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Η ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ 8 ΜΑΡΤΗ
ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟ

Γυρίστε 
στις σελίδες 

3, 10, 11, 
12, 13, 14

Ενάντια 
στον πόλεμο, 
τον ρατσισμό και
τον φασισμό

Γυρίστε στις σελίδες 2, 6, 7, 8, 9

Σεξισμός, ρατσισμός, πολεμοκαπηλεία

ΚΑΤΩ Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Η Απεργιακή διαδήλωση της 8 Μάρτη στην Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Αθήνα

Mαζική ήταν η αντιπολεμική διαδήλωση
που έγινε στην Αθήνα το απόγευμα της

Τρίτης 1/3. Πλήθος διαδηλωτών βάδισε από τα
Προπύλαια μέχρι τη Βουλή με το πανό των
Φοιτητικών Συλλόγων στην κεφαλή και πίσω
του το σύνολο σχεδόν των οργανώσεων της
αριστεράς. Η καταγγελία του πολέμου και των
ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών στην Ουκρανία
ήταν η βασική αιχμή τη διαδήλωσης με το σύν-
θημα «Ούτε ΝΑΤΟ – ούτε Ρωσία» να βρίσκεται
στα περισσότερα πανό. Δυναμικό ήταν το
μπλοκ του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος
με συνθήματα όπως «Ούτε ΝΑΤΟ – Ούτε Ρω-
σία – Κάτω τα χέρια από την Ουκρανία», «Ρα-
τσισμός – Σεξισμός – Πολεμοκαπηλεία – Κάτω
η Νέα Δημοκρατία», «ΝΑΤΟ και Βάσεις κλείστε
- Τα σύνορα ανοίξτε» και «Δώστε λεφτά για
Υγεία και Παιδεία – Όχι για τον πόλεμο στην
Ουκρανία». 

Μεγάλη αντιπολεμική διαδήλωση έγινε και
στη Θεσσαλονίκη την ίδια μέρα, με τη συμμε-
τοχή εκατοντάδων κόσμου και πολλών οργα-
νώσεων και συλλογικοτήτων κι ακολούθησαν
κινητοποιήσεις σε πολλά σημεία της χώρας τις
επόμενες ημέρες. 

Αντιπολεμικός αναβρασμός επικρατεί και
στα σχολεία, με σχετικές ανακοινώσεις να εκδί-
δουν μια σειρά σωματεία εκπαιδευτικών κι ενώ-
σεις γονέων, ενώ σε πολλά σχολεία οι μαθητές
στέλνουν μηνύματα ενάντια στον πόλεμο με
πανό κι ακτιβίστικες δράσεις στα προαύλια.

«Στο σχολείο μας κρεμάστηκε πανό με το
σύνθημα “Σταματήστε τον πόλεμο”» μας λέει ο
Λουκάς από το 8ο ΓΕΛ στα Πατήσια. «Και στο
γυμνάσιο δίπλα μας τα παιδιά ανέβασαν μια
φωτογραφία όλοι πιασμένοι χέρι χέρι έχοντας
σχηματίσει με τις τσάντες τους τη φράση No
War. Eίμαστε σχολείο πολυπολιτισμικό. Οι
συμμαθητές μας είναι από διάφορες χώρες
και ξέρουν τι θα πει πόλεμος. Γι’ αυτό και όλοι
είμαστε με την ειρήνη. Γενικά υπάρχει αυτή η
συζήτηση στο σχολείο και είναι καλό που πολ-
λά παιδιά ασχολούνται. Και οι καθηγητές είναι
μαζί μας και στηρίζουν. Συνδέουμε τα ζητήμα-
τα ενάντια στον πόλεμο, ενάντια στο σχολικό
εκφοβισμό, ενάντια στη βία κι ετοιμάζουμε
δράσεις τις επόμενες ημέρες».

Ταυτόχρονα δεκάδες εργατικά συνδικάτα
παίρνουν θέση ενάντια στον πόλεμο. Ανοιχτή
εκδήλωση οργανώνουν τα ναυτεργατικά σω-
ματεία ΠΕΝΕΝ και το ΠΣΣ–ΝΑΤ την Πέμπτη
10/3 στις 11πμ στον Πειραιά (Κολοκοτρώνη
132 – 2ος όρoφος). Όπως σημειώνουν, η εκ-
δήλωση αφορά την αντίθεση «στους ανταγωνι-
σμούς και τους επιθετικούς ιμπεριαλιστικούς
πολέμους και τις οικονομικές πολιτικές και τις
γεωστρατηγικές αιτίες της πολεμικής σύγ-
κρουσης» και τον «ρόλο του εργατικού-αντιπο-
λεμικού κινήματος και την πάλη των λαών για
την ειρήνη», ενώ θέτουν και τις διεκδικήσεις
«για την απεμπλοκή της Ελλάδας από τους
σχεδιασμούς ΗΠΑ–ΝΑΤΟ–ΕΕ» και «για την
άμεση απομάκρυνση των πλοίων και των Ναυ-
τεργατών από την εμπόλεμη ζώνη».

Τη συμμετοχή της Ελλάδας καταγγέλει η
ΠΟΣΠΕΡΤ δηλώνοντας μεταξύ άλλων: «Έκ-
πληκτοι και ιδιαίτερα ανήσυχοι παρακολου-
θούμε το καθεστώς Μητσοτάκη να εμπλέκει
την χώρα μας στις εμπόλεμες επιχειρήσεις

στην Ουκρανία. Με την αποστολή πολεμικού
υλικού στα θέατρα επιχειρήσεων, ίσως και πο-
λεμικών αεροπλάνων και Ελλήνων πιλότων, κα-
τά δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου,
όσο και η πρόσφατη κατ’ εντολήν ΗΠΑ απόφα-
ση κλεισίματος του εναέριου χώρου της Θρά-
κης στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρού-
πολης, μαρτυρούν απροκάλυπτα την ενεργή
πολεμική συμμετοχή της Ελλάδας και θέτουν
τον ελληνικό λαό σε εξαιρετικά επικίνδυνους
ατραπούς στην πορεία των εξελίξεων. Η ΠΟ-
ΣΠΕΡΤ αποστρέφεται και καταδικάζει τις πο-
λεμικές επιχειρήσεις, στέκεται πάντα δίπλα
στους αδύναμους συνανθρώπους μας που
βιώνουν την πολεμική βαρβαρότητα. Καταγ-
γέλλει και καταδικάζει επίσης τους επικίνδυ-
νους πολεμικούς τυχοδιωκτισμούς της «ελλη-
νικής» κυβέρνησης η οποία για άλλη μια φορά
λειτουργεί στην βάση εξωχώριων συμφερόν-
των ξένων πρεσβειών και δεσμεύσεων, χωρίς
καμία θεσμική και λαϊκή νομιμοποίηση εμπλέ-
κοντας την χώρα στον παραλογισμό ενός γενι-
κευμένου πολέμου, με απρόβλεπτες συνέπει-
ες, ενώ εκθέτει σε πιθανά αντίμετρα και την
ελληνική ομογένεια που βρίσκεται στο κέντρο
των πολεμικών αντιπαραθέσεων στην περιο-
χή».

Βρετανία

Χιλιάδες διαδήλωσαν την Κυριακή 6/3 στο
Λονδίνο, το Μάντσεστερ, το Λιντς και πολ-

λές άλλες βρετανικές πόλεις. Η κινητοποίηση

οργανώθηκε από τη Συμμαχία Σταματήστε τον
Πόλεμο με σύνθημα «Έξω ο Ρώσικος στρατός
– όχι στη νατοϊκή κλιμάκωση». Η Σάρα, μια
από τις διαδηλώτριες δήλωσε στην αδελφή
μας εφημερίδα Socialist Worker: «Αυτός ο πό-
λεμος γίνεται επειδή οι πλούσιοι ανταγωνίζον-
ται άλλους πλούσιους και εν τω μεταξύ σκοτώ-
νονται οι φτωχοί. Μεγάλωσα τη δεκαετία του
’80 υπό την απειλή του πυρηνικού πολέμου και
πίστευα ότι το έχουμε αφήσει πίσω. Αλλά τώ-
ρα, για μια ακόμη φορά, αυτοί που έχουν την
εξουσία μιλάνε ξανά για ολική καταστροφή.
Έχουν ξανά το δάκτυλο στο κουμπί. Είναι τρο-
μακτικό». «Μετράει το τι θα κάνουν οι απλοί
άνθρωποι», συμπληρώνει η Λώρεν. «Βγαίνον-
τας στο δρόμο, αλλά και με κάθε τρόπο, πρέ-
πει να κάνουμε αυτούς που έχουν τη δύναμη
να μας προσέξουν».

Όπως και στις διαδηλώσεις εδώ, έτσι και
στη Βρετανία πολλοί διαδηλωτές απαίτησαν
ότι οι πρόσφυγες πρέπει να είναι καλοδεχού-
μενοι. «Είτε οι πρόσφυγες είναι από την Ου-
κρανία, είτε από την Υεμένη, τα σύνορα πρέπει
να είναι ανοιχτά για όλους», είπε η Αμάντα στο
Socialist Worker, απαντώντας στις δηλώσεις
του Τζόνσον ότι η Βρετανία δεν μπορεί να δε-
χτεί άλλους πρόσφυγες.

Ρώμη

«Το Σάββατο ήμασταν στη Ρώμη 50.000
διαδηλωτές/ριες με τη συμμετοχή των

εργατικών συνδικάτων και της ιταλικής ΓΣΕΕ,

αντιπολεμικών οργανώσεων και συλλογικοτή-
των, φοιτητικών συλλόγων, Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων κι οργανώσεων της εξωκοινο-
βουλευτικής αριστεράς. Το περασμένο σαββα-
τοκύριακο πολλές πόλεις έκαναν τοπικές αντι-
πολεμικές διαμαρτυρίες», μεταφέρει στην Ερ-
γατική Αλληλεγγύη η Μαντώ Μπουκουβάλα.
«Η αποστολή όπλων που αποφάσισε η ΕΕ και
πραγματοποίησε η Ιταλία είναι λάθος. Το είδα-
με ήδη στο Ιράκ, το Αφγανιστάν, τη Λιβύη. Η
αποστολή όπλων θέτει τον κόσμο σε κίνδυνο»,
υπογράμμισε στη συγκέντρωση της Ρώμης ο
συντονιστής του Δικτύου για την Ειρήνη και
τον Αφοπλισμό, Φρανσέσκο Βινιάρκα. Η Μπεα-
τρίς Φιν, νομπελίστρια Ειρήνης 2017 και ηγέτι-
δα της Διεθνούς Καμπάνιας για την κατάργη-
ση των Πυρηνικών Οπλων σημείωσε: «Σε όλο
τον πλανήτη ο κόσμος φοβάται ξανά τα πυρη-
νικά όπλα, γκουγκλάρουν τι να κάνουν αν χρη-
σιμοποιηθεί πυρηνική βόμβα. Αυτή τη βδομά-
δα είδαμε το αληθινό πρόσωπο της πυρηνικής
απειλής: τρόμος και εκβιασμός… Δηλώνουμε
στο πλευρό των γενναίων διαδηλωτών στη Ρω-
σία που αγωνίζονται ενάντια στον πόλεμο».

Βαρκελώνη

Από τη Βαρκελώνη ο Δημήτρης Στεφανάκης
μεταφέρει στην Εργατική Αλληλεγγύη: «Το

τελευταίο διάστημα έχουν πραγματοποιηθεί
αρκετές μεγάλες κινητοποιήσεις στο κέντρο
της πόλης, κάποιες οργανωμένες και κάποιες
αυθόρμητες. Οι πλατείες Plaza Catalunya και
Plaza Jaume, μπροστά στο δημαρχείο της πό-
λης έχουν κατακλυσθεί από διαδηλωτές με
κέντρικό σύνθημα Stop The War με σημαντική
την παρουσία της αριστεράς. 

Τώρα που οξύνεται ο ανταγωνισμός ανάμε-
σα στην Ρωσία και το ΝΑΤΟ, είναι απαραίτητο
να ξεδιπλωθεί το κίνημα στην δυτική πλευρά
που να βάζει στο στόχαστρο το ίδιο το ΝΑΤΟ
σαν δύναμη που είναι υπεύθυνη γι αυτήν την
κατάσταση. Από την πλευρά μας, σαν Marx21
(αδελφή οργάνωση του ΣΕΚ στην Ισπανία) πα-
ρευρεθήκαμε και στις συγκεντρώσεις προσπα-
θώντας να δώσουμε την εικόνα ότι ο εχθρός
βρίσκεται στην ίδια μας την χώρα, οτι χρειάζε-
ται τα χρήματα να δοθούν για κοινωνικές δα-
πάνες και όχι για όπλα. Το επόμενο διάστημα
βάζουμε όλες μας τις δυνάμεις για την 8 Μάρ-
τη ενάντια στον σεξισμό και την καταπίεση και
τη διεθνή 19 Μάρτη προσπαθώντας να συνδέ-
σουμε τις μάχες ενάντια στον πόλεμο, τους
φασίστες και τις διακρίσεις με την μάχη ενάν-
τια στο σύστημα». 

Στέλιος Μιχαηλίδης

Ούτε Πούτιν, Ούτε ΝΑΤΟ - Αντιπολεμική κραυγή

6/3, Λονδίνο, Αντιπολεμικό συλλαλητήριο. Φωτό: Guy Smallman

2/3, Βαρκελώνη. Φωτό: Δημήτρης Στεφανάκης 5/3, Ρώμη. Φωτό: Μαντώ Μπουκουβάλα
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«Είχαμε έναν λόγο να συνταχθούμε με
την σωστή πλευρά της ιστορίας. Αν
ζητηθεί να στείλουμε δυνάμεις στις

γειτονικές χώρες θα το κάνουμε. Δεν μας έχει
ζητηθεί. Σε αυτήν την εποχή λογικές αναθεω-
ρητισμού, επιχειρηματολογίες περί αποστρατι-
κοποίησης δεν έχουν θέση. Δεν υπάρχει ακροα-
τήριο σήμερα για κανένα αναθεωρητισμό, για
καμιά αποστρατικοποίηση».

Με τέτοιες τις φράσεις προσπάθησε να δι-
καιολογήσει τη συμμετοχή του στα ιμπεριαλι-
στικά σχέδια των ΗΠΑ και της ΕΕ στην συνέν-
τευξη που έδωσε στον ALPHA, ο Μητσοτάκης.
Η «λάθος» ή «σωστή» πλευρά της ιστορίας
εξαρτάται από την τάξη στην οποία ανήκεις. Ο
Κυριάκος Μητσοτάκης και η πολιτική του παρά-
δοση, κομματική και οικογενειακή, είναι γέννη-

μα θρέμμα της τάξης που πλουτίζει με την πο-
λεμοκαπηλεία.

Το 1991, για παράδειγμα, ο πατέρας του ο
Κωνσταντίνος, θεωρούσε ότι ήταν στη σωστή
πλευρά της ιστορίας όταν έστελνε ελληνικές
φρεγάτες να πολεμήσουν στον περσικό κόλπο
στην διάρκεια του πρώτου πολέμου, του πατέ-
ρα Μπους, ενάντια στο Ιράκ. Εκατομμύρια πέ-
θαναν από εκείνη την επέμβαση και από τις κυ-
ρώσεις που ακολούθησαν. Και όταν ο υιός
Μπους εξαπέλυσε τον πόλεμο κατά της «τρο-
μοκρατίας» το 2001 ενάντια στο Αφγανιστάν και
το 2003 στο Ιράκ, ο υιός Μητσοτάκης και το
κόμμα του πάλι θεωρούσαν ότι ήταν στη σωστή
πλευρά της ιστορίας στηρίζοντας αυτούς τους
πολέμους. 

Ο Μητσοτάκης καταγγέλλει τον Πούτιν για
«αναθεωρητισμό», μόνο που ο Πούτιν δεν κάνει
τίποτε άλλο από το να αντιγράφει τις μεθόδους
που ακολούθησαν οι νικητές του ψυχρού πολέ-
μου, οι ΗΠΑ και η ΕΕ, «αναθεωρώντας» τα σύ-
νορα του ΝΑΤΟ από την Ευρώπη μέχρι το Αφ-
γανιστάν. 

Συνεχής πόλεμος
Λέγοντας ότι «δεν υπάρχει σήμερα ακροατή-

ριο για αποστρατικοποίηση» ο αρχηγός της ΝΔ
λέει ότι το μέλλον μας είναι ένας συνεχής πόλε-
μος. Μιλάει για «σωστή» πλευρά, η κυβέρνηση
Μητσοτάκη που έχει κάνει Νο1 συμμάχους της
το δολοφονικό κράτος του Ισραήλ, την Σαουδι-
κή Αραβία και την δικτατορία του Σίσι στην Αί-
γυπτο. 

Κι όμως μέσα στην πρώτη εβδομάδα του πο-
λέμου, 2 στους 3 απάντησαν αρνητικά στην
αποστολή πολεμικού υλικού στην Ουκρανία. Tο
47% επιρρίπτει ευθύνες για τον πόλεμο και στη
Δύση και στην Ρωσία, (μόνο στη Ρωσία 27% και
μόνο στη Δύση 19%)-(έρευνα pro rata). Για την
εργατική τάξη η σωστή πλευρά της ιστορίας
βρίσκεται στην ακριβώς αντίθετη πλευρά από
εκεί που πιστεύουν οι Πούτιν και οι Μητσοτάκη-
δες αυτου του κόσμου.

Ενάντια στον πόλεμο και την δολοφονική ει-
σβολή του ρωσικού ιμπεριαλισμού αλλά και
ενάντια στο ΝΑΤΟ, τις ΗΠΑ και την ΕΕ και την
ελληνική εμπλοκή στο πλευρό τους σε αυτόν
τον πόλεμο. Ενάντια στις κυρώσεις και τα εμ-
πάργκο, που δεν βάζουν στο στόχαστρο τους
ρώσους ολιγάρχες αλλά τους χιλιάδες αντιπο-
λεμικούς διαδηλωτές που αψηφούν την κατα-
στολή και τις χιλιάδες συλλήψεις και βγαίνουν
στους δρόμους των πόλεων της Ρωσίας. Υπέρ
των προσφύγων και των κυνηγημένων ανεξαρ-
τήτως χρώματος, καταγωγής, θρησκείας και
φυλής – και όχι επιλεκτικά ανάλογα με τις σκο-
πιμότητες όπως κάνει τώρα η «πολιτισμένη» ΕΕ.

Η αντιπολεμική, διεθνιστική φωνή των από τα
κάτω ακούγεται όλο και πιο δυνατά από τις αυ-
λές των σχολείων μέχρι τη σάλα της Λυρικής
και από τις εργατικές διαδηλώσεις μέχρι την
απεργιακή 8 Μάρτη ενάντια στον σεξισμό. Και
θα ακουστεί ξανά στις 19 Μάρτη, στην Διεθνή
Μέρα δράσης ενάντια στον ρατσισμό και τον
φασισμό και τον πόλεμο, στο πλευρό της εργα-
τικής τάξης στην Ουκρανία, στην Υεμένη, στη
Λιβύη, στο Μάλι και οπουδήποτε αυτή μπαίνει
στο στόχαστρο των ιμπεριαλιστικών πολέμων
και σχεδιασμών.  

Η πανεργατική απεργία που κάλεσαν η ΑΔΕ-
ΔΥ και η ΓΣΕΕ για τις 6 Απρίλη κάτω από την
πίεση των εργαζομένων που αγανακτούν ενάν-
τια στο νόμο Χατζηδάκη και ζητάνε αυξήσεις
στους μισθούς κόντρα στην ακρίβεια, μπορεί
να γίνει κλιμάκωση των απεργιών και διαδηλώ-
σεων για την ανατροπή της κυβέρνησης Μη-
τσοτάκη. Της κυβέρνησης του πολέμου, της
φτώχειας, της εγκατάλειψης του περιβάλλον-
τος και του «επιτελικού» κράτους που γίνεται
σμπαράλια με την πρώτη κακοκαιρία. Της κυ-
βέρνησης του θανάτου που συνεχίζει το έργο
της καθώς 50 και βάλε άνθρωποι φεύγουν κα-
θημερινά από τη ζωή λόγω covid19 επειδή βρέ-
θηκαν στη «λάθος» τάξη από τους Μητσοτάκη-
δες.

Συνεχίζει το αντιπολεμικό κίνημα
στη Ρωσία παρά τις χιλιάδες

συλλήψεις. Διαδηλώσεις έγιναν την
Κυριακή 6/3 σε τουλάχιστον 49 πό-
λεις από την Αγία Πετρούπολη μέ-
χρι το λιμάνι του Βλαδιβοστόκ και
το σιβηρικό Ιρκούτσκ. Από την αρχή
του πολέμου ξεπερνούν τις 100 οι
πόλεις στις οποίες έχουν πραγμα-
τοποιηθεί αντιπολεμικές κινητοποι-
ήσεις. 

Η κυβέρνηση του Πούτιν απαντά-
ει με την καταστολή, προσπαθών-
τας να φρενάρει το κίνημα που ανα-
δεικνύεται σε σημαντικό κοινωνικό
παράγοντα. Στη διαδήλωση της Κυ-
ριακής στο Νίζνι Νόβγκοροντ ανά-
μεσα στους εκατοντάδες συλλη-
φθέντες ήταν οι ρωσίδες σοσιαλί-
στριες συντρόφισσες Ροζαλία Τζα-
μάλοβα και Ντάρια Σάρκοβα και
ήδη είναι σε εξέλιξη διεθνής καμπά-
νια συμπαράστασης. Τουλάχιστον
12.000 αντιπολεμικοί αγωνιστές/
ριες έχουν συλληφθεί από την αρχή
του πολέμου, 3.500 μόνο την Κυρια-
κή.

«Είναι πολύ σημαντικό ότι οι αντι-
πολεμικοί ακτιβιστές διαδηλώνουν
σχεδόν καθημερινά στις κεντρικές
πλατείες των μεγάλων πόλεων σε
όλη τη χώρα» τονίζουν σύντροφοι
της Σοσιαλιστικής Τάσης στη Ρωσία
σε συνέντευξή τους στο Socialist
Worker. «Δεν φαίνεται ότι το καθε-
στώς θα μπορέσει να σβήσει το κύ-
μα των διαμαρτυριών τις επόμενες
μέρες. Κι αυτό παρά τη θέσπιση πε-
ρισσότερων καταπιεστικών μέτρων
εις βάρος των αντιφρονούντων και
τις χιλιάδες συλλήψεις. Οι αντιπο-
λεμικοί σοσιαλιστές και οι επανα-
στάτες παλεύουν για την οργάνωση
των διαδηλώσεων. Βάζουν τα επα-
ναστατικά συνθήματα και τις διεκδι-
κήσεις σε αυτές, προπαγανδίζουν
την ανάγκη όχι μόνο για τερματισμό
του πολέμου αλλά για μετατροπή
του ιμπεριαλιστικού πολέμου σε τα-
ξικό. Κολλάνε αφίσες που καλούν
στις διαδηλώσεις, μοιράζουν προ-
κηρύξεις, τυπώνουν παμφλέτες.
Αρκετοί ακτιβιστές αντιμετωπίζουν
κατηγορίες για “προτροπή σε μαζι-
κή αναταραχή” για αυτή τους τη
δράση». Σε ερώτηση σχετικά με τις
κυρώσεις της Δύσης απαντούν:
«Για τον απλό κόσμο, οι κυρώσεις
των δυτικών χωρών θα είναι κατα-
στροφικές. Οι οικονομολόγοι ήδη
προειδοποιούν για περικοπές σε
βασικά αγαθά, ιλιγγιώδη αύξηση
των τιμών, απολύσεις και μαζική
ανεργία».

24/2, Μόσχα, Συλλήψεις αντιπολεμικών διαδηλωτών. Φωτό: Natalia Budantseva
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Κυκλοφορεί νέο τεύχος



Η ελληνική ψυχροπολεμική προπαγάνδα
έχει βρει ένα καινούργιο «όπλο», τις μέ-
ρες αυτές που η Ρωσία και το ΝΑΤΟ

συγκρούονται στο έδαφος της Ουκρανίας: την
ταύτιση του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Ταγίπ Ερν-
τογάν. Του «Νέου Τσάρου» με τον «Νέο Σουλτά-
νο». 

«Στην Τουρκία υπάρχει ένα αυταρχικό καθε-
στώς όπως και στη Ρωσία», έλεγε πριν από λί-
γες μέρες σε μια τηλεοπτική συνέντευξη στον
ΣΚΑΪ ο Άγγελος Συρίγος, ο υφυπουργός Παι-
δείας του Μητσοτάκη. «Ο Πούτιν λυπάται για
τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Ο Ερντο-
γάν λυπάται για τη διάλυση της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας. Ο Πούτιν θέλει να διορθώσει
το ιστορικό λάθος του Λένιν. Ο Ερντογάν ονει-
ρεύεται να διορθώσει το ιστορικό λάθος του
Κεμάλ. Ο Πούτιν θέλει αποστρατιωτικοποίηση
της Ουκρανίας. Ο Ερντογάν θέλει αποστρα-
τιωτικοποίηση των νησιών».

Στο ίδιο μοτίβο, το μοτίβο της ταύτισης της
«επιτιθέμενης Ρωσίας» με την Τουρκία και της
«αμυνόμενης Ουκρανίας» με την Ελλάδα, κινή-
θηκε στο υπουργικό συμβούλιο της περασμέ-
νης Τετάρτης, 2/3 και ο ίδιος ο Μητσοτάκης:
«Είμαστε στο ανατολικό σύνορο της Ευρώπης,
γνωρίζοντας πολύ καλά τι συμβαίνει πέρα από
αυτό… Ας μην ξεχνάμε ότι ο αναθεωρητισμός
συνεχίζει να πληγώνει την Κύπρο αλλά καρα-
δοκεί και στη γειτονιά μας».

Από τον Μητσοτάκη και τον Συρίγο η σκυτά-
λη της αντιτουρκικής υστερίας πέρασε στα
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. «Η αμφισβήτηση
αλλά και η αλλαγή συνόρων στην Ευρώπη και
η χρήση βίας για την επιβολή τετελεσμένων
(Κριμαία, Λουγκάνσκ, Ντονέτσκ) ευλόγως προ-

καλεί τεράστια ανησυχία στην Αθήνα, καθώς
ανοίγει ένα παράθυρο αναθεωρητισμού», γρά-
φει ο Βασίλης Νέδος στην Καθημερινή. «Με
την κίνησή της η Ρωσία αμφισβητεί το μεταψυ-
χροπολεμικό στάτους κβο στην Ανατολική Ευ-
ρώπη, αλλά μπορεί να παρέχει και επιχειρήμα-
τα προς όσους αισθάνονται ότι η χώρα τους
έχει αδικηθεί από την Ιστορία. Και ο κ. Ερντο-
γάν είναι ένας από αυτούς…» 

Υπάρχει μια πραγματική ομοιότητα ανάμεσα

στην ελληνοτουρκική διαμάχη και τον πόλεμο
στην Ουκρανία. Αλλά αυτή η ομοιότητα δεν
έχει καμιά σχέση με τις θεωρίες περί «αναθεω-
ρητισμού» του Μητσοτάκη και της Καθημερι-
νής. Και στις δυο αντιπαραθέσεις οι ρόλοι του
«καλού» και του «κακού», του «αμυνόμενου»
και  του «επιτιθέμενου» δεν είναι διακριτοί. Ο
πόλεμος στην Ουκρανία είναι αποτέλεσμα του
ανταγωνισμού ανάμεσα στις δυο μεγαλύτερες
στρατιωτικές δυνάμεις του πλανήτη, τις ΗΠΑ
και τη Ρωσία –με την κάθε μια από αυτές να εί-
ναι πλαισιωμένη από μια σειρά από «φίλες» και
«συμμαχικές» χώρες. Ο ψυχρός πόλεμος ανά-
μεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία είναι το
αποτέλεσμα ενός μακροχρόνιου ανταγωνι-
σμού ανάμεσα σε δυο τοπικές δυνάμεις, σε
δυο «υποϊμπεριαλισμούς» που ερίζουν μεταξύ
τους για την πρωτοκαθεδρία και τον έλεγχο
της γειτονιάς τους. Με άλλα λόγια είναι και οι
δυο -ο θερμός πόλεμος ανάμεσα στο ΝΑΤΟ
και τη Ρωσία και ο ψυχρός πόλεμος ανάμεσα
στην Ελλάδα και την Τουρκία- «άδικοι πόλε-
μοι», ανταγωνισμοί για τα συμφέροντα των
πλούσιων και των ισχυρών στους οποίους οι
εργατικές τάξεις και οι φτωχοί δεν έχουν κανέ-
να λόγο να  υποστηρίξουν την «δική τους πα-
τρίδα». 

Αντιμαχόμενες πλευρές
Τυπικά τον πόλεμο στην Ουκρανία τον ξεκί-

νησε ο Πούτιν. Στην πραγματικότητα, όμως,
τον «έχτισαν» λιθαράκι-λιθαράκι χρόνια τώρα
και οι δυο αντιμαχόμενες πλευρές –η Δύση

(ΗΠΑ, ΕΕ, ΝΑΤΟ) και η Ρωσία. Είναι το προϊόν
μιας κλιμακούμενης αντιπαράθεσης με την
πρωτοβουλία και των δυο πλευρών που ξεκι-
νάει το 2008 με την ανακοίνωση της πρόθεσης
του ΝΑΤΟ να επεκταθεί στην Ουκρανία, οξύνε-
ται το 2014 με την ρωσική κατάληψη της χερ-
σονήσου της Κριμαίας και κορυφώνεται με την
άρνηση, στην πράξη, της κυβέρνησης του Ζε-
λένσκι να τηρήσει την «συμφωνία του Μινσκ»,
την συμφωνία που είχαν υπογράψει η Ρωσία
και η Ουκρανία το 2015.  

Το ίδιο συμβαίνει -σε τοπική κλίμακα- με την
Ελλάδα και την Τουρκία. Την Κύπρο δεν την
«πληγώνει ο αναθεωρητισμός της Τουρκίας».
Η τουρκική εισβολή του 1974 δεν ήταν αποτέ-
λεσμα του «τουρκικού επεκτατισμού». Ήταν
προϊόν μιας διαμάχης οι ρίζες της οποίας φτά-
νουν πίσω στη δεκαετία του 1950 και των αγώ-
νων ενάντια στη μέχρι τότε βρετανική κυριαρ-
χία του νησιού. 

Αντί να στηρίξουν τους κοινούς αγώνες ελ-
ληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων ενάντια
στους Βρετανούς οι «μητέρες πατρίδες» δολο-
πλοκούσαν και έσπερναν το εθνικό μίσος και
τη διχόνοια με στόχο να βρεθούν σε καλύτερη
θέση στην μεταβρετανική εποχή. Η Ελλάδα
δεν δίστασε να στείλει τη δεκαετία του 1950
τον Γεώργιο Γρίβα, τον αρχηγό της φιλοναζι-
στικής κατοχικής οργάνωσης «Χ» στην Κύπρο
να σκορπίσει τον τρόμο και τον θάνατο στις
τουρκοκυπριακές γειτονιές. Το 1967 οι παρα-
στρατιωτικές ελληνικές δυνάμεις έπνιξαν στο
αίμα δυο τουρκοκυπριακά χωριά, την Κοφινού
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Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει μπει στη
δεύτερη βδομάδα του με τη βαρβαρό-
τητα να κλιμακώνεται. Οι μάχες διεξά-

γονται στα περίχωρα μεγάλων πόλεων, όπως
το Κίεβο, το Χάρκοβο, το Τσερνίγκιφ, το Νικο-
λάεφ, το Σούμι. Η Μαριούπολη έχει μείνει χω-
ρίς νερό και ηλεκτρικό. 

Βομβαρδισμοί «ακριβείας» που καταστρέ-
φουν πανεπιστήμια και συγκροτήματα πολυκα-
τοικιών. Αυτές είναι οι «παράπλευρες απώλει-
ες» της ρωσικής εισβολής. Ένας ευφημισμός
που τον είχαν εισαγάγει πρώτη φορά οι ΗΠΑ
και το ΝΑΤΟ στον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας
το 1999. 

Ο πόλεμος κλιμακώνεται γιατί και οι δυο
πλευρές επιδιώκουν να «τρομάξουν» την άλλη
ώστε να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγμα-
τεύσεων με μειονεκτική θέση. Ανεβάζουν την
ένταση, την προοπτική της γενίκευσης του πο-
λέμου, για να κάνει ο απέναντι ένα βήμα πίσω. 

Για τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ αυτή η τακτική
περνάει μέσα από τον Ζελένσκι, τον πρόεδρο
της Ουκρανίας που τα διεθνή ΜΜΕ τον έχουν
ανακηρύξει περίπου Λεωνίδα στις Θερμοπύ-
λες. 

Ο Ζελένσκι έχει ζητήσει επανειλημμένα, για
παράδειγμα, να επιβάλλει το ΝΑΤΟ ζώνη απα-
γόρευσης πτήσεων στην Ουκρανία. Αυτό ση-
μαίνει βέβαια άμεση συμμετοχή της Συμμα-

χίας στον πόλεμο, γιατί θα πρέπει να εφαρμό-
σει μια τέτοια απόφαση ενάντια στη ρωσική
αεροπορία και πυραύλους με τα δικά της αε-
ροπλάνα και αντιπυραυλική “ασπίδα”. Η αμερι-
κάνικη κυβέρνηση απαντάει ότι δεν εξετάζει
αυτό το ενδεχόμενο ακριβώς για τον παραπά-
νω λόγο. Αλλά η «κουβέντα» έχει ανοίξει και
μένει ανοιχτή. 

Πριν μια βδομάδα ο Ζελένσκι υπέγραψε επί-
σημη αίτηση ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ
ζητώντας να γίνει δεκτή με ειδική διαδικασία
εξπρές.

Αμέσως μετά μίλησε, μέσω βιντεοκλήσης,
στο Ευρωκοινοβούλιο ζητώντας από την ΕΕ να
μην «αφήσει μόνη» την Ουκρανία. Η Ούρσου-
λα φον ντερ Λάιεν απάντησε ότι «θέλουμε την
Ουκρανία στην ΕΕ» μεν, αλλά το αίτημά της
θα «συζητηθεί εν ευθέτω χρόνο». Γιατί όπως
εξήγησε ο Σαρλ Μισέλ «υπάρχουν διαφορετι-
κές γνώμες και ευαισθησίες». 

Όμως, και αυτή η πόρτα παραμένει ανοιχτή.
Θυμίζουμε ότι το 2014 η εξέγερση του Μαϊν-
τάν είχε πυροδοτηθεί από την απόφαση της
τότε κυβέρνησης Γιανούκοβιτς να εγκαταλεί-
ψει τις συνομιλίες για σύνδεση με την ΕΕ και
να στραφεί προς την οικονομική «ευρωασιατι-
κή ένωση» που έστηνε ο Πούτιν. 

Και βέβαια ο Ζελένσκι ζητάει άμεση στρα-
τιωτική ενίσχυση σε σοβαρό οπλισμό, τα κατα-

σχεμένα καλάσνικοφ που του έστειλε πεσκέσι
με συνοδεία Χαρδαλιά ο Μητσοτάκης δεν είναι
αποφασιστικής σημασίας. Όμως, τα μαχητικά
αεροσκάφη είναι. Η ουκρανική αεροπορία έχει
αποδεκατιστεί και η ουκρανική κυβέρνηση ζη-
τάει αναπλήρωση. Η Γουόλ Στρητ Τζέρναλ
έγραφε ότι ένας πιθανός τρόπος είναι να δώ-
σει η Πολωνία αεροπλάνα ρωσικής κατα-
σκευής και το κενό που θα προκύψει στην πο-
λωνική αεροπορία να αναπληρωθεί με αμερι-
κάνικα F-16.

Διπλωματία με τανκς
Η κλιμάκωση των επιχειρήσεων είναι η μια

απάντηση του Πούτιν σε όλες αυτές τις κινή-
σεις. Αυτό που δεν λένε όλοι αυτοί οι στρατη-
γοί της πολυθρόνας που έχουν πλημμυρίσει τα
στούντιο των καναλιών είναι ότι συνεχίζει να
ασκεί διπλωματία αλλά το κάνει με τανκς και
πυραύλους. Η πλήρης περικύκλωση του Κίε-
βου και του Χάρκοβο ή η επίσημη πτώση της
Μαριούπολης θα βάλει το ΝΑΤΟ μπροστά στο
δίλημμα ή να αναγνωρίσει τη στρατιωτική ήττα
ή να κλιμακώσει τον πόλεμο. Το ίδιο ισχύει και
με τα άλλα νέα που βλέπουν το φως όπως την
προέλαση ρωσικών τμημάτων στο Νικολάγιεφ,
που είναι κλειδί για τον έλεγχο της Οδησσού. 

Η Ρωσία έχει δηλώσει ότι ζώνη απαγόρευ-
σης πτήσεων θα σημάνει πόλεμο και όχι μόνο

αυτό: πόλεμο θα σημάνει και η χρήση νατοϊκών
αεροδρομίων από ουκρανικά αεροσκάφη. Και
για να γίνει ακόμα πιο σαφής, ο Πούτιν δήλωσε
ότι αν η Ουκρανία δεν σταματήσει να πολεμάει
τότε κινδυνεύει να χάσει την «κρατική της ον-
τότητα». Με άλλα λόγια, το μήνυμα που στέλ-
νει στις ΗΠΑ είναι: τους όρους της όποιας δι-
πλωματικής λύσης θα τους υπαγορεύσω εγώ. 

Την Κυριακή ο Μπλίνκεν, ο υπουργός Εξω-
τερικών των ΗΠΑ είχε μια «επίσημη» τηλεφωνι-
κή συνομιλία με τον Βανγκ Γι, τον Κινέζο ομό-
λογό του. Ο δεύτερος έκφρασε την υποστήρι-
ξη της Κίνας για «κάθε προσπάθεια αποκλιμά-
κωσης και πολιτικής διευθέτησης». Αλλά συμ-
πλήρωσε ότι αυτό πρέπει να γίνει ύστερα από
«ισότιμο διάλογο με τη Ρωσία». Και ο Μπλίνκεν
είπε ότι «όλος ο κόσμος παρακολουθεί ποια
έθνη είναι με την πλευρά της ελευθερίας και
της αυτοδιάθεσης».  

Πριν ξεκινήσει την εισβολή, ο Πούτιν είχε
συναντηθεί με τον Σι Τζιπίνγκ και είχαν υπο-
γράψει ένα πολυσέλιδο κοινό ανακοινωθέν
που έλεγε δυο πράγματα. Ανακοίνωνε την
«απεριόριστη συνεργασία» των δυο κρατών.
Και έκφραζε τις «κοινές ανησυχίες» για την
επέκταση του ΝΑΤΟ. 

Αυτή είναι η άλλη διάσταση του πολέμου
στην Ουκρανία, ο ανταγωνισμός ανάμεσα στον
αμερικάνικο και κινέζικο ιμπεριαλισμό. Ένας

STOP στις κόντρες Ελλάδας-Τουρκίας

Πολεμοκάπηλη διπλωματία
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από τους λόγους που η κυβέρνηση Μπάιντεν δεν
διαπραγματεύτηκε ουσιαστικά με τον Πούτιν στη
διάρκεια της κρίσης που προηγήθηκε του πολέμου,
ήταν να δείξει στους συμμάχους της ότι έχει την
πυγμή να ηγηθεί μιας παγκόσμιας συμμαχίας για
την ανάσχεση της Κίνας. 

Όμως, αυτή η επιλογή έχει το κόστος της. Οι
ΗΠΑ έχουν ανοίξει ένα πολεμικό μέτωπο με τη Ρω-
σία και ταυτόχρονα πρέπει να ενισχύουν την στρα-
τιωτική τους ισχύ απέναντι στην Κίνα. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι μια από τις δυσκολίες που αντιμετω-
πίζει η «τράμπα» αεροπλάνων με την Πολωνία είναι
το γεγονός ότι F-16 που αυτή την στιγμή είναι έτοι-
μα προς παράδοση προορίζονται για την Ταϊβάν. Οι
ΗΠΑ έχουν επίσημες συνθήκες με την Ταϊβάν (σε
αντίθεση με την Ουκρανία) να την προστατέψουν
σε περίπτωση κινέζικης επίθεσης. 

Αυτό το γεγονός δίνει τη δυνατότητα στην κινέζι-
κη διπλωματία να προσφέρεται ως πιθανή μεσολα-
βήτρια για την «πολιτική λύση» στον πόλεμο στην
Ουκρανία. Χαρακτηριστικά η Κίνα, μαζί με την Ινδία,
ήταν μια από τις 34 χώρες που ψήφισαν λευκό στο
ψήφισμα καταδίκης της ρωσικής εισβολής που κα-
τέθεσαν οι ΗΠΑ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. 

Όσο περνάνε οι μέρες ο πόλεμος θα συνδυάζεται
με ακόμα περισσότερες κινήσεις για διπλωματική
λύση από κάθε λογής και βαρύτητας υποψήφιους
μεσολαβητές. Κανέναν τους δεν ενδιαφέρει η ειρή-
νη, το δράμα του απλού κόσμου που ξεσπιτώνεται ή
κρύβεται στα καταφύγια. Όλοι θέλουν ανταλλάγμα-
τα για τις υπηρεσίες τους. Και αυτό είναι συνταγή
για συνέχιση του πολέμου και για ένα «ατύχημα»
που μπορεί να τον κάνει ακόμα πιο ανεξέλεγκτο. 

Λέανδρος Μπόλαρης

Οπόλεμος που ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία
έχει συγκλονίσει τον πλανήτη. Οι χιλιάδες νεκροί και τραυμα-

τίες στρατιώτες και άμαχοι κι από τις δυο πλευρές, οι εικόνες από
τον κόσμο στα καταφύγια, το κύμα των προσφύγων που ήδη έχουν
ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο, κάνουν την καρδιά κάθε ανθρώπου
να σφίγγεται. Η απέχθεια για τον πόλεμο και τη φρίκη του γεννάει
ερωτήματα για τις αιτίες του και ακόμα σημαντικότερο, για το ποια
πρέπει να είναι η απάντηση της Αριστεράς και του εργατικού κινή-
ματος. 

Συμβολή σε αυτή τη συζήτηση είναι η επικαιροποιημένη 2η έκδοση
του βιβλίου του Λέανδρου Μπόλαρη «Ουκρανία – Σταυροδρόμι ιμπε-
ριαλιστικών ανταγωνισμών» από το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο. Θα κυ-
κλοφορήσει σε μια βδομάδα με ένα ολόκληρο νέο κεφάλαιο για τις
πρόσφατες εξελίξεις και θα περιλαμβάνει και τη Διακήρυξη της Διε-
θνιστικής Σοσιαλιστικής Τάσης καθώς και την ανακοίνωση του ΣΕΚ
για τον πόλεμο.

Η εισαγωγή της (εξαντλημένης) πρώτης έκδοσης αυτού του βιβλί-
ου, που είχε κυκλοφορήσει τον Οκτώβρη του 2014, επεσήμαινε: «Η
αφετηρία μας πρέπει να είναι ότι την ‘κάθαρση’ στην ουκρανική
τραγωδία δεν μπορούν να τη φέρουν από μηχανής θεοί, δηλαδή οι
παρεμβάσεις των ‘Μεγάλων Δυνάμεων’, της ΕΕ και των ΗΠΑ από τη
μια μεριά και της Ρωσίας από την άλλη. Αντίθετα, αυτές οι ιμπερια-
λιστικές δυνάμεις είναι άμεσα υπεύθυνες για το δράμα της Ουκρα-
νίας». Όταν γράφονταν αυτές οι γραμμές, ο πόλεμος ρήμαζε την
ανατολική Ουκρανία. Οχτώ χρόνια μετά διαλύει όλη τη χώρα. Γι’ αυ-
τό χρειάζεται να σταθούμε στην ίδια την Ουκρανία και τον τρόπο
που έχει (ξανα)γίνει «Σταυροδρόμι των ιμπεριαλιστικών ανταγωνι-
σμών». 

Άδικος και αντιδραστικός
Την κρίση που οδήγησε στον πόλεμο στην Ουκρανία την πυρο-

δότησε η συνολική ένταση των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών σε
παγκόσμιο επίπεδο. Στην Ουκρανία συγκρούονται στρατιωτικά οι
ΗΠΑ επικεφαλής του ΝΑΤΟ, με την ΕΕ να τους στηρίζει, με τη Ρω-
σία του Πούτιν. Είναι ένας άδικος και αντιδραστικός πόλεμος και
από τις δυο μεριές. 

Ένα αιώνα πριν οι επαναστάτες, όπως ο Λένιν και η Λούξεμ-
πουργκ, που αντιτάχτηκαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο χρει-
άστηκε να επιχειρηματολογήσουν ενάντια στα ψέματα και την προ-
παγάνδα των αρχουσών τάξεων που έριχναν εκατομμύρια νέους
εργάτες και αγρότες στο σφαγείο. Χρειάστηκε, επίσης, να εξηγή-
σουν ότι το κριτήριο της Αριστεράς για να πάρει θέση σε έναν πό-
λεμο, δε μπορεί να είναι ποιος έριξε την πρώτη τουφεκιά, ποια
πλευρά έκανε την πρώτη επιθετική κίνηση ή έστειλε πρώτη το
στρατό της σε ξένα εδάφη. Ο Καρλ Λήμπνεχκτ, ο σύντροφος της
Ρόζας Λούξεμπουργκ στην Ένωση Σπάρτακος, έγραφε μετά το ξέ-
σπασμα του Α’ Παγκόσμιου Πόλεμου: «Ο κύριος εχθρός κάθε λαού
είναι στην ίδια του τη χώρα». Αυτό το σύνθημα είναι εντελώς επί-
καιρο σήμερα σε Δύση και Ανατολή. Γι’ αυτό, η πάλη ενάντια στον
ιμπεριαλιστικό πόλεμο σημαίνει και πάλη ενάντια στις κυρώσεις
που επιβάλλει το «δικό μας» ιμπεριαλιστικό στρατόπεδο, η «δική
μας» άρχουσα τάξη και η κυβέρνηση του Μητσοτάκη.

Η δεύτερη (συμπληρωμένη) έκδοση αυτού βιβλίου –που εντάσ-
σει την ουκρανική κρίση σε μια συνολική μαρξιστική ανάλυση των

ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και της ιστορικής πορείας της Ου-
κρανίας από τις αρχές του περασμένου αιώνα– είναι εργαλείο για
να κατανοήσουμε τις αιτίες του πολέμου, αλλά και για να χαράξου-
με το δρόμο για ένα δυνατό αντιπολεμικό κίνημα σήμερα.

Κώστας Πίττας

και τον Άγιο Θεόδωρο. Το ελληνικό κράτος τίμησε
τον Γρίβα για τις υπηρεσίες του αυτές «προς το
έθνος» με τον «βαθμό του στρατηγού».

Η Ελλάδα εγκαλεί συνεχώς την Τουρκία για τις
«παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου». Αλλά η επίση-
μη ιστορία εκθειάζει αντί να κατακρίνει τον Γεώργιο
Παπανδρέου για την μυστική και παράνομη απο-
στολή της Ελληνικής Μεραρχίας («8.500 στρατιώ-
τες, 3 συντάγματα πεζικού, 2 μοίρες καταδρομών
και 2 ίλες αρμάτων») το 1965 στην Κύπρο. Και
φροντίζει να ξεχνάει ότι λίγες ημέρες πριν από την
τουρκική εισβολή του 1974, ο Νίκος Σαμψών, ένα
από τα πρωτοπαλίκαρα του Γρίβα, οργάνωσε με τη
βοήθεια της χούντας της Ελλάδας, πραξικόπημα
στην Κύπρο, ανέτρεψε την εκλεγμένη κυβέρνηση
του Μακάριου και έθεσε ξανά το ζήτημα της «ένω-
σης».

Η ψυχροπολεμική προπαγάνδα για τους «νέους
Τσάρους» και τους «νέους Σουλτάνους» έχει έναν
απλό στόχο: να φιμώσει τη φωνή της λογικής που
λέει «όχι στον πόλεμο», «όχι στην κλιμάκωση», «όχι
στις κυρώσεις». Ο κύριος εχθρός είναι στην ίδια
μας τη χώρα, έλεγε πριν από έναν περίπου αιώνα ο
Καρλ Λίμπκνεχτ, ο διάσημος Γερμανός αντιμιλιταρι-
στής που είχε τολμήσει να καταψηφίσει στις παρα-
μονές του Α’ ΠΠ τις στρατιωτικές δαπάνες στο γερ-
μανικό κοινοβούλιο. 

Τις συντάξεις δεν τις έχει κόψει ο Πούτιν. Τη διά-
λυση των νοσοκομείων δεν την έχει αποφασίσει ο
Ερντογάν. Την Ακρόπολη δεν την τσιμέντωσε ο Λα-
βρόφ. Τους μπάτσους στα πανεπιστήμια δεν τους
έφερε ο Τσαβούσογλου. Είναι βαθιά γελασμένοι αν
πιστεύουν ότι ανεμίζοντας τη σημαία του ΝΑΤΟ και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μας κάνουν να ξεχά-
σουμε. Δεν ξεχνάμε.  

Σωτήρης Κοντογιάννης

Kυκλοφορεί δεύτερη
ανανεωμένη έκδοση 

ΟΥΚΡΑΝΙΑ-
Σταυροδρόμι
ιμπεριαλιστικών
ανταγωνισμών
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Η Ρουκίγιε είναι πρόσφυγας από το
Αφγανιστάν. Μίλησε στην Εργατική
Αλληλεγγύη με αφορμή τον πόλεμο στην
Ουκρανία, την Απεργιακή 8 Μάρτη και
τη Διεθνή Μέρα Δράσης ενάντια στον
πόλεμο, τον ρατσισμό και τους φασίστες
στις 19 Μάρτη.

Βλέπουμε τις τελευταίες εβδομάδες ότι ο αν-
ταγωνισμός των μεγάλων ιμπεριαλιστικών
δυνάμεων, του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας, έχει
οδηγήσει σε έναν αιματηρό πόλεμο στην Ου-
κρανία. Το Αφγανιστάν για δεκαετίες έχει
βιώσει αυτή τη σύγκρουση.

Eδώ και 50 χρόνια η χώρα μου και ο λαός
του Αφγανιστάν υποφέρουμε από τον πόλεμο.
Όχι μόνο εγώ αλλά και τα αδέρφια μου γεννη-
θήκαμε στον πόλεμο και μεγαλώσαμε στον πό-
λεμο. Η μια πλευρά είναι οι βόμβες, οι εκρή-
ξεις, οι θάνατοι. Η άλλη είναι η φτώχεια. 

Η εισβολή πρώτα της Ρωσίας και μετά της
Αμερικής και το καθεστώς των Ταλιμπάν αυτό
κατάφεραν και τώρα το πρόβλημα συνεχίζεται.
Έχουμε εμπειρία κι από τις δύο μεγάλες δυνά-
μεις στο Αφγανιστάν. 

Πρώτα είχαμε τον πόλεμο μετά την εισβολή
της Ρωσίας για σχεδόν δέκα χρόνια στο Αφγα-
νιστάν. Προσπάθησαν πολύ να επιβληθούν αλ-
λά δεν τα κατάφεραν. Και μετά για 24 χρόνια
είχαμε κατοχή από τους Αμερικάνους. Δαπά-
νησαν πολλά λεφτά και οι δυο μεριές αλλά και
οι δύο τελικά έχασαν κι έφυγαν αφήνοντας πί-
σω την καταστροφή. Και οι Ταλιμπάν είναι
πρόβλημα. Ένα πρόσφατο μέτρο που επέβα-
λαν είναι η απαγόρευση μετακίνησης από τη
χώρα. Αλλά ένα είναι ξεκάθαρο. Δεν θέλουμε
τις ξένες δυνάμεις να κάνουν πόλεμο στη χώ-
ρα μας. 

Ποια είναι η κατάσταση που βιώνεις ως πρό-
σφυγας στην Ελλάδα;

Είμαι σχεδόν τρία χρόνια στην Ελλάδα και η
κατάσταση εδώ είναι πολύ δύσκολη για τους
πρόσφυγες. Δεν έχουμε εκπαίδευση και Υγεία.

Ειδικά για τις ευάλωτες οικογένειες τα πράγμα-
τα είναι χειρότερα. Η δική μου οικογένεια για
παράδειγμα είναι τέτοια. Ο γιός μου είναι άρ-
ρωστος και δεν έχουμε την αναγκαία πρόσβα-
ση στην Υγεία. Δεν ξέρω για τις άλλες χώρες. Η
εμπειρία μου περιορίζεται στην Ελλάδα. Αλλά

έτσι είναι η κατάσταση. Πρέπει να ανοίξουν τα
σύνορα για όλους τους πρόσφυγες για να ζή-
σουν σε ένα μέρος που να έχει ειρήνη. Σκεφτεί-
τε πως μεγαλώνουν τα παιδιά που βρίσκονται
σε αυτή την κατάσταση. Και δεν είναι μόνο τα
παιδιά αλλά και οι μανάδες τους και όλος ο κό-
σμος. Ζούσα στο στρατόπεδο προσφύγων στη
Μαλακάσα. Πέρυσι το Φλεβάρη θυμάστε τις μέ-
ρες που χιόνιζε. Για αυτές τις μέρες δεν είχαμε
ούτε ηλεκτρικό ρεύμα, ούτε νερό. Είχαμε πα-
γώσει. Θυμάμαι ότι γεννήθηκε ένα μωρό σε αυ-
τές τις συνθήκες. Ήταν αναγκασμένοι να ζουν
έτσι γέροι άνθρωποι, άρρωστοι, μικρά παιδιά. 

Με τον πόλεμο στην Ουκρανία βλέπουμε τη
συντριπτική πλειοψηφία των προσφύγων να
είναι γυναίκες και παιδιά. Όλα τα τελευταία
χρόνια βλέπουμε τις γυναίκες προσφύγισσες
να διαδηλώνουν στην πρώτη γραμμή, στις 8
Μάρτη αλλά και σε πολλά άλλα συλλαλητή-
ρια. Ποιες είναι οι διεκδικήσεις σας;

Οι γυναίκες πρόσφυγες χρειάζονται υποστή-
ριξη. Οι άντρες είναι πίσω στη χώρα τους και
βρίσκονται εδώ μόνες τους με τα παιδιά. Και
δεν έχουν αξιοπρεπή στέγαση, δεν μπορούν
να βρουν δουλειά, δεν έχουν καλή τροφή για
αυτές και τα παιδιά τους. Μεγάλα προβλήματα
για τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες. Ως γυναί-
κα πρόσφυγας θέλω να πω: Ανοίξτε τα σύνο-
ρα κι αφήστε τους πρόσφυγες να σωθούν και
να ζήσουν μια αξιοπρεπή ζωή. Ζητώ από τα
Ηνωμένα Έθνη να βοηθήσουν τους πρόσφυ-
γες. Και οι μεγάλες δυνάμεις να αφήσουν
τους λαούς ήσυχους.   

Νο 1512, 9 Μάρτη 2022 Ανοίξτε τα σύνορασελ.6 εργατικη αλληλεγγυη

Λογοκρισία, «μαύρο» σε ΜΜΕ και απολύσεις έχει σημάνει το
ξέσπασμα του πολέμου αφότου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

αποφάσισε την απαγόρευση μετάδοσης των δικτύων Sputnik
και RT και στη συνέχεια την απαγόρευση της Deutsche Welle
στη Ρωσία από τη μεριά του Πούτιν. Αυτό σήμαινε και την από-
λυση 32 εργαζόμενων του διαδικτυακής ειδησεογραφικής ιστο-
σελίδας Sputnik στην Ελλάδα.

Οι εργαζόμενοί του, μόλις τους ανακοινώθηκε το κλείσιμο
έγραψαν στην ανακοίνωση τους:

«To newsroom του Sputnik γράφει το τελευταίο του άρθρο
και δεν είναι άλλο από ένα πικρό και άδικο αντίο για το “μαύρο”
σε ένα site που απασχολούσε δεκάδες εργαζόμενους που έμει-
ναν ξαφνικά χωρίς “φωνή” και δουλειά.

Η Ελλάδα της “Δημοκρατίας”, η Ευρώπη των “δικαιωμάτων
και της ελευθερίας”, έκλεισε το Sputnik. 

Ποιος ήταν τελικά στη σωστή πλευρά της Ιστορίας; 
Οι εργαζόμενοι του Sputnik Ελλάδα».
Με κοινή τους ανακοίνωση η ΕΣΗΕΑ, η Ένωση Ανταποκριτών

Ξένου Τύπου και η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδος δήλωσαν
στο πλευρό των εργαζομένων του Sputnik, ενώ οι δύο πρώτες
μαζί με την ΕΣΠΗΤ «εκφράζουν έντονο προβληματισμό για την
απαγόρευση ΜΜΕ στην Ευρώπη».

«Το επιχείρημα της Ε.Ε ότι η πληροφόρηση από τα κρατικά
ρώσικα Μέσα είναι ελεγχόμενη, δεν είναι δικαιολογία» υπο-
γραμμίζει η αντικαπιταλιστική παράταξη στην ΕΣΗΕΑ, Πρωτο-
βουλία για την Ανατροπή. «Όπως ο Πούτιν επιχειρεί να ελέγξει
τα ΜΜΕ της Ρωσίας… έτσι και οι φιλονατοϊκές κυβερνήσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης επιχειρούν να καθυποτάξουν όλα τα
ΜΜΕ με τη στρατιωτικού τύπου ενσωμάτωση στη μονομερή
πληροφόρηση».

STOP στη λογοκρισία

Την αντίδραση των εργαζόμενων στην Εθνική Λυρική Σκη-
νή προκάλεσε η κίνηση της διεύθυνσης να μιλήσει εξ’

ονόματος τους σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όπως
καταγγέλει το Σωματείο Εργαζομένων της ΕΛΣ: «Στην παρά-
σταση «Otello» το Σάββατο 5 Μαρτίου, η καλλιτεχνική διεύ-
θυνση του θεάτρου προέβη σε μια κίνηση που δημιούργησε
αντιδράσεις στην πλειοψηφία των εργαζομένων. Αποφάσισε
να διαβάσει μια ανακοίνωση στο κοινό, σχετική με τον πόλε-
μο στην Ουκρανία, μέσω ενός συναδέλφου, λέγοντας ότι εκ-
φράζει και τους εργαζομένους της ΕΛΣ, χωρίς όμως να έχου-
με ερωτηθεί αν συμφωνούμε με το περιεχόμενό της αλλά ού-
τε και με τον τρόπο που θα την παρουσίαζε στο κοινό (έχον-
τας το συνάδελφο να κρατάει την Ουκρανική σημαία).

Μετά απ’ αυτή την κίνηση θεωρήσαμε υποχρέωσή μας μετά
το τέλος του διαλείμματος να ενημερώσουμε το κοινό με την
ακόλουθη ανακοίνωση: “Εκφράζουμε την αντίθεσή μας στην
κίνηση που έκανε η διοίκηση, χωρίς να ερωτηθούμε για ένα
τόσο σοβαρό θέμα, να βγάλει μια ανακοίνωση που δείχνει μια
μονομέρεια με το θέμα του πολέμου που γίνεται στην Ουκρα-
νία.  Εμείς δεν τασσόμαστε με καμία πλευρά του πολέμου. Η
τέχνη πρέπει να ενώνει τους ανθρώπους. Είμαστε υπέρ της ει-
ρήνης. Να σταματήσει τώρα ο πόλεμος. Είμαστε αλληλέγγυοι
με τον Ουκρανικό λαό και τους λαούς της περιοχής. Δεν απο-
δεχόμαστε την κυβερνητική προπαγάνδα για να νομιμοποιηθεί
στη συνείδηση του κόσμου η εμπλοκή της χώρας μας στον
πόλεμο. Λέμε τώρα να σταματήσει ο πόλεμος”. 

[…]
Η διοίκηση, διαλέγοντας μεριά, χρησιμοποίησε τον πόνο

και την αγωνία του συναδέλφου για τους συγγενείς του στην
Ουκρανία για να συνεχίσει την προσπάθεια της κυβέρνησης –
που είδαμε και πρόσφατα στο Δήμο Αθηναίων όπου ζητήθηκε
εκτός προγράμματος να παιχτεί ο Ουκρανικός Ύμνος – να
νομιμοποιηθεί στην συνείδηση του Ελληνικού λαού η συμμε-
τοχή της Ελλάδας στον πόλεμο της Ουκρανίας και στους Να-
τοϊκούς σχεδιασμούς. Δεν έχουμε δει όμως να δείχνει την
ίδια ευαισθησία εδώ και 8 χρόνια γι’ αυτά που συμβαίνουν
στην Ουκρανία, ούτε παλαιότερα για την επίθεση στη Συρία,
στο Ιράκ κ.α. Έχει μεγάλη ευθύνη όταν συντάσσεται με τις
επιλογές του Υπουργείου, της κυβέρνησης και της ΕΕ όπου
στοχοποιούνται Ρώσοι καλλιτέχνες και έργα Ρώσων συνθε-
τών. Χρόνια τώρα στο θέατρο συνυπάρχουμε αρμονικά με
συναδέλφους Ρώσους, Ουκρανούς, Μολδαβούς κ.α Δε θα
αφήσουμε σε καμιά διοίκηση και σε καμία κυβέρνηση να μας
χωρίσει. Δεν τασσόμαστε με καμία πολεμική πλευρά, με κα-
μία πολεμική προπαγάνδα μέσω του πολιτισμού.

Εμείς θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τις θέσεις μας.
Λέμε:

Η τέχνη πρέπει να παίρνει θέση, αλλά υπέρ των λαών και
όχι να μπαίνει στην μέση ως σάκος του μποξ για τα συμφέ-
ροντα των λίγων.

Η τέχνη πρέπει να ενώνει τους ανθρώπους και όχι να τους
διχάζει.

Δε διαλέγουμε σημαία, αλλά λαούς.
Να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Απεμπλοκή τώ-

ρα της Ελλάδας και όλων των άλλων Νατοϊκών χωρών από
τον πόλεμο της Ουκρανίας».

Οι εργαζόμενοι στη Λυρική 
απαντούν αντιπολεμικά

Οι πρόσφυγες από το Αφγανιστάν
ξέρουν από ρώσικη 
και αμερικάνικη κατοχή

Πολυτεχνείο 2021. Φωτό: Γιώργος Πίττας



Η γειτονική σας Ουκρανία βρίσκε-
ται σε πόλεμο και εκατοντάδες χι-
λιάδες κόσμου -Ουκρανοί αλλά
και μετανάστες- ξεκινούν το ταξίδι
της προσφυγιάς από την Πολωνία.
Ποια είναι η κατάσταση που επι-
κρατεί;

Πάνω από 800.000 πρόσφυγες
από την Ουκρανία έχουν ήδη περά-
σει τα σύνορα και έχουν έρθει στην
Πολωνία. Σε αντίθεση με ό,τι συμ-
βαίνει στα σύνορα με τη Λευκορω-
σία -όπου οι πρόσφυγες είναι κυ-
ρίως από την Αφρική, τη Μέση Ανα-
τολή και τη Νότια Ασία- τους αφή-
νουν, ευτυχώς, να έρχονται, χωρίς
βίζα, υπάρχουν χιλιάδες εθελοντές
που τους υποδέχονται αλλά και πά-
ρα πολλοί κρατικοί υπάλληλοι. Είναι
όμως τελείως υποκριτικό να λέει η
Πολωνική κυβέρνηση ότι «θα τους
δεχτούμε όλους» όταν εδώ και μή-
νες είτε αφήνει κόσμο να πεθαίνει
στα σύνορα με τη Λευκορωσία είτε
τους επαναπροωθεί. Η διαφορά εί-
ναι πως αυτοί δεν είναι λευκοί.

Υπάρχουν όμως πολλές περιπτώ-
σεις ρατσισμού ακόμα και στα πολω-
νο-ουκρανικά σύνορα, απέναντι σε
μετανάστες από άλλες χώρες που
ζούσαν στην Ουκρανία. Έζησαν τι
σημαίνει ρατσισμός εκεί και τώρα το
ξαναζούν εδώ. Μιλάμε για ρατσιστι-
κά περιστατικά -απειλές πυροβολι-
σμών από συνοριοφύλακες, ξυλο-
δαρμοί, μεγαλύτερη αναμονή από
τους Ουκρανούς, διαχωρισμοί με βά-
ση το χρώμα του δέρματος στα λεω-
φορεία- που ντρόπιασαν την Πολω-
νία διεθνώς και ανάγκασαν τελικά
την κυβέρνηση να ανακοινώσει ότι
όλοι θα έχουν την ίδια μεταχείριση.
Όμως, ακτιβιστές που εργάζονται με
πρόσφυγες λένε ότι ακόμη και τώρα,
στη φιλελεύθερη κατά τα άλλα Βαρ-
σοβία οι τοπικές αρχές σπρώχνουν
όσους δεν είναι λευκοί στο τέλος της
ουράς ακόμα και για το φαγητό. 

Αυτά δεν γίνονται τυχαία. Ο ρατσι-
στής Γκριέγκορ Μπράουν, κοινοβου-
λευτικός εκπρόσωπος του κόμματος
Συνομοσπονδία -ένος συνασπισμού
ρατσιστών, φασιστών και ακραίων
νεοφιλελεύθερων- έγραψε στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης ότι «κρούου-
με τώρα τον κώδωνα του κινδύνου
καθώς όλο και περισσότεροι άνθρω-
ποι που προσπαθούν να διασχίσουν
τα πολωνο-ουκρανικά σύνορα είναι
μετανάστες εκτός Ευρώπης». Ενώ ο
πρόεδρος της Πολωνίας, Αντρέι
Ντούντα, έσπευσε να δηλώσει πως
οι φόβοι «ότι αυτοί οι μετανάστες, οι
οποίοι πριν από λίγο καιρό ωθούν-
ταν στα πολωνικά σύνορα από τις
αρχές της Λευκορωσίας, έχουν με-
τακινηθεί στην Ουκρανία και έρχον-
ται μαζί με το κύμα των προσφύγων
του πολέμου δεν επιβεβαιώνονται». 

Σχεδόν ταυτόχρονα, έγινε ευρέως
γνωστό πως σε έναν 30χρονο λευκο-
ρωσικής καταγωγής που είχε βοηθή-
σει Σύρους πρόσφυγες, απαγγέλθη-
κε η κατηγορία για υποβοήθηση σε
παράνομη διάσχιση των συνόρων
και τώρα αντιμετωπίζει ποινή φυλά-
κισης έως και 8 χρόνια. Σε ένα άλλο
περιστατικό, στο χωριά Μεντίκα, πά-
νω στα πολωνο-ουκρανικά σύνορα,
συνελήφθη ένας 22χρονος μετανά-
στης από το Μπουρούντι. Προσπα-
θούσε να διασχίσει με τα πόδια τα
σύνορα, με τη βοήθεια ενός 25χρο-
νου από τη Ρουάντα που ζούσε στην
Πολωνία, ο οποίος επρόκειτο να τον
μεταφέρει στη Βαρσοβία. Και στους
δύο επιβλήθηκε πρόστιμο και ο
22χρονος απελάθηκε στην Ουκρα-
νία βάσει συμφωνίας επανεισδοχής. 

Λίγες μέρες νωρίτερα, στις 21 Φε-
βρουαρίου, η αστυνομία στην Ποντ-
λασία ανακοίνωσε ψυχρά τον θάνα-
το από το κρύο ενός ακόμη πρόσφυ-
γα που πέρασε από τη Λευκορωσία
και περιπλανιόταν σε ένα δάσος.
Ήταν ένας 26χρονος από την Υεμέ-
νη που είχε ξεφύγει από τον κτηνώ-

δη πόλεμο και τους βομβαρδισμούς
της Σαουδικής Αραβίας που υποστη-
ρίζει η Δύση.

Αυτές οι ρατσιστικές κρατικές πο-
λιτικές είναι που δίνουν το πράσινο
φως στα ρατσιστικά περιστατικά
στα σύνορα με την Ουκρανία αλλά
και που πρόσφατα, σε ένα άλλο χω-
ριό στα σύνορα, το Πριεμίζλ, όπλι-
σαν τα χέρια ακροδεξιών ρατσιστών
οι οποίοι ξυλοκόπησαν άγρια τρεις
Ινδούς μετανάστες.

Το κύμα αλληλεγγύης στους πρό-
σφυγες που φεύγουν λόγω του
πολέμου όμως είναι εντυπωσιακό.
Είναι κάτι το καινούριο;

Σε αυτή την κλίμακα, ναι. Αλλά
όμως, ήδη πριν την έναρξη του πο-
λέμου, πολλοί κάτοικοι των περιο-
χών κοντά στα σύνορα με τη Λευκο-
ρωσία, και όχι μόνο, τρομοκρατημέ-
νοι από την κατάσταση που επικρα-
τεί εκεί, διασώζουν και βοηθούν
όσους καταφέρνουν να περάσουν.
Μαζί με την Grupa Granica (Ομάδα
των Συνόρων - ένας συνασπισμός 15
ανθρωπιστικών και αντιρατσιστικών
οργανώσεων που δραστηριοποιούν-
ται στα σύνορα με τη Λευκορωσία
και τώρα και με την Ουκρανία) έχου-
με ξεκινήσει από το καλοκαίρι μια
καμπάνια με τοπικές κινητοποιήσεις
και διαδηλώσεις ενάντια στο ρατσι-
στικό υπερσύγχρονο τείχος που χτί-
ζει η κυβέρνησή μας εκεί. 

Τώρα όμως, βρισκόμαστε μπρο-
στά σε ένα μαζικό κύμα αλληλεγ-

γύης, με χιλιάδες εθελοντές και μα-
ζική παροχή ανθρωπιστικής βοήθει-
ας. Είναι μια περίτρανη απόδειξη ότι
το πρόβλημα δεν είναι ο φόβος για
τους πρόσφυγες γενικά, αλλά οι ισ-
λαμοφοβικές πολιτικές που στοχο-
ποιούν τον κόσμο από συγκεκριμέ-
νες χώρες αποκαλώντας τους τρο-
μοκράτες, αλλόθρησκους και πως
έχουν “άλλο πολιτισμό”. Τώρα βλέ-
πουμε ξεκάθαρα πως δεν υπάρχει
«ζήτημα χώρου». Είναι ψέμα. 

Δεν θέλουμε λοιπόν να περιορι-
στεί αυτή η αλληλεγγύη ούτε μόνο
στους Ουκρανούς, ούτε μόνο στο
δικαίωμα στην είσοδο. Θέλουμε όλοι
αυτοί οι άνθρωποι να έχουν το δι-
καίωμα να ζήσουν μαζί μας με ίσα
δικαιώματα, στις πόλεις και τα χω-
ριά μας, με δουλειές και όχι απομο-
νωμένοι.

Χρειάζεται όμως να αντιμετωπί-
σουμε και το κύμα μίσους ενάντια
στους απλούς Ρώσους και Ρωσίδες
που προσπαθεί να δημιουργήσει
εδώ η κυβέρνηση μέσα από τα κρα-
τικά κανάλια. Προσπαθούν να ταυτί-
σουν τον ρωσικό λαό με τον Πούτιν,
μέσα από ρατσιστικά βίντεο που δεί-
χνουν πως οι Ρώσοι αδιαφορούν για
τον πόλεμο και τρέχουν να κάνουν
αγορές στο ΙΚΕΑ που κλείνει λόγω
των κυρώσεων, και άλλες τέτοιες
επικίνδυνες γελοιότητες. Οι γενναί-
ες αντιπολεμικές διαδηλώσεις στη
Ρωσία όμως και οι δημοσκοπήσεις
μας δείχνουν το αντίθετο.

Μέσα σε αυτήν την κατάσταση που
έχει δημιουργήσει ο πόλεμος και η
ανάγκη να τον σταματήσουμε, πι-
στεύεις πως η σημασία της διε-
θνούς μέρας δράσης ενάντια στον
ρατσισμό και τον φασισμό στις 19
Μάρτη, περνά σε δεύτερη μοίρα;

Ακριβώς το αντίθετο. Στις 19 Μάρ-
τη θα διαδηλώσουμε για να διεκδι-
κήσουμε την παροχή όσο το δυνα-
τόν μεγαλύτερης βοήθειας σε κάθε

έναν πρόσφυγα και σε κάθε μία προ-
σφύγισσα από όπου κι αν έρχονται,
ανεξάρτητα από το χρώμα του δέρ-
ματός τους.

Και θα απαιτήσουμε οι πρόσφυ-
γες που προσπαθούν να περάσουν
τα σύνορα με τη Λευκορωσία να αν-
τιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο.
Απαιτούμε να μπει τέλος στη θανα-
τηφόρα κυβερνητική πολιτική που
έχει ως αποτέλεσμα πολλοί να
έχουν πεθάνει στα δάση και τους
βάλτους της ανατολικής Πολωνίας
από το περασμένο καλοκαίρι.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία δείχνει
ότι αν η κυβέρνηση το θέλει είναι σε
θέση να επιτρέψει σε οποιονδήποτε
αριθμό προσφύγων να εισέλθουν
στη χώρα. Όλα τα επιχειρήματα της
κυβέρνησης ότι δεν είναι σε θέση να
αντιμετωπίσει μετανάστες από χώ-
ρες εκτός Ευρώπης αποκαλύπτονται
πιο ξεκάθαρα από ποτέ ως ρατσιστι-
κά ψέματα.

Είναι όμως και μια ακόμα ευκαιρία
να διαδηλώσουμε ενάντια στον πό-
λεμο, ενάντια στην ιμπεριαλιστική
επέμβαση του Πούτιν και την κλιμά-
κωση από την πλευρά της Δύσης.
Δεν ξεχνάμε ότι η προσφυγιά έχει
κατά κύριο λόγο τις ρίζες της σε αυ-
τούς τους ιμπεριαλιστικούς πολέ-
μους και των δύο πλευρών. 

Η OPZZ, μία από τις δύο μεγαλύ-
τερες συνδικαλιστικές ομοσπονδίες
της Πολωνίας, στηρίζει την καμπά-
νια και τη διαδήλωση στις 19 Μάρτη
και ανέλαβε την εκτύπωση της αφί-
σας. Την καμπάνια στηρίζει και η
Grupa Granica καθώς και οργανώ-
σεις της Αριστεράς. Παίρνουμε έμ-
πνευση από τις μεγάλες διαδηλώ-
σεις που γίνονται κάθε χρόνο στο
Λονδίνο, στην Αθήνα και αλλού και
προσπαθούμε να χτίσουμε και εδώ
πάνω στη διάθεση αλληλεγγύης που
φαίνεται ξεκάθαρα πλέον πως υπάρ-
χει.
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Συνέντευξη με τον 
Άντι Ζεμπρόφσκι 
από την οργάνωση
Εργατική Δημοκρατία 
της Πολωνίας. 
Ο Άντι μίλησε στον 
Δημήτρη Δασκαλάκη.

ΠΟΛΩΝΙΑ “Είναι ΟΛΟΙ καλοδεχούμενοι!”
Στη φωτό αριστερά πρόσφυγες αποκλεισμένοι στα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας. Δεξιά πρόσφυγες στα σύνορα Πολωνίας-ΟυκρανίαςΦωτό: Sefa Karacan/Anadolu Agency.

Φωτό: Ιstimewa
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Πέντε αποτρόπαιες δολοφονίες διαπράχθηκαν μέσα σε λίγες
μέρες από φασίστες. Η πρώτη στη Θεσσαλονίκη με θύμα

την πρώην σύζυγο του δράστη και η δεύτερη, με θύματα τα τέσ-
σερα μέλη -γονείς και δύο μικρά παιδιά- οικογένειας αλβανικής
καταγωγής, στην Ανδραβίδα.

Θύμα της πρώτης, ήταν η 41χρονη Βίκυ Μ. Την πυροβόλησε
μέσα στο τσιπουράδικο που διατηρούσε η ίδια στην οδό Παπάφη
ο 42χρονος πρώην της, μπροστά στα μάτια των δύο εκ των τριών
παιδιών της, το απόγευμα της Τετάρτης 2/3. Δράστης αυτής της
-δεύτερης για το 2022- γυναικοκτονίας ήταν ο γνωστός χρυσαυ-
γίτης Λεωνίδας Βορριάς, πρωτοπαλίκαρο του Ιωάννη Λαγού.

Ο Βορριάς είχε πλούσια ρατσιστική δράση στη Χίο, όπου συμ-
μετείχε σε ξυλοδαρμούς μεταναστών για κάποιους από τους
οποίους εκκρεμούσαν ακόμα τα δικαστήρια, οργάνωνε και συμ-
μετείχε σε ρατσιστικές εκδηλώσεις και πορείες ενάντια στους
πρόσφυγες σε Χίο και Μυτιλήνη, ενώ είχε συλληφθεί μαζί με άλ-
λους για την παράνομη επανατοποθέτηση ενός μεγάλου σταυ-
ρού στη θέση Απελλή στη Μυτιλήνη.

Γνωστό είχε φροντίσει να τον κάνει και ο πρόεδρος των εργαζο-
μένων του Δήμου Ραφήνας το 2018 πλέκοντάς του το εγκώμιο για
την συμμετοχή του στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Μάτι,
αγνοώντας το πλούσιο φασιστικό του βιογραφικό που κοσμούσαν
οι προσβολές για τον δολοφονημένο αντιφασίστα Παύλο Φύσσα.

«Όλο και πιο κοντά στον τελευταίο αγώνα, το μόνο πράγμα
που δεν φοβήθηκα ποτέ είναι ο θάνατος», έγραψε σε ανάρτησή
του ο φασίστας γυναικοκτόνος, λίγες ώρες πριν πάρει την κοντό-
κανη καραμπίνα -ένας ακόμα χρυσαυγίτης που κυκλοφορεί οπλι-
σμένος- και πυροβολήσει μέσα στον κόσμο τη Βίκυ Μ, προτού
αυτοκτονήσει.

Ο δράστης της δεύτερης, καλά προσχεδιασμένης, τετραπλής
δολοφονίας, μπορεί να μην ήταν γνωστός ως οργανωμένος χρυ-
σαυγίτης αλλά το προφίλ του στο facebook έβριθε με αναρτή-
σεις φιλοχιτλερικού, ισλαμοφοβικού περιεχομένου, χωρίς να ξε-
χνά να στοχοποιεί τους Ρομά. Και αυτός ήταν κάτοχος όπλων πα-
ρόλο που στο παρελθόν είχε πυροβολήσει συμμαθητή του αλλά
και ζώα γειτόνων που τον ενοχλούσαν.

Ρατσιστικό κίνητρο
Ο 60χρονος δολοφόνος, προσπάθησε αρχικά να υποστηρίξει

πως μοναδικό κίνητρο για τις δολοφονίες ήταν το γεγονός ότι ο
πατέρας της οικογένειας του χρωστούσε τρία ενοίκια. Όμως το
βίαιο και ρατσιστικό του βιογραφικό, που σιγά σιγά αποκαλύ-
πτουν οι γείτονες αλλά και οι ακροδεξιές ρατσιστικές του ιδέες,
δεν αφήνουν περιθώριο αμφιβολίας για το ρατσιστικό κίνητρο
του εγκλήματος. Την ανάγκη να ληφθεί αυτό άμεσα υπόψη τονί-
ζει και ο δικηγόρος Θανάσης Καμπαγιάννης. “Η διερεύνηση του
συγκεκριμένου εγκλήματος δεν θα είναι πλήρης αν δεν αναζητη-
θεί η ύπαρξη ρατσιστικού κινήτρου: η εθνικότητα των θυμάτων
και οι ρατσιστικές αναρτήσεις του δράστη θα πρέπει να ξεκουνή-
σουν τις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές που τείνουν να ξεχά-
σουν την ύπαρξη του άρθρου 82α του Ποινικού Κώδικα, όταν κα-
ταρτίζουν κατηγορητήρια”, επισημαίνει σε ανάρτησή του. 

Και οι δύο περιπτώσεις έρχονται να αναδείξουν την ανοχή που
δείχνει η αστυνομία -ο γιός του δράστη στην Ανδραβίδα ήταν
αστυνομικός- στους οπλοφορούντες ακροδεξιούς, την αδιαφορία
με την οποία αντιμετωπίζονται οι πληροφορίες για βίαιες σεξιστι-
κές και κακοποιητικές συμπεριφορές αλλά και τον βρώμικο ρόλο
των κυρίαρχων ΜΜΕ. Αυτά, όχι μόνο υπερθεματίζουν την εθνική
καταγωγή των δραστών όταν αυτοί είναι μετανάστες αλλά συχνά -
όπως στην περίπτωση της Ανδραβίδας που αρχικά δημοσιεύματα
καταδείκνυαν τον αλβανό πατέρα ως δράστη- σπεύδουν να τους
κατηγορήσουν ακόμα και όταν γνωρίζουν πως ο κίνδυνος να δια-
ψευστούν τα δημοσιεύματά τους είναι πολύ μεγάλος.

Μας θυμίζουν με τον πιο δραματικό τρόπο πόσο δίκιο είχε και
έχει το αντιφασιστικό κίνημα που ζητά να κλείσουν τα γραφεία
ορμητήρια της Χρυσής Αυγής όπου έχουν απομείνει, που απαιτεί
η διερεύνηση του ρατσιστικού κινήτρου να μη μένει στα συρτά-
ρια και που διεκδικεί να μείνουν στη φυλακή οι δολοφόνοι της
Χρυσής Αυγής και οι εγκληματίες μέλη της οργάνωσης.

Δ.Δ.

Φασίστες φονιάδες
γυναικών

Η ΚΕΕΡΦΑ
στις
γειτονιές
για τη 19Μ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις της
ΚΕΕΡΦΑ Δυτικής Θεσσαλονίκης την Τετάρτη 2/3
στο δημαρχείο Αμπελοκήπων, και της ΚΕΕΡΦΑ

Βορειοανατολικών προαστίων Αθήνας το Σάββατο 5/3
στην αίθουσα εκδηλώσεων Δήμου Χαλανδρίου. 

Κοινός τόπος όλων των ομιλητών/τριών αλλά και όσων
πήραν τον λόγο ήταν πως ο πόλεμος στην Ουκρανία δίνει
άλλες διαστάσεις και μεγαλύτερη σημασία στην φετινή
καμπάνια για τη διεθνή μέρα δράσης ενάντια στο ρατσι-
σμό και το φασισμό στις 19/3.

Στου Αμπελόκηπους ομιλητές ήταν ο Νίκος Χατζάρας,
μέλος ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Αμπελοκή-
πων-Μενεμένης, η Πόπη Σαραϊδάρη, μέλος ΔΣ της Ε’ ΕΛ-
ΜΕ, ο Αναστάσης Παπαστουγιαννούδης, μέλος φ.σ. ψυχο-
λογικού ΑΠΘ και η Κατερίνα Τσαλταμπάση, μέλος ΔΣ ΣΤ’
ΣΕΠΕ.

“Όλοι οι ομιλητές/τριες θύμισαν τις μάχες που έχει δώ-
σει το οργανωμένο εργατικό κίνημα και η νεολαία ενάντια
στις ρατσιστικές επιθέσεις της κυβέρνησης, αλλά και στις
προσπάθειες των φασιστών να εμφανιστούν και να στή-
σουν τάγμα εφόδου στις γειτονιές των δυτικών στη Θεσ-
σαλονίκη.“Η Κατερίνα Τσαλταμπάση στην εισήγησή της
επέμεινε στη σημασία που έχει η σύνδεση της μάχης ενάν-
τια στον ρατσισμό με το αντιφασιστικό κίνημα, ενώ τόνισε
πως ο προσανατολισμός να γίνουν κομμάτι των αιτημάτων
της οργανωμένης εργατικής τάξης οι διεκδικήσεις τους
για ανοιχτά σύνορα και για να μπουν -και για να μείνουν- οι
φασίστες στη φυλακή είναι καθοριστική”, μας είπε ο Νί-
κος. “Είχε προηγηθεί μεταξύ άλλων η εισήγηση της εκπαι-
δευτικού Πόπης Σαραϊδάρη που θύμισε τη συμβολή των
αποφάσεων και των δράσεων της τοπικής ΕΛΜΕ στη μάχη
ενάντια στους φασίστες τόσο παλιότερα, το 2015, για το
καλωσόρισμα των προσφυγόπουλων όσο και το περασμέ-
νο φθινόπωρο ενάντια στις φασιστικές συμμορίες που
προσπάθησαν να σηκώσουν κεφάλι στον Εύοσμο και τη
Σταυρούπολη. Η συζήτηση που ακολούθησε κατέληξε και
σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης για την καλύτε-
ρη δυνατή προετοιμασία της διαδήλωσης στη Θεσσαλονί-
κη, με τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή τόσο των μετα-
ναστών και των προσφύ-
γων όσο και των εργατι-
κών σωματείων”, συμ-
πλήρωσε. 

Στο Χαλάνδρι ομιλητές
ήταν οι Κώστας Παπαδά-
κης, Δικηγόρος Πολιτι-
κής Αγωγής στη Δίκη της
ΧΑ, Ηλίας Παπαχατζής,
Καθηγητής, Μέλος ΔΣ
της ΑΓ ΕΛΜΕ της Β' Αθή-
νας, Σωτήρης Λαπιέρης,
Δημοτικός Σύμβουλος,
"Χαλάνδρι Ενάντια" και
Γιώργος Ράγκος, από την
ΚΕEΡΦΑ και μέλος της
ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Όπως μας μετέφερε ο
Σταμάτης που συμμετεί-
χε στην εκδήλωση “η συ-

ζήτηση ήταν πολύ εποικοδομητική. Επικεντρώθηκε στον
πόλεμο και τα καινούρια καθήκοντα που θέτει στο αντιρα-
τσιστικό και το αντιφασιστικό κίνημα. Από τους εισηγητές,
ο εκπαιδευτικός Ηλίας Παπαχατζής εστίασε στο πόσο έχει
συμβάλει το οργανωμένο εκπαιδευτικό κίνημα στο παρελ-
θόν, μέσα από τους συλλόγους των εκπαιδευτικών, ενάν-
τια στον ρατσισμό και τον φασισμό αλλά και στον ρόλο
που παίζει η συζήτηση που κάνει ο κάθε εκπαιδευτικός με
τους μαθητές τους. Ο Κώστας Παπαδάκης, μίλησε μεταξύ
άλλων για την ανάγκη να συνεχίσουμε ακόμα πιο δυνατά
την πάλη ενάντια στις ρατσιστικές πολιτικές της κυβέρνη-
σης για να μην της επιτρέψουμε να δώσει χώρο στους φα-
σίστες να σηκώσουν ξανά κεφάλι αλλά και για την επιμονή
και την ενότητα που θα χρειαστεί όταν οι κατηγορούμενοι
της Χρυσής Αυγής θα βρεθούν σε λίγο καιρό στο εφετείο,
ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η καταδικαστική απόφαση θα
παραμείνει, ενώ ο Φίλιππος, φοιτητής στο Τμήμα Ρωσικής
Γλώσσας τόνισε ειρωνικά πως με την αντιρωσική υστερία
που έχει συνεπάρει την κυβέρνηση, σε λίγο καιρό θα βρί-
σκονται στο στόχαστρο ακόμα και οι φοιτητές της σχολής
του”.

Ο γύρος των εκδηλώσεων συνεχίζεται τις επόμενες μέ-
ρες σε πολλές γειτονιές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης
και σε όλες τις πόλεις όπου οι τοπικές ΚΕΕΡΦΑ οργανώ-
νουν διαδηλώσεις στις 19 Μάρτη. 

5/3, Χαλάνδρι
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Μηταράκης:
Εγκλήματα 
με παράσημο

Διεθνής συντονισμός 
στο πλευρό των προσφύγων

Τα ρατσιστικά ψέματα του υπουργού Μετανάστευ-
σης Ν. Μηταράκη όσον αφορά τις δολοφονικές

επαναπροωθήσεις του ελληνικού Λιμενικού στο Αι-
γαίο ήρθε να επιβεβαιώσει και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
για την Καταπολέμηση της Απάτης (OLAF).

H OLAF κατηγορεί τον Φαμπρίτσε Λετζέρι, τον επι-
κεφαλής της Frontex, μαζί με άλλα δύο στελέχη της
διοίκησής της, για μεθοδευμένη συγκάλυψη επίση-
μων καταγγελιών που αφορούν παράνομες επανα-
προωθήσεις που έκανε -ποιος άλλος;- το ελληνικό Λι-
μενικό.

Ο Φαμπρίτσε Λετζέρι δεν είναι απλά κάποιος γνω-
στός του Μηταράκη. Τον περασμένο Ιανουάριο, ο
υπουργός τον είχε παρασημοφορήσει με Διαμνημό-
νευση Μεταναστευτικής Αρωγής Β Τάξης.

Έδωσε εν ολίγοις βραβείο σε αυτόν που κατηγο-
ρούνταν και σήμερα επιβεβαιώνεται πως κάλυπτε δι-
κά του ρατσιστικά εγκλήματα, ώστε να μπορεί να τα
συνεχίσει περήφανα. Ενδεικτικά, μόνο τον Φλεβάρη,
η Aegean Boat Report αποκαλύπτει πως έγιναν 53 πα-
ράνομες επαναπροωθήσεις 1264 ανθρώπων. Σε αυ-
τές τις ρατσιστικές πολιτικές ορθώνει διεθνώς το ανά-
στημά του το αντιρατσιστικό κίνημα στις 19 Μάρτη
φωνάζοντας «καλοδεχούμενοι ΟΛΟΙ οι πρόσφυγες».

Αντιρατσιστικές και αντιπολεμικές θα
είναι οι φετινές διαδηλώσεις στις 19
Μάρτη και στις είκοσι χώρες που

συντονίζονται για τη Διεθνή Μέρα δράσης
ενάντια στον ρατσισμό και τον φασισμό
καθώς η εισβολή του στρατού της Ρωσίας
στην Ουκρανία αναγκάζει εκατομμύρια αν-
θρώπους να πάρουν τον δρόμο της προ-
σφυγιάς, και ξεσηκώνουν ένα νέο κύμα αλ-
ληλεγγύης στους κατατρεγμένους.

«Πρέπει να αντισταθούμε στον ρατσισμό
και να απαιτήσουμε ότι όλοι όσοι δραπε-
τεύουν από τον πόλεμο έχουν το δικαίωμα
να φύγουν και να αναζητήσουν ασφάλεια
και να απαιτήσουμε από τις κυβερνήσεις
να καλωσορίσουν όλους τους πρόσφυ-
γες», αναφέρει σε διακήρυξή του ο Διε-
θνής Συντονισμός World Against Racism
and Fascism.

«Για άλλη μια φορά οι κυβερνήσεις απο-
τυγχάνουν στις διεθνείς υποχρεώσεις
τους, όπως απέτυχαν να ανταποκριθούν
κατάλληλα στην κρίση στο Αφγανιστάν...
Για περισσότερο από μια δεκαετία έχουμε
δει τη βάναυση συνοριακή βαρβαρότητα
της ΕΕ που άφησε δεκάδες χιλιάδες πρό-
σφυγες να πεθάνουν στη Μεσόγειο, στο
Αιγαίο και στα χερσαία σύνορα. Από τη
μια σύνοδο κορυφής στην άλλη, ο κύριος
στόχος των ευρωπαϊκών κρατών ήταν να
οικοδομήσουν μια ρατσιστική “Ευρώπη
φρούριο” μπροστά στο εκτυλισσόμενο αν-
θρώπινο δράμα».

«Πρέπει να απαιτήσουμε περισσότερη
υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της
χρηματοδότησης, της στέγασης και των
εγγυήσεων για μη αναγκαστική επιστροφή
για όλους τους πρόσφυγες που φεύγουν
ως αποτέλεσμα του ουκρανικού πολέμου»,

συνεχίζει η διακήρυξη. «Τα λόγια δεν αρ-
κούν, χρειαζόμαστε πράξεις. Αυτά θα πρέ-
πει να επεκταθούν σε όλους τους πρόσφυ-
γες στα ευρωπαϊκά σύνορα. Οι δολοφονι-
κές επαναπροωθήσεις στα σύνορα και οι
απάνθρωπες κρατήσεις σε καταυλισμούς
προσφύγων πρέπει να τελειώσουν και όλοι
οι πρόσφυγες σε όλο τον κόσμο θα πρέπει
να αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια και
ανθρώπινα δικαιώματα.

Δηλητήριο
Η προσφυγική κρίση της περασμένης

δεκαετίας έχει πυροδοτήσει μια ρατσιστι-
κή αντίδραση από τις κυβερνήσεις σε όλη
την Ευρώπη και από ακροδεξιά, φασιστικά
και ρατσιστικά λαϊκιστικά στοιχεία σε όλο
τον κόσμο. Ο ρατσισμός είναι ένα δηλητή-
ριο που διχάζει τις κοινότητες μας εν μέ-
σω των κοινωνικών και οικονομικών, και
τώρα πανδημικών και οικολογικών, αποτυ-
χιών των κυβερνήσεων. Από τη στέγαση
μέχρι τις θέσεις εργασίας, οι πρόσφυγες
και οι μετανάστες δεν είναι η αιτία των
προβλημάτων που αντιμετωπίζει η πλει-
οψηφία των ανθρώπων. Αυτά τα προβλή-
ματα προκαλούνται από κυβερνήσεις που
είναι πολύ ευχαριστημένες που κατηγο-
ρούνται οι πρόσφυγες για αυτά. Ενώ
υπάρχουν πολλά χρήματα για τον πόλεμο,
δεν υπάρχουν ποτέ αρκετά για την ευημε-
ρία των απλών ανθρώπων.

Καλούμε για μια Ευρώπη της αλληλεγ-
γύης με τους πρόσφυγες, τους μετανά-
στες και τις μειονότητες. Σήμερα όλοι οι
αντιρατσιστές πρέπει να ενωθούν σε αλλη-
λεγγύη με τους πρόσφυγες για να οικοδο-
μήσουμε έναν καλύτερο κόσμο για
όλους», καταλήγει ο Διεθνής Συντονισμός.

Από την πλευρά της, η ΚΕΕΡΦΑ τονίζει

σε ανακοίνωσή της πως «απέναντι στα ψέ-
ματα του Πούτιν ότι τάχα διεξάγει αντιφα-
σιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, δεν ανεχό-
μαστε την υποκρισία των χωρών του ΝΑ-
ΤΟ και της ΕΕ που παριστάνουν όψιμα
τους ανθρωπιστές. Με τους δικούς τους
ματοβαμένους πολέμους και επεμβάσεις
από το Αφγανιστάν και το Ιράκ μέχρι την
Συρία και την Αφρική, ευθύνονται για εκα-
τομμύρια νεκρούς και για τα καραβάνια
των ξεριζωμένων προσφύγων, τα οποία
συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν με απάν-
θρωπο ρατσισμό, με τα κλειστά σύνορα
της Ευρώπης φρούριο και τα στρατόπεδα
συγκέντρωσης...

Το πραγματικό αντίπαλο δέος στη φρίκη
του πολέμου και του ρατσισμού, είναι το
διεθνές κίνημα σε Ανατολή και Δύση. Σαν
κι αυτό που αγκάλιασε τους πρόσφυγες
το 2015 όταν έσπαγαν τα σύνορα της Ευ-
ρώπης φρούριο. Η διεθνής κινητοποίηση
στις 19 Μάρτη πιάνει το νήμα αυτών των
αγώνων. Σε πάνω από είκοσι χώρες συντο-
νιζόμαστε και διαδηλώνουμε ενάντια στον
πόλεμο, τον ρατσισμό και το φασισμό!».

Η ΚΕΕΡΦΑ, μας καλεί να διαδηλώσουμε
στις 19 Μάρτη για να απαιτήσουμε «δου-
λειές, Υγεία, παιδεία για όλες και όλους,
ντόπιους και μετανάστες και όχι βόμβες.
Ούτε Πούτιν, ούτε ΝΑΤΟ, όχι στις κυρώ-
σεις που χτυπάνε τον απλό κόσμο. Καμία
εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο. Να
ανοίξουν τα σύνορα για όλους τους πρό-
σφυγες από την Ουκρανία, αλλά και το
Αφγανιστάν, τη Συρία, την Αφρική και την
Ασία, όλους τους πρόσφυγες που τρέχουν
να σωθούν από τις ιμπεριαλιστικές επεμ-
βάσεις, τους πολέμους, τη φτώχεια και τις
συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Άσυλο
και στέγη σε όλους και όλες. Όλοι οι πρό-

σφυγες και οι μετανάστες χω-
ράνε!».

• Στο Διεθνή Συντονισμό
συμμετέχει η ΚΕΕΡΦΑ και κινή-
σεις από ΗΠΑ, Βρετανία, Γαλ-
λία, Πολωνία, Γερμανία, Ιταλία,
Ολλανδία, Αυστρία, Δανία,
Νορβηγία, Τουρκία, Ν.Αφρική,
Ιρλανδία, Τσεχία, Καναδάς, Αυ-
στραλία, Πορτογαλία, Καταλω-
νία, Βραζιλία.

19 Μάρτη
παντού

Αθήνα, Ομόνοια 3μμ
Θεσσαλονίκη, Άγαλμα Βενιζέλου 12μεσ.
Πάτρα, Πλατεία Γεωργίου 12μεσ.
Χανιά, Πλατεία Αγοράς 12μεσ.
Ηράκλειο, Λιοντάρια 12μεσ.
Ξάνθη, Κεντρική Πλατεία 12μεσ.
Βόλος, Άγιος Νικόλαος 1μμ
Γιάννενα, Περιφέρεια 1μμ

Στο Συλλαλητήριο στην Ομόνοια στις 19 Μάρτη κα-
λούν η Κοινότητα Μεταναστών του Καμερούν, η

Πακιστανική κοινότητα Ελλάδος “Η Ενότητα”, η Ένω-
ση για τα Δικαιώματα Απόδημων Μπαγκλαντές Τμήμα
Ελλάδας, η Κοινότητα Αφγανών Προσφύγων και Με-
ταναστών στην Ελλάδα. Στη διαδήλωση θα συμμετέ-
χουν οργανωμένα πρόσφυγες από τα καμπ της Ρι-
τσώνας, του Σχιστού, της Θήβας, της Μαλακάσας και
από τον ξενώνα προσφύγων αιτούντων άσυλο στο
Ρέντη. Μαζί τους θα βρεθεί και η κοινότητα των Ρομά
της Αττικής και η οικογένεια του Νίκου Σαμπάνη.

Στη Θεσσαλονίκη στο συλλαλητήριο θα συμμετέ-
χουν πρόσφυγες από το στρατόπεδο των Διαβατών,
ενώ στα Γιάννενα το παρών θα δώσουν πρόσφυγες
και προσφύγισσες από το στρατόπεδο του Κατσικά.

Στα κατά τόπους συλλαλητήρια καλούν: Εργατικό
Κέντρο Αθήνας, ΠΟΣΠΕΡΤ, ΕΥΑΘ, Ε’ ΕΛΜΕ Αθήνας,
ΕΛΜΕ Καλλιθέας-Ν. Σμύρνης-Μοσχάτου, ΕΛΜΕ Άνω
Λιόσια-Ζεφύρι-Φυλή, Β’ ΕΛΜΕ Αθήνας, ΣΕΠΕ Αμαρου-
σίου, ΣΕΠΕ Αριστοτέλης, ΣΕΠΕ Χανιά, Σύλλογος Ερ-
γαζ/νων Νοσ/μείου Αγ. Σάββας, Σύλλογος Εργαζ/νων
Νοσ/μείου Γενηματάς, Σύλλογος Εργαζ/νων Νοσ/μει-
ου Ιπποκρατείου Θεσ/κης, Δ' και Ε' ΕΛΜΕ Θεσσαλονί-
κης, Σύλλογος Εργαζ/νων Δήμου Αμπελοκήπων-Μενε-
μένης, Σωματείο Εργαζομένων στην Πρόληψη (ΕΚΑ),
Σύλλογος Φοιτητών ΑΣΚΤ.

Εξορμήσεις 
της ΚΕΕΡΦΑ 
στα στρατόπεδα
ενόψει της 
19 Μάρτη:

Κυριακή 14/3
Μαλακάσα - Θήβα - Ριτσώνα 
Ελαιώνας 5.30μμ
Σχιστό 5.30μμ
Διαβατά 12μεσ

23/2, Προσφύγισσες στην πανυγειονομική απεργία. Φωτό: Μάνος Νικολάου



Ηπολιτική των κυρώσεων βάζει
την κυβέρνηση Μητσοτάκη στις

πρώτες θέσεις του επικίνδυνου πολε-
μικού ανταγωνισμού ΝΑΤΟ-ΕΕ με την
Ρωσία. Αυτό επαληθεύτηκε μέσα από
την ανακοίνωση που εξέδωσε η
υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας
Ζαχάροβα με θέμα απιοκλειστικά τις
ελληνορωσικές σχέσεις: «Η Αθήνα
υποστηρίζει ενεργά το καθεστώς κυ-
ρώσεων της ΕΕ. Μας αποδίδουν δή-
θεν “ενεργειακό εκβιασμό”, διακη-
ρύσσουν ως στόχο την τάχιστη απε-
ξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέ-
ριο… Με τη συλλογική ντιρεκτίβα των
Βρυξελλών, ο ελληνικός ουρανός
έκλεισε για τις ρωσικές αεροπορικές

εταιρείες. Δόθηκε η διαταγή για ανα-
στολή της κάθε συνεργασίας στον
τομέα του πολιτισμού, για την διακο-
πή των Κοινών Αφιερωματικών Ετών.
Ακούγονται εκκλήσεις για πλήρη
παύση κάθε συνεργασίας».

Αλλά οι κυρώσεις και οι 40 τόνοι
στρατιωτικού υλικού που έστειλε με
τα  C130 στην Ουκρανία ο Μητσοτά-
κης είναι μια παρανυχίδα μπροστά
στην στρατιωτική βοήθεια που παρέ-
χει στους πολεμικούς σχεδιασμούς
του ΝΑΤΟ. Το μέγεθος αυτής της
βοήθειας αναδείχτηκε στις αρχές του
περασμένου Δεκέμβρη -με τον Αμερι-
κάνο πρέσβη Τζέφρεϊ Πάϊατ να παρα-
κολουθεί μαζί με τον υπουργό Άμυ-
νας Παναγιωτόπουλο την στρατιωτι-
κή άσκηση «Αtlantic Resolve 2021”.
Όπως διαβάζαμε εκείνες τις μέρες
στα ΝΕΑ:

«Το θηριώδες αμερικανικό μεταγω-

γικό πλοίο, το Ro-Ro Carrier «ARC In-
dependence», κατέπλευσε το Σάββα-
το στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης
και από εκείνη την ημέρα ξεφορτώνει
προσωπικό των αμερικανικών στρα-
τευμάτων αλλά και ελικόπτερα. Η
νέα αμερικανική… απόβαση στην
Αλεξανδρούπολη γίνεται στο πλαίσιο
της επιχείρησης «Αtlantic Resolve»
του Αμερικανικού Στρατού. Δηλαδή
της ανάπτυξης αμερικανικών στρα-
τευμάτων στην Κεντρική και Ανατολι-
κή Ευρώπη... Γι’ αυτή τη γιγαντιαία
μεταφορά προσωπικού και οπλικών
συστημάτων που γίνεται κάθε εννέα
μήνες οι Αμερικανοί έχουν επιλέξει
την Αλεξανδρούπολη. Μάλιστα, φέ-
τος η μεταφορά ελικοπτέρων θα είναι
μεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά,
αφού περισσότερα από 120 ελικόπτε-
ρα και περίπου 1.000 οχήματα θα
φτάσουν στην Αλεξανδρούπολη για

να μεταφερθούν στην Ευρώπη».
«Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης

εξελίσσεται στον κεντρικό άξονα της
διμερούς συνεργασίας», τόνισε ο
Τζέφρι Πάιατ θυμίζοντας ότι η στρα-
τιωτική δραστηριότητα πάει μαζί με
την οικονομική. Για την ιδιωτικοποί-
ηση του λιμανιού της Αλεξανδρούπο-
λης και της Καβάλας ο Πάιατ δήλωσε
«υπερήφανος για τους δύο ισχυρούς
Αμερικανούς πλειοδότες, την Black-
Summit και την Quintana» προσθέ-
τοντας ότι «η πλωτή μονάδα αποθή-
κευσης και επαναεριοποίησης {σ.σ.
του αμερικανικού υγροποιημένου φυ-
σικού αερίου} της Αλεξανδρούπολης
είναι ένα σημαντικό παράδειγμα για
το πώς η Αλεξανδρούπολη μπορεί να
αποτελέσει πύλη προς τα Δυτικά
Βαλκάνια». 

Ο Πάιατ έκλεισε την ομιλία του λέ-
γοντας ότι «η εταιρική σχέση Ελλά-
δας-ΗΠΑ και ιδιαίτερα η αμυντική έχει
φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο όλων
των εποχών» χαρακτηρίζοντας «πλατ-
φόρμα» και όχι ταβάνι, την πρόσφατη
Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συ-
νεργασίας (MDCA) με τις ΗΠΑ. Χαρα-
κτηριστικές ήταν επίσης οι δηλώσεις
του διοικητή της 598 Ταξιαρχίας Με-
ταφορών των Αμερικανών, Τζόσουα
Χερς, ότι «αυτό το λιμάνι θα μας επι-
τρέψει να μετακινήσουμε δυνάμεις
μάχης, γρήγορα και αποτελεσματικά,
σε ένα όλο και πιο κρίσιμο μέρος της
περιοχής επιχειρήσεών μας». 

Όλα αυτά φυσικά δεν έχουν περά-
σει απαρατήρητα από τη ρωσική κυ-
βέρνηση. Πιο χαρακτηριστική απ’
όλες ήταν η δήλωση του εκπροσω-
που τύπου του Κρεμλίνου, Πεσκόφ
σε ελληνικό κανάλι: «Φιλοξενείτε όλο
και περισσότερους νατοϊκούς στρα-
τιώτες στην επικράτειά σας. Μεταφέ-
ρετε χιλιάδες οχήματα και εξοπλισμό
από την Αλεξανδρούπολη. Ανοίγετε
νέες βάσεις στο ΝΑΤΟ. Ταυτόχρονα
το ΝΑΤΟ μάς θεωρεί εχθρούς. Το
ΝΑΤΟ είναι αυτό που διαμορφώνει
τους στόχους αυτης της συμμαχίας
και ο βασικός στόχος είναι η αποτρο-
πή της Ρωσίας. Αυτό μας κάνει νευρι-
κούς, οφείλετε να μας καταλάβετε». 

«Δεν είναι μόνο η ανάδειξη του λι-
μανιού της Αλεξανδρούπολης σε νέα
Σούδα που ανησυχεί τη Ρωσία. Καθη-
μερινά αμερικανικά κατασκοπευτικά
σηκώνονται από την Σούδα για να πε-
τάξουν πάνω από την Μαύρη Θάλασ-
σα και την Κριμαία παρακολουθών-
τας τις κινήσεις των ρωσικών στρα-
τευμάτων», έγραφε χαρακτηριστικά ο
Οικονομικός Ταχυδρόμος, λίγες μέ-
ρες πριν ξεσπάσει ο πόλεμος. «Λέγε-
ται επίσης ότι η παρουσία του ΝΑΤΟ
στο Αιγαίο αυξάνεται ελέγχοντας τις
κινήσεις των ρωσικών πολεμικών
πλοίων στην Ανατολική Μεσόγειο και
στην Μαύρη θάλασσα… Ένα νέο

στρατιωτικό φορτίο, το οποίο θέλουν
να μεταφέρουν στα σύνορα με τη
Ρωσία, αναμένεται να περάσει από
τον Έβρο τον Μάρτιο». 

Ο Μάρτιος έφτασε αλλά τον πρό-
λαβε ο πόλεμος. Η «νευρικότητα» της
Ρωσίας απέναντι στη συστηματική
περικύκλωσή της από τις νατοϊκές
δυνάμεις (με καθοριστική συμβολή
της Ελλάδας) εδώ και δεκαπέντε
χρόνια σε συνδυασμό με την διπλω-
ματική ευκαιρία διεκδίκησης που της
άνοιξε η απόφαση των ΗΠΑ να μετα-
τοπίσουν το ενδιαφέρον τους προς
τον Ειρηνικό το περασμένο φθινόπω-
ρο, οδήγησε στην κλιμάκωση που κα-
τέληξε στην ρωσική εισβολή στην
Ουκρανία.  

Το πολεμικό «φορτίο» του Μαρτίου
στην Αλεξανδρούπολη θα ακολουθή-
σουν κι άλλα επικίνδυνα νατοϊκά φορ-
τία οδηγώντας στην αύξηση της ελ-
ληνικής εμπλοκής στους νατο-ρωσι-
κούς ανταγωνισμούς την ώρα που τα
σύννεφα ενός ψυχρού ή θερμού πο-
λέμου απλώνονται πάνω από την Ευ-
ρώπη και σε όλο τον κόσμο. Η εργα-
τική τάξη μόνο να χάσει έχει από την
εμπλοκή του ελληνικού κράτους σε
αυτόν τον ιμπεριαλιστικό ανταγωνι-
σμό, ως το βασικό τσιράκι των ΗΠΑ
στην περιοχή.  

Στοπ στους
εξοπλισμούς-
λεφτά για τις
ανάγκες

Ακόμη και αν δεν βρεθούμε μπλεγ-
μένοι σε μια άδικη πολεμική σύρ-

ραξη, το οικονομικό κόστος της συμ-
μετοχής της Ελλάδας στα ιμπεριαλι-
στικά σχέδια των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και
της ΕΕ έχει ήδη εκτιναχτεί στα ύψη
με τα τελευταία εξοπλιστικά προ-
γράμματα στα οποία προχώρησε η
κυβέρνηση Μητσοτάκη. 

Πέντε δισ. ευρώ κοστίζουν οι 3+1
γαλλικές φρεγάτες τύπου Belharra,
1,2 δις ευρώ η μετατροπή των F-16
Block 52 σε F-16 Viper, 0,5 δισ. ευρώ
η αναβάθμιση των F-16 Block 50, 120
εκατομμύρια η προμήθεια συστημά-
των νυχτερινής σκόπευσης SNIPER,
0,5 δις ευρώ η αναβάθμιση των τεσ-
σάρων φρεγατών τύπου ΜΕΚΟ 200,
2,38 δις ευρώ το πρόγραμμα απόκτη-
σης των 18 Rafale (χωρίς να υπολογί-
ζεται το κόστος των έξι επιπλέον που
προανήγγειλε ο πρωθυπουργός), ενώ
μελετάται επίσης η αγορά 20 μαχητι-
κών F-35, ύψους 2,62 δισ. ευρώ. Ήδη
πριν από αυτά, το 2019, η Ελλάδα με
2,2% επί του ΑΕΠ, ήταν η δεύτερη
χώρα σε εξοπλισμούς στο ΝΑΤΟ (με-
τά τις ΗΠΑ) και στην ΕΕ (μετά την
Εσθονία) σε ποσοστό επί του ΑΕΠ. 

Για να μπορεί η Ελλάδα να καλύ-
πτει το 2% του ΑΕΠ ετησίως σε πολε-
μικές δαπάνες που ζητάει το ΝΑΤΟ,
από το 1974 μέχρι το 2018, μέσα σε
44 χρόνια, δαπανήθηκαν περίπου 260
δισ. δολάρια, κατά μέσο όρο δηλαδή
5,9 δισ. δολάρια ανά έτος, την ίδια
στιγμή που χρόνο τον χρόνο μειώνον-
ται δραστικά οι δαπάνες για την
Υγεία και την Παιδεία και γενικότερα
οι κοινωνικές δαπάνες.

Κατ’ ευφημισμό οι εξοπλισμοί χα-
ρακτηρίζονται συστηματικά «αμυντι-
κές» δαπάνες. Πρόκειται για πολεμι-
κές δαπάνες που στόχο έχουν την
ενεργή ανάμιξη του ελληνικού στρα-
τού σε μια σειρά από ιμπεριαλιστι-
κούς σχεδιασμούς καθώς και σε μια
σειρά από επεμβάσεις σε όλα τα ση-
μεία του πλανήτη. «Αν ζητηθεί να
στείλουμε δυνάμεις στις γειτονικές
χώρες {σ.σ της Ουκρανίας), θα το
κάνουμε. Δεν μας έχει ζητηθεί», είπε
χαρακτηριστικά ο Μητσοτάκης στην
πρόσφατη συνέντευξή του στον Χα-
τζηνικολάου -όπως έχει συμβεί πα-
λαιότερα στη Σομαλία, στο Αφγανι-
στάν, στην Αλβανία, την Βοσνία, τη
Βόρειο Μακεδονία. 

Η φρεγάτα Ύδρα και το υποβρύχιο
Παπανικολής ήδη συνοδεύουν το
γαλλικό αεροπλανοφόρο Σαρλ Ντεγ-
κόλ σε ασκήσεις στο πλαίσιο της επι-
χείρησης CLEMENCEAU 22, στην
οποία συμμετέχουν επίσης οι Ένο-
πλες Δυνάμεις της Γερμανίας και των
ΗΠΑ «διεξάγοντας προκεχωρημένες
δραστηριότητες επιχειρησιακής εκ-
παίδευσης, με σκοπό την επαύξηση
της μαχητικής ικανότητας και τη συ-
νεισφορά στην διάταξη αποτροπής
και άμυνας της Συμμαχίας» -ενώ ο
ελληνικός στρατός ετοιμάζεται για
αποστολή στο Σαχέλ. Συστοιχία ελ-
ληνικών πυραύλων Patriot βρίσκεται
ήδη στην Σαουδική Αραβία ενώ αυτή
συνεχίζει να βομβαρδίζει στην Υεμέ-
νη -μόλις στις 14/2 εξαπέλυσε επίθε-
ση στο υπουργείο Επικοινωνιών και
άλλους στόχους. 

Η εκτόξευση των εξοπλισμών και η
συμμετοχή του ελληνικού κράτους
σε όλα αυτά τα ιμπεριαλιστικά μέτω-
πα δημιουργούν στην κυβέρνηση Μη-
τσοτάκη μια αίσθηση «υπεροχής» κλι-
μακώνοντας την πολεμική ένταση με
την κυβέρνηση Ερντογάν -που επί-
σης διεκδικεί τον δικό του «ζωτικό
χώρο» στην περιοχή, παίρνοντας δι-
πλωματικές πρωτοβουλίες και επι-
διώκοντας τα σχετικά ανταλλάγματα.
Μέσα στη διεθνή όξυνση των αντα-
γωνισμών οξύνεται και ο ανταγωνι-
σμός ανάμεσα στους δύο «συμμά-
χους» στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ τοπι-
κούς υποϊμπεριαλισμούς, κάνοντας
διπλό τον πολεμικό κίνδυνο. 

Γιώργος Πίττας  
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Όσον αφορά τώρα στον ανθρωπισμό της κυβέρνησης
Μητσοτάκη απέναντι στους πρόσφυγες, για μια ακόμα

φορά ο ρατσιστικός κατήφορος του κατ' ευφημισμό υπουρ-
γού Μετανάστευσης, Νότη Μηταράκη, έπιασε πάτο. 

Ο υπουργός δεν αρκέστηκε να ξεχωρίσει τους Ουκρα-
νούς πρόσφυγες από τους υπόλοιπους αποκαλώντας τους
«πραγματικούς πρόσφυγες» αλλά αποφάσισε και να υπερα-
σπιστεί τον χυδαίο αυτό διαχωρισμό: «Στο Συμβούλιο των
υπουργών, στις Βρυξέλλες, είπα ότι η Ευρώπη και η Ελλά-
δα θα πρέπει να δείξουν έμπρακτη αλληλεγγύη στους πρό-
σφυγες από την Ουκρανία, τους οποίους ορθά χαρακτήρι-
σα πραγματικούς πρόσφυγες», ανέφερε, εξηγώντας πως «η
Ουκρανία συνορεύει με την ΕΕ, η χώρα έχει δεχθεί παράνο-
μη εισβολή και οι άνθρωποι αυτοί έρχονται κατ’ ευθείαν
από τη χώρα που κινδυνεύουν στο έδαφος της ΕΕ».

Πρόκειται για κραυγαλέα ρατσιστική υποκρισία. Για τον
υπουργό οι επεμβάσεις στο Αφγανιστάν, στο Ιρακ, στη Συ-
ρία, οι βομβαρδισμοί στην Υεμένη, η γαλλική στρατιωτική
παρουσία στο Μάλι, η κατοχή στην Παλαιστίνη, προφανώς
δεν θεωρούνται παράνομες εισβολές! Υπάρχουν όμως και
τα χυδαία ψέμματα. Από το 2015 τουλάχιστον, το επιχείρη-
μα των κυβερνήσεων στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευ-
ρώπη ήταν πως η ιδιότητα του πρόσφυγα ισχύει στην πρώ-
τη χώρα στην οποία καταφεύγουν όσοι εγκαταλειπουν μια
εμπόλεμη ζώνη και όχι στις επόμενες στις οποίες «μεταβαί-
νουν» στη συνέχεια. Έτσι, οι Σύριοι, οι Αφγανοί, οι Ιρακινοί,
που ήταν πρόσφυγες στην Τουρκία, όταν έρχονταν στην
Ελλάδα βαφτίζονταν με τις ευλογίες της ΕΕ είτε «παράνο-
μοι οικονομικοί μετανάστες» είτε «αιτούντες άσυλο διερχό-
μενοι μίας ή περισσοτέρων ασφαλών χωρών -κατά παράβα-
ση του άρθρου 31 της Συνθήκης της Γενεύης».

Ρατσιστική επιλογή
Κι όμως σήμερα οι πρόσφυγες και οι προσφύγισσες από

την Ουκρανία -οι περισσότεροι τουλάχιστον- δεν θα έρθουν
με αεροπλάνα απευθείας στην Ελλάδα, αλλά θα περάσουν
και θα μείνουν κάποιο διάστημα στην Πολωνία, μια Ευρω-
παϊκή χώρα, που υποχρεωτικά θεωρείται ασφαλής. Εδώ -
ευτυχώς- το παραπάνω κριτήριο δεν εφαρμόζεται, αποδει-
κνύοντας πως πρόκειται για μια ξεκάθαρα ρατσιστική και
ισλαμοφοβική πολιτική επιλογή της ΕΕ.

Βέβαια ακόμα και απέναντι στους πρόσφυγες του πολέμου
στην Ουκρανία, ο ρατσισμός του Μηταράκη και της Ευρώ-
πης Φρούριο καλά κρατεί. Όσοι έρχονται από την Πολωνία
διαχωρίζονται με βάση το ποιοι έχουν ή δεν έχουν Ουκρανικό
διαβατήριο. Όσοι δεν έχουν υποχρεούνται να περάσουν
στην Ελλάδα αποκλειστικά από τον Προμαχώνα με σκοπό να
κατευθυνθούν προς το καταχωνιασμένο στρατόπεδο της Σιν-
τικής Σερρών. Ένα στρατόπεδο το οποίο όταν άνοιγε πριν
από δύο χρόνια είχε χαρακτηριστεί από τους ντόπιους ως
ένας «χώρος από κάθε άποψη ακατάλληλος για ανθρώπινες
συνθήκες διαβίωσης… Η δομή είναι κατασκευασμένη πάνω
σε ένα χείμαρρο, λίγα μέτρα από την κοίτη του πόταμου
Στρυμόνα, με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες». 

Τεράστια είναι η υποκρισία της κυβέρνησης και για τους
ομογενείς για τους οποίους εδώ και μήνες υποστήριζε ότι
υπάρχει έτοιμο σχέδιο εκκένωσης. Μπορεί ο έλληνας πρέ-
σβης να έτρεξε πρώτος-πρώτος να αναχωρήσει από το Κίεβο
αλλά οι ομογενείς της Μαριούπολης βρίσκονται αποκλεισμέ-
νοι με την κυβέρνηση που θεωρούσε λίγο-πολύ ότι ήταν νω-
ρίς για εκκένωση τώρα να μας λέει ότι είναι πια πολύ αργά.
Η υποκρισία του Μητσοτάκη για ακόμη μια φορά περίσσεψε:
«Η συντριπτική πλειοψηφία των Ουκρανών ελληνικής κατα-
γωγής επέλεξαν να μείνουν στον τόπο τους. Ισχύει και για
την Οδησσό και για την περιοχή της Μαριούπολης. Πιθανώς
αυτό στη συνέχεια να αλλάξει από τη στιγμή που η περιοχή
καθίσταται εμπόλεμη ζώνη. Σημαντικό να υπάρξει εκεχειρία.
Το κατεπείγον είναι να προστατεύσουμε τους αμάχους».

Δ.Δ.

Όχι στη «διαλογή»
προσφύγων Κυβέρνηση πολέμου, φτώχειας και ρατσισμού

Οπόλεμος είναι η συνέχεια της πολι-
τικής με άλλα μέσα, έλεγε ένας

στρατηγός τον καιρό του Ναπολέοντα
και ο πόλεμος πέρα από στρατιωτικός
είναι και οικονομικός. 

Οι κυρώσεις που επέβαλλε στη Ρωσία
η Δύση -και τις οποίες έχει υπογράψει
φαρδιά πλατιά ο Μητσοτάκης- έρχονται
να ρίξουν ακόμη περισσότερο λάδι στην
φωτιά του πολέμου που έχει ανάψει
στην Ουκρανία και δεν υπάρχει καμιά
αμφιβολία ποιος θα κληθεί να πληρώσει
πρώτος αυτήν την εξέλιξη. Δεν θα είναι
οι Ρώσοι ολιχάρχες και κρατικοί αξιωμα-
τούχοι του Πούτιν που ζούνε μέσα στην
χλιδή, αλλά η εργατική τάξη της Ρω-
σίας, χωρίς αυτό να ωφελεί (αντίθετα
βλάπτοντας επιπλέον) την εργατική τά-
ξη της Ουκρανίας. 

Γι’ αυτό τον λόγο στεκόμαστε κάθετα
ενάντια στις ταξικές κυρώσεις της Δύ-
σης -αλλά όχι μόνο. Οι επιπτώσεις αφο-
ρούν βέβαια και στις χώρες που επιβά-
λουν τις κυρώσεις ανάμεσα στις οποίες
βρίσκεται και η Ελλάδα. Σε ανακοίνωσή
του το ΔΝΤ ήδη αναφέρει ότι οι κυρώ-
σεις στη Ρωσία θα έχουν «ουσιαστική
επίπτωση στην παγκόσμια οικονομία και
τις χρηματαγορές, με παράπλευρες συ-
νέπειες για άλλες χώρες... Η αύξηση
των τιμών θα έχει συνέπειες για όλον
τον κόσμο, ιδίως για τα φτωχότερα νοι-
κοκυριά, για τα οποία οι δαπάνες για
ενέργεια και τρόφιμα αποτελούν το με-
γαλύτερο ποσοστό». 

Με τον συνήθη ευγενικό του τρόπο, το
ΔΝΤ λέει ότι το τίμημα του πολέμου και
των κυρώσεων θα είναι οι φτωχοί να
πούνε «το ψωμί ψωμάκι». Σε αυτήν την
κατεύθυνση «η Τράπεζα της Ελλάδος
διατυπώνει ότι οι πενιχρές αυξήσεις
στους μισθούς που είχε αναγγείλει ο Μη-
τσοτάκης θα κουτσουρευτούν περαιτέ-
ρω, επικαλούμενη την «αυξημένη αβεβαι-
ότητα λόγω των διεθνών τιμών της ενέρ-
γειας, την αύξηση του πληθωρισμού και
την πολεμική κρίση στην Ουκρανία»,
όπως διαβάζουμε στο ρεπορτάζ.

Οι συνέπειες θα είναι μεγάλες όχι μό-
νο για τους μισθούς αλλά και για τις
δουλειές των εργαζομένων στον τουρι-
σμό και τον επισιστισμό. Το χτύπημα
που θα δεχθεί ο ελληνικός τουρισμός
αφορά δύο σκέλη. Αφενός τον τουρι-
σμό από την Ρωσία, την Ουκρανία και
άλλες χώρες της κεντρικής Ευρώπης.
Το 2019 την Ελλάδα είχαν επισκεφθεί
749.694 Ρώσοι τουρίστες παρά τη ση-
μαντική μείωση των αφίξεων Ρώσων
τουριστών μεταξύ των ετών 2013-2020
λόγω των κυρώσεων του 2014 και της
πανδημίας. Αφετέρου αφορά στη μεί-
ωση του συνολικού αριθμού των τουρι-

στών λόγω κλειστών αεροδρομίων και
εναέριων ζωνών, στην αύξηση της γενι-
κότερης πολεμικής ανησυχίας, την αύ-
ξηση των τιμών των εισιτηρίων στα μέ-
σα συγκοινωνίας καθώς τις τιμές του
πετρελαίου που καλπάζουν.

Η Ελλάδα εξαρτάται από την ενέρ-
γεια που παίρνει από την Ρωσία και η
κλιμάκωση των κυρώσεων απειλεί ανά
πάσα στιγμή να κλείσει την παροχή
προκαλώντας εκτίναξη της ενεργειακής
και οικονομικής κρίσης. Προμηθεύεται
από τη Ρωσία περίπου το 40% με 45%
του συνόλου του φυσικού αερίου που
εισάγει. Οι καθησυχαστικές δηλώσεις
των κυβερνητικών περί «αποθεμάτων»
και ότι θα πάρουμε περισσότερο (ακρι-
βότερο και μικρότερης διαθεσιμότητας)
υγροποιημένο άεριο από τις ΗΠΑ δεν
καθησυχάζουν απολύτως κανέναν όταν
γίνονται σε συνθήκες που σύμφωνα με
το υπουργείο Οικονομικών για κάθε 10
ευρώ που αυξάνεται η τιμή στο φυσικό
αέριο η οικονομία επιβαρύνεται με 600
εκατ. ευρώ!

Το 2019 οι ενεργειακές εισαγωγές
της Ελλάδας από τη Ρωσία έφτασαν τα
3,5 δισ. ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν
στο 23,9% του συνόλου των ενεργει-
ακών εισαγωγών. Από το ποσό των 3,5
δισ. ευρώ, τα 2,6 δισ. (ή το 54%) αφο-
ρούσαν πετρελαιοειδή. Επιπλέον, ο
υπουργός Οικονομικών, Σταϊκούρας δή-
λωσε ότι οι πληθωριστικές συνέπειες θα
αφορούν και στις εισαγωγές από σιτη-
ρά και δημητριακά.  

Οι ήδη μειωμένες, λόγω των κυρώσε-
ων που ακολούθησαν το 2014 την κατά-
ληψη της Κριμαίας, ελληνικές εξαγωγές
(περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ πέρσι)
στη Ρωσία θα πληγούν ακόμη περισσό-
τερο σε μια σειρά από τομείς (σωλήνες
από χαλκό, ηλεκτρικές συσκευές τηλε-
φωνίας, γούνες, καπνά, χρώματα, τρό-
φιμα, ελαιόλαδο, φάρμακα, θαλαμη-
γούς κ.α), ενώ με τον αποκλεισμό της
Ρωσίας από το SWIFT, «παγώνουν» και
οι πληρωμές προς τις ελληνικές επιχει-
ρήσεις. 

Μια άλλη παράμετρος του πολέμου
και των κυρώσεων αφορά στην αύξηση
του κόστους δανεισμού λόγω του άλμα-
τος των αποδόσεων στα κρατικά ομόλο-
γα (άνοδος του 10ετούς στο 2,6% από
0,8% τον Σεπτέμβριο) που εκτροχιάζει
τους στόχους της κυβέρνησης Μητσο-
τάκη για 12 δις ευρώ το 2022 από εξό-
δους στις αγορές - που θα μεταφραστεί
σε νέες περικοπές και μέτρα λιτότητας. 

Τη γενική αναταραχή που δημιουργεί
ο οικονομικός πόλεμος των  κυρώσεων,
δίπλα στον πραγματικό, θα κληθεί να
πληρώσει η εργατική τάξη και οι φτωχοί
με απολύσεις, απληρωσιές, μειώσεις μι-
σθών, νεά εκτίναξη των τιμών σε ρεύμα,
φυσικό αέριο, τρόφιμα και νέες περικο-
πές στο καταχτυπημένο κράτος πρόνοι-
ας – και στην Ελλάδα. 

«Υ πάρχει μία δικαιολογημένη ανησυχία
σήμερα στην ελληνική κοινή γνώμη:
είναι ένας πόλεμος, πώς θα επηρεα-

στούμε; Θα πολεμήσουμε με κάποιο τρόπο; Η
απάντηση είναι κατηγορηματικά όχι. Δεν τίθεται
ζήτημα συμμετοχής ελληνικών στρατευμάτων, να-
τοϊκών στρατευμάτων σε αυτόν τον πόλεμο».
Αυτά τουίταρε ο πρωθυπουργός λίγο πριν φύγει
για τριήμερο στην Σύρο και λίγο μετά την αποστο-
λή 2 αεροπλάνων C130 με 40 τόνους στρατιωτική
βοήθεια στην Ουκρανία. Δεν θα σταθούμε εδώ στο
γεγονός ότι ανάμεσα στο στρατιωτικό υλικό που
έστειλε στους Ουκρανούς είναι ουκρανικά όπλα
που είχε κατάσχει το ελληνικό κράτος καθώς και
άλλα που είχαν αγοραστεί από την Ρωσία. 

Ο Μητσοτάκης προσπαθεί να πλασαριστεί ως
«υπέρμαχος της ειρήνης» αλλά στην ουσία είναι
ένα γεράκι του πολέμου που λέει επικίνδυνα ψέ-
ματα. Η συμμετοχή της Ελλάδας στις κυρώσεις, η
κλιμάκωση των εξοπλισμών, η αλματώδης μετα-
τροπή της χώρας σε μια μεγάλη αμερικανική βά-
ση, που παρουσιάζονται σε αυτό το δισέλιδο, μας
βάζουν βαθύτερα σε έναν άδικο ιμπεριαλιστικό
ψυχρό και θερμό πόλεμο ενώ ταυτόχρονα σπέρ-
νουν φτώχεια και δυστυχία. Όσο για τον «ανθρω-
πισμό» αυτής της κυβέρνησης μετριέται στα προ-
σφυγόπουλα που συνεχίζουν να πνίγονται στο Αι-
γαίο επειδή δεν έτυχε να γεννηθούν στην «σωστή
χώρα», να έχουν το «σωστό χρώμα» ή την «σωστή
θρησκεία».

Όχι στις κυρώσεις, 
όχι στην κλιμάκωση
του πολέμου

Καμιά εμπλοκή-
να κλείσουν 
οι βάσεις

1/3, Αντιπολεμικό συλλαλητήριο στην Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Με τα αναγνωστέα έγγραφα προχώρησε η δίκη των δο-
λοφόνων του Ζακ Κωστόπουλου κατά την 11η και 12η

συνεδρίαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου (25/2 και
4/3). 

Η προσπάθεια της υπεράσπισης να κάνει το μαύρο άσπρο
συνεχίστηκε, με γερές δόσεις χυδαιότητας απέναντι στον
Ζακ, την οικογένειά του και τη μεγάλη πλειοψηφία που ζητά-
ει δικαίωση, καθώς και υποτίμησης όλων όσων έχουν συνει-
σφέρει στη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος. Έφτασαν στο
σημείο να ισχυριστούν ότι ο ταξίαρχος που συνέταξε το πό-
ρισμα-καταπέλτη για την ΕΔΕ των αστυνομικών που κακο-
ποίησαν τον Ζακ είναι …Συριζαίος, να προσκομίσουν ομοφο-
βικά δημοσιεύματα της φασιστοφυλλάδας «Στόχος» για να
διαβάλουν τον Ζακ και να κατηγορήσουν τη Διεθνή Αμνη-
στία για οικονομικά κίνητρα σχετικά με την υπόθεση Ζακ και
τη διεθνή ερευνητική ομάδα Forensic Architecture για
«στράτευση».

Ανάμεσα στα αναγνωστέα έγγραφα ήταν οι ιατροδικαστι-
κές εκθέσεις που αποτυπώνουν ξεκάθαρα ότι «ο θάνατος
επήλθε από ισχαιμικού τύπου αλλοιώσεις του μυοκαρδίου
συνέπεια πολλαπλών τραυμάτων» κι ότι ο μηχανισμός στρες
«αποτελεί την αποκλειστική αιτία [θανάτου], απότοκος πολ-
λαπλών τραυματισμών, κυρίως κεφαλής». 

Σε αυτά, καθώς και στα βίντεο που προβλήθηκαν στην αί-
θουσα, στα οποία φαίνεται ξεκάθαρα τόσο το μένος των
δυο επιχειρηματιών, όσο και των αστυνομικών, η υπεράσπι-
ση απάντησε με γελοιότητες: έφερε ιατροδικαστική έκθεση
που ψευδώς λέει ότι δεν λήφθηκαν υπόψη το AIDS, η ιμπου-
προφένη στο αίμα του Ζακ (που δεν είναι παρά αναλγητικό)
κλπ. Ισχυρίστηκαν ότι ο Ζακ «έσπασε με το κεφάλι του πρώ-
τος με βία τη τζαμαρία»! 

«Στον αέρα»!
Ο συνήγορος του Χορταριά έφτασε στο σημείο να πει τα

αμίμητα: «Τα πλήγματα είναι στον αέρα, δεν τον βρίσκουν
τον Κωστόπουλο. Ο εντολέας μου λειτουργεί αποτρεπτικά»,
δίνοντας μια εικόνα λίγο πολύ ότι οι επιχειρηματίες κλωτσά-
νε ο ένας τα πόδια του άλλου, για να προστατέψουν και οι
δυο τον Ζακ! 

Αντίστοιχα η υπεράσπιση των αστυνομικών είπε ότι το γε-
γονός ότι κουνάει ο Ζακ τα πόδια του κατά τη σύλληψη δεί-
χνει ότι αντιστέκεται. Όλοι βέβαια είδαν στο βίντεο αυτό που
σχολίασε αργότερα η συνήγορος πολιτικής αγωγής Κ. Παπα-
παντολέων: «Φυσικά δεν υπακούει, αλλά αυτό δεν σημαίνει
ότι υπάρχει αντίσταση. Δεν υπακούει γιατί είναι νεκρός».

Το εισηγητικό πόρισμα για την ΕΔΕ των 9 εμπλεκόμενων
αστυνομικών (δηλαδή η πρόταση ανωτέρων τους για τις ποι-
νές που πρέπει να τους επιβληθούν) αναφέρει ότι η σύλλη-
ψη: «γίνεται όχι με θεμιτή μέθοδο επέμβασης αλλά με άσκο-
πη βία προσβάλλοντας την προσωπικότητά του. Αποτυπώνε-
ται περίτρανα από τα συλλεγέντα βίντεο του διαδικτύου ότι
ο δράστης μέχρι εκείνη τη στιγμή βρίσκεται στο έδαφος, όν-
τας αδύναμος και ακίνδυνος, ενώ τελικώς ‘εγκαταλείπει’».
Περιγράφει ότι οι αστυνομικοί ασκούν αυτή τη βία «στο
αδρανοποιημένο σώμα του Ζαχαρία (Ζακ) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ,
πρηνηδόν στο έδαφος». Για τους 5 αστυνομικούς που δεν
έρχονται σε επαφή με το σώμα του Ζακ τονίζει ότι προσφέ-
ρουν συνδρομή στους άλλους τέσσερις: «Η συνδρομή δε
αυτή είναι ψυχική και πρακτική με στρεσογόνες ηχητικές
προτροπές και συμβουλές όπως ‘Βαλ’ του, βαλ’ του χειρο-
πέδες – τα πόδια, τα πόδια, κλπ.’ που εξουδετερώνουν τυ-
χόντες δισταγμούς των άλλων για χρήση βίας κατά την χει-
ροπέδηση», ενώ τέλος αναφέρει ότι «τα τελεσθέντα πειθαρ-
χικά παραπτώματα προκάλεσαν δημόσιο σκάνδαλο» και
προτείνει απόταξη των τεσσάρων και αργία με απόλυση για
τους υπόλοιπους πέντε.

Α.Φ.

Προχωράει η δίκη
των δολοφόνων 
του Ζακ

Δυναμική η απεργιακή 8 Μάρτη
Με έντονο αντιπολεμικό πρόσημο,

το πρόγραμμα της εξέδρας της
απεργιακής 8 Μάρτη ανέδειξε

το πλατύ φάσμα των αγώνων του γυναι-
κείου κινήματος. 

Η Άννα Ολίνιτς, Ουκρανή μετανάστρια,
ιδρύτρια της οργάνωσης Ukrainian Wo-
men in Greece, χαιρέτισε λέγοντας μετα-
ξύ άλλων: «Τι μας ενώνει εδώ σήμερα;
Είμαστε γυναίκες που δεν το βάζουν κά-
τω. Που παλεύουν για ένα καλύτερο μέλ-
λον… Ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει.
Οι Ρώσοι στρατιώτες πρέπει να γυρίσουν
στις μητέρες τους. Ζωντανοί. Να σταμα-
τήσουν να σκοτώνουν τις κόρες και τους
γιους της Ουκρανίας», ενώ τον χαιρετι-
σμό της συνόδεψε το σύνθημα από τον
συγκεντρωμένο κόσμο: «Το ΝΑΤΟ κλεί-
στε, τα σύνορα ανοίξτε».

Η Φαντία Φαϊζί, 16χρονη προσφύγισσα
από το Αφγανιστάν, που ζει στη Ριτσώ-
να, είπε: «Είμαι εδώ και για τις γυναίκες
της Ουκρανίας. Διεκδικούμε ανοιχτά σύ-
νορα για όλες και όλους χωρίς κανέναν
διαχωρισμό». Η Κριστέλ, προσφύγισσα
από το Κονγκό που ζει στον Ελαιώνα, μί-
λησε για τη μάχη τους να μην κλείσει το
καμπ και βρεθούν στον δρόμο λέγοντας
«με τη δύναμη που βλέπω εδώ, ξέρω ότι
μπορούμε να το σταματήσουμε».

Χαιρετισμούς απεύθυναν επίσης η Μα-
ρία Χαρχαρίδου, νοσηλεύτρια και μέλος
του ΔΣ του σωματείου του νοσοκομείου
Γεννηματάς, η Τιάνα Ανδρέου, εργαζό-
μενη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και
μέλος του ΔΣ της ΟΣΥΟ, η Χουάνα
Σταυριανού, μέλος του Συνδικάτου Επι-
σιτισμού Τουρισμού και του Αντικαπιτα-
λιστικού Δικτύου «Καμαριέρα», η Έφη
Γανιάρη, πρόεδρος της Β’ ΕΛΜΕ, η Ελισ-
σάβετ Παναγιωτοπούλου από τις καθα-
ρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών, η
Αλέκα Μακρή από «Το Μωβ», η Αργυρή
Ερωτοκρίτου από την Κίνηση για την
Απεργιακή 8 Μάρτη και η Αιμιλία Κουνά-
δη από την Πρωτοβουλία «Στη φυλακή
οι δολοφόνοι της Zackie Oh».

Το παρών δήλωσαν και μια σειρά άλ-
λες οργανώσεις: Η Επιτροπή Συμβασι-
ούχων COVID δήμου Αθήνας που κάλεσε
και στην ημέρα δράσης στις 10 Μάρτη
ενάντια στην απόλυση 3.000 εργαζόμε-
νων που λήγουν οι συμβάσεις τους. Ο
ΣΕΠΕ «Αριστοτέλης» που δήλωσε ότι δε-
κάδες μέλη του διώκονται από την Κερα-
μέως επειδή συμμετείχαν στην απεργία-
αποχή ενάντια στην αξιολόγηση. Η ορ-
γάνωση μαιών «Μετάβαση Action Now»
που ενημερώνει για τα δικαιώματα επι-
λογής που έχουν οι εγκυμονούσες κόν-
τρα σε καθιερωμένες πρακτικές που
σκοπό έχουν το κέρδος. Το Συντονιστικό
των Υγειονομικών της Αττικής που βρί-
σκονται σε αναστολή και απολύονται
στις 31 Μάρτη. Το Κίνημα Ελευθερίας
Κουρδισσών που διεκδικεί να πάψει ο
χαρακτηρισμός του ΡΚΚ ως τρομοκρατι-
κή οργάνωση και η ΛΟΑΤΚΙ+ συλλογικό-
τητα Proud Seniors Greece που έστειλαν
χαιρετισμό. Το μουσικό πρόγραμμα της
εξέδρας πρόσφερε η συλλογικότητα

“Τραγούδι Μήνυμα Αντίστασης”.
Μαζική, πολύχρωμη και με παλμό ήταν

η πορεία που ακολούθησε με επικεφα-
λής τα πανό της Κίνησης για την Απερ-
γιακή 8 Μάρτη που πρωτοστάτησε για
την επιτυχία της. «Η απελευθέρωση των
γυναικών είναι αγώνας όλων των εργα-
τών» ήταν ένα από τα συνθήματα που
ακούστηκαν δυνατά στους δρόμους του
κέντρου της Αθήνας, όπου βάδισαν χι-
λιάδες απεργοί, μαζί με προσφύγισσες
και πρόσφυγες από τα καμπ, μετανά-
στριες και μετανάστες, φοιτήτριες και
φοιτητές, μαθήτριες και μαθητές. «Σεξι-
σμός, ρατσισμός, πολεμοκαπηλεία – κά-
τω η Νέα Δημοκρατία» ήταν η δυνατή
απάντηση της απεργιακής 8 Μάρτη στις
επιθέσεις και την υποκρισία της κυβέρ-
νησης.

Ανάμεσα στα σωματεία και τις ομο-
σπονδίες που βάδισαν στους δρόμους
της Αθήνας ήταν η ΑΔΕΔΥ, η ΠΟΣΠΕΡΤ, η
ΕΣΠΗΤ, ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΓΓΔΕ, το
ΣΜΤ, ο Σύλλογος Εργαζόμενων της Γενι-
κής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων με
αίτημα την επανασύσταση γραμματείας
ισότητας, εργαζόμενοι/ες του Υπουργείου
Πολιτισμού, οι απολυμένες καθαρίστριες
του Υπουργείου Οικονομικών.

Τα νοσοκομεία, που βρίσκονται στην
πρώτη γραμμή του εργατικού κινήματος
όλα τα τελευταία χρόνια έδωσαν επίσης
το στίγμα, ενώ με πανό συμμετείχαν τα
σωματεία των νοσοκομείων «Γεννημα-
τάς», Άγιος Σάββας, ΨΝΑ «Δρομοκαΐ-
τειο», Κρατικό Νίκαιας, καθώς και η Επι-
τροπή Αγώνα Εργαζόμενων Νοσοκομεί-
ου «Έλενα».

Μαζική παρουσία είχαν οι εκπαιδευτι-
κοί, ενώ με πανό συμμετείχαν η Β’, Γ’ και
Ε’ ΕΛΜΕ Αθήνας, ο ΣΕΠΕ «Αριστοτέλης»
και ο ΣΕΠΕ «Θουκυδίδης». Παράλληλα
με μαζικά μπλοκ συμμετείχαν οι φοιτητι-
κοί σύλλογοι ΣΔΟΚΕ ΠΑΔΑ, Χημικών Μη-
χανικών, Ναυπηγών, ΗΜΜΥ, Πολιτικών
Μηχανικών, Πολιτικού, Οικονομικού, Φυ-
σικού, ΣΕΜΦΕ, Μεταλλειολόγων, φοιτή-
τριες και φοιτητές της ΑΣΚΤ, το 5ο ΓΕΛ
Βύρωνα και το Πανελλαδικό Σωματείο
Εργαζομένων στην Έρευνα και την Τρι-
τοβάθμια Εκπαίδευση.

Μαζί με την Υγεία και την Εκπαίδευση,
η παρουσία των εργαζόμενων σε δήμους
και δημοτικές υπηρεσίες υπογράμμισε τη
σημασία του κράτους πρόνοιας για τη
θέση των γυναικών. Στην πορεία συμμε-
τείχαν ο Σύλλογος Υπαλλήλων του δή-
μου Καλλιθέας, η Επιτροπή Ισότητας του
δήμου Αγίου Δημητρίου, οι Καθαρίστριες
Σχολείων δήμου Αθήνας, η Επιτροπή
Συμβασιούχων COVID δήμου Αθήνας.

Στην πορεία ξεχώρισε για τον δυναμι-
σμό του το μπλοκ των προσφυγισσών
και προσφύγων, κυρίως εφήβων, που
ζουν στο Σχιστό, τον Ελαιώνα, τη Ριτσώ-
να και τη Μαλακάσα. «Τι θέλουμε; Χαρ-
τιά! Τι θέλουμε; Άσυλο!» ήταν ένα από
τα συνθήματα με τα οποία ξεσήκωναν
την πορεία.

Συμμετείχαν επίσης με τα πανό τους
δεκάδες γυναικείες οργανώσεις, ακτιβι-

στικές οργανώσεις, κόμματα και οργα-
νώσεις της Αριστεράς και της αναρχίας,
εργατικά σχήματα της Αντικαπιταλιστι-
κής Αριστεράς. Ανάμεσά τους, το Ελλη-
νικό Δίκτυο για τη Φεμινιστική Απεργία
8ης Μάρτη, η Μετάβαση Action Now, η
φεμινιστική συλλογικότητα «Το Μωβ», η
Διεθνής Αμνηστία, η Πρωτοβουλία «Στη
φυλακή οι δολοφόνοι της Zackie Oh», οι
μαθητές/τριες Anticapitalista, η Ανατρε-
πτική Συσπείρωση Ηθοποιών, η ΑΣΚΥ
Ιδιωτικής Υγείας, η Καμαριέρα, το ΜΕΤΑ,
το ΣΕΚ, το ΝΑΡ, η ΟΚΔΕ, το ΜΛ-ΚΚΕ, το
Μερα25, η ΟΡΜΑ.

Με συνθήματα αντισεξιστικά, αντιπολε-
μικά και αντικυβερνητικά, η πορεία βάδι-
σε τη Σταδίου προς το Σύνταγμα κι από
κει κατέβηκε την Πανεπιστημίου επιστρέ-
φοντας στην πλατεία Κλαυθμώνος, όπου
η συλλογική κουζίνα «Ο Άλλος Άνθρω-
πος» πρόσφερε ζεστά γεύματα σε όλες
και όλους.

Άλλες πόλεις
Στη Θεσσαλονίκη, με το πανό και τα

πλακάτ τους συμμετείχαν το σωματείο
εργαζομένων στο Ιπποκράτειο ΓΝΘ, η
επιτροπή εργαζομένων στο ΨΝΘ, το Σω-
ματείο Εργαζομένων ΕΚΕΚ ΑμεΑ Λακκιάς,
το Σωματείο Εργαζομένων στα Κέντρα
Πρόληψης, οι φοιτητικοί σύλλογοι Αρχιτε-
κτονικής, Γαλλικού, Ιστορικού/Αρχαιολο-
γικού, Νομικής, Μουσικού, η Εναλλακτική
Πρωτοβουλία Δικηγόρων, η Φυλ.Ισ., το
συντονιστικό αναπληρωτών-αδιόριστων
εκπαιδευτικών καθώς και οργανώσεις και
συλλογικότητες της Αριστεράς.

Η Χριστίνα μίλησε στην ΕΑ για την
απεργιακή κινητοποίηση στην Καλαμά-
τα: «Το Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Μεσσηνίας, αποφά-
σισε να συμμετάσχει στην κινητοποίηση
που πραγματοποίησε ο Σύλλογος Εκπαι-
δευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Μεσσηνίας. Η πρόεδρος του σωματείου
των εκπαιδευτικών ανάμεσα στα άλλα
ανέφερε πως σε όλες τις περιόδους κρί-
σης, οι γυναίκες αποτελούν το εξιλαστή-
ριο θύμα ενός συστήματος που επιδιώ-
κει να ρίξει την ευθύνη για την κρίση
στους ίδιους τους εργαζόμενους, ιδιαί-
τερα στους πιο καταπιεσμένους και ευά-
λωτους όπως είναι οι γυναίκες, οι μετα-
νάστριες-πρόσφυγες, οι μειονότητες. Οι
εργαζόμενες και άνεργες γυναίκες φορ-
τώνονται τα βάρη του σπιτιού, της οικο-
γένειας, των ηλικιωμένων, της τηλεργα-
σίας, της έλλειψης ωραρίου, της ιατρο-
φαρμακευτικής περίθαλψης, των απολύ-
σεων σε αφόρητο βαθμό. 

Ταυτόχρονα οι αναρίθμητες γυναικο-
κτονίες, οι καταγγελίες για σεξουαλική
κακοποίηση και βιασμούς που έρχονται
στο φως καθημερινά είναι μια θλιβερή
πραγματικότητα και σημαδεύουν και τη
φετινή επέτειο της Ημέρας της Γυναίκας. 

Δεν είμαστε σε θέση άμυνας. Η ανα-
θέρμανση φεμινιστικών κινημάτων και η
μετατροπή της 8ης Μάρτη σε απεργία
από τα συνδικάτα τα τρία τελευταία χρό-
νια, έδωσε τη δυνατότητα να ανοίξουν
τα ζητήματα των γυναικών ως τμήμα των
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Χαιρετίζουμε τις μαζικές απεργιακές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα που γιορτάσαν τη φετινή 8 Μάρτη. Από
την Αθήνα μέχρι την Ξάνθη και από τα Χανιά μέχρι την Καλαμάτα η φετινή απεργιακή 8 Μαρτη ακούστηκε

δυνατά. 
Στην Αθήνα, η ΑΔΕΔΥ και δεκάδες πρωτοβάθμια σωματεία από τα νοσοκομεία, την εκπαίδευση, τους δή-

μους, τα υπουργεία, μαζί με προσφύγισσες και πρόσφυγες από τα καμπς, κοινότητες μεταναστριών/ών, φοιτη-
τικούς σύλλογους, μαθήτριες/ες συμμετείχαν στην κινητοποίηση. 

Δεκάδες συνδικαλίστριες πήραν τον λόγο από την εξέδρα της Κλαυθμώνος, όχι μονάχα για να καταγγείλουν
τις ανισότητες αλλά και για να αναδείξουν τη δύναμη των εργατριών και των εργατών με τους κοινούς τους
αγώνες να τις αντιπαλέψουν. Ξεχωριστή στιγμή οι χαιρετισμοί προσφυγισσών από τη Ριτσώνα και τον Ελαιώνα,
αλλά και γυναίκας από την Ουκρανία.

Την ίδια ώρα που χαιρέτιζαν τη συγκέντρωση στην Κλαυθμώνος οι γυναίκες από την Ουκρανία ζητώντας το
τέλος του πολέμου, στη Μόσχα και την Πετρούπολη γυναίκες διαδήλωναν αντιπολεμικά. Ο καπιταλισμός είναι
ένα σύστημα που γεννάει τους πολέμους, τη φτώχια και τον σεξισμό και γι’ αυτό παλεύουμε ενωμένες/οι απέ-
ναντί του και απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Η Μουσική Συλλογικότητα «Τραγούδι Μήνυμα Αντίστασης» μέσα από τα τραγούδια της έδωσε δύναμη σε
όλους και όλες, ολοκληρώνοντας την πετυχημένη απεργιακή συγκέντρωση.

Όταν ξεκίνησε η πορεία, η Σταδίου γέμισε διαδηλώτριες/τές από την Κλαυθμώνος μέχρι το Συνταγμα. Ακού-
στηκαν μαχητικά τα αιτήματα ενάντια στις σεξιστικές επιθέσεις, για ισότητα στους μισθούς, για μόνιμη και στα-
θερή δουλειά, τα αιτήματα για ελεύθερες και δωρεάν εκτρώσεις, τα αιτήματα ενάντια στην κυβέρνηση που κά-
νει πλάτες στους πλούσιους βιαστές και καλύπτει τις γυναικοκτονίες. 

Συνεχίζουμε μετά τις φανταστικές σημερινές κινητοποιήσεις με τη Μέρα Δράσης στις 19/3 ενάντια στον πό-
λεμο, τον ρατσισμό, τους φασίστες, για ανοιχτά σύνορα, ενάντια στο ΝΑΤΟ και τη Ρωσία μαζί με τους πρόσφυ-
γες και τους μετανάστες. Συνεχίζουμε με την πανεργατική απεργία στις 6 Απρίλη. 

Κίνηση για την Απεργιακή 8 Μάρτη 
8 Μάρτη 2022 

Μετά την επιτυχία της απεργιακής 8 Μάρτη ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ

εργατικών διεκδικήσεων και την αυ-
τοπεποίθηση στις γυναίκες εργαζό-
μενες να παλεύουν μαζί με τους άν-
δρες συναδέλφους τους για να τα
κερδίσουν. Στη συγκέντρωση πήρε
μέρος γυναικείο πολυφωνικό σχήμα
παραδοσιακού τραγουδιού».

Στην κινητοποίηση στα Χανιά συμ-
μετείχαν με οργανωμένη παρουσία η
Κίνηση για την απεργιακή 8 Μάρτη
(Χανιά), ο ΣΕΠΕ Χανίων, η ΕΛΜΕ Χα-
νίων, οι Φοιτητικοί Σύλλογοι Ενιαίου
ΗΜΜΥ Πολυτεχνείου Κρήτης και οι
Έμφυλες Αταξίες. Στην κινητοποίηση
με αποφάσεις τους καλούσαν επίσης
ο Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκο-
μείου Χανίων και η Συνέλευση αυτο-
διαχείρισης στον λόφο Καστέλι.

Στην στάση εργασίας και την απερ-

γιακή συγκέντρωση της Ξάνθης συμ-
μετείχαν εργαζόμενοι/ες από την ΕΛ-
ΜΕ Ξάνθης, τον Διδασκαλικό Σύλλο-
γο Ξάνθης, το Σωματείο Εργαζομέ-
νων του νοσοκομείου Ξάνθης, την
ΑΔΕΔΥ, την Κίνηση για την Απεργια-
κή 8 Μάρτη, το Δίκτυο για την Ισότη-
τα των Φύλων.

Στον Βόλο έγινε παρέμβαση με κεί-
μενο και ντουντούκα, συνδέοντας τη
μάχη για τις διεκδικήσεις των γυναι-
κών με την πάλη ενάντια στην κυβέρ-
νηση των σεξιστών και του πολέμου.
Στο Ηράκλειο Κρήτης η Κίνηση για
την απεργιακή 8 Μάρτη και ο Συντονι-
σμός Πρωτοβάθμιων Σωματείων
πραγματοποίησαν επίσης παρέμβαση.

Αφροδίτη Φράγκου



Το σύνθημα “ΣΕΗ – ΣΕΗ σε κά-
θε βιαστή” δίνει την εικόνα για
το πώς μπορεί να τσακιστεί η

σεξιστική βία στους χώρους εργα-
σίας. Το ξέσπασμα του ελληνικού
#metoo οδήγησε χιλιάδες εργαζό-
μενους και εργαζόμενες στο συμπέ-
ρασμα ότι οι παρενοχλήσεις και οι
κακοποιήσεις μόνο συλλογικά μπο-
ρούν να αντιμετωπιστούν. Την ίδια
περίοδο οι μάχες ενάντια στα μέτρα
της κυβέρνησης για την πανδημία
συσπείρωσαν την εργατική τάξη
πολλών κλάδων, με πιο χαρακτηρι-
στικά τις τέχνες και τον επισιτισμό,
γύρω από τα σωματεία και τα συνδι-
κάτα τους.

Η κυβέρνηση προκάλεσε ακόμα
περισσότερη οργή με την υποκρισία
της, εισάγοντας στον αντεργατικό
νόμο Χατζηδάκη το άρθρο 5 που
προβλέπει ότι υπεύθυνος για τον
χειρισμό καταγγελιών είναι ο ίδιος ο
εργοδότης. Αυτή είναι στην πραγμα-
τικότητα μια ακόμη επίθεση γιατί
προσπαθεί εσκεμμένα να κρύψει ότι
η ρίζα του προβλήματος βρίσκεται
στους ίδιους τους εργοδότες, είτε
γιατί συχνά είναι οι θύτες τέτοιων
περιστατικών, είτε γιατί έχουν κάθε
συμφέρον να χειροτερεύουν τις
συνθήκες εργασίας με αποτέλεσμα
να είναι πιο δύσκολο για τα θύματα
να διεκδικήσουν την ασφάλεια και
τη δικαίωσή τους.

Οι συλλογικές συμβάσεις εργα-
σίας, που εξασφαλίζουν ότι οι εργα-
ζόμενοι/ες θα έχουν σταθερή εργα-
σία με αξιοπρεπείς μισθούς και προ-
στασία απέναντι στις απολύσεις και
τις αυθαιρεσίες, είναι η καλύτερη δι-
κλείδα για τα θύματα σεξουαλικών
επιθέσεων και κακοποιήσεων. Μια
γυναίκα που φοβάται ότι θα χάσει τη
δουλειά της και θα μείνει στο δρόμο
-ίσως μαζί με τα ανήλικα παιδιά της-
δεν θα μπορεί να καταγγείλει τον
συνάδελφο ή προϊστάμενο ή εργο-
δότη της που την παρενοχλεί. Κάτω
από συνθήκες επισφάλειας μια γυ-
ναίκα δεν μπορεί να φύγει ούτε από
τον κακοποιητή σύζυγό της. Είναι
πιο ευάλωτη σε πιέσεις σε περίπτω-
ση διαζυγίου, ειδικά μετά τον νόμο
Τσιάρα που κάνει το διαζύγιο πιο δύ-
σκολο, πιο περίπλοκο και με μεγάλο
το ενδεχόμενο για περισσότερες και
πιο σκληρές δικαστικές διαμάχες. 

Τα δυνατά σωματεία είναι ο μόνος
τρόπος να μπορεί ο καθένας και η
καθεμιά να καταγγείλει μια κακοποι-
ητική συμπεριφορά ξέροντας ότι θα
αντιμετωπίσει συλλογικά την όποια
προσπάθεια απόλυσης και τρομο-
κράτησης. Αλλά και να διεκδικήσει
τη σταθερή και μόνιμη εργασία που
είναι ασπίδα απέναντι στις κακοποι-
ήσεις.

Η μάχη για την ισότητα ωστόσο
προχωράει και πολύ πιο πέρα. Η κυ-
βέρνηση της Νέας Δημοκρατίας
χρησιμοποιεί το ιδεολογικό της
οπλοστάσιο για τις γυναίκες ως πιο
κατάλληλες για το σπίτι προκειμέ-
νου να καλύψει τη διάλυση του κρά-

τους πρόνοιας. Διαλύοντας τα γηρο-
κομεία, τους βρεφονηπιακούς σταθ-
μούς, τη Βοήθεια στο Σπίτι, την
πρωτοβάθμια υγεία και όλες αυτές
τις υπηρεσίες φροντίδας, φορτώνει
στις οικογένειες -δηλαδή κατά πλει-
ονότητα στις εργαζόμενες γυναίκες-
την κάλυψη των αναγκών των παι-
διών, των ηλικιωμένων, των ανάπη-
ρων κλπ. Οι ιδεολογικές επιθέσεις
έχουν σαν σκοπό να παρουσιαστεί
αυτό σαν μια νομοτέλεια -ότι οι γυ-
ναίκες “από τη φύση τους” φροντί-
ζουν ολόκληρη την οικογένεια.

Όπλο
Άρα ο δεύτερος κεντρικός ρόλος

που έχουν να παίξουν τα σωματεία
των εργαζόμενων σε αυτές τις υπη-
ρεσίες είναι αυτός: είναι το όπλο
μας για την υπεράσπιση χιλιάδων
θέσεων εργασίας, ενώ με αυτά μπο-
ρούμε να διεκδικήσουμε να διευρυν-
θεί ένα δίκτυο υπηρεσιών, χωρίς το
οποίο η απλήρωτη εργασία των γυ-
ναικών στο σπίτι αποκτά τεράστιες
διαστάσεις.

Στον κλάδο της Υγείας, είναι γνω-
στό και καταγγέλλεται από τους/τις
εργαζόμενους/ες, ότι αν ο ασθενής
δεν έχει συγγενικά του πρόσωπα να
τον φροντίζουν, δε θα μπορεί να πιει
ούτε ένα ποτήρι νερό -τόσος είναι ο
φόρτος εργασίας του νοσηλευτικού
προσωπικού. Κι αυτό φυσικά έχει
συνέπειες στην υγεία όλων -εργαζό-
μενων, συνοδών και, κυρίως, ασθε-
νών. Οι μάχες του υγειονομικού κι-
νήματος είναι διαρκείς και συγκλονι-
στικές, είναι η αιχμή του δόρατος
ενάντια στις σεξιστικές πολιτικές

της ΝΔ και έχουν ήδη κερδίσει ότι
χιλιάδες συμβασιούχοι δεν θα φύ-
γουν από τη δουλειά με τη λήξη των
συμβάσεών τους. Συσπειρωμένοι/ες
γύρω από τα σωματεία και τις ομο-
σπονδίες τους, οι υγειονομικοί δεί-
χνουν τον δρόμο για να συνεχίζουμε
τη μάχη παλεύοντας για μονιμοποι-
ήσεις, μαζικές προσλήψεις, επιστρο-
φή στη δουλειά όσων είναι σε ανα-
στολή.

Μέσα και από την εμπειρία της
πανδημίας φάνηκε πόσο απαραίτη-
τες είναι οι μαζικές μόνιμες προσλή-
ψεις στον χώρο της εκπαίδευσης.
Το κλείσιμο των σχολείων στο όνομα
της καραντίνας από τη μία πλευρά
απέκλεισε χιλιάδες μαθητές και μα-
θήτριες που είτε δεν είχαν πρόσβα-
ση στο ίντερνετ είτε δεν είχαν αρκε-
τούς ή κατάλληλους υπολογιστές
στο σπίτι. Από την άλλη φόρτωσε
έναν τεράστιο όγκο εργασίας στις
οικογένειες όσων είχαν πρόσβαση,
αλλά και στους/στις εκπαιδευτικούς,
ιδιαίτερα όσων έχουν παιδιά. 

Αργότερα, όταν άνοιξαν χωρίς μέ-
τρα, τα σχολεία άρχισαν να πέφτουν
σαν ντόμινο, κλείνοντας το ένα πίσω
από το άλλο λόγω των ανεξέλεγ-
κτων κρουσμάτων. Οι γονείς χρει-
άστηκε να μείνουν στο σπίτι με τα
παιδιά τους, χάνοντας μέρος του με-
ροκάματου, καθώς οι απουσίες τους
δεν μετρούσαν σαν άδειες ασθένει-
ας. 

Η κάλυψη κενών με δεκάδες χιλιά-
δες αναπληρωτές/τριες εδώ και
χρόνια, είναι από μόνη της μια επί-
θεση στις γυναίκες που βρίσκονται
αντιμέτωπες με το δίλημμα «δουλειά

ή οικογένεια». Η παραίτηση της δα-
σκάλας από τη θέση της στη Γαύδο
το 2018 η οποία μάλιστα δέχτηκε
την οργή και τις συκοφαντίες της
δημάρχου, είναι χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα. Οι 11 χιλιάδες μονιμοποι-
ήσεις εκπαιδευτικών το καλοκαίρι
του 2021 είναι σταγόνα στον ωκεανό
και οι μαζικές κινητοποιήσεις των εκ-
παιδευτικών ενάντια στην αξιολόγη-
ση και την Κεραμέως το περασμένο
φθινόπωρο δείχνουν τον δρόμο για
μια εκπαίδευση που θα ανταποκρίνε-
ται στις ανάγκες μας.

Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί είναι
ζωτικής σημασίας για τις εργαζόμε-
νες μητέρες, τόσο στις γειτονιές
όσο και στους ίδιους τους χώρους
εργασίας. Χρειάζεται να διεκδική-
σουμε προσλήψεις στους παιδικούς
σταθμούς για να μπορέσουν να λει-
τουργούν με πολύ λιγότερα παιδιά
ανά τμήμα, τηρώντας όλα τα μέτρα
ασφαλείας, αλλά και για να λειτουρ-
γούν σε 24ωρη βάση, ώστε να μπο-
ρούν να καλύπτουν τις ανάγκες κά-
θε εργαζόμενης.

Προσλήψεις
Η φρίκη των γηροκομείων μέσα

στην πανδημία δείχνει ότι πέρα από
το να φορτώνει την φροντίδα των
ηλικιωμένων στις εργαζόμενες γυ-
ναίκες, το σύστημα της ελεύθερης
αγοράς οδηγεί τους/τις ηλικιωμέ-
νους/ες στον θάνατο. Η απάντηση
στην ιδιωτική ασυδοσία, και ταυτό-
χρονα στις αυξημένες ανάγκες των
ηλικιωμένων λόγω της πανδημίας,
είναι να ανοίξουν και να στελεχω-
θούν παντού δημοτικά γηροκομεία

με δωρεάν διαμονή. Χρειάζονται
ταυτόχρονα πολύ περισσότερες
προσλήψεις εργαζομένων στο “Βοή-
θεια στο Σπίτι” για να εξυπηρετούν
τους ηλικιωμένους και άλλες ευάλω-
τες ομάδες.

Είναι σημαντική επίσης η διεκδίκη-
ση για δομές πρόληψης, στήριξης
και περίθαλψης τοξικοεξαρτημένων,
φροντίδα για τους πάσχοντες και
υποστήριξη στις οικογένειες των
ατόμων με αναπηρία ή ψυχικές πα-
θήσεις. Οι εργαζόμενοι/ες σε δομές
αλληλεγγύης που δέχτηκαν τα νεο-
φιλελεύθερα χτυπήματα των τελευ-
ταίων ετών έχουν μιλήσει για τις συ-
νέπειες που έχει στους ωφελούμε-
νους και τις οικογένειές τους το να
υποβαθμίζεται η απεξάρτηση, από
ολιστικό πρόγραμμα σε πρόγραμμα
που παρέχει μόνο υποκατάστατα,
καθώς και το να κλείνουν παραρτή-
ματα στους δήμους. Οι εργαζόμε-
νοι/ες στους δήμους είναι το κλειδί
στη μάχη για τους παιδικούς σταθ-
μούς, τα γηροκομεία, τις δομές
φροντίδας τοξικοεξαρτημένων.

Ακόμα και στο ζήτημα της φιλοξε-
νίας ευάλωτων ομάδων (θύματα εν-
δοοικογενειακής βίας, άπορες οικο-
γένειες, πρόσφυγες/ισσες) ένα βα-
σικό αίτημα είναι η επίταξη ξενοδο-
χειακών μονάδων και άλλων χώρων.
Οι εργαζόμενοι/ες στον κλάδο του
τουρισμού, που έχουν δώσει μάχες
τα τελευταία 2 χρόνια με τα συνδι-
κάτα τους, έχουν να παίξουν βασικό
ρόλο. 

Ο τρίτος ρόλος των σωματείων
στις μάχες για την απελευθέρωση
των γυναικών είναι η μαζικοποίηση
των πολιτικών αιτημάτων. Τα πάνω
από 35 σωματεία και οι ομοσπονδίες
που πήραν αποφάσεις για την 8
Μάρτη, τα σωματεία που μπαίνουν
στη μάχη για τις 19 Μάρτη ενάντια
στον ρατσισμό, όλοι οι σύλλογοι σε
χώρους εργασίας, σχολές και σχο-
λεία που τα τελευταία χρόνια έχουν
πάρει θέση ενάντια στις ιδεολογικές
επιθέσεις της ΝΔ ανοίγουν το δρόμο
και τη συζήτηση για το πώς απαντά-
με. Για το πώς τσακίζουμε τις ιδέες
που γυρίζουν τις γυναίκες πίσω και
θρέφουν τις ανισότητες. Για το γιατί
είναι απαραίτητη μια κοινωνία όπου
η ανατροφή των παιδιών, η φροντί-
δα του νοικοκυριού και κάθε είδους
απλήρωτη δουλειά της γυναίκας μέ-
σα στο σπίτι, θα μετατραπούν από
ιδιωτική υπόθεση της πυρηνικής οι-
κογένειας σε κοινωνική υπόθεση.
Και συνολικά για το πώς θα φτάσου-
με σε μια κοινωνία χωρίς εκμετάλ-
λευση.

Αφροδίτη Φράγκου

Νο 1512, 9 Μάρτη 2022 Αντίσταση στον σεξισμόσελ.14 εργατικη αλληλεγγυη

Μέσα από τα σωματεία μας
δυναμώνουμε την πάλη των γυναικών

Αθήνα, Απεργιακή 8 Μάρτη 2021. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης



Νο 1512, 9 Μάρτη 2022
εργατικη αλληλεγγυη σελ.15Το εργατικό κίνημα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Απεργιακή κινητοποίηση για την
ανάδειξη των ζητημάτων της

Παιδείας οργανώνουν την Τετάρτη
9/3 στα Προπύλαια στη 1μμ οι εκ-
παιδευτικές Ομοσπονδίες ΔΟΕ, ΟΛ-
ΜΕ και ΟΙΕΛΕ, ενώ η ΑΔΕΔΥ έχει
κηρύξει στάση εργασίας από τις
12μ μέχρι τη λήξη του ωραρίου για
όλους τους εργαζόμενους στο Δη-
μόσιο για να συμμετέχουν στην πο-
ρεία. Είναι ο τελευταίος σταθμός
μια σειράς πανεκπαιδευτικών κινη-
τοποιήσεων που οργανώθηκαν σε
πολλές πόλεις πανελλαδικά τις προ-
ηγούμενες βδομάδες.

Τα αιτήματά είναι η γενναία αύξη-
ση των δαπανών για την Παιδεία,
μέτρα Υγιεινής και ασφάλειας στα
σχολεία και μείωση του αριθμού
των μαθητών ανά τμήμα, προσλή-
ψεις μόνιμων εκπαιδευτικών στα χι-
λιάδες οργανικά κενά, αυξήσεις
στους μισθούς και παιδαγωγική
ελευθερία και δημοκρατία στα σχο-
λεία –κατάργηση των δοτών «αιρε-
τών» από τα υπηρεσιακά συμβού-
λια.

Ταυτόχρονα συνεχίζεται η μάχη
ενάντια στην ενέργεια του υπουρ-
γείου Παιδείας να επιβάλλει κυρώ-
σεις ονομαστικά σε 114 διευθυντές
σχολείων που δεν ανάρτησαν στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΙΕΠ
την Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής
Αξιολόγησης στα πλαίσια της απερ-
γίας-αποχής των συλλόγων τους.
Με το σύνθημα «Κάτω τα χέρια από
τους απεργούς» έγινε παράσταση
διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παι-
δείας στις 3/3 και κατάθεση ενστά-
σεων των διωκόμενων απεργών. 

“Αποτελεί εκτροπή αυτή η εξέλι-
ξη, που δεν θα περάσει! Το αναφαί-
ρετο δικαίωμα για συμμετοχή των
εργαζομένων σε νόμιμες απεργια-
κές κινητοποιήσεις, που έχουν κη-
ρύξει οι συνδικαλιστικές οργανώ-
σεις και δεν έχουν προσβληθεί, δεν
θα αφήσουμε να γίνει ένα κουρελό-
χαρτο σκοτεινών εποχών και καθε-
στώτων σαν και αυτό που υπογρά-
φει ο Κόπτσης (ΓΓ ΥΠΑΙΘ). Εκφρά-
ζουμε την αλληλεγγύη μας σε κάθε
συνάδελφο, κάθε σχολική μονάδα,
κάθε εκπαιδευτικό σωματείο που
απειλείται”, τονίζει η ανακοίνωση
του ΣΕΠΕ Αμαρουσίου που καλού-
σε στην κινητοποίηση.

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο
θα πραγματοποιηθεί έξω από το
ΣτΕ την Παρασκευή 11 Μάρτη στις
9πμ, ημέρα που εκδικάζεται η προ-
σφυγή του Φοιτητικού Συλλόγου
Παντείου ενάντια στην πανεπιστη-
μιακή αστυνομία.

Λεφτά, 
Όχι διώξεις

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
Στηρίξτε “Ενωτική Πρωτοβουλία”
Στις εκλογές του Συλλόγου Εργαζομένων στον Δήμο Κερατσινίου-Δρα-

πετσώνας στις 15 και 16 Μάρτη (8πμ-3μμ, Δημαρχείο Κερατσινίου)
στηρίζουμε-ψηφίζουμε ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.

“Το 2022 είναι αβέβαιο όχι μόνο εξαιτίας της πανδημίας, αλλά κυρίως
εξαιτίας της κυβέρνησης Μητσοτάκη”, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η
πρωτοβουλία εργαζομένων στους ΟΤΑ «Σκουπιδιάρα», που συμμετέχει
στο ψηφοδέλτιο της Ενωτικής Πρωτοβουλίας με υποψήφιο τον Μήτσο
Αργυροκαστρίτη, εργαζόμενο με σύμβαση covid στον Δήμο Κερατσινίου.
Η ανακοίνωση συνεχίζει: “Χιλιάδες συνάδελφοι/σες που είναι συμβασιού-
χοι Covid, τους επόμενους μήνες θα οδηγηθούν στην απόλυση και την
ανεργία. Μια διαδικασία που έχει ήδη ξεκινήσει από το 2021 και είναι με-
γάλη πρόκληση. 

Δεν είναι μονάχα το γεγονός ότι οι συμβασιούχοι Covid έδωσαν τον κα-
λύτερο εαυτό τους για να σταθεί όρθια η κοινωνία με την πανδημία και τώ-
ρα θα τους πετάξουν στην ανεργία. Πλέον είναι πολύ φανερό ότι η δου-
λειά τους είναι «πάγια και σταθερή» για τη στοιχειωδώς ομαλή λειτουργία
των δημοτικών υπηρεσιών. Η κυβέρνηση χρησιμοποίησε την πανδημία, για
να καλύψει τις τεράστιες ελλείψεις, που υπήρχαν για μόνιμο προσωπικό σε
κάθε υπηρεσία των δήμων, καθαριότητα, επιστασία, πρόνοια κτλ, που πλέ-
ον τώρα καλύπτονται -εν μέρει- από συμβασιούχους  Covid-19. 

Η απόλυση των συμβασιούχων ανοίγει το δρόμο για να ξεσαλώσουν οι
εργολάβοι στους δήμους, που ήδη τρίβουν τα χέρια τους, με το νομοσχέ-
διο Χατζηδάκη στην ατζέντα τους. Δηλαδή χαμηλότεροι μισθοί, χωρίς
υπερωρίες και με τις χειρότερες εργασιακές συνθήκες.

Αν σε αυτούς τους χιλιάδες συναδέλφους πανελλαδικά, προσθέσουμε
και τους χιλιάδες ακόμη συμβασιούχους κάθε είδους που δουλεύουν
στους ΟΤΑ και βρίσκονται για χρόνια σε εργασιακή ανασφάλεια, καταλα-
βαίνουμε ότι η μάχη για μόνιμη και σταθερή εργασία αφορά τεράστιο
κομμάτι εργαζόμενων στους δήμους. Και σίγουρα αφορά τους μόνιμους
συναδέλφους γιατί χωρίς τους συμβασιούχους η εντατικοποίηση της δου-
λειάς θα είναι μεγαλύτερη, και όταν δίπλα σου δουλεύουν εργαζόμενοι με

μισούς μισθούς και μισά δικαιώματα, γρήγορα θα έρθει και η δική σου
σειρά να χάσεις δικαιώματα”.

“Έχει ανάψει η συζήτηση ανάμεσα στους εργαζόμενους για τον πόλεμο
στην Ουκρανία”, δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Γιάννης Λειβαδά-
ρος, μέλος ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Κερατσινίου και υποψή-
φιος με την Ενωτική Πρωτοβουλία. “Όλοι και όλες είναι ενάντια σε αυτό
που γίνεται, αλλά και ενάντια στις κινήσεις και τις αποφάσεις της κυβέρ-
νησης σε σχέση με την αποστολή όπλων, με τη διαχείριση των προσφύ-
γων, κτλ. Είναι από τις λίγες φορές που βλέπω τον κόσμο σε τόσο μεγάλο
ποσοστό να είναι προς την ίδια κατεύθυνση και σε θετικό κλίμα υπέρ των
προσφύγων.

Είναι η πρώτη φορά που στον σύλλογό μας έχουν δικαίωμα να ψηφι-
στούν και να εκλεχθούν συμβασιούχοι από πάσης φύσεως προγράμματα.
Ευελπιστούμε ότι το επόμενο βήμα θα είναι η αλλαγή του καταστατικού
και στην ΠΟΕ-ΟΤΑ, ώστε να εκλεγούν και εκεί συμβασιούχοι, που τώρα
δεν μπορούν. Στο δικό μας ψηφοδέλτιο υπάρχουν και συμβασιούχοι, ακό-
μα και αν ξέρουμε ότι έχουν ανακοινώσει την απόλυσή τους στο τέλος
του μήνα. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για παραμονή στη δουλειά με το να
τους δώσουμε τη δυνατότητα να εκλεγούν. Οι συνάδελφοι αυτοί έχουν
οργανωθεί, έχουν δημιουργήσει συντονιστικό.

Καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Ο χρόνος που εργάζονται αρ-
κεί για να το αποδείξουμε αυτό. Είναι σε θέσεις μόνιμου προσωπικού που
δεν υπάρχει πια. Τους έχουν ομήρους με τις συμβάσεις και διάφοροι πο-
λιτικοί το εκμεταλλεύονται αυτό ψηφοθηρικά. Αλλά όλοι οι συμβασιούχοι
ανταποκρίνονται στο έπακρο και τιμούν τον -μικρό- μισθό τους. Η κυβέρ-
νηση θα μπορούσε να τους δώσει άλλο ένα τρίμηνο παράτασης, αλλά δεν
το θέλει για να μην διεκδικήσουν δικαιώματα. Από τη μεριά μας ως σύλλο-
γος δεν το αφήνουμε έτσι. Χρειάζεται η παρουσία μας δίπλα τους, από
τους δρόμους μέχρι τα δικαστήρια. Στην απεργιακή τους κινητοποίηση
στις 10/3 θα είμαστε εκεί”. 

Μ.Ν.

Πανελλαδική ημέρα δράσης είναι
η Πέμπτη 10 Μάρτη για τους ερ-
γαζόμενους των δήμων ενάντια

στις απολύσεις των συμβασιούχων στις
31 Μάρτη και παναττική στάση εργασίας
από την έναρξη της βάρδιας μέχρι τις
12μ με κινητοποίηση στο Υπουργείο
Εσωτερικών στις 10πμ. Τη στάση κήρυξε
το Συνδικάτο ΟΤΑ, πολλά σωματεία ερ-
γαζομένων των δήμων, όπως Κερατσίνι,
Καλλιθέα, Καισαριανή, Μάνδρα, Ηλιού-
πολη, και το σωματείο των εργαζόμενων
στην Περιφέρεια, στην οποία είναι 400 οι
συμβασιούχοι. Στην κινητοποίηση οργα-
νώνονται για να κατέβουν εργαζόμενοι
από τον Δήμο Πειραιά και Άγιου Δημή-
τριου, ενώ αντίστοιχες κινητοποιήσεις
οργανώνονται από συμβασιούχους σε
πολλούς δήμους πανελλαδικά.

“Στις 31 Μαρτίου 360 συμβασιούχοι
COVID του Δήμου Αθηναίων, και πάνω
από 3.000 συμβασιούχοι σε δήμους και
περιφέρειες όλης της χώρας, απολύον-
ται έπειτα από δύο χρόνια εργασίας
στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπι-
ση των συνεπειών της πανδημίας …η
κυβέρνηση και ο υπουργός Εσωτερι-
κών Μ. Βορίδης μας πετάνε στο δρό-
μο”, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η
Επιτροπή Συμβασιούχων COVID Δ.
Αθηναίων, που πήρε την πρωτοβουλία
για την κινητοποίηση. “Όπως έχουν δη-
λώσει πολλές φορές οι Δήμαρχοι και οι

Περιφερειάρχες, αλλά και οι υπηρεσιακοί
παράγοντες, οι διευθυντές, οι προϊστάμενοι
και οι μόνιμοι συνάδελφοί μας, με την εργα-
σία μας καλύπτουμε Πάγιες και Διαρκείς
Ανάγκες και όχι έκτακτες ανάγκες, όπως θέ-
λει να το παρουσιάζει ο υπουργός Μ. Βορί-
δης… ξέρουμε πως οι ελλείψεις προσωπικού
στους Δήμους και τις Περιφέρειες όλης της
χώρας παραμένουν τεράστιες. Διεκδικούμε
και απαιτούμε το αναφαίρετο δικαίωμά μας
στην εργασία με πλήρη εργασιακά δικαιώμα-
τα και χωρίς το άγχος της απόλυσης κάθε
τρεις και λίγο”.

«Είμαστε 85 συμβασιούχοι covid στο δήμο
Καλλιθέας και ετοιμαζόμαστε κι εμείς να κα-
τέβουμε στις 10/3 μαζί με το σωματείο μας»,
μας είπε ο Σωτήρης Κουκούλης. «Είμαστε
πολύ συσπειρωμένοι, έχουμε συμμετάσχει
και σε άλλες κινητοποιήσεις, και θα κατέ-
βουμε και στις 8 Μάρτη, τη μέρα της γυναί-
κας στην απεργία. Πριν τις 10/3 θα κάνουμε
μάζεμα για να συζητήσουμε πώς οργανώ-
νουμε το κατέβασμά μας εκείνη την ημέρα
και τι θα κάνουμε στη συνέχεια. Περιμένου-
με και αρκετούς μόνιμους να κατέβουν στην
κινητοποίηση. Οι μόνιμοι μάς στηρίζουν σε
όλη τη διάρκεια της θητείας μας και μας θε-
ωρούν απαραίτητους. Δεν είμαστε μόνο για
τις ανάγκες της πανδημίας. Φάνηκε και στα
διαστήματα μιας βδομάδας ή ενός μήνα που
δεν δουλεύαμε μέχρι να υπογραφεί η επόμε-
νη σύμβαση ότι υπήρχε μεγάλο πρόβλημα
στη λειτουργία και υποστελέχωση».

10 ΜΑΡΤΗ  Συμβασιούχοι σε δράση



ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/3, καφέ Blue Bear 7.30μμ 
Η συνδιάσκεψη του ΣΕΚ – Δυνατή επανα-
στατική αριστερά για την ανατροπή
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγγόπουλος

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ – ΚΟΥΚΑΚΙ
ΠΕΜΠΤΗ 17/3 
καφέ Pastore, μετρό Νέου Κόσμου 8μμ
Όχι στον πόλεμο, καμιά εμπλοκή – 
Ούτε Πούτιν, ούτε ΝΑΤΟ
Ομιλητής: Θωμάς Κατσαρός

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΕΜΠΤΗ 17/3 γραφεία δημοτικού 
σχήματος, Θησέως 156, 4ος όρ., 7μμ
Όχι στον πόλεμο, καμιά εμπλοκή – 
Ούτε Πούτιν, ούτε ΝΑΤΟ
Ομιλητής: Κώστας Πίττας

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/3 καφέ πλ. Σμύρνης 6, 7.30μμ
Όχι στον πόλεμο, καμιά εμπλοκή – 
Ούτε Πούτιν, ούτε ΝΑΤΟ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/3 
Youkali, πλ. Μεσολογγίου 7.30μμ
Ο ρόλος της επαναστατικής εφημερίδας
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/3 καφέ της Χαράς, 
Κράτητος και Σφιγγός 7.30μμ
Όχι στον πόλεμο, καμιά εμπλοκή – 
Ούτε Πούτιν, ούτε ΝΑΤΟ
Ομιλητής: Πάνος Κατσαχνιάς

ΙΛΙΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 10/3 Α’ ΦΕΠΑ 7.30μμ Skype
Όχι στον πόλεμο, καμιά εμπλοκή – 
Ούτε Πούτιν, ούτε ΝΑΤΟ
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 10/3 καφέ πλ. Σουρμένων 8μμ 
Η συνδιάσκεψη του ΣΕΚ – Δυνατή επανα-
στατική αριστερά για την ανατροπή
Ομιλητής: Αλέξανδρος Κοροβέσης

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 10/3 Δ’ ΦΕΠΑ 7.30μμ 
Όχι στον πόλεμο, καμιά εμπλοκή – 
Ούτε Πούτιν, ούτε ΝΑΤΟ

Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ-ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 9/3 
δημαρχείο Αγ.Παρασκευής 7μμ
Όχι στον πόλεμο, καμιά εμπλοκή – 
Ούτε Πούτιν, ούτε ΝΑΤΟ
Ομιλητής: Νίκος Τουρνάς
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3 
δημαρχείο Αγ.Παρασκευής 7μμ
Ο Λένιν και το δικαίωμα των λαών στην
αυτοδιάθεση
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 9/3 
πλ. Φελέκη, Ελευθερούπολη 7μμ
Η συνδιάσκεψη του ΣΕΚ – Δυνατή επανα-
στατική αριστερά για την ανατροπή
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3 
πλ. Φελέκη, Ελευθερούπολη 7μμ
Η επαναστατική αντιπολεμική παράδοση
του γυναικείου κινήματος
Ομιλήτρια: Σοφία Μπενζελούν

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 9/3 καφέ Σταθμός 8μμ
Η συνδιάσκεψη του ΣΕΚ – Δυνατή επανα-
στατική αριστερά για την ανατροπή
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3 καφέ Σταθμός 8μμ
Ο Λένιν για τον ιμπεριαλισμό
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 17/3 Πλ. Ηρώων 7.30μμ
Ο Λένιν και το δικαίωμα των λαών στην
αυτοδιάθεση
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΝΙΚΑΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 9/3 
καφέ στον πολυχώρο Μάνος Λοΐζος 7μμ
Ο ρόλος της επαναστατικής εφημερίδας
Ομιλήτρια: Παρή Κουτσουδάκη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3 
καφέ στον πολυχώρο Μάνος Λοΐζος 7μμ
1922, η τραγωδία του μεγαλοϊδεατισμού
Ομιλητής: Γιώργος Σύρος

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΕΜΠΤΗ 10/3 δημαρχείο 7μμ 
Όχι στον πόλεμο, καμιά εμπλοκή – 
Ούτε Πούτιν, ούτε ΝΑΤΟ
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/3 φούρνος Leo Kon, 
πλ. Αγ. Ανάργυρων 7.30μμ
Όχι στον πόλεμο, ανοιχτά σύνορα για
όλους τους πρόσφυγες – Οργανώνουμε
τη 19 Μάρτη
Ομιλητής: Βασίλης Καταραχιάς

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/3 καφέ Ακρόλιθος 7.30μμ 
διαδικτυακά (cf fb ΣΕΚ Πετρούπολης)
Όχι στον πόλεμο, καμιά εμπλοκή – 
Ούτε Πούτιν, ούτε ΝΑΤΟ
Ομιλητής: Βαγγέλης Παπαδόγιαννης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/3, 
Πυρσινέλλα 1, 4ος όρ., 7μμ 
Όχι στον πόλεμο, καμιά εμπλοκή – 
Ούτε Πούτιν, ούτε ΝΑΤΟ
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλλου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 9/3 καφέ Mixtape 7.30μμ
Ο ρόλος της επαναστατικής εφημερίδας
Ομιλήτρια: Αγγέλα Χαραλαμπάκη
• ΠΕΜΠΤΗ 17/3 καφέ Mixtape 7.30μμ
Όχι στον πόλεμο, καμιά εμπλοκή – 
Ούτε Πούτιν, ούτε ΝΑΤΟ
Ομιλητής: Μάνος Χατζηανέστης

ΠΑΤΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/3 καφέ Νέον, Τριών Ιεραχών
και Μαιζώνος 6μμ 
Η συνδιάσκεψη του ΣΕΚ – Δυνατή επανα-
στατική αριστερά για την ανατροπή
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας

ΧΑΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/3 
ΚΑΠΗ Παλιάς Πόλης 7.30μμ
Η συνδιάσκεψη του ΣΕΚ – Δυνατή επανα-
στατική αριστερά για την ανατροπή
Ομιλήτρια: Άννα Μαματσή

ΒΟΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/3 Θόλος 8μμ
Η συνδιάσκεψη του ΣΕΚ – Δυνατή επανα-
στατική αριστερά για την ανατροπή

Ομιλητής: Τάσος Τσιούνης

ΞΑΝΘΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/3 καφέ Βυζάντιο 8μμ
Όχι στον πόλεμο, καμιά εμπλοκή – Ούτε
Πούτιν, ούτε ΝΑΤΟ
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ

Θεσσαλονίκη

ΤΟΥΜΠΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/3, 7.30μμ (πληροφορίες: fb 
H Εργατική Αλληλεγγύη στη Θεσσαλονίκη)
1922 – η τραγωδία του μεγαλοϊδεατισμού
Ομιλητής: Νίκος Κοκκίνης

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 10/3 καφέ Ποέτα 8μμ
Όχι στον πόλεμο, καμιά εμπλοκή – 
Ούτε Πούτιν, ούτε ΝΑΤΟ
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
ΠΕΜΠΤΗ 10/3 καφέ Πέτρος 7.30μμ
Όχι στον πόλεμο, καμιά εμπλοκή – 
Ούτε Πούτιν, ούτε ΝΑΤΟ
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ  10/3, καφέ Διώροφον 6.30μμ
Πανδημία και Ψυχική υγεία 
Ομιλητής: Σπύρος Ζούρος
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Μαρξιστικά Φόρουμ

Tον σοσιαλισμό, μέσα από την ανεξάρ-
τητη δράση της εργατικής τάξης
Ο καπιταλισμός δεν παίρνει διορθώσεις.
Πρέπει να ανατραπεί με την εργατική δρά-
ση. Δεν υπάρχει κοινοβουλευτικός δρόμος
προς μια τέτοια αλλαγή. Το κοινοβούλιο, ο
στρατός, η αστυνομία, η δικαιοσύνη, όλο το
αστικό κράτος λειτουργεί για να προστατεύ-
σει τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης.
Οι εργάτες δημιουργούν όλο τον πλούτο μέ-
σα στον καπιταλισμό. Μια νέα κοινωνία
απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση, ο σο-
σιαλισμός, μπορεί να δημιουργηθεί μόνο
όταν οι εργάτες πάρουν συλλογικά στα χέ-
ρια τους τον έλεγχο όλου του κοινωνικού
πλούτου και προγραμματίσουν την παραγω-

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

Tον διεθνισμό
Στην παγκόσμια οικονομία κυριαρχούν οι με-
γάλες πολυεθνικές. Μόνο εάν παλέψουμε
όλοι μαζί σε παγκόσμιο επίπεδο, μπορούμε
να σταματήσουμε τους πλούσιους και δυνα-
τούς που κυριαρχούν πάνω στον πλανήτη.
Η πάλη για τον σοσιαλισμό μπορεί να πετύ-
χει μόνο εάν είναι παγκόσμια. 
Αυτό δείχνει και η εμπειρία της Ρωσίας όπου
ακόμα και μια νικηφόρα αλλά απομονωμένη
επανάσταση όπως ο Οκτώβρης του ’17 ηττή-
θηκε κάτω από την πίεση της παγκόσμιας
αγοράς. Αυτό άνοιξε τον δρόμο για την επι-
κράτηση του Στάλιν και την μετατροπή της
Ρωσίας σε κρατικό καπιταλισμό. Του ίδιου
τύπου καθεστώτα δημιουργήθηκαν αργότε-

ρα στην Ανατολική Ευρώπη και την Κίνα.

Ενάντια στον ρατσισμό, 
τον ιμπεριαλισμό και την καταπίεση
Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε προσπά-
θεια που έχει στόχο την διαίρεση της εργατι-
κής τάξης. Είμαστε αντίθετοι σε μια Ελλάδα
– φρούριο, κομμάτι μιας Ε.Ε – φρούριο, που
καταδικάζει πρόσφυγες και μετανάστες να
πεθαίνουν στα σύνορά της και να αντιμετω-
πίζουν ρατσιστικές διακρίσεις αν καταφέ-
ρουν να τα περάσουν. 
Υποστηρίζουμε το δικαίωμα όλων των αν-
θρώπων, ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή και
φύλο καθώς και όλους τους καταπιεσμένους
να οργανώνουν την αντίστασή τους. Υποστη-
ρίζουμε όλα τα αυθεντικά εθνικοαπελευθε-
ρωτικά κινήματα. 
Παλεύουμε για την πραγματική κοινωνική,
πολιτική και οικονομική ισότητα των γυναι-
κών και για το τέλος όλων των διακρίσεων

ενάντια στους ομοφυλόφιλους, γυναίκες και
άντρες.
Παλεύουμε ενάντια σε ένα σύστημα που κα-
ταστρέφει τον πλανήτη μέσα από το κυνήγι
του κέρδους και τους ανταγωνισμούς.

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

Παλεύουμεγια
ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ
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ΤΕΤΑΡΤΗ 9/3
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/3
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Πλ. Μερκούρη 7μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Πλ. Λαού 6.30μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 7μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου και Βεΐκου 7μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Πλατεία Δούρου 6μμ
Ν. ΣΜΥΡΝΗ Πλατεία ΑΒ 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 12/3
ΚΥΨΕΛΗ 
Φωκίωνος Νέγρη Γερμανός 11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 12μ
ΠΑΤΗΣΙΑ Σκλαβενίτης Πατησίων 12μ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 12μ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου 12μ
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ HΣΑΠ 12μ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
Ματζαγριωτάκη και Θησέως 11πμ
ΚΟΥΚΑΚΙ 
Γεωργάκη Ολυμπίου 12.30μμ
Κ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
ΗΣΑΠ Σκλαβενίτης 12μ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 
ΑΒ Πλατεία Εθν. Αντίστασης 11.30πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 11.30πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Πλ. Βαρνάβα 12μ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 11.30πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Δημοτική Αγορά 12μ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
Μουσείο ΕΑΜ Πεζόδρομος 12μ
ΙΛΙΟΝ 
Βιολογική Λαϊκή Πάρκο Τρίτση 12μ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 12μ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
Τζάντε Πετρουπόλεως 12μ
Ν. ΙΩΝΙΑ Λεωφ. Ηρακλείου Οργανι-
σμός Νεότητας 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 12μ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Πλατεία Εβερεστ 12μ
ΝΙΚΑΙΑ Λαϊκή 12μ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος με Καραΐσκου 12μ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ Άγαλμα Λαμπράκη 11πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ 
Μαρτίου με Παπαναστασίου 11πμ
ΚΑΜΑΡΑ Σβώλου με Γούναρη 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
Λαϊκή Ξηροκρήνης 11πμ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Πεζόδρομος 11πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Μινώος 11πμ
ΞΑΝΘΗ Πλατεία 11πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 1.30μμ
ΒΟΛΟΣ
Πλατεία Αγ. Νικολάου 11.30πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 12μ
ΠΑΤΡΑ Πλ Γεωργίου 11.30πμ

Εξορμήσεις
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ΚΕΕΡΦΑ Περιστέρι 
Τετάρτη 9/3, 7 μμ, 
Καφέ Στουπί (Δελφών 4, κάθετη πε-
ζοδρ. Εθνικής Αντιστάσεως)
Ομιλητές/τριες: 
Τζαβέντ Ασλάμ, πρόεδρος Πακιστανικής
Κοινότητας Ελλάδας-Η Ενότητα, Νίκος
Κοτρώτσιος, Σύλλογος Δασκάλων Αιγά-
λεω, Λευτέρης Σιδερής, Ένωση Γονέων
Περιστερίου, Μαρία Καστελιώτη, φοιτή-
τρια Φιλοσοφικής, Ματίνα Τριανταφύλ-
λου, Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Περιστερίου, Πέτρος Κωνσταντίνου,
συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ

ΚΕΕΡΦΑ Πειραιάς 
Τετάρτη 9/3, 7μμ, 
Γραφεία Δημοτ. Κοινότητας 
(Δραγάτση 1Α)
Ομιλητές/τριες: 
Θανάσης Διαβολάκης, δημοτικός σύμ-
βουλος Πειραιά-Ανταρσία στο Λιμάνι,
Μαρία Ζαχαρία, γραμ. Εργατικού Κέν-
τρου Πειραιά, Χαζρά Χαν, πρόσφυγας
στρατόπεδο Σχιστού, Νίκος Αγαπάκης,
Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών Πειραιά,
Γιώργος Γαλάνης, μέλος ΔΣ ΣΕΠΕ Πει-
ραιά «η Πρόοδος», Μαρία Ανδρέου, εκ-
παιδευτικός ΚΕΕΡΦΑ Πειραιά

ΚΕΕΡΦΑ Πετράλωνα 
Τετάρτη 9/3, 7 μμ, 
καφέ Αυλή των Πετραλώνων
Ομιλητές/τριες: 
Ηλίας Μούρης, πρόεδρος Ε’ ΕΛΜΕ,
Λουίζα Γκουλιαμάκη, φωτορεπόρτερ,
Βασίλης Κουκαλάνι, ηθοποιός, Rita Bim-
bou, μέλος επιτροπής προσφύγων στρα-
τοπέδου Ελαιώνα, Αντώνης Σκαρπέλης,
ΔΣ ΕΚΑ, Γιάννης Σηφακάκης, συντονι-
στικό ΚΕΕΡΦΑ. Συντονίζει ο Γιάννης Οι-
κονόμου, μεταφραστής

ΚΕΕΡΦΑ Πατήσια – Γαλάτσι – Κυψέλη 
Πέμπτη 10/3, 7μμ, 
θέατρο ΕΚΣΤΑΝ (Καυτατζόγλου 5 Πατή-
σια)
Ομιλητές/τριες: 
Relildis Aye Mboh, πρόεδρος του Afri-
can Women’s Voice, Sheik Gias, Ένωση
για τα Δικαιώματα Απόδημων Μπαγ-
κλαντές Τμήμα Ελλάδας, Μπάμπης Κό-
κλας, πρόεδρος Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας, Έλλη
Ζώτου, δημοσιογράφος, Στέλιος Μιχαη-
λίδης, ΚΕΕΡΦΑ

ΚΕΕΡΦΑ Μαρούσι 
Πέμπτη 10/3, 7 μμ, 
Δημαρχείο Μαρουσιού 
Ομιλητές/τριες: 
Sohrab Afshar, πρόσφυγας από το Αφ-
γανιστάν, Στέφανος Γανωτής, εκπαιδευ-
τικός/πρώην υπεύθυνος εκπαίδευσης
στρατοπέδου Μαλακάσας, Δημήτρης
Πολυχρονιάδης, πρόεδρος ΣΕΠΕ Αμα-
ρουσίου-Συντονιστικό ΚΕΕΡΦΑ, Λευτέ-
ρης Μαγιάκης, Δημ. Συμβ. Αμαρουσίου,
Αφροδίτη Φράγκου, δημοσιογράφος/Δη-
μοτικός Σύμβουλος

ΚΕΕΡΦΑ Βόλου
• Πέμπτη 10/3, 5 μμ, 
Αρχιτεκτονική
Ομιλητής: 
Τάσος Τσιούνης, φοιτητής
• Πέμπτη 17/3, 7.30 μμ, 
Θόλος
Ομιλητές: 
Παναγιώτης Χαρίτος, πρόεδρος Ελλή-
νων Ρομά Θεσσαλίας – Ρομά Χωρίς Σύ-
νορα, Τάσος Τσιούνης, φοιτητής

ΚΕΕΡΦΑ Αμπελοκήποι – Γκύζη 
Παρασκευή 11/3, 7μμ, 
καφέ Μύρτιλο
Ομιλητές/τριες: 

Δημήτρης Ζώτος, δικηγόρος - πολιτική
αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυγής,
Γιώργος Γιουλός, Κοινωνικό Πολύκεν-
τρο ΑΔΕΔΥ-γονέας 26 Γυμνάσιο Αθή-
νας, Ίγκεμπρογκ Μπέγκελ,
δημοσιογράφος, Εύα Ηλιάδη, εκπαιδευ-
τικός

ΚΕΕΡΦΑ Ν. Ιωνία – Ν. Ηράκλειο 
Παρασκευή 11/3, 7 μμ, 
Πολύκεντρο δήμου Ηρακλείου (Κουν-
τουριώτου και Νεότητας)
Ομιλητές/τριες: 
Νάσος Μπράτσος, δημοσιογράφος /συγ-
γραφέας, Τζαβέντ Ασλάμ, πρόεδρος Πα-
κιστανικής Κοινότητας Ελλάδας “Η
Ενότητα”, Αιμιλία Τζίβα, επικεφαλής
«Δικτύου Πολιτών Ηρακλείου», Τζίμης
Κυριαζοπούλος, μαθητής, Νεκτάριος
Χάινταρ, ΚΕΕΡΦΑ. Συντονίζει η Δήμητρα
Λιναρδάκη, δικηγόρος

ΚΕΕΡΦΑ Χανιά 
Παρασκευή 11/3, 6μμ, 
Εργατικό Κέντρο
Ομιλητής: 
Σεραφείμ Ρίζος, μέλος ΔΣ ΣΕΠΕ Χανίων 

ΚΕΕΡΦΑ Ηράκλειο 
Παρασκευή 11/3, 6μμ, 
Εργατικό Κέντρο 
Ομιλητές/τριες: 
Γιάννης Βαλαής ΚΕΕΡΦΑ, Αμπντουλάχ
Μπαγιαντούχ, πρόσφυγας από Συρία

ΚΕΕΡΦΑ Ίλιον – Πετρούπολη 
Σάββατο 12/3, 6.30 μμ, 
καλλιτεχνικό καφενείο Πολιτιστικού Κέν-
τρου Ιλίου Μελίνα Μερκούρη, 
Αγ. Φανουρίου 99 
Ομιλητές/τριες: 
Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος - πολι-
τική αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυγής,
Κατερίνα Πατρικίου, γραμματέας Συλλό-

γου Εργαζομένων Νοσοκομείου Άγιος
Σάββας, Χρήστος Κουρνιώτης, μέλος ΔΣ
ΕΛΜΕ Α. Λιοσίων, Sheik Gias, Ένωση για
τα Δικαιώματα Απόδημων Μπαγκλαντές
Τμήμα Ελλάδας, Πέτρος Κωνσταντίνου,
συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ. Συντονίζει η
Δώρα Κομνηνού, εικαστικός-ΚΕΕΡΦΑ

ΚΕΕΡΦΑ Καλλιθέα 
Σάββατο 12/3, 6 μμ, 
Δημαρχείο
Ομιλητές/τριες: 
Αργυρή Ερωτοκρίτου, ΔΣ Σωματείου
Εργαζ/νων νοσ/μείου Γεννηματάς,
Νίκος Ξεντές, Δημοτικός Σύμβουλος
«Μία πόλη στο δρόμο», Emma Michele
Noualal, Κοινότητα Καμερούν, εκπρόσω-
πος ΕΛΜΕ Καλλιθέας, Γιάννης Σηφακά-
κης, συντονιστικό ΚΕΕΡΦΑ

ΚΕΕΡΦΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης 
Σάββατο 12 Μαρτίου, 7.00μμ, 
Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Τούμπας 
Ομιλητές/τριες: 
Γιώργος Μπαντής, Πρόεδρος Πανελλή-
νιου Σωματείου Αμοιβόμενων Ποδοσφαι-
ριστών/τριών, Γιώργος Τσιάκαλος,
ομότιμος καθηγητής παιδαγωγικής ΑΠΘ,
Παύλος Νεράτζης, δημοσιογράφος,
Μιμή Μουτομπά, προσφύγισσα από το
Κονγκό, Μανώλης Αρίδας, πρόεδρος Δ'
ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης, Γιάννης Κούτρας,
μέλος ΔΣ ΕΝΙΘ - Σ.Ε. Ιπποκρατείου ΓΝΘ

ΚΕΕΡΦΑ Νίκαιας 
Κυριακή 13/3, 7μμ, 
Πολυχώρος Μάνος Λοΐζος
Ομιλητές/τριες: 
Τασούλα Δημητριάδου, Γραμματέας
Συλλόγου Γονέων 4ου Λυκείου Νίκαιας,
Φατμά Σιμπουκι, προσφύγισσα από την
Αλγερία, Τζαβέντ Ασλάμ πρόεδρος Πα-

κιστανικής κοινότητας Ελλάδας “Η Ενό-
τητα”, Δημήτρης Ζώτος, δικηγόρος - πο-
λιτική αγωγή στη δίκη της Χρυσής
Αυγής, Κατερίνα Θωίδου, Δημοτική Σύμ-
βουλος Νίκαιας-Ρέντη

ΚΕΕΡΦΑ Εξάρχεια 
Κυριακή 13 Μάρτη, 7.30μμ, 
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒΑ,
Ομιλητές/τριες: 
Ίγκεμποργκ Μπέγκελ, δημοσιογράφος,
Ανδριάννα Μπιρμπίλη, Ομάδα Απόδρα-
σης στο Λόγο και τη Τέχνη, Αλεξάνδρα
Πολιτάκη, ερευνήτρια - πολ. Επιστήμο-
νας, Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής
ΚΕΕΡΦΑ

KEEPΦA Παγκράτι – Βύρωνας 
Kυριακή 13/3, 6μμ
Ταπητουργείο 
Ομιλητές/τριες:
Κώστας Μανταίος, ΔΣ ΣΦΕΑ '67-'74,
Μαρία Χαρχαρίδου, ΔΣ ΓΝΑ Γεννηματάς,
Χρήστος Νοβακόπουλος, Μαθητής 5ου
ΓΕΛ Βύρωνα, Γιάννης Σηφακάκης, Συντο-
νιστικό ΚΕΕΡΦΑ. Συντονίζει η Ήλια Ια-
τρού, ΔΣ Συλλόγου Γονέων 3ου
Γυμνασίου

ΚΕΕΡΦΑ Ξάνθης
Κυριακή 13/3, 7μμ, 
καφέ Βυζάντιο 
Ομιλητές/τριες: 
Τζεμαλή Μηλιαζήμ, δάσκαλος, Μαρία
Λουκοπούλου ΕΛΜΕ Ξάνθης, μέλος Συλ-
λόγου Φοιτητών Ξάνθης, Λέανδρος Μπό-
λαρης, συγγραφέας, ιστορικός

ΚΕΕΡΦΑ ΠΆΤΡΑ 
Δευτέρα 14/3, 7μμ, 
αίθουσα ΕΒΕ Αράτου 21  
Ομιλητές: 
Γιάννης Αγγελόπουλος, συνδικαλιστές
από την Υγεία και την εκπαίδευση

Εκδηλώσεις-δράσεις KEΕΡΦΑ - Οργανώνουμε τις 19 Μάρτη



Μάχη ενάντια στις απολύσεις
δίνουν χιλιάδες εργαζόμε-
νοι/ες με Συμβάσεις Ορι-

σμένου Χρόνου (ΣΟΧ) στα νοσοκο-
μεία. Παρότι καλύπτουν πάγιες και
διαρκείς ανάγκες, η κυβέρνηση έχει
αποφασίσει να τους πετάξει στο
δρόμο για να φέρει στη θέση τους
εργολάβους. Η απόλυσή τους θα εί-
ναι ένα ακόμα μεγάλο χτύπημα στο
ΕΣΥ.

Πρόκειται για 8.000 περίπου ερ-
γαζόμενους και εργαζόμενες στις
υπηρεσίες καθαριότητας, σίτισης
και φύλαξης που δουλεύουν πολλά
χρόνια στα νοσοκομεία. Απέναντι
στην επίθεση, όλες οι απεργιακές
κινητοποιήσεις των υγειονομικών εί-
χαν στο κέντρο τους το αίτημα «Μό-
νιμη και σταθερή δουλειά για όλους
και όλες – Έξω οι εργολάβοι από τα
νοσοκομεία». Στην τελευταία πανελ-
λαδική πανυγειονομική απεργία στις
23 Φλεβάρη, η παρουσία των συμ-
βασιούχων  ήταν πολύ μαζική.

Η μάχη έχει απλωθεί σε μια σειρά νοσοκο-
μεία σε όλη τη χώρα. Οι εργαζόμενοι/ες ΣΟΧ
στο Κρατικό Νίκαιας προχωρούν σε καθημερι-
νές σχεδόν κινητοποιήσεις. Με απόφαση συ-
νέλευσης, πραγματοποιούν δίωρες στάσεις
εργασίας τόσο στην πρωινή όσο και την απο-
γευματινή βάρδια που συνδυάζουν με μαζικές
συγκεντρώσεις στο προαύλιο. Στο πλευρό
τους βρίσκονται και μόνιμοι συνάδελφοι/ισσές
τους από όλες τις ειδικότητες. Στις 8 Μάρτη
συγκεντρώνονται στην πύλη του νοσοκομείου
στις 12μ για συμμετοχή στη διαδήλωση.

Στάση εργασίας και συγκέντρωση έξω από
το νοσοκομείο του Άγιου Ανδρέα στην Πάτρα
πραγματοποίησε την 1η Μάρτη και το Σωμα-
τείο Καθαριστριών της πόλης. «Η κυβέρνηση
της ΝΔ διά του αντιπροσώπου της κ.Πλεύρη,
στις 31/3 μας απολύει μετά από 15 και 20 χρό-
νια εργασίας. Οι απολύσεις αυτές για εμάς τις
έμπειρες καθαρίστριες είναι ανήθικες, παρά-
νομες», ανάφεραν στην ανακοίνωσή τους.

«Καλούμε όλους τους φορείς της Πάτρας, σω-
ματεία εργαζόμενων, τοπικούς άρχοντες και
τους βουλευτές του νομού μας και το εργατι-
κό κέντρο να παραβρεθούν στο πλευρό μας,
για να σταματήσουμε αυτή τη λαίλαπα που
κρέμεται πάνω από τα κεφάλια μας».

Πίεση
Στη Διοίκηση του νοσοκομείου τους βρέθη-

καν την ίδια μέρα μαζικά και εργαζόμενοι/ες
ΣΟΧ του ΚΑΤ μαζί με το Σωματείο Εργαζόμε-
νων. «63 εργαζόμενοι με ΣΟΧ του νοσοκομεί-
ου που απασχολούνται στις υπηρεσίες σίτισης
και φύλαξης βρίσκονται στο χείλος της απόλυ-
σης», ανέφερε το Σωματείο. «Η διοίκηση του
νοσοκομείου υπό την πίεση της μαζικής συμ-
μετοχής των εργαζομένων αναγκάστηκε να
δεσμευτεί ότι θα αποστείλει έγγραφο αιτούμε-
νη παράταση των συμβάσεων των εργαζόμε-
νων».

Ο αγώνας χρειάζεται κλιμάκωση. Όπως

αναφέρει η ανακοίνωση
του Συντονιστικού Νοσο-
κομείων με αφορμή τις
καθημερινές κινητοποι-
ήσεις στο Κρατικό Νί-
καιας: «Η οικονομοτεχνι-
κή μελέτη που έγινε το
2019 για την καθαριότητα
του Κρατικού Νοσοκομεί-
ου Νίκαιας, δείχνει ότι το
Νοσοκομείο έχει όφελος
8.051 ευρώ  σε σχέση με
τους εργολάβους. Οι ερ-
γολάβοι είναι τα αρπαχτι-
κά του δημόσιου πλού-
του, που κερδίζουν στις
πλάτες των εργαζομένων
και των ασθενών. Επι-
στροφή στον εργολάβο

σημαίνει ότι θα καταπατούν ανεξέλεγκτα συμ-
βάσεις, ωράρια και κάθε είδους εργασιακά δι-
καιώματα, έχοντας τις πλάτες του υπουργείου
Υγείας και των εκάστοτε διοικητών.

Γι’ αυτό ο αγώνας των εργαζόμενων ΣΟΧ εί-
ναι υπόθεση όλων των εργαζόμενων στα νο-
σοκομεία. Είναι υπόθεση των χιλιάδων συμβα-
σιούχων εργαζόμενων, επικουρικών και ΟΑΕΔ,
που βρίσκονται και αυτοί στον αέρα παρά τα
ψέματα που τους πουλήσανε στην αρχή της
πανδημίας για δήθεν μονιμοποίηση. Είναι υπό-
θεση των γιατρών, αφού ο Πλεύρης δήλωσε
ανοιχτά ότι πλέον αντί να προσλάβει γιατρούς
στα νοσοκομεία, θα βάλει μέσα τους ιδιώτες
γιατρούς. Είναι υπόθεση των ασθενών, που θα
είναι αναγκασμένοι να βάζουν βαθιά το χέρι
στην τσέπη, για να καλύψουν το κόστος νοση-
λείας μέσα στα ίδια τα δημόσια νοσοκομεία.
Το επόμενο διάστημα ο αγώνας χρειάζεται να
κλιμακωθεί σε όλα τα νοσοκομεία».
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ΕΥΟΣΜΟΣ

Παράσταση διαμαρτυρίας στο Κέν-
τρο Υγείας Ευόσμου πραγματοποί-

ησαν την Παρασκευή 4 Μάρτη υγειονο-
μικοί του Συντονιστικού Νοσοκομείων
Θεσσαλονίκης, μέλη συλλογικοτήτων
της περιοχής, εκπρόσωποι κομμάτων
της αριστεράς. Οι συγκεντρωμένοι
απαίτησαν την ανάκληση της αυθαίρε-
της και παράνομης απόλυσης της Μα-
ρίας Καμνορόκα, εργαζόμενης συμβα-
σιούχου του ΟΑΕΔ, από την 3η ΥΠΕ για
δήθεν «προβληματική συμπεριφορά». Η
διοίκηση του Κέντρου Υγείας απέκλεισε
την είσοδο με την αστυνομία, ωστόσο
δεν κατάφερε να εμποδίσει αντιπροσω-
πεία της συγκέντρωσης να εισέλθει στο
χώρο και να εκφράσει την αντίθεσή της
στην απόλυση.

Η εργαζόμενη παρέλαβε την καταγ-
γελία της σύμβασής της από τη διοίκη-
ση της ΥΠΕ στις 14 Φλεβάρη, λίγες μέ-
ρες μετά τη δημοσίευση της απόφασης
για την πέμπτη κατά σειρά ανανέωση
των συμβάσεων των εργαζόμενων
ΟΑΕΔ. «Εργάζομαι τέσσερα χρόνια στο
ΚΥ Ευόσμου και είμαι μονογονεϊκή οικο-
γένεια. Η απόλυσή μου γίνεται ξεκάθα-
ρα λόγω της συνδικαλιστικής μου δρά-
σης στο χώρο», μας είχε δηλώσει η Μα-
ρία Καμνορόκα στο προηγούμενο φύλ-
λο της Εργατικής Αλληλεγγύης, περι-
γράφοντας το πώς στοχοποιήθηκε και
κυνηγήθηκε.

Πρόκειται, όπως εξηγεί το Συντονιστι-
κό Νοσοκομείων, για μια «παράνομη
απόλυση. Η  κυβέρνηση είχε αναγκα-
στεί να νομοθετήσει ρητά πως απαγο-
ρεύεται στους φορείς που απασχολούν
συμβασιούχους του ΟΑΕΔ να προχω-
ρούν σε καταγγελία της σύμβασης,
αφού αυτό μπορεί να γίνει μόνο με από-
φαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ. Η διοίκηση της
3ης ΥΠΕ έρχεται να καταπατήσει αυτήν
την πρόβλεψη, αλλά και κάθε προβλε-
πόμενη διαδικασία για την καταγγελία
σύμβασης υγειονομικού προσωπικού.
Έρχεται σε συνέχεια της απόλυσης των
δύο συμβασιούχων του ΟΑΕΔ πριν από
δύο χρόνια από το Νοσοκομείο Παπα-
γεωργίου οι οποίοι μετά από ένα ευρύ-
τατο κύμα συμπαράστασης από τα σω-
ματεία της Υγείας δικαιώθηκαν και τε-
λεσίδικα από το δικαστήριο, και μετά
από απόφαση του ΟΑΕΔ επέστρεψαν
στο πρόγραμμα και εργάζονται πλέον
στο Νοσοκομείο Παπανικολάου.

Οι συμβασιούχοι του ΟΑΕΔ όπως και
οι επικουρικοί και κάθε ελαστικά εργα-
ζόμενος είναι αυτοί που κρατούν τα νο-
σοκομεία ανοιχτά μετά από δύο χρόνια
πανδημίας, περικοπών και μείωσης
προσωπικού. Δεν περισσεύει κανένας
και καμία. Παλεύουμε για τη μονιμοποί-
ηση όλων». Ανακοίνωση συμπαράστα-
σης έχει κυκλοφορήσει και η ΕΝΙΘ.

Πάλη για μονιμοποίηση 
όλων των συμβασιούχων

Έξω η αστυνομία από τα Νοσοκομεία!

Παράνομη
απόλυση

Οργή σε όλους τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία έχει προκαλέσει
η σύλληψη επικουρικής γιατρού από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο

Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 4/3, μετά το θάνατο νοσηλευόμενης
ασθενούς. Η αστυνομία μπήκε, με εντολή εισαγγελέα, μέσα στο νοσο-
κομείο και συνέλαβε τη γιατρό εν ώρα εργασίας, κρατώντας τη στη συ-
νέχεια για να περάσει αυτόφωρο την Τρίτη 8/3 (λόγω Σαββατοκύριακου
και Καθαράς Δευτέρας), πέντε μέρες μετά! 

«Οι υγειονομικοί που δίνουν καθημερινά την ζωή τους μέσα σε ασφυ-
κτικές συνθήκες ελλείψεων προσωπικού και υποδομών για την απρό-
σκοπτη λειτουργία των Δημόσιων μονάδων υγείας, οι ήρωες της πρώ-
της γραμμής που κράτησαν όρθιο το ΕΣΥ στα 2 χρόνια της πανδημίας,
είναι απαράδεκτο να αντιμετωπίζονται τώρα ως εγκληματίες του κοινού
ποινικού κώδικα», αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΝΙΘ, που την ίδια τη μέ-
ρα της σύλληψης βρέθηκε μαζί δεκάδες γιατρούς και νοσηλευτές του
ΨΝΘ και άλλων νοσοκομείων έξω από το Α.Τ. Παύλου Μελά, απαιτώτας
την άμεση απελευθέρωση της γιατρού. Την ίδια ώρα παρέμβαση στους
υπουργούς Υγείας και Προστασίας του Πολίτη έκανε η ΟΕΝΓΕ, ενώ
ανακοίνωση συμπαράσταση κυκλοφόρησε και ο Ιατρικός Σύλλογος
Θεσσαλονίκης.

Για τα γεγονότα ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, δή-
λωσε: «Θα πάμε και φυλακή που μας έχουν αφήσει, δύο νοσηλευτές και
ένας γιατρός να προσφέρουν φροντίδα σε 30 διεγερτικούς ασθενείς...

Γιατί δεν συνέλαβαν τους διοικούντες το ψυχιατρικό νοσοκομείο;  Συνέ-
λαβαν την επικουρική γιατρό που δεν ήταν καν παρούσα στο περιστατι-
κό».

«Είναι απαράδεκτο να μπαίνει η αστυνομία μέσα σε ένα νοσοκομείο
και να συλλαμβάνει έναν εργαζόμενο την ώρα της δουλειάς του», μας
είπε η Κατερίνα Αβραμίδου, εργαζόμενη στο ΨΝΘ. «Η συγκεκριμένη
συνάδελφος έχει μικρό παιδί, είναι πολύ αξιόλογη και σαν γιατρός και
σαν άνθρωπος, πάντα κοντά στον άρρωστο και στους συναδέλφους
της. Για τα όποια τραγικά περιστατικά συμβαίνουν στα νοσοκομεία, ει-
δικά στα ψυχιατρικά, ευθύνεται η κατάσταση που αυτά λειτουργούν.
Μιλάμε για τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές.

Οι εργαζόμενοι/ες δίνουμε το 100% για τους ασθενείς μας, αλλά οι
συνθήκες είναι αντίξοες. Οι απογευματινές και βραδινές βάρδιες βγαί-
νουν με δυο άτομα για δεκάδες ασθενείς γιατί δεν γίνονται προσλή-
ψεις. Δεν επαρκούσαμε ποτέ, πόσω μάλλον επί πανδημίας που οι ανάγ-
κες αυξάνονται. Από τότε που το Ψυχιατρικό συνδέθηκε με το Παπανι-
κολάου, η χρηματοδότηση είναι μειωμένη. Το προσωπικό λόγω συντα-
ξιοδοτήσεων, παραιτήσεων, μετακινήσεων, αναστολών κλπ μειώνεται
επίσης συνεχώς. Η κατάσταση είναι επικίνδυνη για ασθενείς και εργα-
ζόμενους. Οργανώνουμε κινητοποίηση την Τρίτη το πρωί στη Διοίκηση
του Νοσοκομείου».

Λ.Β.

23/2, Αθήνα, Πανυγειονομική απεργία. Φωτό: Μάνος Νικολάου
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ΚΑΒΑΛΑ-ΛΑΡΚΟ-COSCO

Να προχωρήσει 
ο συντονισμός
Αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις

τους ενάντια στις απολύσεις δηλώνουν οι εργαζόμε-
νοι της ΛΑΡΚΟ και της Καβάλας σε Πετρέλαια και Λιπά-
σματα, μετά και τη μαζική συμμετοχή τους στη μεγαλει-
ώδη πανεργατική κινητοποίηση στις 26/2. 

Το πλάνο της κυβέρνησης για το ξεπούλημα της ΛΑΡ-
ΚΟ με τους όρους των επενδυτών και τα σχέδια της
Energean στον Πρίνο για ευέλικτο προσωπικό με ατομι-
κές συμβάσεις δεν μπορούν να προχωρήσουν κάτω από
την πίεση των εργατικών αντιστάσεων. Και οι επιπτώσεις
είναι τρομερές για τα κέρδη τους. Η ΛΑΡΚΟ και τα Πε-
τρέλαια έχουν σταματήσει τη λειτουργία τους την ώρα
που η τιμή του νικελίου καλπάζει σε τρελούς ρυθμούς,
μεγαλύτερους ακόμα και από αυτούς του πετρελαίου
που πλησιάζει πλέον τα 120$ το βαρέλι.

«Η ΛΑΡΚΟ έχει δυνατότητα να παράξει 60 τόνους νικελί-
ου την ημέρα, δηλαδή 1.800.000$, δηλαδή 650.000.000$
το χρόνο και αν διπλασιαστούν ξεπερνούν το δισεκατομ-
μύριο», τονίζουν τα σωματεία της ΛΑΡΚΟ σε ανακοίνωσή
τους στις 4/3. Μετά από τέσσερις μέρες η τιμή έχει ήδη
σχεδόν διπλασιαστεί. Είναι πολλά τα λεφτά για να αφή-
σουν αδιάφορους τους επενδυτές. Κι όμως η κυβέρνηση
επιμένει στην υποκρισία ότι είναι ζημιογόνα για το Δημό-
σιο και ότι είναι αναγκαίο να την «ξεφορτωθεί». Γι’ αυτό
σπεύδει σε νομοθετικές ρυθμίσεις και απόλυση όλων των
εργαζόμενων για να την δώσει έτοιμη προς εκμετάλλευση
στα αρπακτικά της αγοράς.

Μηνύματα συμπαράστασης
Εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ, με πανό και προκηρύξεις,

οργάνωσαν στις 4/3 μαζική εξόρμηση στα διόδια της
Θήβας για να ενημερώσουν τους περαστικούς για τον
αγώνα τους, εισπράττοντας μαζικά μηνύματα συμπαρά-
στασης. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται νέο κατέβα-
σμά τους στο Υπουργείο Εργασίας, όταν η υπόθεσή
τους φτάσει στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας.

«Έκλεισαν δύο μήνες από τότε που οι εργαζόμενοι
προχώρησαν σε νομιμότατη επίσχεση εργασίας, επικα-
λούμενοι ανασφαλείς συνθήκες σε χερσαίες & θαλάσ-
σιες εγκαταστάσεις…», υπογραμμίζει το σωματείο εργα-
ζομένων της Kavala Oil. «Η εταιρεία θεωρώντας ότι μπο-
ρεί να διχάσει το σωματείο των εργαζομένων, ακολού-
θησε πολιτική εκβιασμών και προπαγάνδας, φτάνοντας
στο σημείο να έχει απολύσει σταδιακά τα 4/5 των εργα-
ζομένων, ελπίζοντας σε μια ύστατη υπαναχώρησή τους!
Τουναντίον, το μόνο που επετεύχθη ήταν η συσπείρωση
των εργαζομένων, οι οποίοι αντιλαμβανόμενοι για πολ-
λοστή φορά τις μεθόδους παραπλάνησης της εταιρείας,
παρέμειναν στο ύψος των περιστάσεων».

Το αδιέξοδο της κυβέρνησης για το πώς θα καταφέρει
να τσακίσει αυτούς τους αγώνες είναι προφανές. Κάθε
βήμα της έφερε τα αντίστροφα αποτελέσματα. Στα Πε-
τρέλαια η εισβολή των ΜΑΤ τον περασμένο Δεκέμβρη
φούντωσε μια φωτιά που απλώθηκε σε όλη την Καβάλα,
ενώ η επίσπευση των απολύσεων στη ΛΑΡΚΟ έχει κατε-
βάσει στον δρόμο ολόκληρες περιοχές για μέρες. Τώρα
είναι η ώρα να συνεχιστεί ο απεργιακός συντονισμός
από την Καβάλα μέχρι τη Λάρυμνα και το λιμάνι του Πει-
ραιά που ξεκίνησε στις 26/2 ενάντια στις απολύσεις και
τις ιδιωτικοποιήσεις. Για να διώξουμε τους κερδοσκό-
πους επενδυτές και την κυβέρνηση του Μητσοτάκη που
τους τα δίνει όλα. Και να βάλουμε στη θέση τους τον
συλλογικό έλεγχο από τους ίδιους τους εργάτες, που
θα διασφαλίσει τις δουλειές και την ανάπτυξη προς όφε-
λος της πλειοψηφίας της κοινωνίας.

Μάνος Νικολάου

Σε Γενική Συνέλευση με κεντρικό θέ-
μα τις συλλογικές συμβάσεις προ-
χωράει το Συνδικάτο Επισιτισμού-

Τουρισμού ν. Αττικής την Παρασκευή 11/3
στις 4.30μμ στο ξενοδοχείο Novotel. Στις
2/3 προηγήθηκαν κινητοποιήσεις του κλά-
δου σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χανιά, Ηρά-
κλειο, Ρέθυμνο και Ρόδο. Η κλιμάκωση
των κινητοποιήσεων με απεργίες για να
επιβληθεί στους μεγαλοξενοδόχους και
τα αφεντικά του επισιτισμού η εφαρμογή
της συλλογικής σύμβασης και οι αυξήσεις
στους μισθούς είναι μονόδρομος για να
μην πληρώσουν οι εργαζόμενοι τα σπα-
σμένα της ακρίβειας και του πολέμου.

Το αντικαπιταλιστικό δίκτυο εργαζομέ-
νων στον Επισιτισμό-Τουρισμό “Καμαριέ-
ρα” καλεί σε μαζική συμμετοχή στη συνέ-
λευση του Συνδικάτου στις 11/3 τονίζον-
τας: «Η συλλογική μας προσπάθεια τα τε-
λευταία χρόνια πρέπει να συνεχίσει με την
επιβολή μιας αξιοπρεπούς συλλογικής
σύμβασης. Όσο και αν η προσπάθεια αυ-
τή σαμποτάρεται από την ηγεσία της ομο-
σπονδίας, φάνηκε ότι κανείς δε μπορεί να
αρνηθεί ούτε την ανάγκη να παλέψουμε
για αυξήσεις ούτε τη δυναμική που υπάρ-

χει για να πετύχουμε νίκες. Οι γυναίκες
συναδέλφισσες γνωρίζουν ακόμη καλύτε-
ρα την ανάγκη αυτή. Γι αυτό διαδηλώσα-
με με περισσότερα πανό συνδικάτων από
κάθε άλλη φορά, μαζί κατά χιλιάδες στις
8 Μάρτη, σε έναν κλάδο που η μισθολογι-
κή ανισότητα συναντά τη σεξιστική παρε-
νόχληση στο χώρο εργασίας... Με μια με-
γάλη απεργία στις 6 του Απρίλη που ήδη
αποφασίζεται από συνδικάτα μπορούμε
να πιάσουμε αυτό το νήμα.

Μάχη
(Και) αυτή η σύμβαση δεν κερδίζεται με

σκέτη διαπραγμάτευση δια αντιπροσώ-
πων, κερδίζεται με μάχη πριν και κατά τις
ημέρες συζήτησής της. Μάλλον κανείς δε
θυμάται πότε κάναμε τελευταία φορά Πα-
νελλαδική ή Παναττική Απεργία με θέμα
τη βελτίωση των συμβάσεων, δεν είναι να
απορεί κανείς που έχουμε στην ουσία
συμβάσεις με ρυθμούς και ξεπουλήματα
των όρων εργασίας μας τύπου 2012. Η
πιο μεγάλη ακρίβεια συναντά πάνω μας
τους μισθούς της πιο σκληρής λιτότητας
που γνώρισε η εργατική τάξη. Η ώρα να
αλλάξει αυτό ήταν χθες και χρειάζεται

όλες και όλοι να δουλέψουμε στην κατεύ-
θυνση της μάχης για μεγάλες αυξήσεις
ώστε να δείξουμε το δρόμο ενάντια στην
ακρίβεια σε κάθε συνάδελφο/ισσα.

Η ακρίβεια όμως δεν είναι ώριμο φρούτο
που απλά πέφτει στα κεφάλια μας. Αυτό
φαίνεται με τη φρίκη του πολέμου που ξα-
ναέρχεται στη γειτονιά μας. Οι ιμπεριαλι-
στικοί ανταγωνισμοί σπέρνουν πόνο στην
εργατική τάξη στην Ουκρανία, την ΕΕ και
τη Ρωσία με κάθε τρόπο. Γι’ αυτό η αντίθε-
σή μας στα στρατόπεδα των μακελάρηδων
του Πούτιν, του ΝΑΤΟ/της ΕΕ πρέπει να εί-
ναι δεμένη με το αίτημα για ανοιχτά σύνο-
ρα για τους φτωχούς και για να σταματή-
σει στον πόλεμο η συμμετοχή της Ελλάδας
που τόσο απλόχερα ξεκίνησε η κυβέρνηση.
Να είμαστε με το πανό του Συνδικάτου το
Σάββατο 19 Μάρτη στις 3μμ στην Ομόνοια
στο συλλαλητήριο ενάντια στο ρατσισμό,
το φασισμό και τον πόλεμο».

Γενική Συνέλευση οργανώνει και το νεο-
σύστατο σωματείο στην efood στις 21/3
στις 6μμ (Βερανζέρου 1, 2ος όροφος) για
τον σχεδιασμό δράσεων του επόμενου
διαστήματος και τη διενέργεια εκλογών
του σωματείου.

ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Συνέλευση την Παρασκευή

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Μαζική 
η απεργία
Μεγάλη συμμετοχή είχε η 24ωρη απεργία της Ομοσπονδίας

Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας την Τετάρτη 2 Μάρτη, όπως
και οι συγκεντρώσεις στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στην
Αθήνα και στα Δικαστήρια στη Θεσσαλονίκη. Κεντρικές διεκδική-
σεις είναι οι μαζικές προσλήψεις και οι αυξήσεις στους μισθούς. 

«Έχουμε οργανώσει μια σειρά κινητοποιήσεων τους τελευταί-
ους τρεις μήνες. Η τελευταία απεργία είχε και αυτή επιτυχία»,
δήλωσε η Θάλεια Γεωργοπούλου.  «Χωρίς εμάς γρανάζι δεν γυρ-
νά, στα δικαστήρια τώρα η πάλη ξεκινά», φωνάζαμε με ενθουσια-
σμό στη συγκέντρωση. Στο τέλος αποφασίσαμε ότι τις επόμενες
ημέρες θα κάνουμε συνέλευση για να πάρουμε απόφαση για κλι-
μάκωση των απεργιακών μας δράσεων. Ό,τι έχουμε πετύχει μέ-
χρι τώρα το πετύχαμε γιατί βγήκαμε στον δρόμο. Μιλήσαμε επί-
σης για τον συντονισμό και με άλλους κλάδους που έχουν αιτή-
ματα όπως εμείς ενάντια σε αυτήν την κυβέρνηση. Προσωπικά
τόνισα επίσης ότι χρειάζεται να προχωρήσουμε σε δημιουργία
απεργιακού ταμείου.

Οι υπερωρίες μας δεν πληρώνονται, ενώ μας έχουν κόψει και
το επίδομα ειδικών συνθηκών. Είναι πολύ μεγάλος ο όγκος δου-
λειάς λόγω υποστελέχωσης. Εκτός από τη δουλειά γραφείου,
ταυτόχρονα κάνουμε δουλειά και φορτοεκφορτωτή, σηκώνοντας
πολλά βάρη χαρτιού από τις δικογραφίες, δέσιμο, πακετάρι-
σμα… και είμαστε όλοι σακαταμένοι με τενοντίτιδες, δισκοπάθει-
ες και κήλες. Και όλα αυτά πρέπει να τρέχεις να τα προλάβεις
για να μην περάσει το χρονικό όριο παραγραφής των αδικημά-
των. Υπάρχουν εργαζόμενοι που έχουν γίνει καρδιακοί. Ακόμα
και τη μέρα της απεργίας, μας “ξεφόρτωσαν” εκατοντάδες δικα-
στικές αποφάσεις για να μας βγάλουν την απεργία ξινή και να
τρέχουμε διπλά την επόμενη μέρα. Αλλά είμαστε αποφασισμένοι
να συνεχίσουμε τον αγώνα μας». 

Θεσσαλονίκη
«Μαζική ήταν η απεργιακή συγκέντρωση των δικαστικών υπαλ-

λήλων στα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης στις 2/3», περιγράφει ο Ευ-
κλείδης Μακρόγλου, δικηγόρος της Εναλλακτικής Πρωτοβου-
λίας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης. «Ακόμα πιο μαζική ήταν η συμμε-
τοχή στην ίδια την απεργία, με τα περισσότερα ακροατήρια του
Ειρηνοδικείου και Πρωτοδικείου να μην πραγματοποιούνται.

Είχε προηγηθεί μαζική γενική συνέλευση την Τρίτη 22/2 για την
οργάνωση της απεργίας, κατά την οποία αναδείχθηκαν τα χρόνια
προβλήματα του κλάδου που αφορούν την υποστελέχωση, τις πε-
ρικοπές και τον τεράστιο φόρτο εργασίας που καλούνται να αντι-
μετωπίσουν οι όλο και λιγότεροι δικαστικοί υπάλληλοι πανελλαδι-
κά. Κοινός τόπος της συζήτησης ήταν ότι η απεργία πρέπει να
έχει μεγάλη συμμετοχή και ότι θα χρειαστεί κλιμάκωση.

Τόσο στην απεργία, όσο και στη ΓΣ που προηγήθηκε, πραγμα-
τοποίησαν παρέμβαση μέλη της Εναλλακτικής Πρωτοβουλίας Δι-
κηγόρων, ενώ έθεσαν το ζήτημα και στο ΔΣ του Δικηγορικού
Συλλόγου Θεσσαλονίκης, πετυχαίνοντας να υπερψηφιστεί ψήφι-
σμα αλληλεγγύης στον αγώνα των δικαστικών υπαλλήλων. Το
παρών έδωσε και η Εργατική Αλληλεγγύη, καλώντας τις/τους
απεργούς σε κλιμάκωση με επόμενο σταθμό τη συμμετοχή στην
απεργιακή 8 Μάρτη».

2/3, Αθήνα, Απεργιακή συγκέντρωση δικαστικών υπαλλήλων.

Φωτό: Άγγελος Σπανόπουλος
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Λεφτά για την Υγεία
-Όχι για πόλεμο
Σε περίοδο εκλογικών μαχών

μπαίνουν τα Συνδικάτα της
Υγείας, διαδικασία που θα κο-

ρυφωθεί με τα συνέδρια της ΟΕΝΓΕ
και της ΠΟΕΔΗΝ στις 7-8-9 Απρίλη
και στις 25-26-27 Μάη αντίστοιχα.
Οι δυνάμεις του Συντονιστικού Νο-
σοκομείων στηρίζουν και συμμετέ-
χουν σε μια σειρά αγωνιστικά σχή-
ματα που κατεβαίνουν στις εκλογές
τόσο για την ανάδειξη νέων ΔΣ στα
Σωματεία Εργαζόμενων και τις Ενώ-
σεις Γιατρών όσο και για την ανά-
δειξη αντιπροσώπων στις δυο Ομο-
σπονδίες.

ΓΝΑ Γεννηματάς
Στις 21 και 22 Μάρτη γίνονται οι

εκλογές στο Σωματείο Εργαζόμε-
νων στο ΓΝΑ Γεννηματάς για νέο ΔΣ
και αντιπροσώπους στο συνέδριο
της ΠΟΕΔΗΝ. Η Αγωνιστική Πρωτο-
βουλία για την Ανατροπή συγκροτεί
ένα μαχητικό ψηφοδέλτιο «με συμ-
μετοχή συναδέλφων/ισσών από
όλες τις ειδικότητες και σχέσεις ερ-
γασίας, συμπεριλαμβανομένων των
εργαζόμενων σε αναστολή που πα-
λεύουμε να γυρίσουν στη δουλειά»,
μας είπε η Βασιλική Κανέλλου, βοη-
θός θαλάμου στα ΤΕΠ, συμβασιού-
χος με το πρόγραμμα των 4000 του
ΟΑΕΔ.

«Πάμε στις εκλογές με πολλά μέ-
τωπα ανοιχτά. Έχουμε να αντιμετω-
πίσουμε την απαξίωση του ΕΣΥ, το
ότι όλοι, εργαζόμενοι και ασφαλι-
σμένοι, θα πρέπει να βάλουμε το χέ-
ρι στη τσέπη για την περίθαλψη που
δικαιούμαστε. Έχουμε να αντιμετω-
πίσουμε τις ελαστικές σχέσεις εργα-
σίας και να δώσουμε τη μάχη της
μονιμοποίησης. Εμείς ως συμβασι-
ούχοι ΟΑΕΔ δώσαμε μάχη για να
γραφτούμε στο σωματείο και να
έχουμε τώρα το δικαίωμα να ψηφί-
σουμε και να είμαστε υποψήφιοι.
Γιατί παρότι είμαστε πια στον έκτο

χρόνο δουλειάς, συναντήσαμε πολ-
λά εμπόδια στο να είμαστε ενεργό
κομμάτι των σωματείων.

Έχουμε να παλέψουμε ενάντια
στην είσοδο των ιδιωτών στο ΕΣΥ.
Δεν είναι μόνο οι υπηρεσίες της σί-
τισης, της φύλαξης και της καθαριό-
τητας που θέλουν να δώσουν στους
εργολάβους. Είναι πολλά περισσό-
τερα τμήματα της νοσηλευτικής και
ιατρικής υπηρεσίας, στα οποία θέ-
λουν να βάλουν τους ιδιώτες. Έχου-
με να παλέψουμε συνολικά για δω-
ρεάν και δημόσια Υγεία. Τα υποκρι-
τικά ευχαριστώ της κυβέρνησης και
του υπουργείου δεν πληρώνουν το
ενοίκιο, ούτε εξασφαλίζουν την πε-
ρίθαλψη που έχουμε ανάγκη. Όλα
αυτά μπορούμε να τα ανατρέψουμε
αν μαζικοποιήσουμε τον αγώνα μας
και το σωματείο μας κι αν έχουμε
σαν Αγωνιστική Πρωτοβουλία μεγα-
λύτερη δύναμη μέσα σε αυτό. 

Η Αργυρή Ερωτοκρίτου και η Μα-
ρία Χαρχαρίδου, οι συναδέλφισσες
που εκπροσώπησαν την Αγωνιστική
Πρωτοβουλία στο ΔΣ του Σωματεί-
ου τα προηγούμενα χρόνια, έδωσαν
σκληρές μάχες. Για να είναι παρών
το Σωματείο σε όλες τις κινητοποι-
ήσεις, για να υπάρχει απάντηση σε
όλες τις επιθέσεις. Με τη δική τους
στήριξη καταφέραμε οι ΟΑΕΔ να γί-
νουμε μέλη του Σωματείου. Και το
Συντονιστικό Νοσοκομείων πιο πλα-
τιά έπαιξε αυτό το ρόλο, της οργά-
νωσης των αγώνων. Με τη δική του
συμβολή, οι ηγεσίες των Ομοσπον-
διών προχωρούσαν σε απεργίες, με
τη δική του προσπάθεια αυτές είχαν
την επιτυχία που είχαν.

Αν δεν παλεύαμε στις πύλες και
στους δρόμους, δεν θα είχαμε ούτε
μάσκες προστασίας. Και αυτό δεν
είναι υπερβολή. Όταν στην αρχή
της πανδημίας απαίτησα μέσα προ-
στασίας, δέχτηκα επίθεση, μου εί-
παν να παραιτηθώ. Το προεδρείο

δεν θα έκανε τίποτα. Χρειαζόμαστε
ένα σωματείο μαχητικό, με τη ΔΑΚΕ
στο περιθώριο. Ένα σωματείο που
να σκέφτεται την εργατική τάξη, να
την αφουγκράζεται και να παλεύει
για αυτήν. Αυτά προβάλλουμε από
την πλευρά μας στην προεκλογική
καμπάνια που κάνουμε».

Άγιος Σάββας
Στις 22 Μάρτη γίνονται οι εκλογές

στο Σύλλογο Εργαζόμενων στον
Άγιο Σάββα για την ανάδειξη νέου
ΔΣ. Η Ενωτική Αγωνιστική Πρωτο-
βουλία διεκδικεί την ενίσχυσή της
για να συνεχίσει ο Σύλλογος την
αγωνιστική πορεία που έχει σήμερα.
«Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει
αυτή η φωνή και να είναι δυνατή μέ-
σα στο Σύλλογο», μας είπε η Διονυ-
σία Στεφανοπούλου Τόλη, τραυμα-
τιοφορέας, συμβασιούχος με το
πρόγραμμα 4000 του ΟΑΕΔ. «Έχει
αποδείξει ότι είναι πάντα δίπλα
στους εργαζόμενους και τα προβλή-
ματά τους. Έχει δώσει μεγάλους
αγώνες στο νοσοκομείο και στο
Υπουργείο. Αυτή την πορεία θέλου-
με να συνεχίσουμε.

Τα προβλήματα είναι πολλά. Η
πανδημία σήμανε μια φοβερή πίεση
πάνω σε όλους τους εργαζόμενους
και έναν τεράστιο φόρτο εργασίας
λόγω έλλειψης προσωπικού. Οι ανα-
στολές εργασίας επιδείνωσαν την
κατάσταση. Με δυσκολία καλύφτη-
καν κάποια κενά, αλλά και πάλι όχι
όλα όσα έχουμε. Δεν επαρκούμε για
να καλύψουμε τις ανάγκες, κι ας
παίρνουμε και δύο και τρία τμήμα-
τα, δεν βγαίνουν οι βάρδιες.

Επιπλέον εμείς οι ΟΑΕΔ είμαστε
σε μια διαρκή ανασφάλεια. Κλείσα-
με πέντε χρόνια δουλειάς κι ακόμα
είμαστε σε εργασιακή ομηρεία. Τα
ίδια ισχύουν για όλους τους συμβα-
σιούχους. Οι συνάδελφοι στην κα-
θαριότητα μπορεί να μείνουν άμεσα
χωρίς δουλειά. Από τη μια μιλάνε
για προκηρύξεις ΑΣΕΠ και από την
άλλη για εργολαβικά συνεργεία. Κα-
λύπτουμε όλοι πάγιες και διαρκείς
ανάγκες των νοσοκομείων και πρέ-
πει να μείνουμε στη δουλειά.

Τα πράγματα δεν είναι καλύτερα
για τους ασθενείς. Ο αριθμός τους
αυξάνεται συνεχώς, αλλά οι συνθή-
κες που αντιμετωπίζουν είναι τραγι-
κές. Δυο χρόνια τώρα περιμένουν
για ώρες στις ουρές, με κρύο ή με
ζέστη, για να δουν έναν γιατρό. Οι
απαγορεύσεις λόγω της πανδημίας
όπως πχ το ότι είναι πιο αυστηρή η
είσοδος των συνοδών, σημαίνει ότι
νοσηλευτές και τραματιοφορείς

φορτωνόμαστε με επιπλέον καθή-
κοντα. Δεν φτάνουμε για τα βασικά,
πρέπει να κουβαλάμε τσάντες και
μπαγάζια γιατί οι συνοδοί μένουν
έξω. Την ίδια ώρα που ο καθένας
μπορεί να μπει το απόγευμα με μια
απλή θερμομέτρηση για το απογευ-
ματινό ιατρείο. Κι όλα αυτά μέσα σε
ένα κλίμα τρομοκρατίας. Όποιος
αγωνίζεται στοχοποιείται και υπάρ-
χει κυνήγι, μετακινήσεις κλπ. Το εί-
δαμε με τον Κώστα Καταραχιά πέρ-
σι. 

Το Σωματείο μας έχει πρωτοστα-
τήσει απέναντι σε όλα αυτά και η
Ενωτική Αγωνιστική Πρωτοβουλία
ήταν βασικός λόγος γι’ αυτό. Χρει-
άζεται να συνεχίσουμε να προβάλ-
λουμε τα αιτήματά μας, να μην δια-

χωριζόμαστε οι εργαζόμενοι, να
υπάρχει συμμετοχή στον αγώνα.
Θέλω να ελπίζω ότι θα υπάρχει ξανά
η στήριξη των συναδέλφων. Έχουμε
δικαίωμα να αγωνιζόμαστε για καλύ-
τερη Υγεία και συνθήκες δουλειάς».

Λένα Βερδέ

• Επόμενες εκλογές:
Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, 30
Μάρτη. Συμμετέχει η Αγωνιστική
Πρωτοβουλία για την Ανατροπή

Αγία Όλγα, 5-6 Απρίλη. Συμμετέχει
η Αγωνιστική Πρωτοβουλία για την
Ανατροπή

ΕΙΝΑΠ, 31 Μάρτη. Συμμετέχει το
Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή
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