προς ψήφιση στην Ολομέ-
λεια της Βουλής οδεύει το
νομοσχέδιο του υπουργού

Δικαιοσύνης Τσιάρα για την «ανα-
μόρφωση» του οικογενειακού δι-
καίου. Παρά τις μεγάλες αντιδρά-
σεις που έχει προκαλέσει, η κυ-
βέρνηση της ΝΔ επιμένει σε μια
ακόμα σκληρή σεξιστική επίθεση
απέναντι στις γυναίκες, που παίρ-
νει μπάλα και τα παιδιά.

Από το κείμενο λείπουν οι αρχι-
κές σκέψεις για ρητή επιβολή της
υποχρεωτικής συνεπιμέλειας και
της εναλασσόμενης κατοικίας
των παιδιών (δεν μπήκαν καν για
διαβούλευση σχετικές διατάξεις).
Ενώ στην πορεία αφαιρέθηκε και
η διάταξη που προέβλεπε ότι σε
περιπτώσεις κακοποίησης η δικα-
στική απόφαση θα πρέπει να κα-
ταστεί αμετάκλητη για να μην
επιτρέπεται στον κακοποιητικό
γονιό η επαφή με το παιδί (σε αυ-
τή την περίπτωση θα έπρεπε να
περάσουν τουλάχιστον 10 χρό-
νια, όσο διαρκούν τέτοιες δικα-
στικές διαδικασίες). Είναι τροπο-
ποιήσεις που έγιναν κάτω από
την πίεση του γυναικείου κινήμα-
τος και των κινητοποιήσεων, εκ-
δηλώσεων, ανακοινώσεων, δρά-
σεων κλπ, στις οποίες έχει προ-
χωρήσει όλους τους τελευταίους
μήνες.

Παρόλα αυτά, η ουσία του νό-
μου, που τον καθιστά επικίνδυνο
για γυναίκες και παιδιά, δεν έχει
αλλάξει. Η οριζόντια επιβολή μέ-
τρων στη λειτουργία της χωρι-
σμένης οικογένειας, ανεξάρτητα
από τις ιδιαίτερες συνθήκες του
κάθε χωρισμού (πχ αν υπάρχει
ιστορικό παραμέλησης, κακοποί-
ησης, ενδοοικογενειακής βίας
κλπ), συνεχίζει να βρίσκεται στον
πυρήνα του. Τόσο μέσα από την
εισαγωγή της γονικής μέριμνας
“από κοινού και εξίσου”. Όσο και
μέσα από την υποχρεωτική επα-
φή του παιδιού με τον γονιό με
τον οποίο δεν διαμένει μόνιμα κα-
τά το 1/3 του συνολικού του χρό-
νου. 

Η υποχρέωση του γονέα με
τον οποίο διαμένει το παιδί να
έχει τη σύμφωνη γνώμη του άλ-
λου γονέα για να μετακομίσει για
οποιοδήποτε λόγο (πχ για εργα-
σία ή για λόγους υγείας) δημι-
ουργεί επιπλέον προβλήματα
στις γυναίκες που στην πλειοψη-
φία τους έχουν τα παιδιά. Ενώ η
διακοπή της επαφής με έναν κα-
κοποιητικό γονέα εξακολουθεί να
απαιτεί δικαστική απόφαση (πρω-
τόδικη), γεγονός που σημαίνει ότι
για 4 με 5 χρόνια το παιδί, και μέ-
σω αυτού και η μητέρα, θα συνε-
χίσουν να είναι εκτεθειμένοι στον
κακοποιητή.

Ό,τι κι αν λέει η κυβέρνηση πε-
ρί μεταρρύθμισης «για το συμφέ-
ρον του παιδιού», το τελευταίο
πράγμα που εξασφαλίζει το νο-
μοσχέδιο είναι την προστασία
του, την ασφάλειά του κλπ. Στην
πραγματικότητα το μόνο που κά-
νει είναι να ικανοποιεί το πιο δε-
ξιό και αντιδραστικό κομμάτι των
ανδρών που συσπειρώθηκαν
στην πρωτοβουλία των πλούσιων
«ενεργών μπαμπάδων», κατηγο-
ρώντας λίγο πολύ τις πρώην συ-
ζύγους τους ως «μέγαιρες» που
«βάζουν λόγια» και «χρησιμοποι-
ούν» τα παιδιά εναντίον τους.

Πισωγύρισμα
Η συγκαλυμμένη εισαγωγή της

γονικής «αποξένωσης» (όπως
ήταν η εκλεπτυσμένη ονομασία
αυτής της επίθεσης κατά των γυ-
ναικών), μέσα από το ότι «η δια-
τάραξη της συναισθηματικής
σχέσης του τέκνου με τον άλλο
γονέα και την οικογένειά του» θα
θεωρείται άσκηση κακής γονικής
μέριμνας και θα γίνεται λόγος
απώλειάς της, αυτή τη διάθεση
εκδίκησης νομιμοποιεί. Όσο για
το επιχείρημα περί «εκσυγχρονι-
σμού ενός απαρχαιωμένου οικο-
γενειακού δικαίου», και μόνο η
άρνηση οποιασδήποτε αναφοράς
στη ΛΟΑΤΚΙ+ γονεϊκότητα και τε-
κνοθεσία είναι αρκετή για να αν-
τικρούσει την «προοδευτικότητά»
του.

Για όλους αυτούς τους λό-
γους, η συντριπτική πλειοψηφία
των οργανώσεων του γυναικείου
και ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος και των
οργανώσεων της Αριστεράς
απαιτούν την άμεση και οριστική
απόσυρση του νόμου. Έχοντας
αναγκάσει ακόμα και θεσμικούς
φορείς να πάρουν αντίστοιχες
θέσεις (όπως η Ολομέλεια των
Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος
που αμφισβήτησε τον πυρήνα
του νομοσχεδίου ή η Περιφερια-
κή Ένωση Δήμων Αττικής που με
ομόφωνη απόφασή της ζήτησε

την άμεση απόσυρση), αλλά και
βουλευτίνες της ΝΔ (όπως Γιαν-
νάκου και Κεφαλογιάννη) να εκ-
φράζουν τις έντονες αντιρρήσεις
τους.

Όπως αναφέρει η Κίνηση για
μια Απεργιακή 8 Μάρτη σε ανα-
κοίνωσή της: «Μια τέτοια μεταρ-
ρύθμιση δεν κρύβει παρά τη βα-
σική φιλοσοφία του καπιταλισμού
όσον αφορά την οικογένεια: η οι-
κογένεια πρέπει πάση θυσία να
σηκώσει μόνη της την αναπαρα-
γωγή της εργατικής τάξης, όσο
δύσκολες κι αν είναι οι συνθήκες
στις οποίες καλείται να το κάνει.
Το κράτος προσπαθεί να απαλ-
λαγεί από την ευθύνη του να στη-
ρίξει τη μονογονεϊκή οικογένεια.
Κι αυτό σημαίνει και ιδεολογικά
πισωγυρίσματα: η οικογένεια μέ-
νει ως έχει, θέλει δε θέλει.

Τα χρόνια της κρίσης και η νέα
επιδείνωσή της μαζί με την παν-
δημία έχουν σημάνει μεγάλα χτυ-
πήματα στις γυναίκες. Ο Χατζη-
δάκης έρχεται να συμπληρώσει
αυτή την επίθεση. Με το νέο ερ-
γατικό νομοσχέδιο φιλοδοξεί να
διευρύνει την επισφάλεια και τις
ελαστικές σχέσεις εργασίας, ενώ
θέλει να χτυπήσει και τα συνδικά-
τα, την μόνη προστασία των γυ-
ναικών απέναντι στις αντίξοες
αυτές συνθήκες...

Αυτό που χρειάζονται όλες οι
οικογένειες, χωρισμένες και μη,
είναι οι υλικές συνθήκες ώστε να
μπορούν να ζουν ανθρώπινα και
ικανοποιητικά. Το συμφέρον του
παιδιού είναι μια κοινωνία που θα
λειτουργεί γύρω από τις ανθρώ-
πινες ανάγκες και θα προσφέρει
στους γονείς τα μέσα και τον
χρόνο να είναι καλύτεροι γονείς.
Κι αυτό είναι κάτι για το οποίο η
εργατική τάξη παλεύει συγ-
κρουόμενη με την Νέα Δημοκρα-
τία και όλο το σύστημα της εκμε-
τάλλευσης που αυτή εκπροσω-
πεί».

Λένα Βερδέ

Aπόσυρση του νόμου Τσιάρα τώρα!

Απεργιακή 8 Μάρτη 2021 στην Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Επίσημη ομολογία αποτυχίας
στην αντιμετώπιση 
της πανδημίας

Δεκαεπτά μήνες μετά, η πανδημία συνεχίζει (αμείωτη) να θερίζει. Μέχρι
τώρα 3.400.000 άνθρωποι, σε όλο τον κόσμο, έχουν χάσει τη ζωή τους.
Είναι μία τραγωδία δίχως (ορατό) τέλος.

Οι πρόσφατες εικόνες από την Ινδία του (ινδού Τραμπ) Μόντι είναι σοκαριστι-
κές. Πτώματα ξεβράζονται στις όχθες του Γάγγη, τα αποτεφρωτήρια έχουν κο-
ρεστεί και υπάρχουν ελλείψεις στις προμήθειες ξύλων για την καύση των νε-
κρών. Ο απολογισμός των θυμάτων του νέου κορονοϊού (το ινδικό παραλλαγμέ-
νο στέλεχος, B.1.617) έχει φθάσει (επίσημα) τους 274.390. Καθημερινά πεθαί-
νουν πάνω από 4.000 άτομα. Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι οι πραγματικοί αριθ-
μοί μπορεί να είναι από πενταπλάσιοι ως δεκαπλάσιοι. Η Γιάμινι Μίσρα, διευ-
θύντρια για την περιοχή Ασίας - Ειρηνικού της Διεθνούς Αμνηστίας, δηλώνει
ότι: «Ο ιός εξαπλώνεται και περνάει τα σύνορα με τρομακτική ταχύτητα και θα
συνεχίσει να πλήττει τους πιο περιθωριοποιημένους πληθυσμούς της περιοχής
σκληρότερα από όλους».

Και όμως, «η κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα θα μπορούσε να είχε απο-
φευχθεί». Αυτό είναι το συμπέρασμα της πρόσφατης Έκθεσης με τίτλο: «Covid-
19: Ας είναι η τελευταία πανδημία» που δημοσιεύθηκε ολόκληρη στο Guardian. 

Η Έκθεση που ανατέθηκε από τον Γενικό Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανι-
σμού Υγείας (ΠΟΥ) σε μία ανεξάρτητη επιτροπή ειδικών υπό την προεδρία των
Έλεν Κλαρκ, πρώην πρωθυπουργού της Νέας Ζηλανδίας και Έλεν Τζόνσον
Σίρλιφ, πρώην προέδρου της Λιβερίας, είναι κόλαφος για τις κυβερνήσεις και
τους διεθνείς οργανισμούς και ανατρέπει όλα τα ψέμματα που ακούγαμε, από
αυτούς, από την αυγή της πανδημίας. 

Απροετοίμαστοι
Επισημαίνει ότι: «η έλλειψη παγκόσμιας συνεργασίας, εξαιτίας των γεωπολι-

τικών εντάσεων και εθνικισμών, είχε ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση ενός
πολυπαραγοντικού συστήματος που θα επέτρεπε να διατηρηθούν οι άνθρωποι
ασφαλείς...Υπάρχουν πολλές μελέτες για προηγούμενες κρίσεις υγείας που πε-
ριλαμβάνουν λογικές συστάσεις. Ωστόσο, κάθονται και πιάνουν σκόνη στα υπό-
γεια του ΟΗΕ και στα ράφια των κυβερνήσεων… οι περισσότερες χώρες του
κόσμου απλά δεν ήταν προετοιμασμένες για μία πανδημία... όταν ανατρέχουμε
σε εκείνη την περίοδο, στα τέλη Δεκεμβρίου του 2019, οι κλινικοί γιατροί στη
Γουχάν ενήργησαν γρήγορα... ο ΠΟΥ θα έπρεπε να κηρύξει κατάσταση έκτα-
κτης ανάγκης έως τις 22 Ιανουαρίου... οι χώρες θα έπρεπε να προετοιμα-
στούν... ωστόσο κάποιες χώρες υποτίμησαν την επιστήμη και αρνήθηκαν τη σο-
βαρότητα της νόσου με θανατηφόρες συνέπειες». 

Αναφέρει τον Φεβρουάριο του 2020 ως «έναν μήνα χαμένης ευκαιρίας για να
αποτρέψει την πανδημία, καθώς πολλές χώρες επέλεξαν να περιμένουν και να
δουν... για μερικούς, μόλις οι κλίνες ΜΕΘ των νοσοκομείων άρχισαν να γεμί-
ζουν τότε αντιλήφθηκαν ότι χρειάζεται περισσότερη δράση και τότε ήταν πολύ
αργά για να αποφευχθεί η επιδημία... σε παγκόσμιο επίπεδο, οι εργαζόμενοι
στον τομέα της υγείας δοκιμάστηκαν στα όριά τους και τα ποσοστά μόλυνσης,
ασθένειας και θανάτου αυξήθηκαν και συνεχίζουν να αυξάνονται».

Η Έκθεση επιβεβαιώνει ότι το ίδιο το σύστημα (και οι κυβερνήσεις που το
υπηρετούν) είναι ένοχο για την παταγώδη αποτυχία στην αντιμετώπιση της
πανδημίας. Είναι ένα (ακόμα) δυνατό επιχειρήμα για την αντικαπιταλιστική αρι-
στερά. Ζητάει από τις πλούσιες χώρες να προσφέρουν περισσότερες από 2 δισ
δόσεις εμβολίων σε 92 χώρες με μικρό ή μεσαίο εισόδημα (ο πλήρης εμβολια-
σμός είναι μέχρι σήμερα στο 2%) και καλεί τον ΠΟΥ και τον Παγκόσμιο Οργανι-
σμό Εμπορίου (ΠΟΕ) να «καλέσουν τις κυβερνήσεις και τις φαρμακοβιομηχα-
νίες για να καταλήξουν σε μια συμφωνία εθελοντικής άρσης των πατεντών των
εμβολίων και μοιράσματος των τεχνολογικών γνώσεων για την παραγωγή τους
προκειμένου να αυξηθεί η παρασκευή εμβολίων κατά της Covid-19. Αν δεν μπο-
ρέσει να επιτευχθεί συμφωνία μέσα σε τρεις μήνες, τότε θα πρέπει να αρθούν
αμέσως οι πατέντες των εμβολίων».

Όμως, ούτε ο ΠΟΥ, ούτε (πολύ περισσότερο) ο ΠΟΕ δεν μπορούν να παίξουν
αυτό το ρόλο. Χρηματοδοτούνται, στηρίζονται και εξυπηρετούν τα συμφέροντα
αυτού του συστήματος. Η μόνη δύναμη που μπορεί να σώσει την ανθρωπότητα
είναι οι αγώνες της εργατικής τάξης.  

Γιώργος Ράγκος 



ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/5 θεατράκι απέναντι ΟΤΕ (μετρό Αγ.Αν-
τώνιος), 7μμ
Μάης ’68 – Η επικαιρότητα της επανάστασης
Ομιλητές: Ματίνα Τριανταφύλλου, ιατρείο κοινωνικής
αλληλεγγύης, Κώστας Πολυδωρος, Δ.Σ. σωματειο
εργαζομένων ιδιωτικών κλινικών Αθήνας

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/5 πλατεία Ηρώ, 7.30μμ
Έτσι παλεύουμε τη Νέα Δημοκρατία
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/5 κεντρική πλατεία Ιλίου, 7μμ
45 χρόνια από τη μάχη για το νόμο 330: και τότε και
τώρα νόμος είναι το δίκιο του εργάτη
Ομιλητές: Ιωάννα Παυλοπούλου, Χρήστος Βαρβέρης

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 19/5 στέκι Εκτός Σχεδίου, 7μμ
Λευτεριά στην Παλαιστίνη
Ομιλήτρια: Σοφία Μπενζελούν
• ΤΕΤΑΡΤΗ 26/5 στέκι Εκτός Σχεδίου, 7μμ
Οι επαναστατικοί Μάηδες της τάξης μας
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/5 Βενέτης, ΗΣΑΠ Ηρακλείου, 8μμ 
Οι επαναστατικοί Μάηδες της τάξης μας
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 19/5, 8μμ, fb: ΣΕΚ Βριλήσσια
Έτσι παλεύουμε τη Νέα Δημοκρατία
Ομιλητής: Θοδωρής Λυκογιαννάκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 26/5, 8μμ, fb: ΣΕΚ Βριλήσσια
Οι επαναστατικοί Μάηδες της τάξης μας

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 19/5, 7.30μμ, fb.com/sekxalandri
Έτσι παλεύουμε τη Νέα Δημοκρατία
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 26/5, 7.30μμ, fb.com/sekxalandri
Η εργατική τάξη σήμερα
Ομιλήτρια: Νίκη Τασιούλα

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 19/5, 8μμ fb: ΣΕΚ Χαλανδρίου
Λευτεριά στην Παλαιστίνη
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 26/5, 8μμ fb: ΣΕΚ Χαλανδρίου
Οι επαναστατικοί Μάηδες της τάξης μας

ΠΑΤΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/5 πλ. Τριων Ναυάρχων και Ιωάννου Βλά-
χου, 6.30μμ
Οι φυλακές προσφύγων δολοφονούν
Ομιλητής: Χρήστος Τούρκας

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/5 πάρκο ΕΚΘ, 7μμ
Η επιστροφή του συνδικαλισμού
Ομιλήτρια: Μαρία Τσίρμπα

ΤΟΥΜΠΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/5 καφέ Άνεμος, 7μμ
Έτσι παλεύουμε τη Νέα Δημοκρατία
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/5 καφέ Πέτρος, 8μμ
Έτσι παλεύουμε τη Νέα Δημοκρατία
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/5 καφέ Γιώτης, 8μμ
Κίνημα ενάντια στην «Παιδεία των startups»
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου

ΧΑΝΙΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/5 Σύλλογος Δασκάλων, 7μμ
Μάης ’68 – Η επικαιρότητα της επανάστασης
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/5 
θεατράκι πλ. Καρύλλου, Polis park, olis park, 7.30μμ
Έτσι παλεύουμε τη Νέα Δημοκρατία
Ομιλητής: Δημήτρης Δασκαλάκης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/5 πλ. Σουρμενών, 8μμ
Έτσι παλεύουμε τη Νέα Δημοκρατία
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου

ΙΛΙΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/5 Ούλαφ Πάλμε 1, Άλσος, 8μμ
Έτσι παλεύουμε τη Νέα Δημοκρατία
Ομιλήτρια: Ζαννέτα Λυσικάτου

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/5 δημαρχείο, 7.30μμ
Έτσι παλεύουμε τη Νέα Δημοκρατία
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΝΙΚΑΙΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 19/5 
πολυχώρος Μάνος Λοΐζος, Θηβών 243, 8μμ
Ο Μάης του ’36 στη Θεσσαλονίκη

Ομιλήτρια: Πηνελόπη Κοτσουδάκη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 26/5 πολυχώρος Μάνος Λοϊζος, Θηβών
243 8μμ
Έτσι παλεύουμε τη Νέα Δημοκρατία
Ομιλητής: Μάνος Καρτέρης

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/5 δημαρχείο, 7.30μμ
Το νομοσχέδιο Χατζηδάκη δεν θα περάσει – Οργανώ-
νουμε την αντίσταση
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΓΚΥΖΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/5 καφέ Ενωδεία, 7.30μμ
Έτσι παλεύουμε τη Νέα Δημοκρατία
Ομιλήτρια: Θένια Ασλανίδη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/5 Myrtillo café, 7μμ
Έτσι παλεύουμε τη Νέα Δημοκρατία
Ομιλητής: Αντώνης Φώσκολος

ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/5 θεατράκι Φωκίωνος, 7.30μμ
Έτσι παλεύουμε τη Νέα Δημοκρατία
Ομιλήτρια: Βίκυ Βρακά

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/5, 7μμ,  fb: ΣΕΚ Εξαρχείων
Έτσι παλεύουμε τη Νέα Δημοκρατία
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/5 Forza café, 7.30μμ
Έτσι παλεύουμε τη Νέα Δημοκρατία
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη 

ΘΗΣΕΙΟ – ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/5 πλ. Ιούς, Κάτω Πετράλωνα, 7.30μμ
Τζο Μπάιντεν – ένας νέος Ρούζβελτ;
Ομιλητής: Κύρος Κεϊχόπουλος

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/5 πάρκο Βουτιέ, 7μμ
Οι φυλακές προσφύγων δολοφονούν
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/5 
καφέ Ηλιόπετρα, Θησέως 99, στοά, 6.30μμ
Οι φυλακές προσφύγων δολοφονούν
Ομιλητής: Άγγελος Σπανόπουλος

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ – ΚΟΥΚΑΚΙ
ΠΕΜΠΤΗ 20/5 πλατεία μπλόκου Δουργουτίου, 8μμ
Τζο Μπάιντεν – ένας νέος Ρούζβελτ;
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 20/5 ιντερνετ καφέ, 7.30μμ
Έτσι παλεύουμε τη Νέα Δημοκρατία
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕΜΠΤΗ 20/5, 7μμ, fb: ΣΕΚ Αιγάλεω
45 χρόνια από τη μάχη για το νόμο 330: και τότε και
τώρα νόμος είναι το δίκιο του εργάτη
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 20/5 καφέ Σαρδανάπαλος, πλ. Άνοιξη, 7μμ
Έτσι παλεύουμε τη Νέα Δημοκρατία
Ομιλήτρια: Εύα Ντόκου

ΒΥΡΩΝΑΣ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
ΠΕΜΠΤΗ 20/5 καφέ Γιουκάλι, πλ. Μεσολογγίου, 7μμ
Έτσι παλεύουμε τη Νέα Δημοκρατία
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΜΑΡΟΥΣΙ
• ΠΕΜΠΤΗ 20/5, 8μμ, Καφετέρια Tre stelle (Αναβρύ-
των 6) Skype: bit.ly/sekmarousi 
fb: ΣΕΚ Μαρουσιού – Κηφισιάς
60 χρόνια από τη δολοφονία του Πατρίς Λουμούμπα –
Η πάλη ενάντια στην αποικιοκρατία
Ομιλήτρια: Δήμητρα Τζάκου
• ΠΕΜΠΤΗ 27/5, 8μμ, Καφετέρια Tre stelle (Αναβρύ-
των 6) Skype: bit.ly/sekmarousi 
fb: ΣΕΚ Μαρουσιού – Κηφισιάς
Οι επαναστατικοί Μάηδες της τάξης μας
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΒΟΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 20/5 Θόλος, 8μμ
Οι φυλακές προσφύγων δολοφονούν
Ομιλήτρια: Τζένη Δεμιρτζίδου

ΚΙΛΚΙΣ
ΠΕΜΠΤΗ 20/5, 8μμ fb: ΣΕΚ πυρήνας Κιλκίς
Έτσι παλεύουμε τη Νέα Δημοκρατία
Ομιλητής: Λεωνίδας Μαρουλάσοβ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΠΕΜΠΤΗ 20/5 Πάρκο Αγ. Μηνά, 7μμ
Έτσι παλεύουμε τη Νέα Δημοκρατία
Ομιλήτρια: Αγγέλα Χαραλαμπάκη 

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 20/5 Πυρσινέλλα 1, 4ος όρ., 7.30μμ
Έτσι παλεύουμε τη Νέα Δημοκρατία
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλλου

ΞΑΝΘΗ
ΠΕΜΠΤΗ 20/5/5 καφέ Κήπος, 6μμ
Έτσι παλεύουμε τη Νέα Δημοκρατία
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου
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Μαρξιστικά Φόρουμ

Tον σοσιαλισμό, μέσα από την ανε-
ξάρτητη δράση της εργατικής τάξης
Ο καπιταλισμός δεν παίρνει διορθώσεις.
Πρέπει να ανατραπεί με την εργατική
δράση. Δεν υπάρχει κοινοβουλευτικός
δρόμος προς μια τέτοια αλλαγή. Το κοι-
νοβούλιο, ο στρατός, η αστυνομία, η δι-
καιοσύνη, όλο το αστικό κράτος λειτουρ-
γεί για να προστατεύσει τα συμφέροντα
της άρχουσας τάξης.
Οι εργάτες δημιουργούν όλο τον πλούτο
μέσα στον καπιταλισμό. Μια νέα κοινω-
νία απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση,
ο σοσιαλισμός, μπορεί να δημιουργηθεί
μόνο όταν οι εργάτες πάρουν συλλογικά
στα χέρια τους τον έλεγχο όλου του κοι-
νωνικού πλούτου και προγραμματίσουν
την παραγωγή και την διανομή σύμφωνα

με τις ανθρώπινες ανάγκες.

Tον διεθνισμό
Στην παγκόσμια οικονομία κυριαρχούν οι
μεγάλες πολυεθνικές. Μόνο εάν παλέ-
ψουμε όλοι μαζί σε παγκόσμιο επίπεδο,
μπορούμε να σταματήσουμε τους πλού-
σιους και δυνατούς που κυριαρχούν πά-
νω στον πλανήτη.
Η πάλη για τον σοσιαλισμό μπορεί να πε-
τύχει μόνο εάν είναι παγκόσμια. 
Αυτό δείχνει και η εμπειρία της Ρωσίας
όπου ακόμα και μια νικηφόρα αλλά απο-
μονωμένη επανάσταση όπως ο Οκτώ-
βρης του ’17 ηττήθηκε κάτω από την πίε-
ση της παγκόσμιας αγοράς. Αυτό άνοιξε
τον δρόμο για την επικράτηση του Στάλιν
και την μετατροπή της Ρωσίας σε κρατικό
καπιταλισμό. Του ίδιου τύπου καθεστώτα
δημιουργήθηκαν αργότερα στην Ανατολι-
κή Ευρώπη και την Κίνα.

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

γυναίκες και άντρες.
Παλεύουμε ενάντια σε ένα σύστημα που
καταστρέφει τον πλανήτη μέσα από το
κυνήγι του κέρδους και τους ανταγωνι-
σμούς.

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

στέλι και των ελεύθερων χώρων πραγ-
ματοποιήθηκε το Σάββατο 15 Μάη στα
Χανιά. Η πορεία ακολούθησε διαδρομή
στο κέντρο της πόλης και κατέληξε
στην είσοδο του λόφου Καστέλι. Εκεί
την περίμεναν αστυνομικές δυνάμεις.
«Λεφτά για την υγεία, για την παιδεία
και όχι για τους μπάτσους και τα ξενο-
δοχεία» και «Ο λόφος Καστέλι ανήκει
στο λαό και όχι στο κεφάλαιο το ιδιωτι-
κό» ήταν κάποια από τα συνθήματα. 

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν η
δημοτική κίνηση Ανταρσία στα Χανιά, η
Κατάληψη Ρόζα Νέρα, και άλλες συλ-
λογικότητες.

«Μέσω ενός εκτεταμένου προγράμ-
ματος αναπλάσεων επιχειρείται να προ-
σαρμοστεί η πόλη και οι δομές της απο-
κλειστικά στις ανάγκες της κερδοφο-
ρίας της αστικής τάξης», ανέφερε η
ανακοίνωση της δημοτικής κίνησης ενό-
ψει της κινητοποίησης. «Στόχος της δη-
μοτικής αρχής είναι να μετατρέψει την
πόλη σε μια ζώνη αποκλειστικής οικονο-
μικής δραστηριότητας προσαρμοσμένη
πλήρως και αποκλειστικά στις ανάγκες
της τουριστικής βιομηχανίας. 

Η επαναδιεκδίκηση του λόφου Κα-
στέλι, μετά την βίαιη εκκένωση της κα-

τάληψης Rosa Nera από την αστυνομία
παραμένει να αποτελεί έναν εμβληματι-
κό σταθμό στον αγώνα για την επανα-
διεκδίκηση του δημόσιου χώρου στην
πόλη. Η συντριπτική πλειοψηφία των
κατοίκων αυτής της πόλης έχει εκφρα-
στεί ενάντια στην προσπάθεια της πρυ-
τανείας του Πολυτεχνείου και του
πρώην υπουργού Διγαλάκη να ξεπου-
λήσουν το χώρο στους ξενοδόχους της
Belvedere».
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ΤΕΤΑΡΤΗ 19/5
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΕΜΠΤΗ 20/5
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Πλ. Ελευθερίας
7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/5
A.ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
Θησέως και Ματζαγριωτάκη
6.30μμ 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 7μμ
ΙΛΙΣΙΑ 
Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 7μμ
Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΑΒ Πλατεία 7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 7μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
Τζάντε Πετρουπόλεως 7μμ
ΑΜΦΙΑΛΗ Μνημείο Φύσσα 7μμ
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 7μμ
Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 
Άλσος Δεκελείας 6μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ Κεντρική Πλατεία 6μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Λαϊκή, 12 μες. 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πάρκο Γεωργιάδη
7μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 5.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 22/5
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου
12μ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
Λαϊκή Πανόρμου 12μ
ΚΥΨΕΛΗ Φωκίωνος Νέγρη Γερμα-
νός 11.30πμ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 12μ
ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου και Βεΐκου
12μ
K. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΘΗΣΕΙΟ ΗΣΑΠ
Σκλαβενίτης 11πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Μουσείο ΕΑΜ Πεζό-
δρομος 11.30πμ
ΙΛΙΟΝ Βιολογική Λαϊκή 11πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Αγορά 12μ

ΠΑΓΚΡΑΤΙ Πλ. Βαρνάβα 12μ
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή 12μ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Πλατεία 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 12μ
Ν. ΙΩΝΙΑ Οργανισμός Νεότητας
(λεωφ. Ηρακλείου) 12μ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Σωτήρος με Καραΐσκου 12μ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΜΑΡΑ Σβώλου με Γούναρη 12μ 
ΧΑΡΙΛΑΟΥ 
Μαρτίου με Παπαναστασίου 12μ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
Λαϊκή Ξηροκρήνης 12μ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Αγοράς, 11πμ
ΞΑΝΘΗ Παζάρι 11πμ
ΚΙΛΚΙΣ Λαϊκή 11.30πμ
ΒΟΛΟΣ
Πλ. Αγίου Νικολάου 11.30πμ
ΠΑΤΡΑ Πλ. Ολγας 11.30πμ

Στις γειτονιές

Στους εργατικούς χώρους
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/5

ΕΡΤ 8πμ
ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΑ 10πμ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
7.30πμ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΛΙΟΥ 7.45πμ
ΜΕΤΡΟ ΣΕΠΟΛΙΑ 12μ
15Ο ΓΕΛ ΚΥΨΕΛΗΣ 7.30πμ
46Ο ΓΕΛ ΕΞΑΡΧΕΙΑ 7.30πμ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 9.30πμ
ΕΡΥΘΡΟΣ 9πμ
ΕΛΕΝΑ 7πμ
ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 2.30μμ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 8πμ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 1μμ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1μμ

ΠΕΜΠΤΗ 20/5
ΕΡΤ 1μμ
Καταστήματα Επισιτισμού Βριλήσ-
σια 5μμ
ΝΟΣ. ΑΓ. ΟΛΓΑ 7πμ
Άγιος Σάββας 1μμ
ΓΚΑΡΑΖ ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 6πμ
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ 8πμ
ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ 7πμ
ΕΛΠΕ 6πμ
ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ 7.30πμ
ΓΚΑΡΑΖ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 6πμ
ΓΚΑΡΑΖ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
6πμ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ –
ΚΥΨΕΛΗ 9πμ
ΙΚΑ ΚΥΨΕΛΗΣ 10πμ
ΥΠΑΝ 11πμ 
ΝΟΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 8.30πμ

ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 1μμ
ΑΑΔΕ 7πμ
ΔΕΗ ΡΟΥΦ 6.30πμ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΝΕΟΣ ΚΟ-
ΣΜΟΣ
ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ 9πμ
5ο Δημοτικό Γλυφάδας 7.30πμ
ΑΓ. ΣΟΦΙΑ 9πμ
4ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7.30πμ
ΣΥΓΓΡΟΣ 1.15μμ
ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ 12μ
ΕΠΑΛ ΑΛΙΜΟΥ 7.30πμ
ΓΚΑΡΑΖ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 6πμ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 11.30πμ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/5
ΚΑΤ 7πμ
ΙΝΤΡΑΚΟΜ 8.20πμ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 10πμ
ΔΟΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 11πμ
ΑΤΤΙΚΟ 7πμ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ν. ΙΩΝΙΑ
8.30πμ
ΙΚΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 7πμ
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 7πμ και 2μμ πύλη
ΓΚΑΡΑΖ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
9πμ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 10πμ
ΩΝΑΣΕΙΟ 7πμ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 11πμ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΝΙ-
ΚΑΙΑΣ 7πμ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 9πμ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ
8πμ
ΙΚΑ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ 8.30πμ

ΨΝΘ 2μμ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ 12μ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1μμ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ-
ΚΗΣ 2μμ
ΕΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1μμ
ΝΟΣ. ΒΟΛΟΥ 1.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 22/5
Υγεία – Μητέρα 2.30μμ
Καταστήματα Επισιτισμού Πειραιά
2μμ

ΚΥΡΙΑΚΗ 23/5
Καταστήματα Επισιτισμού Μητρο-
πόλεως 4μμ

ΔΕΥΤΕΡΑ 24/5
ΓΟΝΚ 7πμ
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 6πμ
ΛΑΪΚΟ ΝΟΣ. 8πμ
7ο ΓΕΛ ΠΑΓΚΡΑΤΙ 7.30πμ
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 7.30πμ
ΤΖΑΝΕΙΟ 2.30μμ
ΓΚΑΡΑΖ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 8πμ
ΠΑΓΝΗ 1μμ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 8πμ
ΓΕΥΣΙΝΟΥΣ 6.30π

ΤΡΙΤΗ 25/5
ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ 6.30πμ
ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΡΕΝΤΗ
7πμ
ΜΕΤΡΟ ΣΕΠΟΛΙΑ Ανοιχτή σύσκεψη
12μεσ. γραφεία σωματείου

ΠΕΜΠΤΗ 27/5
ΑΑΔΕ Ανοιχτή σύσκεψη 12 μεσ.
Αμφιθέατρο
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Εξορμήσεις-πικετοφορίες για απεργιακή
κλιμάκωση ενάντια στο Ν/Σ Χατζηδάκη

Συσκέψεις σωματείων
Εργατικό Κέντρο Πειραιά, Τρίτη 18/5, 7μμ,
Πλ.Κοραή
ΑΔΕΔΥ, Γενικό Συμβούλιο, Τετάρτη 19/5,
4μμ, Άλσος Βεΐκου
Εργατικό Κέντρο Αθήνας, Τρίτη 25/5, 5-
9μμ, Κινηματογράφος ΤΡΙΑΝΟΝ

Tο Σάββατο 15/5 πραγματοποιήθηκε η ιδρυτική συνέλευση και ψηφίστηκε το
καταστατικό του νέου Πανελλαδικού Κλαδικού Σωματείου στην Έρευνα και

στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με συμμετοχή περίπου 300 συναδελφισσών/συνα-
δέλφων σε Αθήνα, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Η σύσταση σωματείου
αποτελεί κρίσιμο βήμα για την οργάνωση των εργαζόμενων στον κλάδο της επι-
στημονικής έρευνας, έναν από τους πιο επισφαλείς κλάδους εργασίας στην Ελ-
λάδα του σήμερα.

Στα χρόνια της κρίσης με έξαρση τον τελευταίο χρόνο της πανδημίας, κυβερνή-
σεις και επιχειρήσεις, παρουσιάζουν την επιστήμη και την τεχνολογία, ειδικά σε
ερευνητικό επίπεδο, ως διέξοδο προς την ανάκαμψη στο πεδίο της οικονομίας αλ-
λά και ως σωτήρια λύση για το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή και τις πανδημίες.
Την ίδια χρονική περίοδο που η έρευνα έρχεται στο επίκεντρο και χαρακτηρίζεται
ως η ατμομήχανη της ανάπτυξης, τα Πανεπιστήμια και οι Ερευνητικοί Οργανισμοί
υποχρηματοδοτούνται σταθερά και το μόνιμο προσωπικό μειώνεται συνεχώς. Το
κράτος απέχει σχεδόν ολοκληρωτικά από τη χρηματοδότηση, προτρέποντας τους
ιδιώτες χορηγούς και τις επιχειρήσεις να αναλάβουν να καλύψουν το κενό, διαμορ-
φώνοντας έτσι το περιεχόμενο της έρευνας σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς. 

Σε αυτό το εργασιακό περιβάλλον, το μεγαλύτερο ποσοστό του εργατικού δυ-
ναμικού των ερευνητικών οργανισμών, που αποτελείται από μεταπτυχιακούς/ές
φοιτητές/τριες, υποψήφιους/ες διδάκτορες/ισσες, μεταδιδακτορικούς/ές ερευνη-
τές/τριες, ακαδημαϊκούς/ές υποτρόφους, συμβασιούχους καθηγητές/τριες, πα-
ραμένει απλήρωτο ή κακοπληρωμένο, ανασφάλιστο, χωρίς ωράριο εργασίας και
πολλές φορές αναγκασμένο να ετεροαπασχολείται εντός ή εκτός ερευνητικών
δομών. Οι πολλές μορφές σχέσεων εργασίας, ο χωρικός κατακερματισμός των
ερευνητικών οργανισμών και οι διαφορετικοί φορείς χρηματοδότησης δυσκο-
λεύουν τη συλλογική εκπροσώπηση των εργαζομένων.

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι αναγκαία η συσπείρωση σε σωματείο των εργαζομέ-
νων ως έκτακτο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, οι οποίοι/ες εργάζονται με
οποιαδήποτε μορφή έμμισθης ή άμισθης σχέσης στην παραγωγή ερευνητικού ή
διδακτικού έργου με βασικούς στόχους (α) τη διεκδίκηση αξιοπρεπών όρων, συν-
θηκών και αμοιβών εργασίας που θα κατοχυρώνονται από μια συλλογική σύμβα-
ση εργασίας και (β) την ενεργή συμμετοχή στη διαμόρφωση του πλαισίου διεξα-
γωγής της έρευνας με βάση τις κοινωνικές ανάγκες.

Μυρτώ Μαργέλη, γιατρός, υποψήφια διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Σωματείο εργαζόμενων 
στην έρευνα

ΧΑΝΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Σε μέρα κινητοποιήσεων για τη διεκ-
δίκηση μαζικών μόνιμων διορισμών

εξελίσσεται η Παρασκευή 21/5 για τους
εκπαιδευτικούς. Στην Αθήνα θα πραγ-
ματοποιηθεί συγκέντρωση στη 1μμ στο
Υπουργείο Παιδείας, ενώ ανάλογη συγ-
κέντρωση θα γίνει και στη Θεσσαλονί-
κη όπου οκτώ ΕΛΜΕ και ΣΕΠΕ της πε-
ριοχής έχουν κηρύξει στάση εργασίας
αλλά και σε άλλες πόλεiς.

Η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει 5.250
διορισμούς με τους εκπαιδευτικούς
όμως να το χαρακτηρίζουν ως σταγό-
να στον ωκεανό. Μόνο το καλοκαίρι
που έρχεται αναμένονται 8.000 συντα-
ξιοδοτήσεις εκπαιδευτικών εκτοξεύον-
τας τις ήδη υπάρχουσες ελλείψεις στις
60.000. 



Με ένα νέο βιβλίο τσέπης δίνουν συ-
νέχεια στην εκδοτική σειρά “Επι-
στολές” οι εκδόσεις Άγρα. Οι “Επι-

στολές στον Στάλιν” σε πρόλογο, μετάφρα-
ση από τα ρωσικά και με σημειώσεις της
Αλεξάνδρας Ιωαννίδου, καθηγήτριας στο
Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
αποτελούνται από πέντε επιστολές του συγ-
γραφέα Μιχαήλ Μπουλγκάκοφ, μία της συ-
ζύγου του καθώς και μία επιστολή μαζί με
το κείμενο “Φοβάμαι” του συγγραφέα Γε-
βγκένι Ζαμιάτιν. 

Και οι δύο συγγραφείς γράφουν στον
Στάλιν για τον ίδιο λόγο. Επιθυμούν να φύ-
γουν από τη Σοβιετική Ένωση. “Μη όντας
πλέον σε θέση να υπάρξω, κυνηγημένος,
γνωρίζοντας πώς δεν θα μπορέσω πλέον
ούτε να δημοσιεύσω ούτε να σταθώ άλλο
εντός των συνόρων της ΕΣΣΔ, έχοντας οδη-
γηθεί σε νευρική κατάρρευση, απευθύνομαι
σ' Εσάς και παρακαλώ για τη δική Σας πα-
ρέμβαση στην Κυβέρνηση της ΕΣΣΔ προ-
κειμένου να εξοριστώ εκτός των συνόρων
της...” έγραφε στην πρώτη του επιστολή
τον Ιούλη του 1929 ο Μπουλγκάκοφ. “Δεν
θέλω όμως να κρύψω πως η βασική αιτία
της παράκλησης μου για την άδεια να βγω
στο εξωτερικό μαζί με τη γυναίκα μου είναι
η αδιέξοδη κατάστασή μου ως συγγραφέα
εδώ, η θανατική καταδίκη που μου έχει επιβλη-
θεί ως συγγραφέα” έγραφε δυο καλοκαίρια αρ-
γότερα ο Ζαμιάτιν.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1920 ο Μπουλγκά-
κοφ, γνωστός σε εμάς πάνω απ' όλα για το έργο
του “Μαιτρ και Μαργαρίτα” αλλά και για τα “Λευ-
κή Φρουρά” (στην θεατρική του απόδοση μετο-
νομάστηκε σε Ημέρες των Τουρμπίν”) και “Φυ-
γή”, ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στο ρωσικό κοινό.
Οι “Ημέρες των Τουρμπίν”, σύμφωνα με τη σύζυ-
γο του Γιλένα Σεργκέγεβνα Μπουλγκάκοβα έπαι-
ξαν στο Θέατρο Τέχνης της Μόσχας πάνω από
χίλιες φορές. Ακόμα και ο ίδιος ο Στάλιν είχε εκ-
φέρει θετική άποψη για το συγκεκριμένο έργο. Κι
όμως αυτό καθώς και τα Φυγή, Μολιέρος, Ίβαν
Βασίλιεβιτς και Μπατούμ κόπηκαν είτε στις πρό-
βες είτε στις πρώτες παραστάσεις. Την ίδια τύχη
είχαν και τα θεατρικά έργα Αττίλας και Ψύλλοι
του Ζαμιάτιν αλλά και το δυστοπικό λογοτεχνικό
του έργο Εμείς, που αργότερα αποτέλεσε πηγή
έμπνευσης για τον Τζορτζ Όργουελ.

Η απεύθυνση των δύο φίλων στον Στάλιν
όμως δεν θα έχει την ίδια κατάληξη. Ο Ζαμιάτιν
θα έπαιρνε τελικά την άδεια εξόδου από τη χώ-
ρα το 1931 μετά από μεσολάβηση του Μαξίμ
Γκόρκι. Οι επαφές του και το παρελθόν του θα
του έδιναν το απαραίτητο διαβατήριο καθώς κά-
ποτε θεωρούνταν ιδεολογικός φίλος της επανά-
στασης. Είχε άλλωστε επιστρέψει από την Αγ-
γλία τον Σεπτέμβρη του 1917 προσδοκώντας
την. Από το 1918 ως το 1924 διετέλεσε μέλος
της διοίκησης του εκδοτικού οίκου Παγκόσμια
Λογοτεχνία. Ήταν τα χρόνια μετά την επανάστα-
ση, που όπως αναφέρει στον πρόλογο η Αλ.
Ιωαννίδου “ο ενθουσιασμός της ανατροπής και
ο πράγματι ευγενής στόχος της εκπαίδευσης

του αναλφάβητου πλήθους άφησε να ξεδιπλω-
θούν και ν' ανθίσουν συναρπαστικές λογοτεχνι-
κές προτάσεις-κινήματα όπως ο φουτουρισμός
και ο κυβοφουτουρισμός”.

Ο Μπουλγκάκοφ από την άλλη είχε καταταχ-
θεί στους λεγόμενους “συνοδοιπόρους” της.
Για τους τελευταίους ο Τρότσκι έγραφε το 1923
στο βιβλίο του Λογοτεχνία και Επανάσταση πως
“το Κόμμα... Δε βλεπει τους συνοδοιπορους σαν
ανταγωνιστες των εργατων συγγραφεων, μα
σαν συνεργατες της εργατικης ταξης για μια γι-
γαντιαια ανοικοδομητικη εργασια. Καταλαβαινει
τον επεισοδιακο χαρακτηρα των λογοτεχνικων
ομαδων σε μια μεταβατικη περιοδο. Χωρις κα-
θολου να τις αξιολογει σε συναρτηση με τα
προσωπικα ταξικα πιστοποιητικα που δειχνουν
οι κυριοι λογοτεχνες, ενδιαφερεται για τη θεση
που κατεχουν η που μπορουν να καταλαβουν
αυτες οι ομαδες στην κινητοποιηση για μια σο-
σιαλιστικη κουλτουρα”. 

Αντεπανάσταση
Οι καιροί όμως είχαν αλλάξει. Είχε μεσολαβή-

σει η άνοδος του Στάλιν και η δημιουργία μιας
τάξης γραφειοκρατών που τα συμφέροντα της
δεν ταυτιζόντουσαν με αυτά των εργατών. Είχε
μεσολαβήσει μια αντεπανάσταση και είχε τον
αντίκτυπό της και στον τρόπο με τον οποίο αντι-
μετωπιζόταν η Τέχνη. Οποιαδήποτε μορφή τέ-
χνης ασκούσε κριτική στο καθεστώς βαφτίζον-
ταν “αντεπαναστατικός λίβελος”, “νεοαστική”,
“αντιδραστική” κτλ. Ο Μπουλγκάκοφ θα πέθαι-
νε, παρά τις 5 επιστολές, το 1940 στη Μόσχα
χωρίς να έχει καταφέρει να βγει από τη χώρα.

Η σταλινική αντεπανάσταση είναι ταυτισμένη
με τα Πεντάχρονα πλάνα, την αναγκαστική κο-
λεκτιβοποίηση και εκβιομηχάνιση, τα γκουλάγκ

και τις Μεγάλες Εκκαθαρίσεις του 1936-38.
Λιγότερο γνωστές είναι οι συνέπειές της
στο θέατρο και τη λογοτεχνία. Για τους κα-
πιταλιστές και τη δεξιά βέβαια ο Σταλινι-
σμός δεν ήταν αντεπανάσταση αλλά η λογι-
κή συνέχεια της επανάστασης του 1917, του
Λένιν και των Μπολσεβίκων. Αγνοούν εσκεμ-
μένα τις κατακτήσεις των πρώτων χρόνων
της επανάστασης στην παιδεία, στον πολιτι-
σμό, ενάντια στην καταπίεση και την εκμε-
τάλλευση: από τους παιδικούς σταθμούς
και τα δημόσια μαγειρεία μέχρι την έκρηξη
δημιουργικότητας στο θέατρο, τον κινημα-
τογράφο και την λογοτεχνία. Γι' αυτό και
τους αρέσει να εξαίρουν τους καλλιτέχνες,
όπως οι Μπουλγκάκοφ και Ζαμιάτιν, που
έπεσαν θύματα της σταλινικής λογοκρισίας
και να τους παρουσιάζουν ως θύματα της
ίδιας της επανάστασης. 

Το χρονολόγιο των επιστολών -και η στα-
διοδρομία- των Ζαμιάτιν και Μπουλγκάκοφ
όμως δεν επιβεβαιώνουν αυτό το αφήγημα
παρά τις τεράστιες δυσκολίες στις οποίες εί-
χε βυθιστεί η Ρωσία εξαιτίας του εμφυλίου
πολέμου και των ξένων επεμβάσεων. Η πρώ-
τη από τις επιστολές τους γράφτηκε το 1929,
και οι πρώτες απαγορεύσεις των έργων του
Μπουλγκάκοφ χρονολογούνται στα μέσα του
1926. Μέχρι τότε οι κριτικές μπορεί να ήταν
σκληρές ακόμα και άδικες αλλά τα έργα τους

γενικά και εκδίδονταν και ανέβαιναν. “Η τέχνη δεν
είναι τομέας όπου το Κόμμα καλείται να διατά-
ζει... Δεν μπορεί να μπει στη θέση ενός λογοτεχνι-
κού κύκλου. Δε το μπορεί αυτό κι ούτε πρέπει να
το κάνει” γράφει ο Τρότσκι στο Λογοτεχνία και
Επανάσταση. Αλλά ο ίδιος ο Τρότσκι αναγκάζο-
ταν πλέον να περάσει στην αντιπολίτευση.

Το πιο αξιοσημείωτο όμως χαρακτηριστικό
των επιστολών είναι πως απευθύνονται απευθεί-
ας στον ίδιο τον Στάλιν. Οι Μπουλγκάκοφ και Ζα-
μιάτιν καταφέρνουν με λογοτεχνική μαεστρία να
μην καταλογίζουν ποτέ στον ίδιο τις απαγορεύ-
σεις. Ο Μπουλγκάκοφ φτάνει μέχρι να γράψει
πως “το όνειρο μου ως συγγραφέας συνίσταται
στο να προσκληθώ προσωπικά από Εσάς”. Πιθα-
νώς να είχαν δίκιο. Άλλωστε όπως λέει η Αλ.
Ιωαννίδου “περιβαλλόμενη (η εξουσία) από πυ-
κνά και συχνά αλληλοσπαρασσόμενα για την εύ-
νοιά της δίκτυα, παραμένει φαινομενικά αμέτο-
χη. Οι υποτελείς παράγοντές της σπεύδουν να
ικανοποιήσουν τυχόν επιθυμίες της πριν αυτές
καλά καλά διατυπωθούν. Η επίφαση των δημο-
κρατικών διαδικασιών συντηρείται αλώβητη, συ-
σκοτίζοντας το τοπίο”. Ο Στάλιν δεν χρειαζόταν
να αποφασίσει. Αρκούσε να διαβιβάσει τις επι-
στολές διαμαρτυρίας στις αρμόδιες επιτροπές
και αυτές αναλάμβαναν το έργο. 

Το βιβλίο δίνει μια σκληρή γεύση, από πρώτο
χέρι, για το τί σήμανε ο Σταλινισμός στο χώρο
της Τέχνης. Για μια πιο συνεκτική κατανόηση
του πώς φτάσαμε εκεί χρειάζεται να διαβάσου-
με το “Κρατικός Καπιταλισμός στη Ρωσία” του
Τόνι Κλιφ ή και το πιο σύντομο συλλογικό “Πως
χάθηκε η Ρώσικη επανάσταση” από τις εκδόσεις
Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο.

Δημήτρης Δασκαλάκης
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Διαβάστε επίσηςΛογοτεχνία, επανάσταση 
και αντεπανάσταση στη Ρωσία



Οι αλλεπάλληλες γενικές απερ-
γίες στην Κολομβία έχουν με-
τατραπεί σε συνολικό ξεση-

κωμό ενάντια σε ένα από τα πιο αντι-
δραστικά καθεστώτα της Λατινικής
Αμερικής και την κυβέρνηση του Ιβάν
Ντούκε. Οι εξελίξεις έχουν τεράστια
σημασία για ολόκληρη την περιοχή. Η
Κολομβία είναι η πιο πολυπληθής
ισπανόφωνη χώρα της Νότιας Αμερι-
κής και ένας από τους πιο σταθερούς
στη διάρκεια των δεκαετιών σύμμα-
χος της Ουάσινγκτον. 

Η σταθερότητα του καθεστώτος
που στα χαρτιά είναι δημοκρατία βα-
σίζεται στον τρόμο που επέβαλλε ο
στρατός στην ύπαιθρο και επεκτεινό-
ταν μέσα στις πόλεις σε διαρκής κα-
τάσταση “εξαίρεσης”. Χιλιάδες συν-
δικαλιστές έχουν δολοφονηθεί και
δολοφονούνται. Όμως ο φόβος έχει
σπάσει για τα καλά και το πολιτικό
σκηνικό της Κολομβίας συνειδητο-
ποιεί με αγωνία αυτή την πραγματι-
κότητα. Το μεγάλο σινιάλο είχε δοθεί
το φθινόπωρο του 2019, όταν οργα-
νώθηκαν δύο γενικές απεργίες ενάν-
τια σε ένα πακέτο λιτότητας που μα-
γειρευόταν με την καθοδήγηση του
ΔΝΤ, ενώ εξελισσόταν και ένα μαζικό
φοιτητικό κίνημα. Εκείνο το Νοέμ-
βρη, η Μπογκοτά πλημμύρισε με κό-
σμο και η εικόνα της “κοινωνικής ει-
ρήνης” κατέρρευσε μετά από δεκαε-
τίες. Μαζί με τα συνδικάτα βγήκε μα-
ζικά στους δρόμους η νεολαία, οι
αγρότες, οι αυτόχθονοι λαοί. Η κυ-
βέρνηση πανικοβλήθηκε και έκανε
σπασμωδικές κινήσεις προς τα πίσω.
Την ίδια στιγμή εξελισσόταν ο ξεση-
κωμός στη Χιλή και τον Ισημερινό και
διαφαινόταν ο “κίνδυνος” να εξαπλω-

θεί το κύμα της εξέγερσης. Στη συ-
νέχεια ήρθε η πανδημία και όπως σε
πολλά άλλα σημεία, υπήρξε η αρχική
αίσθηση ότι η δυναμική διακόπηκε.
Όμως, οι κοινωνικές δυνάμεις που
είχαν μπει σε κίνηση στην Κολομβία
δεν γινόταν να σταματήσουν. Αντίθε-
τα, η πανδημία τις φέρνει τώρα στο
προσκήνιο ακόμη πιο οργισμένες.

Στις 28 Απρίλη, η συνομοσπονδία
CUT κάλεσε γενική απεργία ενάντια
στις αυξήσεις στη φορολογία των
προϊόντων. Αυτό που ακολούθησε
ήταν ξανά πέρα από κάθε προσδο-
κία. Η κυβέρνηση χρησιμοποίησε τη
δικαιολογία της πανδημίας για να
απαγορεύσει τις κινητοποιήσεις, αλ-
λά καμιά αστυνομία δεν μπορούσε
να σταματήσει τον κόσμο. Μόλις
τέσσερις μέρες μετά, η κυβέρνηση
ανακοίνωσε πως αποσύρει το νομο-

σχέδιο για τη φορολογία. Ο υπουρ-
γός Οικονομικών παραιτήθηκε. Το
κίνημα όμως αντί να υποχωρήσει,
πήρε θάρρος. Όλοι ξέρουν πως η
αύξηση των φόρων δεν ήταν η αιτία
που ο κόσμος πλημμύρισε τους δρό-
μους, αλλά μόνο η αφορμή. 

Απεργιακή σύγκρουση
Η Κολομβία είναι η δεύτερη σε ανι-

σότητα χώρα ολόκληρης της Νότιας
Αμερικής. Η ανεργία είναι στο 17%
και η φτώχεια απλώνεται σχεδόν στο
μισό πληθυσμό. Ο συνδυασμός των
διώξεων στην ύπαιθρο, της αδιάκρι-
της αστυνομικής και στρατιωτικής
βίας (χτυπάνε στο ψαχνό καθημερινά
και οπουδήποτε, αλλά καταγράφουν
τα εγκλήματά τους σαν μάχες κατά
ανταρτών) και της μαζικής μετανά-
στευσης στις πόλεις έχει δημιουργή-

σει μια μαζική φτωχολογιά με πολύ
εργατόκοσμο στο καθημερινό ψάξι-
μο μαύρης εργασίας. Η γενική απερ-
γία κατάφερε και ένωσε όλα τα κομ-
μάτια των καταπιεσμένων. Στα αιτή-
ματα των συνδικάτων και των απερ-
γιακών επιτροπών που ξεπήδησαν
άρχισαν να ανεβαίνουν στην πρώτη
γραμμή όλες οι απαιτήσεις των από
κάτω: Δημόσια υγεία για όλους, εμ-
βόλια για όλους, δωρεάν πανεπιστή-
μια, εξασφάλιση επιδομάτων για να
ζουν οι φτωχοί, να σταματήσουν οι
διώξεις και οι βίαιες εκτοπίσεις στην
ύπαιθρο, να διαλυθούν τα κολομβια-
νά ΜΑΤ (ESMAD), να σταματήσει ο
στρατός να έχει ρόλο κράτους εν
κράτει. Με λίγα λόγια ήρθε στο προ-
σκήνιο η σύγκρουση με την ουσία
του κολομβιανού καθεστώτος.

Η κυβέρνηση από την πλευρά της

έκανε ό,τι ακριβώς είχε προσπαθήσει
να κάνει και το 2019. Από τη μια μεριά
υποχωρήσεις και κάλεσμα σε διάλογο
με τα συνδικάτα, από την άλλη κλιμά-
κωση της καταστολής με την προπα-
γάνδα ότι οι εξεγερμένοι στους δρό-
μους είναι… πράκτορες των ανταρ-
τών FARC και της Βενεζουέλας.  Κα-
ταγράφονται ήδη 50 νεκροί από την
αστυνομική βία. Η απεργία όμως είχε
ήδη μετατραπεί σε διαρκή. Ανά πόλη
η συγκρότηση απεργιακών επιτροπών
δημιουργεί δυναμικές γενικευμένου
ξεσηκωμού. Στο Κάλι, την τρίτη μεγα-
λύτερη πόλη της χώρας, πήγε ο ίδιος
ο Ντούκε για να επιβλέψει ότι η αστυ-
νομία θα αναπτυχθεί παντού για να
καταστείλει την εξέγερση.

Οι ηγεσίες των συνδικάτων, παρότι
προσπάθησαν να επενδύσουν στο
διάλογο, ένιωθαν τη φωτιά των δρό-
μων και δεν σταμάτησαν να καλούν
σε νέες γενικές απεργίες που παρα-
λύουν τη χώρα κάθε φορά. Το Νοέμ-
βρη του 2019 ήταν τα συνδικάτα που
έτρεξαν να προλάβουν τον παλμό
των φοιτητών που είχαν βγει στους
δρόμους. Τώρα η εμπειρία των
απεργιών έχει φέρει το συνδικαλισμό
στο κέντρο, με τη νεολαία, τους φοι-
τητές, τους καλλιτέχνες να συνδέουν
τις δικές τους μάχες με την επιτυχία
των γενικών απεργιών. Την ίδια στιγ-
μή που στη Χιλή, τα αποτελέσματα
των εκλογών (σαν συνέχεια του ξε-
σηκωμού των τελευταίων χρόνων)
καταγράφουν τη μεγαλύτερη ήττα
του νεοφιλελευθερισμού από την
πτώση του Πινοτσέτ, η Κολομβία, το
δεύτερο μοντέλο κατασταλτικού νεο-
φιλελευθερισμού της περιοχής τραν-
τάζεται συθέμελα. Η γενική απεργία
και η εξέγερση στην Κολομβία δίνει
δύναμη σε όλες τις δυνάμεις του
αγώνα στη Λατινική Αμερική.

Νίκος Λούντος
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KΟΛΟΜΒΙΑ Γενικές απεργίες και εξέγερση

«Είμαστε σύμμαχοι, είναι τιμή οι ελληνικές ένοπλες της δυνά-
μεις να φυλάνε τον εναέριο χώρο της Βόρειας Μακεδονίας,
εταίροι με την Ελλάδα στο ΝΑΤΟ…. Στον τομέα της ενέργειας,
προχωράμε, είμαστε στο τελικό στάδιο σχεδιασμού του αγω-
γού με την ΔΕΣΦΑ. Είμαστε στο τελικό στάδιο των επαφών με
τα Ελληνικά Πετρέλαια για τη λειτουργία του αγωγού πετρελαί-
ου. Η ιδέα είναι μέχρι το τέλος Μαΐου να έχουμε μια τελική
συμφωνία και να ξεκινήσει η λειτουργία αυτού του σημαντικού
αγωγού. Θα δοθεί η ευκαιρία στα Ελληνικά Πετρέλαια να διο-
χετεύσουν επίσης πετρέλαιο στη Σερβία, στο Κόσοβο...Όπως
γνωρίζετε πιθανότατα θα υπογραφεί Μνημόνιο με τον Όμιλο
Κοπελούζου... Είμαστε στο τελικό στάδιο διαπραγματεύσεων
με τον Όμιλο Μυτιληναίος για τη μονάδα παραγωγής που χρη-
σιμοποιεί αέριο στα Σκόπια, την πρωτεύουσά μας. Η ΔΕΗ είναι
ένα από τους βασικούς συμμετέχοντες σε αυτό το μεγάλο έρ-
γο, ύψους 700 εκατ. ευρώ, ένα έργο υδροηλεκτρικής ενέργειας
που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για το ενεργειακό μείγμα
της ευρύτερης περιοχής. Μια ακόμη μεγάλη επιχείρηση θα
συμμετάσχει στο διαγωνισμό για την κατασκευή της σιδηρο-
δρομικής σύνδεσης του Πανευρωπαϊκού Διαδρόμου VIII, ενός
ευρωπαϊκού άξονα που θα ενώνει Ιταλία, Αλβανία, Βόρεια Μα-
κεδονία, Βουλγαρία και Τουρκία». 

Αυτά τα «ολίγα» τόνισε, παρόντος του Μητσοτάκη, σε ομιλίες

και συνεντεύξεις στο 6ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ο
πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας Ζόραν Ζάεφ, κάνο-
ντας ιδιαίτερη μνεία επίσης σε ελληνικές επιχειρήσεις ανανεώ-
σιμων πηγών ενέργειας, στη γεωργία, στις φαρμακευτικές που
ενεργοποιούνται στη χώρα τους.

Μπορεί τα κυβερνητικά μέσα ενημέρωσης να έπαθαν γλωσ-
σοδέτη για να εκφέρουν το όνομα της «γείτονος» -δίνοντας και
το έναυσμα για μια σειρά από ανέκδοτα- αλλά το μεγαλύτερο
ανέκδοτο ήταν ο «πατριωτισμός» που πουλούσε η Νέα Δημο-
κρατία στηρίζοντας τα εθνικιστικά συλλαλητήρια της ακροδε-
ξιάς και των μακεδονοφάγων ενάντια στη συμφωνία που «ξε-
πουλάει τη Μακεδονία μας».

Βέβαια όσες αναβολές και να πάρει, δεν θα αργήσει η στιγμή
που ο Μητσοτάκης θα βρεθεί μπροστά στην κύρωση της συμφω-
νίας των Πρεσπών στη Βουλή αντιμέτωπος όχι μόνο με την κλίκα
του Σαμαρά αλλά και σύμφωνα με τις διαρροές, και αυτή του Κα-
ραμανλή, που απειλούν ότι δεν θα την ψηφίσουν. Γι’ αυτό το λόγο
η κυβέρνηση της ΝΔ κάνει ό,τι μπορεί για να αναδείξει αυτό το
οποίο η αντικαπιταλιστική αριστερά υποστήριζε από την πρώτη
στιγμή: Ότι η Συμφωνία των Πρεσπών στόχο είχε να μετατρέψει
την Βόρεια Μακεδονία σε ένα προτεκτοράτο στρατιωτικό και οι-
κονομικό της ελληνικής άρχουσας τάξης στον κεντρικό ρόλο που
θέλει να παίξει στα Δυτικά Βαλκάνια σαν η πιο ισχυρή δύναμη,

στα πλαίσια φυσικά των σχεδιασμών της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. 
Το μόνο που ενδιέφερε τελικά τη Νέα Δημοκρατία, όπως

πάντα συνέβαινε, ήταν να βολέψει τους πλούσιους φίλους της
τους έλληνες καπιταλιστές στις εφορμήσεις τους στα Βαλκά-
νια. Και δυστυχώς απέναντι σε αυτήν την υποκρισία έχουμε τον
Τσίπρα να επαίρεται μιλώντας στο φόρουμ, ότι αυτός ήταν που
έκανε την «επωφελή» για την Ελλάδα «πατριωτική» συμφωνία
και «άλλαξε το παιχνίδι σε μια θετική κατεύθυνση στα Βαλκά-
νια» - όπως πιθανώς θα πανηγυρίσει και τη στιγμή που θα ψηφί-
ζει μαζί με τον Μητσοτάκη στη Βουλή τη Συμφωνία. 

Επωφελής, βέβαια για τα αφεντικά. Η Ελλάδα είναι η τρίτη
χώρα σε επενδύσεις στη Βόρεια Μακεδονία. Έτσι, τον περασμέ-
νο Ιούνη ιδρύθηκε στα Σκόπια η «Ένωση Ελληνικών Επιχειρήσε-
ων στη Βόρεια Μακεδονία. Ιδρυτικά μέλη της Ένωσης είναι 16
μεγάλες επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων στη Βόρεια Μα-
κεδονία… Στο διοικητικό συμβούλιο συμμετέχουν εκπρόσωποι
της Stopanska Banka (η μεγαλύτερη τράπεζα στη Βόρεια Μακε-
δονία, μέλος του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας), της εταιρίας
εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας EDS (μέλος του ομίλου της
ΔΕΗ), της τσιμεντοβιομηχανίας USJE (συμφερόντων του ομίλου
ΤΙΤΑΝ) και της κατασκευαστικής εταιρίας INTRAKAT». 

ΣΕΒ, τώρα και στα Σκόπια! 

Γ.Π.

«Επενδυτική» εφόρμηση στην Βόρεια Μακεδονία

Απεργιακή διαδήλωση στη Μπογκοτά



Ζούμε σε μια περίοδο γεμάτη εκρήξεις
που δυναμιτίζουν την εικόνα παντοδυνα-
μίας του καπιταλισμού. Η αντιμετώπιση

της πανδημίας παγκοσμίως γκρέμισε τη βιτρί-
να της “παγκοσμιοποίησης της ευημερίας”.
Παράλληλα η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση
αφήνει πίσω της εκατομμύρια άνεργους, φτω-
χούς, κατατρεγμένους από τις πολεμικές συγ-
κρούσεις και τον ρατσισμό, καταπιεσμένες και
καταπιεσμένους από τον σεξισμό και τις δια-
κρίσεις αλλά και οργή. Από τους εκατομμύρια
αγρότες στην Ινδία ως τους εξεγερμένους της
Κολομβίας μέχρι τις ΗΠΑ όπου η χρονιά που
πέρασε σημαδεύτηκε από την έκρηξη του
Black Lives Matter. Εδώ και δέκα μέρες έχει ξε-
διπλωθεί σε ολόκληρο τον πλανήτη ένα τερά-
στιο κίνημα αλληλεγγύης στον αγώνα του πα-
λαιστινιακού λαού. Στην Ελλάδα η αντίσταση
στην κυβέρνηση της ΝΔ των Λιγνάδηδων και
των Λάτσηδων παίρνει σάρκα και οστά ενάντια
στο νομοσχέδιο-οδοστρωτήρα του Χατζηδάκη.

Που κολλάει σ’ αυτή την εικόνα ο Λένιν; Ο
Λένιν έδρασε πολιτικά πριν από έναν ολόκλη-
ρο αιώνα. Συμμετείχε όμως στο μεγαλύτερο
κύμα εργατικών επαναστάσεων που προσπά-
θησαν να αλλάξουν τον κόσμο. Η πορεία του
είναι γεμάτη από πολύτιμες εμπειρίες για
όσους αγωνίζονται για τον ίδιο σκοπό σήμερα.

Γεννήθηκε τη χρονιά της Παρισινής Κομ-
μούνας και έγινε ο ηγέτης της Οκτωβριανής
Επανάστασης στη Ρωσία. Η πολιτικοποίησή
του ξεκίνησε από τους Ναρόντνικους που εί-
χαν ως προσανατολισμό τους αγρότες και τις
κοινότητές τους, αλλά πολύ γρήγορα στράφη-
κε στον μαρξισμό και τους αγώνες της εργατι-
κής τάξης. Στην αχανή Ρώσικη αυτοκρατορία,
η εργατική τάξη ήταν μειοψηφική και συγκεν-
τρωμένη σε λίγα βιομηχανικά κέντρα. Κι όμως
το 1917, στην Πετρούπολη ξεσπούσε η πρώτη
νικηφόρα εργατική επανάσταση.

Σήμερα η εργατική τάξη σε κάθε χώρα χω-
ριστά αλλά και παγκόσμια είναι ασύγκριτα με-
γαλύτερη. Η πλειονότητα του παγκόσμιου
πληθυσμού μένει πια στις πόλεις και δουλεύει
όλο και πιο πολύ σε μεγάλους χώρους δουλει-
άς δεκάδων, εκατοντάδων ή και χιλιάδων ερ-
γατών. Από το 2013, σύμφωνα με τη Διεθνή
Οργάνωση Εργασίας (ILO) η πλειονότητα
όσων δουλεύουν, δουλεύουν ως μισθωτοί ερ-
γάτες: 1,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι, συν τις
οικογένειες τους.

Η εργατική τάξη λοιπόν είναι σήμερα πολυ-
πληθέστερη από ποτέ. Είναι όμως και πολύ πιο
δυνατή. Η εικόνα του χειριστή της φαγάνας
που έβγαζε τη λάσπη από τις όχθες της διώρυ-
γας του Σουέζ για να ξεκολλήσει το τεράστιο
πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που
μπλόκαρε τις παγκόσμιες μεταφορές μας το
θυμίζει με κάπως κωμικό τρόπο. Η πρόσφατη
όμως  λυσσαλέα αντίδραση που προκάλεσε η
προσπάθεια των εργαζόμενων στον πιο μεγάλο
εργοδότη, την Amazon στις ΗΠΑ, να φτιάξουν
σωματείο εν μέσω πανδημίας αλλά και η από-
φαση των λιμενεργατών του Λιβόρνο να αρνη-
θούν να φορτώσουν καράβι με πολεμικό υλικό
με προορισμό το Ισραήλ τη στιγμή που βομ-
βαρδίζεται η Γάζα είναι δύο μόνο παραδείγμα-
τα της δύναμης που δίνει η ίδια η καπιταλιστική
παγκοσμιοποίηση στην εργατική τάξη.

Ο Λένιν όμως, ακολουθώντας τον Μαρξ, δεν

έβλεπε την εργατική τάξη απλά σαν εργαλείο
για την ανατροπή. Την έβλεπε ως επαναστατι-
κό υποκείμενο αλλά και εν δυνάμει δημιουργό
της νέας κοινωνίας. Για να το πετύχει αυτό
όμως, η εργατική τάξη θα έπρεπε να μην αφή-
σει “πέτρα πάνω στην πέτρα”. Θα έπρεπε να
συντρίψει τους παλιούς μηχανισμούς του αστι-
κού κράτους και να δημιουργήσει νέους. Τη θε-
ωρία του για το κράτος, την συμπύκνωσε στο
βιβλίο “Κράτος και Επανάσταση”. 

Κράτος
Εκεί, υποστηρίζει πως αυτό δεν μεταρρυθμί-

ζεται και πως η εργατική τάξη χρειάζεται το αν-
τικαταστήσει με τη δική της εξουσία, τις μορ-
φές συλλογικού ελέγχου της κοινωνίας και της
οικονομίας: ένα κράτος που θα στηρίζεται στη
μεγάλη πλειοψηφία, στην οργάνωση των εργα-
τών στους χώρους δουλειάς, χωρίς μόνιμο
στρατό, χωρίς γραφειοκράτες, όπου τις αποφά-
σεις θα τις παίρνουν οι συνελεύσεις των εργατι-
κών συμβουλίων. Ο Λένιν δεν τα έβγαζε όλα αυ-
τά από το κεφάλι του. Πατούσε στις εμπειρίες
των ίδιων των εργατών τόσο της Κομμούνας
του Παρισιού όσο και της επανάστασης του
1905 στη Ρωσία που είχε γεννήσει τα σοβιέτ. 

“Πέτρα πάνω στην πέτρα” όμως σήμαινε
επανάσταση. Οι κάτοχοι του πλούτου δεν σκό-

πευαν να αφήσουν τους εργάτες να τους τον
πάρουν, ούτε θα τους τον έδιναν γιατί θα ψή-
φιζαν στην κυβέρνηση αριστερούς υπουργούς
που θα το απαιτούσαν. Η στρατηγική του Λέ-
νιν απέναντι στον πλούτο, ήταν το “όλη η
εξουσία στα σοβιέτ”. Γυρίζοντας από την εξο-
ρία δύο μήνες μετά το ξέσπασμα της επανά-
στασης τον Φεβρουάριο του 1917, έδωσε αυ-
τή τη μάχη πρώτα απ' όλα με τους δικούς του
συντρόφους. Η εισήγηση που έκανε σε μια
σύσκεψη του κόμματος έγινε γνωστή ως “Οι
θέσεις του Απρίλη”. Κατάργηση του στρατού,
τσάκισμα της αστυνομίας, εθνικοποίηση των
τραπεζών και των μεγάλων τσιφλικιών, μετα-
τροπή του μαινόμενου ιμπεριαλιστικού πολέ-
μου σε εμφύλιο: επανάσταση.

Η αξία αυτής της στρατηγικής παραμένει στο
ακέραιο. Κανένας Τζεφ Μπέζος και καμιά Μα-
ριάννα Λάτση δεν πρόκειται να παραδώσουν
τον πλούτο τους στους εργάτες γιατί θα του το
υποδείξει κάποιος πολιτικός. Θα χρειαστεί να
πάρουν οι ίδιοι οι εργάτες τον έλεγχο της πα-
ραγωγής στα χέρια τους. Μήπως όμως ο εργα-
τικός έλεγχος είναι μια ουτοπική φαντασίωση;

Η εμπειρία της πανδημίας αποδεικνύει το
αντίθετο. Πεθαίνουν εκατομμύρια και οι μεγα-
λέμποροι του φαρμάκου ανταγωνίζονται μετα-
ξύ τους για τα κομμάτια της πίτας της αγοράς

των εμβολίων. Οι μεγαλοκλινικάρχες αρνούν-
ται να συνδράμουν έστω και λίγο στην αντιμε-
τώπιση της πανδημίας και κερδοφορούν πάνω
στους θανάτους των πιο αδύναμων. Η κρατικο-
ποίηση των πολυεθνικών του φαρμάκου και η
επίταξη των ιδιωτικών κλινικών με εργατικό
έλεγχο δεν είναι ουτοπία. Είναι ανάγκη στο σή-
μερα για να σώσουμε τις ζωές των ανθρώπων
μας που πεθαίνουν καθημερινά γιατί η Υγεία
δεν βρίσκεται στα χέρια των εργατών της.

Οργάνωση
Το νήμα που συνδέει όλα τα παραπάνω θε-

ωρητικά βήματα του Λένιν είναι αυτό της ορ-
γάνωσης -του επαναστατικού κόμματος. Οι
καπιταλιστές διαθέτουν τους ισχυρότερους
κρατικούς μηχανισμούς που έχουν υπάρξει.
Έχουν στη διάθεση τους όχι μόνο τα πολιτικά
τους κόμματα αλλά και στρατιωτικούς (αστυ-
νομία), οικονομικούς (απολύσεις) και ιδεολογι-
κούς (ΜΜΕ) μηχανισμούς. Η ανάγκη για συλ-
λογική οργάνωση των από κάτω απορρέει φυ-
σιολογικά από αυτήν την πραγματικότητα.
Ποιος είναι όμως ο τρόπος με τον οποίο χρει-
άζεται να οργανωθεί η εργατική τάξη; Το
1902, ο Λένιν έγραφε το βιβλίο “Τί να κάνου-
με;”. Ήταν ένα πολιτικό ξεκαθάρισμα ότι δεν
αρκεί η συνδικαλιστική δράση. Ήταν επίσης
μια κατάκτηση για τη σχέση ανάμεσα στο αυ-
θόρμητο και την οργανωμένη δράση.

Η απελευθέρωση της εργατικής τάξης είναι
έργο της ίδιας της τάξης, όπως είχε πει ο
Μαρξ. Αλλά για να το πετύχει, θα έπρεπε τα
πιο πρωτοπόρα κομμάτια της, τα πιο μαχητι-
κά, να είναι οργανωμένα ώστε να μπορούν να
τραβούν και τα πιο διστακτικά. Ένα κόμμα
“οπαδών” δεν θα μπορούσε να το πετύχει αυ-
τό. Χρειαζόταν ένα κόμμα “πρωτοπόρων ερ-
γατών” που θα δρούσαν πειθαρχημένα δίνον-
τας όλη τους την ενέργεια προς αυτό το σκο-
πό. Γι’ αυτό, τόσο η θεωρία όσο και η διαρκής
και συστηματική σύνδεση με το εργατικό κίνη-
μα ήταν καθοριστική.

Το πόσο σημαντική ήταν αυτή η οργανωτική
τομή φάνηκε τόσο στην επανάσταση του 1905,
όταν ο Λένιν και οι Μπολσεβίκοι στην πάλη
ενάντια στον Τσαρισμό αρνήθηκαν να γίνουν
ουρά των φιλελεύθερων αστών, όσο και κατά
τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Οι Βρετανοί, οι
Γερμανοί και οι Γάλλοι σοσιαλιστές ηγέτες
υπέκυπταν στις πατριωτικές κραυγές και κα-
λούσαν τους εργάτες να πάνε στα χαρακώμα-
τα. Ο Λένιν βάζει τον εαυτό του να κατανοήσει
τις πραγματικές αιτίες του πολέμου (η θεωρία)
– που συμπυκνώνεται στο βιβλίο του “Ιμπερια-
λισμός, ανώτατο στάδιο του καπιταλισμού”- και
συμμετέχει στο αντιπολεμικό συνέδριο του Τσί-
μερβαλντ όπου θέτει ως στόχο τη ρήξη με τα
κόμματα της Δεύτερης Διεθνούς και τη διάλυ-
ση της παλιάς τάξης που γέννησε τον πόλεμο.

Αυτό που όμως κάνει τη διαφορά είναι ότι η
θεωρία του Λένιν μπορεί και παίρνει οργανωμέ-
νη μορφή παρέμβασης μέσα στα εργοστάσια
χάρη στο δίκτυο των μπολσεβίκων και των εν-
τύπων τους. Καταφέρνουν να μετατρέψουν την
οργή σε οργανωμένη δράση και, όταν οι συν-
θήκες είναι πλέον κατάλληλες, να οδηγήσουν
τους εργάτες στην κατάληψη της εξουσίας.

Δ.Δ.

ΘΕΩΡΙΑ εργατικη αλληλεγγυη 

Η επαναστατική παράδοση του Λένιν

Για να αντλήσουμε από αυτές τις εμπειρίες του Λένιν, ώστε να οργανώσουμε τις μάχες
ενάντια στην κυβέρνηση ΝΔ αλλά και σε ολόκληρο αυτό το σάπιο σύστημα, το Σοσιαλιστι-
κό Εργατικό Κόμμα  καλεί  διαδικτυακή εκδήλωση  με θέμα “Ο Λένιν σήμερα – Κόμμα, τά-
ξη, κίνημα” την Κυριακή 29 Μάη στις 6μμ με ομιλητή τον Πάνο Γκαργκάνα, διευθυντή της
Εργατικής Αλληλεγγύης.

Συνδεθείτε διαδικτυακά στο zoom. Join Zoom Meeting https://tinyurl.com/lenin-today
Meeting ID: 856 4950 1068 Passcode: 915830
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