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KΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΝΑΤΟ
ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ

Πανεργατική 6 Απρίλη
σελ. 20

Η Άποψή μας        σελ. 3

Γυρίστε στις σελίδες 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

ΟΧΙ στον πόλεμο
ΝΑΙ στους πρόσφυγες

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

Καμιά εμπλοκή     σελ. 4

Ο δικός μας πόλεμος
γίνεται εδώ σελ. 18



Η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν
στην Άγκυρα δεν έβαλε κανένα «θεμέ-
λιο» για τη βελτίωση των διμερών σχέ-

σεων Ελλάδας – Τουρκίας, όπως υποστήριξε η
κυβέρνηση. Η συνάντηση δεν οφείλεται σε κά-
ποια ειλικρινή διάθεση συνεννόησης ανάμεσα
στις δυο χώρες. Οφείλεται στις ίδιες τις εξελί-
ξεις που αναγκάζουν και τις δυο πλευρές να
προσαρμοστούν στο ξέσπασμα του πολέμου
στην Ουκρανία.

Πριν από ένα περίπου χρόνο, η συνάντηση
ανάμεσα στον Νίκο Δένδια και τον Μελβούτ
Τσαβούσογλου είχε κλείσει με μια επεισοδιακή
συνέντευξη Τύπου όπου, αντί για τα συνήθη
ευγενικά λόγια, οι δυο υπουργοί άρχισαν να
ανταλλάσσουν δημόσια απειλές και καταγγε-
λίες. Όπως έγραφε χαρακτηριστικά τότε το
Έθνος, «ποτέ πριν, δημόσια, δύο υπουργοί
Εξωτερικών, επικεφαλής των διπλωματιών των
χωρών τους και συνομιλητές, δεν έπαιξαν
μποξ, δεν αντάλλαξαν επιχειρήματα τόσο έν-
τονα, μπροστά στον Τύπο». Τώρα τόσο ο Μη-
τσοτάκης όσο και ο Ερντογάν ήταν όλο ευγέ-
νιες: Ο Μητσοτάκης έφτασε ακριβώς στην
ώρα του. Ο Ερντογάν τον συνόδεψε φεύγον-
τας με τα πόδια ως το αυτοκίνητό του. «Ήταν
επίσης η πρώτη συνάντηση που αντηλλάγησαν
δώρα: ο κ. Μητσοτάκης δώρισε στον κ. Ερντο-
γάν ένα σκεύος από το Μουσείο Κυκλαδικής
Τέχνης και ο Τούρκος πρόεδρος ένα παραδο-
σιακό κεραμικό στον κ. Μητσοτάκη», λέει το
ρεπορτάζ.

Πού οφείλεται αυτή η στροφή της εξωτερι-
κής πολιτικής; Η Ουκρανία έπαιξε και παίζει
καταλυτικό ρόλο. Μπορεί η Δύση, οι ΗΠΑ, η
ΕΕ και το ΝΑΤΟ, να μην έχει εμπλακεί άμεσα
στρατιωτικά στον πόλεμο, συμμετέχει όμως
στην πράξη ενεργά σε αυτόν μέσα από τις κυ-
ρώσεις και τη «βοήθεια» που προσφέρει στην
Ουκρανία. Ο πόλεμος έχει επαναφέρει την πει-
θαρχία της εποχής του Ψυχρού Πολέμου στο
«δυτικό στρατόπεδο», την ευθυγράμμιση της
εξωτερικής πολιτικής όλων των χωρών της Δύ-
σης με την πολιτική των ΗΠΑ. Αυτό δεν ήταν
δεδομένο τα προηγούμενα χρόνια. Οι ΗΠΑ,
για να φέρουμε ένα μόνο παράδειγμα, δεν εί-
χαν καταφέρει μέχρι τώρα, παρά τις αφόρητες
πιέσεις τόσο του Τραμπ όσο και του Μπάιντεν,
να «πείσουν» τη Γερμανία να εγκαταλείψει τον
Nord Stream II, τον νέο αγωγό άμεσης μετα-
φοράς ορυκτού αερίου από τη Ρωσία στη Γερ-
μανία μέσω της Βαλτικής Θάλασσας. Ο πόλε-
μος την «έπεισε». 

Αντιδραστική διαμάχη
Η ελληνοτουρκική διαμάχη είναι ένας «ψυ-

χρός πόλεμος» ανάμεσα σε δυο περιφερει-
ακές δυνάμεις μέλη του ΝΑΤΟ με εξάρσεις και
υφέσεις, που αλληλοδιαδέχονται η μια την άλ-
λη εδώ και πολλές δεκαετίες. Όπως έχουμε
επαναλάβει πολλές φορές από τις στήλες της
Εργατικής Αλληλεγγύης είναι μια αντιδραστική
διαμάχη ανάμεσα σε δυο αρπαχτικές άρχου-
σες τάξεις, ανάμεσα σε δυο «τοπικούς χωρο-
φύλακες» για τον έλεγχο της περιοχής των
Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου. Εί-
ναι ένας ανταγωνισμός για τον οποίο φταίνε
και οι δυο πλευρές. Σε αυτόν τον ανταγωνισμό
κάθε αδυναμία της μίας πλευράς μετατρέπε-
ται αυτόματα σε ευκαιρία για την άλλη.

Ο πόλεμος στη Συρία και το «Ισλαμικό Κρά-
τος» διατάραξαν τις σχέσεις της Τουρκίας και
με τις ΗΠΑ και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι
ΗΠΑ, «κουρασμένες» από τους μακρόσυρτους
πολέμους στο Αφγανιστάν και το Ιράκ, περιο-

ρίστηκαν ουσιαστικά σε αερο-
πορικές επιδρομές και ανέθε-
σαν τον ρόλο των χερσαίων δυ-
νάμεων στους Κούρδους του
βόρειου Ιράκ και της βόρειας
Συρίας. Για την Τουρκία, μια
χώρα με έναν τεράστιο κατα-
πιεσμένο κουρδικό πληθυσμό, η
συμμαχία αυτή ήταν μια απειλή
και μια πρόκληση. Το αποτέλε-
σμα ήταν η όξυνση από τη μία
του ακήρυχτου πολέμου ενάν-
τια στους κουρδικούς πληθυ-
σμούς στο εσωτερικό της
Τουρκίας και από την άλλη η
επιδείνωση των σχέσεων ανά-
μεσα στην Άγκυρα και την Ουά-
σιγκτον.

Το πιο χαρακτηριστικό σημά-
δι αυτής της επιδείνωσης ήταν
η θεαματική αναθέρμανση των
σχέσεων ανάμεσα στην Τουρ-
κία και την Ρωσία. Οι σχέσεις
ανάμεσα στις δυο χώρες είχαν
φτάσει στο ναδίρ τον Νοέμβριο
του 2015 όταν ο τουρκικός
στρατός είχε καταρρίψει ένα
ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος
στον εναέριο χώρο της Συρίας.
Τον Αύγουστο του 2016, όμως,
ο Ερντογάν επισκέφθηκε αιφνι-
διαστικά επίσημα τη Ρωσία. Το αποτέλεσμα
των συνομιλιών ήταν μια γρήγορη αναθέρμαν-
ση των σχέσεων ανάμεσα στις δυο χώρες. Το
επιστέγασμα αυτής της ξαφνικής φιλίας ήταν
η ανακοίνωση, την άνοιξη του 2017, της από-
φασης της Τουρκίας να αγοράσει και να εγκα-
ταστήσει στο έδαφός της πυραύλους S-400
από τη Ρωσία. Η απόφαση όπως ήταν αναμε-
νόμενο προκάλεσε την οργή της Ουάσιγκτον.

Η ελληνική διπλωματία έτρεξε να αξιοποι-
ήσει την «ευκαιρία». Τον Ιούνιο του 2018 η Ελ-
λάδα έδωσε, με την υπογραφή της Συμφωνίας
των Πρεσπών, το πράσινο φως για την επέκτα-
ση του ΝΑΤΟ στην Βόρεια Μακεδονία. Ο συμ-
βολισμός ήταν ξεκάθαρος: ο πραγματικός
σύμμαχος της Δύσης ήταν η «αξιόπιστη» Ελ-
λάδα και όχι η Τουρκία που φλέρταρε επικίν-
δυνα με τη Ρωσία του Πούτιν. Με τις πλάτες
της Δύσης η Ελλάδα ανέβασε μέσα στους
επόμενους μήνες τους τόνους της αντιπαρά-
θεσης με την Τουρκία

Ανατροπή
Η προσπάθεια απομόνωσης της Τουρκίας,

όμως, απέτυχε. Τα σημάδια άρχισαν να φαί-
νονται κιόλας από τα τέλη του 2019. Τον Ια-
νουάριο του 2019 ο πρόεδρος Τραμπ διακή-
ρυττε ότι η Τουρκία θα βρισκόταν αντιμέτωπη
με «καταστροφικές οικονομικές κυρώσεις» αν

τολμούσε να επιτεθεί στους Κούρδους της Συ-
ρίας. Τον Οκτώβριο του 2019, εννέα μήνες αρ-
γότερα ο Λευκός Οίκος εξέδωσε την παρακά-
τω ανακοίνωση: "Η Τουρκία θα προχωρήσει
σύντομα στην εδώ και καιρό προγραμματισμέ-
νη της επιχείρηση στη Βόρεια Συρία... Οι δυ-
νάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών δεν πρόκειται
ούτε να στηρίξουν ούτε να εμπλακούν στην
επιχείρηση... Μετά την κατατρόπωση του 'Χα-
λιφάτου' του ISIS οι αμερικανικές δυνάμεις
δεν θα βρίσκονται πλέον στην περιοχή...". Στην
ουσία οι ΗΠΑ ξεπούλησαν ξεδιάντροπα τους
Κούρδους και έδωσαν δημόσια το πράσινο
φως στην Τουρκία να επιβάλλει την «τάξη» στη
βόρεια Συρία. 

Σήμερα η αλλαγή της στάσης της Δύσης κυ-
ριολεκτικά «βγάζει μάτια». Το πιο χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα είναι η επίσκεψη, την περα-
σμένη εβδομάδα, του Ισαάκ Χέρτζογκ, του
προέδρου του Ισραήλ στην Τουρκία. Τουρκία
και Ισραήλ συμφώνησαν να αναθερμάνουν τη
συνεργασία τους σε όλους τους τομείς.

Το Ισραήλ δεν είναι ένα κράτος σαν τα άλ-
λα: είναι ο πιο πιστός σύμμαχος της Δύσης
στη Μέση Ανατολή. Είναι ο μεγαλύτερος -με
τεράστια διαφορά από τους υπόλοιπους- απο-
δέκτης αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας
στον κόσμο. Είναι ένα «τεχνητό κράτος» λευ-
κών εποίκων στην καρδιά της Μέσης Ανατο-
λής, ένα «φρούριο» του δυτικού ιμπεραλισμού

στο κέντρο της πιο σημαντικής πετρελαιοπα-
ραγωγής περιοχής του πλανήτη. Είναι «ο» αν-
τιπρόσωπος της Δύσης στην περιοχή.

Το Ισραήλ βρισκόταν εδώ και πολλά χρόνια
«στα μαχαίρια» με την Τουρκία. Τυπικά η δια-
μάχη αυτή οφείλεται στην πάγια υποστήριξη
των Παλαιστινίων από την Τουρκία -που οξύν-
θηκε το 2010 με την επίθεση του Ισραήλ στον
«Στόλο Ελευθερίας» που προσπαθούσε να
σπάσει τον αποκλεισμό της Λωρίδας της Γά-
ζας. Στην πραγματικότητα το ενδιαφέρον της
Τουρκίας για τους Παλαιστίνιους ήταν πάντα
υποκριτικό. Αυτό που χωρίζει πραγματικά τις
δυο χώρες είναι οι φιλοδοξίες τους στην πε-
ριοχή. Καθόλου τυχαία το Ισραήλ έχει γίνει μα-
ζί με την Αίγυπτο (που βρίσκεται επίσης στα
μαχαίρια με την Τουρκία) ένας από τους πιο
σημαντικούς συμμάχους της ελληνικής διπλω-
ματίας. Αιχμή αυτής της συμμαχίας ήταν ο
αγωγός Eastmed. Τώρα, ο αγωγός αυτός ακυ-
ρώθηκε με αμερικάνικη πρωτοβουλία και το Ισ-
ραήλ συζητάει ξανά για αγωγό μέσω Τουρ-
κίας.

Η αναθέρμανση των σχέσεων ανάμεσα στην
Τουρκία και τη Δύση -αλλά και ο σημαντικός
ρόλος που παίζει η Τουρκία σήμερα στο Ου-
κρανικό- έχει οδηγήσει σε ναυάγιο την ελληνι-
κή στρατηγική της απομόνωσης της Τουρκίας.
Αυτή η αποτυχία και όχι τα ιδανικά της «ειρή-
νης» και της «καλής γειτνίασης» ανάγκασαν
τον Μητσοτάκη να βρεθεί στην Άγκυρα την πε-
ρασμένη εβδομάδα.

Όχι στον πόλεμο
Ο πόλεμος στην Ουκρανία αποτελεί τη με-

γαλύτερη απειλή για την παγκόσμια ειρήνη
εδώ και έξι, τουλάχιστον, δεκαετίες. Η γερμα-
νική κυβέρνηση ανακοίνωσε το μεγαλύτερο
πρόγραμμα στρατιωτικών εξοπλισμών από την
εποχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Και δεν εί-
ναι μόνη της. Ο πλανήτης ολόκληρος μπαίνει
σε μια νέα περίοδο Ψυχρού Πολέμου. Ο στό-
χος της συνάντησης Μητσοτάκη Ερντογάν εί-
ναι η προετοιμασία και των δυο χωρών για τη
συμμετοχή τους σε αυτό το νέο «μεγάλο παι-
χνίδι».

Είναι βαθιά γελασμένος όποιος πιστεύει ότι
η μεγαλύτερη εμπλοκή και των δυο χωρών
στους ανταγωνισμούς των «μεγάλων» -των
ΗΠΑ, της Κίνας και της Ρωσίας- θα φέρει την
«ηρεμία» στην περιοχή. Η Ελλάδα και η Τουρ-
κία εντάχθηκαν σαν δίδυμο, την ίδια ημέρα,
στις 18 Φεβρουαρίου του 1952 στο ΝΑΤΟ. Αντί
να οδηγήσει η διπλή αυτή ένταξη στο στρατιω-
τικό σκέλος της Δυτικής ψυχροπολεμικής συμ-
μαχίας σε μια μόνιμη ειρήνη ανάμεσα στις δυο
χώρες, μετατράπηκε σε θερμοκήπιο μέσα στο
οποίο φούντωσαν οι ανταγωνισμοί, οι εκβια-
σμοί και οι απειλές. Αυτό αποδείχθηκε και το
1955 στην Ιστανμπουλ και το 1964 και 1974
στην Κύπρο. Το ίδιο θα γίνει, με μαθηματική
ακρίβεια, και τώρα. Η ένταξη στο «μεγάλο παι-
χνίδι» φέρνει νέους εξοπλισμούς και νέες θυ-
σίες για την πολεμική μηχανή και στις δυο
πλευρές των συνόρων. 

Μόνο μια δύναμη υπάρχει που μπορεί πραγ-
ματικά να σταματήσει την τρέλα των εξοπλι-
σμών και των πολέμων: η εργατική τάξη στις
δυο πλευρές των συνόρων. Το μέλλον όχι μό-
νο της ειρήνης αλλά της ίδιας της ανθρωπότη-
τας κρέμεται σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, από
τα χέρια του εργατικού κινήματος στην πάλη
του ενάντια στον πόλεμο.

Σωτήρης Κοντογιάννης
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ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ–ΕΡΝΤΟΓΑΝ
ΜΑΖΙΣΤΟΝΑΤΟ

Αντιδραστική συνεργασία 
που δεν σταματάει 
την αντιδραστική διαμάχη



Ανακοίνωση της Διεθνιστικής
Σοσιαλιστικής Τάσης για τον
πόλεμο στην Ουκρανία

1. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία στις 24
Φεβρουαρίου είναι μια ιμπεριαλιστική επί-

θεση και παραβιάζει το δικαίωμα του ουκρανι-
κού λαού στην αυτοδιάθεση. Για τους Ουκρα-
νούς είναι ένας πόλεμος εθνικής αυτοάμυνας.
Ταυτόχρονα, από την πλευρά των δυτικών ιμπε-
ριαλιστικών δυνάμεων που είναι οργανωμένες
μέσω του ΝΑΤΟ, με επικεφαλής τις Ηνωμένες
Πολιτείες, πρόκειται για έναν πόλεμο δι' αντι-
προσώπων εναντίον της Ρωσίας. Ο πόλεμος εί-
ναι ταυτόχρονα και μια ιμπεριαλιστική εισβολή
σε μια πρώην αποικία και τμήμα μιας ενδοϊμπε-
ριαλιστικής σύγκρουσης μεταξύ των ΗΠΑ και
της Ρωσίας με τους συμμάχους τους. Είμαστε
ενάντια και στις δύο ιμπεριαλιστικές δυνάμεις.
Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον ουκρα-
νικό λαό, υποστηρίζοντας το δικαίωμά του να
αντισταθεί στην εισβολή. Ενώ το κάνουμε αυτό,
είμαστε επίσης αντίθετοι στο ΝΑΤΟ και στην
επέκτασή του προς τα ανατολικά.

2. Ο ενδοϊμπεριαλιστικός χαρακτήρας αυ-
τής της σύγκρουσης επιβεβαιώνεται από

την πολιτική της κυβέρνησης του Κιέβου να
επιδιώκει μεγαλύτερη εμπλοκή της Δύσης
στην ένοπλη σύρραξη. Αυτό είναι, στην πραγ-
ματικότητα, το νόημα του διαρκώς επαναλαμ-
βανόμενου αιτήματός της προς το ΝΑΤΟ να
επιβάλει ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω
από την Ουκρανία. Αυτό θα σήμαινε αναπό-
φευκτα μάχες μεταξύ των δυνάμεων του ΝΑ-
ΤΟ και της Ρωσίας. Ένας τέτοιος πόλεμος θα
μπορούσε να κλιμακωθεί σε πυρηνικές επιθέ-
σεις μεταξύ των δύο πλευρών -όχι μόνο επειδή
ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, έχει
απειλήσει άμεσα με πυρηνικά αντίποινα, αλλά
και λόγω της υπεροχής στη ζώνη των πολεμι-
κών επιχειρήσεων της Ρωσίας σε συμβατικό
οπλισμό. Οι ΗΠΑ και η Ρωσία είναι μακράν οι
μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις στον κόσμο.
Ένας μεταξύ τους πόλεμος θα κατέστρεφε το
μεγαλύτερο μέρος της ανθρωπότητας και θα
άφηνε τους επιζώντες εξαθλιωμένους.

3. Η ευθύνη γι' αυτή την τρομακτική προ-
οπτική ανήκει ξεκάθαρα στους δύο ιμπε-

ριαλιστικούς ανταγωνιστές. Τις ΗΠΑ και τους
συμμάχους τους, επειδή ωθούν το ΝΑΤΟ και
την Ευρωπαϊκή Ένωση ανατολικά προς τα σύ-
νορα της Ρωσίας για να επεκτείνουν και να
εδραιώσουν την κυριαρχία τους στη δυτική
Ευρασία. Τη Ρωσία και τους συμμάχους της,
επειδή επιδιώκουν να σταματήσουν αυτή τη
διαδικασία μέσω ενός πολέμου, κατακτήσεων
και κατοχής. Η κλιμάκωση τροφοδοτείται και
από τους δύο ανταγωνιζόμενους ιμπεριαλι-
σμούς. Όλα αυτά συμβαίνουν πάνω στις πλά-
τες του λαού της Ουκρανίας. Οι εργαζόμενοι
στις πληγείσες χώρες δεν έχουν τίποτα να πε-
ριμένουν ούτε από τον δυτικό ούτε από τον
ρωσικό ιμπεριαλισμό.

4. Ως εκ τούτου, απαιτούμε: 
• Άμεση κατάπαυση του πυρός και απόσυρση
των ρωσικών δυνάμεων από την Ουκρανία!
• Αποχώρηση των δυνάμεων του ΝΑΤΟ από
την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη!
• Καμία αποστολή όπλων στην Ουκρανία!
• Καμία επιβολή κυρώσεων κατά της Ρωσίας!
• Καμία κλιμάκωση ούτε από τη Ρωσία ούτε
από το ΝΑΤΟ!

• Να σταματήσει η κούρσα των εξοπλισμών.
• Να δοθούν τρισεκατομμύρια για την καταπο-
λέμηση της πείνας, της κλιματικής κρίσης, της
φτώχειας και της ανισότητας και όχι για τον
πόλεμο και για όπλα!
• Να διαγραφεί το εξωτερικό χρέος της Ου-
κρανίας ύψους 113 δισεκατομμυρίων δολα-
ρίων και να σταλεί γρήγορα ανθρωπιστική
βοήθεια για το λαό της Ουκρανίας!

5. Τα δεινά της στρατιωτικής κλιμάκωσης
από την πλευρά της Ρωσίας είναι προφα-

νή. Όμως και το ΝΑΤΟ κλιμακώνει επικίνδυνα,
παρόλο που μπορεί να έχει αποφασίσει να
αποφύγει την άμεση εμπλοκή του στον πόλε-
μο. Η προμήθεια όπλων στην Ουκρανία
προ(σ)καλεί ρωσικά αντίποινα. Και οι οικονομι-
κές κυρώσεις που επιβάλλονται σε ρωσικούς
θεσμούς και συμφέροντα συνιστούν πόλεμο
με άλλα μέσα. Πάντα πλήττουν τον άμαχο πλη-
θυσμό. Διευκολύνουν την εθνικιστική προπα-
γάνδα του Πούτιν και τον βοηθούν να κερδίσει
στήριξη του κόσμου στη Ρωσία. Όταν οι ΗΠΑ
και η ΕΕ χρησιμοποίησαν την κυριαρχία τους
στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα για
να αποκόψουν την Κεντρική Τράπεζα της Ρω-
σίας από τα συναλλαγματικά της αποθέματα,
ο Πούτιν αντέδρασε θέτοντας σε συναγερμό
τις ρωσικές πυρηνικές δυνάμεις. H οικονομική
πίεση που υποτίθεται ότι θα γονατίσει ειρηνικά
τη Ρωσία μπορεί αντίθετα να επιφέρει την τε-
λειωτική καταστροφή. Οι κυρώσεις και τα εμ-
πάργκο είναι απλά το προκαταρκτικό στάδιο
μιας περαιτέρω κλιμάκωσης, στο τέλος της
οποίας επέρχεται συχνά η χρήση στρατιωτι-
κών μέσων. Αυτό συνέβη στο Ιράκ από το
1990, στη Γιουγκοσλαβία/Σερβία από το 1992,
στη Σομαλία από το 1992, στην Αϊτή από το
1992, στο Αφγανιστάν από το 1999, στη Γεωρ-
γία από το 2006, στη Λιβύη από το 1992/2011,
στην Υεμένη από το 2014. Σε σχεδόν κάθε
πρόσφατη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ,

το μοτίβο αυτό είναι εμφανές: οι κυρώσεις
προηγούνται των βομβαρδισμών.

6. Είμαστε επίσης αντίθετοι στη στρατιωτι-
κή ενίσχυση του ΝΑΤΟ -για παράδειγμα,

στην απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης να
δαπανήσει επιπλέον 100 δισ. ευρώ για "άμυ-
να", στον διπλασιασμό του στρατού της Πολω-
νίας και την αύξηση των πολεμικών δαπανών
της στο 3% του ΑΕΠ και στη γενική ώθηση της
ΕΕ για στρατιωτικοποίηση. Είμαστε ενάντια
στους στόχους του ΝΑΤΟ για αύξηση των εξο-
πλιστικών δαπανών στο 2% του ΑΕΠ σε μια
εποχή πολέμων, παγκόσμιας φτώχειας, κλιμα-
τικής κρίσης, χαμηλών μισθών και ετοιμόρρο-
πων υποδομών σε σχολεία, νοσοκομεία και έλ-
λειψης στέγασης. Οι εργαζόμενοι και οι οικο-
γένειές τους θα πληρώσουν το τίμημα αυτής
της πολιτικής της στρατιωτικοποίησης και του
πολέμου

7. Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι πρόκειται
για έναν πόλεμο που αφορά κυρίως την

Ευρώπη, τις ΗΠΑ και τον Καναδά. Η Κίνα έχει
παράσχει στη Ρωσία υποστήριξη υπό όρους,
αλλά πολλά άλλα κράτη του παγκόσμιου Νό-
του, συμπεριλαμβανομένων την Ινδίας, του
Μεξικού, της Νότιας Αφρικής και των κρατών
του Κόλπου, αρνούνται να πάρουν θέση. Αυτό
τονίζει την χυδαιότητα και της Ρωσίας και της
Δύσης που απειλούν την ανθρωπότητα με
αφανισμό για μια περιφερειακή σύγκρουση.

8. Αυτός ο πόλεμος θα σημάνει τεράστιο οι-
κονομικό κόστος, όχι μόνο για τον κόσμο

της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Τα άλματα
στις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων που
έχει προκαλέσει, ανεβάζουν τον πληθωρισμό,
ο οποίος ήταν ήδη σε υψηλό 30 ετών. Η απο-
φασιστικότητα των κεντρικών τραπεζών να συ-
νεχίσουν την πολιτική της αύξησης των επιτο-
κίων και της μείωσης της ποσοτικής χαλάρω-
σης είναι μια προσπάθεια να πληρώσουν οι ερ-
γαζόμενοι για μια κρίση για την οποία δεν
φταίνε καθόλου. Η Ρωσία και η Ουκρανία είναι
όμως και μεγάλοι παραγωγοί τροφίμων. Ο πό-
λεμός αυτός θα οδηγήσει περισσότερους αν-
θρώπους στον παγκόσμιο Νότο σε λιμούς.

9. Ο πόλεμος έχει προκαλέσει τεράστιο
εκτοπισμό προσφύγων τόσο εντός της

Ουκρανίας όσο και εκτός των συνόρων της.
Πολύς απλός κόσμος σε πολλές χώρες έχει
συμφωνήσει να δεχτεί πρόσφυγες στο σπίτι
του. Η δήθεν φιλόξενη στάση ορισμένων κρα-
τών μελών της ΕΕ έρχεται σε αντίθεση με την
οικοδόμηση της Ευρώπης-Φρούριο που έχει
στόχο να κρατήσει έξω από τα σύνορα τους
μετανάστες και τους πρόσφυγες. Εμείς λέμε:
"Οι Ουκρανοί είναι ευπρόσδεκτοι στις χώρες
μας, αλλά ανοίξτε τα σύνορα για όλους τους
πρόσφυγες και τους μετανάστες!» Συγχρόνως
είμαστε αντίθετοι στην ανάπτυξη ενός ρατσι-
σμού ενάντια στους Ρώσους, ο οποίος συχνά
ενθαρρύνεται υποκριτικά από πολιτικούς που
μέχρι πρόσφατα υποδέχονταν με χαρά τους
Ρώσους εκατομμυριούχους. Είμαστε επίσης
ενάντια στον ρατσισμό κατά των μαύρων στην
Ουκρανία και σε γειτονικές χώρες όπως η Πο-
λωνία, όπου αρνούνται σε Αφρικανούς να κα-
ταφύγουν.

10. Το παγκόσμιο μαζικό αντιπολεμικό κί-
νημα που αναπτύχθηκε ενάντια στην

εισβολή στο Ιράκ έχει υποχωρήσει τα τελευ-
ταία 15 χρόνια. Θα πρέπει τώρα να αναζωογο-
νηθεί ξεκινώντας από ξεκάθαρη πολιτκή παρα-
δοχή ότι η κύρια απειλή για την παγκόσμια ει-
ρήνη έρχεται από τους ανταγωνισμούς των με-
γάλων στρατιωτικών δυνάμεων. Η καμπάνια
για μονομερή πυρηνικό αφοπλισμό αποκτά και
πάλι μεγάλη σημασία, όπως και κατά τη διάρ-
κεια του Ψυχρού Πολέμου. Το ΝΑΤΟ δεν πρέ-
πει να επεκταθεί. Πρέπει να διαλυθεί.

11. Το αντιπολεμικό κίνημα στη Ρωσία
έχει πολύ σημαντικό ρόλο. Χαιρετί-

ζουμε το θάρρος των διαδηλωτών και ελπίζου-
με ότι η εμπειρία αυτού του καταστροφικού
πολέμου να δυναμώσει σημαντικά το κίνημά
τους. Αξίζουν την αλληλεγγύη μας παγκόσμια.

12. Αυτός ο πόλεμος είναι μια καταστρο-
φή και από κάθε περιβαλλοντική άπο-

ψη. Οι αντιμαχόμενες στρατιωτικές μηχανές
είναι τεράστιες πηγές εκπομπής διοξειδίου
του άνθρακα. Η διατάραξη του εφοδιασμού
ενέργειας ωθεί στην αύξηση της παραγωγής
πετρελαίου και πιθανά σε μεγαλύτερη εξάρτη-
ση από την πυρηνική ενέργεια. Ακόμα και η
πιο περιορισμένης έκτασης χρήση πυρηνικών
όπλων θα είχε πολλαπλές ρυπογόνες επιπτώ-
σεις. Ο πόλεμος αποτελεί πισωγύρισμα από
την επείγουσα ανάγκη για απεξάρτηση της
παγκόσμιας οικονομίας από τον άνθρακα. Στις
27 Φεβρουαρίου, την ίδια ημέρα που ο Πούτιν
ανακοίνωσε ότι θέτει σε επιφυλακή τις ρωσι-
κές πυρηνικές δυνάμεις, η τελευταία έκθεση
της Διακυβερνητικής Επιτροπής του ΟΗΕ για
την Κλιματική Αλλαγή προειδοποιούσε για τις
καταστροφικές επιπτώσεις που ήδη έχει η κλι-
ματική αλλαγή στις ανθρώπινες κοινωνίες και
για τις πολύ μεγαλύτερες ζημιές που είναι πι-
θανό να προκαλέσει στο μέλλον. Όσοι αγωνί-
ζονται για τον σοσιαλισμό, πρέπει να παλέ-
ψουν για να έρθουν κοντά το αντιπολεμικό κί-
νημα με το κίνημα για το κλίμα.

13. Αυτός ο πόλεμος αποτελεί μια ακόμα
προειδοποίηση ότι το παγκόσμιο καπι-

ταλιστικό σύστημα είναι άχρηστο και επικίνδυ-
νο. Όλο και περισσότερο, το μόνο που προ-
σφέρει στην ανθρωπότητα είναι πόλεμοι, περι-
βαλλοντική καταστροφή, ασθένειες και εξα-
θλίωση. Οι αγωνιστές του σοσιαλισμού έχουν
καθήκον να οικοδομήσουν εξωκοινοβουλευτι-
κά κινήματα και δράση στους χώρους δουλει-
άς ενάντια σε αυτό το σύστημα -είτε πρόκειται
για το αντιπολεμικό κίνημα, το κίνημα για το
κλίμα, την πάλη ενάντια στον φασισμό ή τους
αγώνες για μισθούς στους χώρους δουλειάς-
και έτσι να ενισχύσουν και να οικοδομήσουν
τα δίκτυα και τις οργανώσεις τους. Δεσμευό-
μαστε να συμβάλουμε για τη διεθνή σοσιαλι-
στική επανάσταση που μπορεί να απαλλάξει
τον πλανήτη από αυτή την κατάρα. Το σύνθη-
μα του Κάρλ Λίμπνεχτ "στην ίδια μας τη χώρα
είναι ο κύριος εχθρός" πρέπει να αποτελέσει
τη βάση αυτής της προσπάθειας.

Το Συντονιστικό 
της Διεθνιστικής Σοσιαλιστικής Τάσης

15 Μάρτη 2022
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Πώς παλεύουμε τον πόλεμο

Ανοιχτή εκδήλωση-συζήτηση οργανώνει το ΣΕΚ την
Πέμπτη 24 Μάρτη στις 7μμ στη Νομική Σχολή για το
κίνημα αντίστασης στην πολεμική σύγκρουση ΝΑΤΟ-

Ρωσίας στην Ουκρανία
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Καμιά εμπλοκή! STOP στις κυρώσεις
Οπόλεμος στην Ουκρανία

συνεχίζεται. Τα ρωσικά
στρατεύματα κλιμακώ-

νουν τις επιχειρήσεις τους σε όλα
τα μέτωπα που έχουν ανοίξει προ-
ωθώντας τις θέσεις τους γύρω
από μεγάλες ουκρανικές πόλεις
εν μέσω βάρβαρων βομβαρδι-
σμών. Ταυτόχρονα, οξύνεται σε
επικίνδυνο βαθμό η πολεμική εμ-
πλοκή του ΝΑΤΟ. 

Αμερικάνικα και βρετανικά όπλα
μεταφέρονται σε μεγάλες ποσό-
τητες μέσω Πολωνίας στον ου-
κρανικό στρατό. Την περασμένη
βδομάδα η πολωνική κυβέρνηση
ανακοίνωσε ότι θα στείλει τα MiG-
29 που διαθέτει στην αμερικάνικη
βάση Ραμστάιν στη Γερμανία, στη
διάθεση των ΗΠΑ για να τα παρα-
δώσει όποτε θέλει στην Ουκρανία.
Τελικά το Πεντάγωνο δεν έκανε
δεκτή την προσφορά. Αλλά ο
Στόλτενμπεργκ, ο ΓΓ του ΝΑΤΟ
δήλωσε απειλητικά: «Η Ρωσία
ήθελε λιγότερο ΝΑΤΟ και παίρνει
περισσότερο ΝΑΤΟ». 

Η απάντηση της Ρωσίας ήταν ο
βομβαρδισμός με πυραύλους της
βάσης στην κωμόπολη Γιεβόριβ,
κοντά στα πολωνικά σύνορα. Αυτή
ήταν η βάση στην οποία Αμερικά-
νοι και άλλοι «ειδικοί» εκπαίδευαν
ουκρανικές μονάδες για να «φτάσουν σε ΝΑ-
ΤΟϊκά στάνταρ».

Τα ΜΜΕ λένε ότι οι διπλωματικές συνομιλίες
που διεξάγονται ρίχνουν μια αχτίδα φωτός για
τον τερματισμό του πολέμου. Τη Δευτέρα 14/3
θα διεξαγόταν ο τέταρτος γύρος διαπραγμα-
τεύσεων Ρωσίας-Ουκρανίας και την προηγού-
μενη βδομάδα έγινε η συνάντηση των υπουρ-
γών Εξωτερικών των δυο χωρών στην Αττά-
λεια της Τουρκίας. 

Τα παζάρια συνεχίζονται αλλά οι κόντρες
οξύνονται. Όχι μόνο με τη Ρωσία αλλά και με
την Κίνα. Οι εφημερίδες Financial Times και
Washington Post δημοσίευσαν με πηγή «ανώ-
νυμους Αμερικάνους αξιωματούχους» την εί-
δηση ότι η Ρωσία ζήτησε ενίσχυση σε πολεμι-
κό υλικό από την Κίνα. Η απάντηση της κινέζι-
κης κυβέρνησης είναι ότι «κανονικά κανείς δεν
πρέπει να προμηθεύει με όπλα οποιαδήποτε
πλευρά στην Ουκρανία», έμμεση αναφορά δη-
λαδή στις ΝΑΤΟϊκές ενισχύσεις. 

Ο Τζακ Σάλιβαν, σύμβουλος Εθνικής Ασφα-
λείας του Μπάιντεν, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα κά-
νουν ότι περνάει από το χέρι τους για να μην
επιτρέψουν στην Κίνα να «ξελασπώσει» την
Ρωσία από το κόστος των κυρώσεων που επι-
βάλλει η Δύση. 

Κυρώσεις
Την περασμένη Τρίτη ο πρόεδρος Μπάιντεν

ανακοίνωσε ακόμα ένα βήμα επέκτασης των
κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας: Την απαγό-
ρευση εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου και φυ-
σικού αερίου στις ΗΠΑ. Σχεδόν ταυτόχρονα η
βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα προ-
χωρήσει σε σταδιακή «απεξάρτηση» από το

ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο μέχρι τα
τέλη της χρονιάς. 

Επιφανειακά, η κίνηση αυτή μοιάζει συμβο-
λική. Μόλις το 8% των εισαγωγών πετρελαίου
στις ΗΠΑ προέρχονται από τη Ρωσία. Όμως,
οι επιπτώσεις του «εμπάργκο εισαγωγών» δεν
είναι καθόλου συμβολικές. Είναι σοβαρότατες
και για τις ΗΠΑ, και για τη Ρωσία και για όλο
τον κόσμο. 

Η απόφαση του Μπάιντεν στέλνει ένα μήνυ-
μα παγκόσμια ότι στο τραπέζι των κυρώσεων
βρίσκεται το μπλοκάρισμα συνολικά των ρωσι-
κών εξαγωγών σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο.
Από τα 10 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα
που παράγει η Ρωσία εξάγει περίπου τα μισά.
Ο Πούτιν είχε σταθεροποιήσει τον έλεγχό του
τα προηγούμενα χρόνια στηριζόμενος και στα
έσοδα που έφερνε στο ρωσικό κράτος και
τους «ολιγάρχες» του οι εξαγωγές πετρελαίου
και φυσικού αερίου. 

Γι’ αυτό οι «αγορές» προεξόφλησαν την κλι-
μάκωση σε αυτό το μέτωπο του οικονομικού
πολέμου εκτινάσσοντας την τιμή του αργού
πετρελαίου στα 133 δολάρια το βαρέλι. 

Η Wall Street Journal  δίνει την εικόνα του μι-
κρού μεγέθους εισαγωγών από Ρωσίας σε
ΗΠΑ και Βρετανία, αλλά επισημαίνει: «Όμως,
το αμερικάνικο εμπάργκο μπορεί να ωθήσει
και άλλους να αποφύγουν το ρωσικό αργό πε-
τρέλαιο και σε αυτή την περίπτωση η απουσία
αγοραστών, η παγκόσμια αγορά μπορεί να
βρεθεί αντιμέτωπη με μεγάλες ελλείψεις. Η
Rystad Energy υπολογίζει ότι η απόσυρση τεσ-
σάρων εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα
μπορεί να στείλει τις τιμές του αργού πετρε-
λαίου στα 200 δολάρια το βαρέλι». Φέρνει το

παράδειγμα της Shell που ανακοίνωσε την
απόσυρσή της από τη Ρωσία και ζήτησε μάλι-
στα συγγνώμη, επειδή πλοία της μετέφεραν
πρόσφατα ένα φορτίο ρωσικού πετρελαίου. 

Οι επιπτώσεις είναι ήδη οδυνηρά ορατές σε
όλους μας. Ακόμα και στις ΗΠΑ η τιμή των καυ-
σίμων έχει εκτοξευτεί. Τυπικά, οι ΗΠΑ έχουν
εξασφαλισμένη την «ενεργειακή ανεξαρτησία»
τους. Διαθέτουν τα δικά τους κοιτάσματα πε-
τρελαίου και φυσικού αερίου που τις προηγού-
μενες δεκαετίες είχαν αναπτυχθεί με την -κατα-
στροφική για το περιβάλλον- μέθοδο του «φρά-
κινγκ» (εξόρυξη από σχιστολιθικά πετρώματα).
Όμως για τεχνικούς λόγους τα αμερικάνικα
διυλιστήρια θα χρειαστούν καιρό να προσαρ-
μοστούν σε αυτές τις ποιότητες πετρελαίου.
Επίσης, κι αυτό είναι το πιο σημαντικό, οι τιμές
καθορίζονται «στην παγκόσμια αγορά», δηλα-
δή από τους κερδοσκόπους των χρηματιστη-
ρίων και των μεγάλων εταιρειών ενέργειας. 

Οι δυτικές κυρώσεις καταστρέφουν τη ρωσι-
κή οικονομία. Η Ρωσική Κεντρική Τράπεζα έχει
χάσει την πρόσβαση στο μισό περίπου των συ-
ναλλαγματικών αποθεμάτων της. Το ρούβλι
κατρακυλάει, έχοντας χάσει το 40% της αξίας
του. Σύμφωνα με την Καθημερινή: «Εταιρείες
όπως η Maersk και η MSC, οι μεγαλύτερες στη
θαλάσσια διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων,
έχουν αναστείλει όλες τις μεταφορές εμπο-
ρευματοκιβωτίων προς τη Ρωσία. Εταιρείες
όπως η νορβηγική Equinor (ενέργεια), η Daim-
ler, η Volvo, η Volkswagen, η Audi, έχουν ανα-
κοινώνει την παύση λειτουργίας τους στη Ρω-
σία». 

Το αποτέλεσμα είναι τεράστια βάσανα για
τους απλούς ανθρώπους στην Ρωσία που βλέ-

πουν το εισόδημά τους να εξανε-
μίζεται από τον πληθωρισμό πολύ
πριν «χτυπήσουν» οι ελλείψεις σε
αγαθά. 

ΕΕ - Μητσοτάκης
Για τις χώρες μέλη της ΕΕ οι

επιπτώσεις είναι ήδη τεράστιες. Η
εκτόξευση στις τιμές των καυσί-
μων χτυπάει το εισόδημα της ερ-
γαζόμενης πλειοψηφίας όχι μόνο
εδώ στην Ελλάδα αλλά σε όλη
την Ευρώπη και τροφοδοτούν ένα
ντόμινο ακρίβειας σε βασικά αγα-
θά και υπηρεσίες. Σε αυτή την κα-
τάσταση πραγματοποιήθηκε την
περασμένη βδομάδα η έκτακτη,
άτυπη Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ
στις Βερσαλλίες. 

Η μόνη συγκεκριμένη απόφαση
που κατέληξαν ήταν η κλιμάκωση
της εμπλοκής στον πόλεμο στην
Ουκρανία στο πλευρό των ΗΠΑ
και του ΝΑΤΟ. Συγκεκριμένα, το
διπλασιασμό της «βοήθειας» στην
ουκρανική κυβέρνηση για αγορά
όπλων, στα 500 εκατομμύρια ευ-
ρώ. Και ένα νέο γύρο κυρώσεων
στην Ρωσία. 

Από κει και πέρα, η Κομισιόν
«θα καταθέσει» προτάσεις για μέ-
τρα αντιμετώπισης της ακρίβειας
στο ηλεκτρικό ρεύμα. Και «θα

επεξεργαστεί» προτάσεις για την «απεξάρτη-
ση από το ρωσικό φυσικό αέριο» (το 40% της
κατανάλωσής της) σε «βάθος λίγων χρόνων». 

Όμως, στην ουσία, για το πώς θα χρηματο-
δοτηθούν οι δαπάνες για την «απεξάρτηση»
και για την «κοινή αμυντική θωράκιση της Ευ-
ρώπης», δηλαδή οι εξοπλισμοί για την περαι-
τέρω στρατιωτικοποίησή της, οι ηγέτες της ΕΕ
συμφώνησαν ότι…διαφωνούν. Όπως γράφει η
Καθημερινή: «Η Γερμανία και η Ολλανδία πα-
ραμένουν σθεναρά αντίθετες σε νέο κοινό δα-
νεισμό. Στους πολέμιους της πρότασης συγ-
καταλέγεται και η Σουηδία, η πρωθυπουργός
της οποίας δήλωσε χθες σχετικά ότι ‘κάποιες
χώρες αναζητούν συνεχώς τρόπους να μην
πληρώνουν τους λογαριασμούς τους’».

Κάπου εκεί ναυάγησαν και οι περίφημοι
«τέσσερις άξονες» του Μητσοτάκη που τα
ΜΜΕ μας παρουσίαζαν περίπου σαν σωτηρία.
Μέχρι και ότι οι «προτάσεις» του έριξαν τη τι-
μή του φυσικού αερίου πανευρωπαϊκά διαβά-
σαμε τις προηγούμενες μέρες. Στην πραγματι-
κότητα, το δημόσιο χρέος έχει σπάσει κάθε
ρεκόρ και ταυτόχρονα η κυβέρνηση της ΝΔ
κλιμακώνει τους εξοπλισμούς για να μπορεί να
παίζει το ρόλο του προκεχωρημένου φυλακίου
των ΗΠΑ στα Βαλκάνια και την Ανατολική Με-
σόγειο. 

Η εργατική τάξη δεν έχει καμιά διάθεση να
πληρώσει το λογαριασμό της εμπλοκής στον
ιμπεριαλιστικό πόλεμο και της χασούρας των
καπιταλιστών και των τραπεζών. Εμπρός να
συντονίσουμε τα αντιπολεμικά συλλαλητήρια
με τις απεργίες για να στείλουμε τον Μητσο-
τάκη και τις εκστρατείες του στον αγύριστο.

Λέανδρος Μπόλαρης

Κυκλοφορεί από το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο σε 2η έκδοση το βιβλίο του Λέανδρου Μπόλαρη για την Ουκρανία.Ένα απαραίτητο βοήθημα 
για το αντιπολεμικό κίνημα. Συμπλήρωμα στην κλασική θεωρία του Λένιν και του Μπουχάριν για τον ιμπεριαλισμό.
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Απλώνεται το αντιπολεμικό κίνημα
ΡΩΣΙΑ

Συνεχίζονται οι αντιπολεμικές δια-
δηλώσεις στη Ρωσία παρά την

κρατική καταστολή. Την Κυριακή
13/3, δεκάδες συνελλήφθησαν στη
Μόσχα, στην πλατεία Μανέζναγια
κοντά στο Κρεμλίνο. Η αστυνομία
συνέλαβε διαδηλωτές σε αντιπολε-
μική κινητοποίηση και στην Αγία Πε-
τρούπολη. 

Όπως καταγγέλουν οι σύντρο-
φοι/ισσες της Σοσιαλιστικής Τάσης:
«η αστυνομία όχι μόνο επιτέθηκε
βάναυσα στις διαδηλώσεις, αλλά
χρησιμοποίησε και βασανιστήρια
εναντίον των διαδηλωτών. Κυκλοφο-
ρούν καταγραφές στο Διαδίκτυο με
τους αστυνομικούς να υποβάλλουν
ακτιβιστές σε βασανιστήρια στο
αστυνομικό τμήμα του Μπράτεβο
στη Μόσχα».

Συγκέντρωση με αντιπολεμικά μη-
νύματα είχε ανακοινωθεί και για την
Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας στις
8 Μάρτη στην Αγ. Πετρούπολη. Την
παραμονή, γυναικείες οργανώσεις
στη Ρωσία κατήγγειλαν δημόσια την
στρατιωτική εισβολή στην Ουκρα-
νία: «Ως πολίτες της Ρωσίας και φε-
μινίστριες καταγγέλουμε τον πόλε-
μο. Ο φεμινισμός ως πολιτική δύνα-
μη δεν μπορεί να υποστηρίζει τον
επιθετικό πόλεμο και τη στρατιωτική
κατοχή. Το φεμινιστικό κίνημα στη
Ρωσία υπερασπίζεται τις ευάλωτες
ομάδες και την ανάπτυξη μια δί-
καιης κοινωνίας ισότητας που δεν
θα χωράει τη βία και τις στρατιωτι-
κές συγκρούσεις». 

Ελεύθερες
Εν τω μεταξύ ελεύθερες αφέθη-

καν οι σοσιαλίστριες και αγωνί-
στριες κατά του πολέμου Ροζαλία
Τζαμάλοβα και Ντάρια Σάρκοβα με
πρόστιμο 10 χιλιάδων ρούβλιων. Οι
συντρόφισσες είχαν συλληφθεί μαζί
με άλλους διαδηλωτές σε αντιπολε-
μική κινητοποίηση στο Νίζνι Νό-
βγκοροντ την περασμένη Κυριακή.
Αμέσως ξεδιπλώθηκε μια διεθνής
καμπάνια με εκατοντάδες υπογρα-
φές συμπαράστασης από την Τουρ-
κία, την Ελλάδα, τη Γαλλία, τη Δα-
νία, την Αυστραλία, τη Βρετανία,
τον Καναδά, τις ΗΠΑ, την Ιταλία, τη
Νότιο Αφρική κ.α. «Η μάχη συνεχίζε-
ται για την απελευθέρωση όλων των
χιλιάδων αγωνιστών/ριών που έχουν
συλληφθεί από το ξεκίνημα του πο-
λέμου» σημειώνει η ανακοίνωση της
καμπάνιας μετά την απελευθέρωση
των συντροφισσών. 

Ανακοίνωση κατά του πολέμου
εξέδωσε και η Κοινότητα του Κρατι-
κού Πανεπιστημίου της Μόσχας
M.V. Lomonosov:

«Εμείς οι φοιτητές, μεταπτυχιακοί

φοιτητές, δάσκαλοι, προσωπικό και
απόφοιτοι του παλαιότερου πανεπι-
στημίου της Ρωσίας, του Κρατικού
Πανεπιστημίου της Μόσχας με το
όνομα M.V. Lomonosov, καταδικά-
ζουμε κατηγορηματικά τον πόλεμο
που εξαπέλυσε η χώρα μας στην
Ουκρανία. Η Ρωσία και οι γονείς
μας, μας έδωσαν μια ισχυρή εκπαί-
δευση, η πραγματική αξία της οποί-
ας έγκειται στο να μπορούμε να
αξιολογούμε κριτικά τι συμβαίνει
γύρω μας, να ζυγίζουμε επιχειρήμα-
τα, να ακούμε ο ένας τον άλλον και
να είμαστε πιστοί στην αλήθεια -
επιστημονική και ανθρωπιστική.

Βία 
Ξέρουμε πώς να λέμε τα πράγμα-

τα με το όνομά τους και δεν μπο-
ρούμε να μείνουμε στην άκρη. Οι
ενέργειες της Ρωσικής Ομοσπον-
δίας, την οποία η ηγεσία της αποκα-
λεί “ειδική στρατιωτική επιχείρηση”
είναι πόλεμος και σε αυτή την κατά-
σταση δεν υπάρχει χώρος για ευφη-
μισμούς ή δικαιολογίες. Ο πόλεμος
είναι βία, σκληρότητα, θάνατος,
απώλεια αγαπημένων προσώπων,
αδυναμία και φόβος που δεν μπο-
ρούν να δικαιολογηθούν με κανέναν
στόχο. Ο πόλεμος είναι η πιο σκλη-
ρή πράξη απανθρωποποίησης, που,
όπως μελετήσαμε μέσα στους τοί-
χους των σχολείων και του Πανεπι-
στημίου, δεν πρέπει να επαναλη-
φθεί ποτέ. Οι αξίες της απόλυτης
ανθρώπινης ζωής, ο ανθρωπισμός,
η διπλωματία και η ειρηνική επίλυση
των αντιφάσεων, που απορροφήσα-
με στο Πανεπιστήμιο, καταπατήθη-
καν και πετάχτηκαν σε μια στιγμή,
όταν η Ρωσία εισέβαλε προδοτικά
στο έδαφος της Ουκρανίας. Οι ζωές
εκατομμυρίων Ουκρανών απειλούν-
ται κάθε ώρα από την εισβολή των
στρατιωτικών δυνάμεων της Ρωσι-
κής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία. 

Εκφράζουμε την υποστήριξή μας
στον λαό της Ουκρανίας και καταδι-
κάζουμε κατηγορηματικά τον πόλε-
μο που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον
των Ουκρανών. Ως απόφοιτοι του
παλαιότερου πανεπιστημίου της Ρω-
σίας, γνωρίζουμε ότι οι απώλειες
που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια
των έξι ημερών ενός αιματηρού πο-
λέμου - πρώτα απ' όλα ανθρώπινες,
αλλά και κοινωνικές, οικονομικές,
πολιτιστικές - είναι ανεπανόρθωτες.
Γνωρίζουμε επίσης ότι ο πόλεμος εί-
ναι μια ανθρωπιστική καταστροφή,
αλλά δεν μπορούμε να φανταστούμε
το βάθος της πληγής που εμείς, ως
λαός της Ρωσίας, προκαλούμε στον
λαό της Ουκρανίας και στους εαυ-
τούς μας αυτή τη στιγμή. Απαιτούμε
από την ηγεσία της Ρωσίας να στα-
ματήσει αμέσως το πυρ, να εγκατα-
λείψει το έδαφος του κυρίαρχου
κράτους της Ουκρανίας και να τερ-
ματίσει αυτόν τον επαίσχυντο πόλε-
μο. Ζητάμε από όλους τους Ρώσους
πολίτες που ενδιαφέρονται για το
μέλλον της να συμμετάσχουν στο κί-
νημα της ειρήνης. Είμαστε κατά του
πολέμου!».

Περισσότεροι από 5 χιλιάδες εκ-
παιδευτικοί στη Ρωσία υπογράφουν
ανοιχτή επιστολή ενάντια στον πό-
λεμο, που δημοσιεύτηκε από την
ομάδα Δάσκαλοι Ενάντια στον Πό-
λεμο. Η επιστολή υπογραμμίζει:
«Όλοι οι πόλεμοι έχουν ανθρώπινα
θύματα. Όλοι οι πόλεμοι προκαλούν
καταστροφή. Ο πόλεμος αναπόφευ-
κτα φέρνει στο πέρασμά του τερά-
στιες παραβιάσεις των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Ο πόλεμος είναι κατα-
στροφή. Ο πόλεμος με την Ουκρα-
νία που ξεκίνησε τη νύχτα 23-24 Φε-
βρουαρίου δεν είναι δικός μας πό-
λεμος. Η εισβολή στο ουκρανικό
έδαφος ξεκίνησε στο όνομα των
Ρώσων πολιτών, αλλά παρά τη θέ-
λησή μας. Για εμάς, τους δασκά-
λους, η βία έρχεται σε αντίθεση με
την ίδια την ουσία του επαγγέλμα-
τός μας. Οι μαθητές μας μπορεί να
πεθάνουν στις πυρκαγιές του πολέ-
μου. Ο πόλεμος αναπόφευκτα εντεί-
νει τα κοινωνικά προβλήματα στη
χώρα μας. Υποστηρίζουμε τις αντι-
πολεμικές διαδηλώσεις και απαιτού-
με άμεση κατάπαυση του πυρός».

Στέλιος Μιχαηλίδης

Αντιπολεμική διαδήλωση και
συναυλία στο Σύνταγμα
πραγματοποίησαν τη Δευτέ-

ρα 14/3 μαθητές/ τριες και μέλη φοι-
τητικών συλλόγων με σύνθημα «Όχι
στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην
Ουκρανία - Να σταματήσει η εμπλο-
κή της χώρας μας». Πριν την έναρξη
της συναυλίας έγιναν χαιρετισμοί εκ
μέρους των ενώσεων γονέων και
της ΟΛΜΕ κι ακολούθησαν μαθητικά
συγκροτήματα. Συνθήματα υποστή-
ριξης ακούστηκαν μόλις ανέβηκε
στη σκηνή η Νατάσα Μποφίλιου,
που δέχτηκε επιθέσεις τις προηγού-
μενες ημέρες για την επιλογή της να
συμμετέχει στη συναυλία.

Παρέμβαση πραγματοποίησαν
μέλη του ΣΕΚ στις Σχολές καλών-
τας όλες και όλους στο μεγάλο
συλλαλητήριο ενάντια στον πόλε-
μο, το ρατσισμό και τους φασίστες
στις 19 Μάρτη, 3μμ, Ομόνοια.

Νέα αντιπολεμική διαδήλωση
ήταν σε εξέλιξη το απόγευμα της
Τρίτης 15/3 στο κέντρο της Αθήνας,
την ώρα που η Εργατική Αλληλεγ-
γύη βρισκόταν στο τυπογραφείο.

Αντιπολεμική συγκέντρωση πραγ-
ματοποιήθηκε την Πέμπτη 10/3
στην πλατεία Αγοράς στα Χανιά,
παρά την κακοκαιρία. «Συμμετείχαν
με πανό η ΕΛΜΕ Χανίων, ο Φοιτητι-
κός Σύλλογος ΗΜΜΥ Πολυτεχνείου
Κρήτης, το ΣΕΚ, η Πρωτοβουλία
Αντίστασης και Κατάληψη Ρόζα Νέ-
ρα. Ακούστηκαν συνθήματα ενάντια
στη ρώσικη εισβολή στην Ουκρανία
αλλά και ενάντια στο ρόλο του ΝΑ-
ΤΟ και της ελληνικής κυβέρνησης.
Είχε προηγηθεί σύσκεψη φορέων,
φοιτητών και συλλογικοτήτων που
είχε καλέσει η ΕΛΜΕ για την οργά-
νωση της κινητοποίησης», μεταφέ-
ρει ο Ειρηναίος Μαράκης.

Την Κυριακή 13/3 έγινε αντιπολε-
μική διαδήλωση στην Αλεξανδρού-
πολη. 

125.000διαδήλωσαν την
Κυριακή 13/3 σε

όλη τη Γερμανία με το σύνθημα «Στα-
ματήστε τον πόλεμο». Διαδηλώσεις
έγιναν στο Βερολίνο, τη Φρανκφούρ-
τη, τη Λειψία, τη Στουτγκάρδη και το
Αμβούργο. 

«Συμμετείχα στη διαδήλωση στο Βε-
ρολίνο μαζί με πολλούς συντρόφους/
ισσες από τη Die Linke» σημειώνει η
Κριστίνε Μπούχολτζ. «Καταγγείλαμε
τον πόλεμο του Πούτιν και σταθήκαμε
ξεκάθαρα ενάντια στη γερμανική κυ-
βέρνηση και τα νατοϊκά σχέδια. Αυτό δεν άρε-
σε σε όλους στη διαδήλωση, αλλά νομίζω ότι
είναι σημαντικό ότι είχαμε μια καθαρή στάση

τόσο ενάντια στον πόλεμο του Πούτιν όσο κι
ενάντια στους εξοπλισμούς. Η αλληλεγγύη
στους πρόσφυγες από την Ουκρανία και η

αποκλιμάκωση του πολέμου είναι αυτά
που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή – μαζί
με περισσότερες αντιπολεμικές κινητοποι-
ήσεις. Το αντιπολεμικό κίνημα στη Ρωσία
χρειάζεται την αλληλεγγύη μας».

Ο Γιάακ Παμπστ συμπληρώνει: «Χιλιά-
δες βγήκαμε ξανά στους δρόμους του Βε-
ρολίνου ενάντια στον πόλεμο του Πούτιν.
Πολύς κόσμος. Διαδηλωτές από την Ου-
κρανία, τη Ρωσία, εργάτες/ριες, οικογένει-
ες, φοιτητές/ριες, ένα πολύχρωμο πλήθος.
Μοιράσαμε φυλλάδιο που έλεγε “Όχι στον
πόλεμο του Πούτιν – όχι στην νατοϊκή κλι-
μάκωση”. Έγινε ανάρπαστο. Πραγματικά
μας τα έπαιρναν από τα χέρια. Η δίψα για
ιδέες και συζήτηση είναι τεράστια. Υπήρ-

χαν πανό και συνθήματα όπως: “Λεφτά για την
πρόνοια όχι για τον πόλεμο” και “100 δις για
τα σχολεία, όχι για το στρατό”».

Βερολίνο, 13/3

Σύνταγμα 14/3. Φωτό: ΣΕΚ στις Σχολές

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
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Νέες έρευνες 
για τον ρατσιστή
μακελάρη 
στην Ανδραβίδα

Οι αρχές είναι έτοιμες να ερευνήσουν
υποθέσεις εξαφάνισης προσώπων και

συγκεκριμένα δύο μεταναστών εργατών
γης που είχαν διαπληκτιστεί με τον 60χρο-
νο ρατσιστή μακελάρη που σκότωσε μια
ολόκληρη οικογένεια Αλβανών μετανα-
στών στην Ανδραβίδα, αναφέρουν στο ρε-
πορτάζ τους στη Realnews οι Θ. Πάνου
και Ν. Δημαράς.

Ανάμεσα σε άλλα αναφέρουν πως:
«Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές ετοι-
μάζονται να ζητήσουν τη συνδρομή της
Europol για την αναζήτηση δύο συγκεκρι-
μένων ανδρών, ενός Αλβανού κι ενός
Βούλγαρου, που ήταν εποχικοί εργάτες
στην περιοχή της Ανδραβίδας. Οι εργάτες
γης είχαν διαπληκτιστεί το 2019 με τον Δ.
Βαρβαρέσο και μέσα σε δύο ημέρες εξα-
φανίστηκαν από την περιοχή. Το περιστα-
τικό συνέβη σε καφενείο οικισμού έξω από
την Ανδραβίδα, με τον μετέπειτα δράστη
της τετραπλής δολοφονίας να εξαπολύει
σε βάρος τους ρατσιστικά σχόλια που
αφορούσαν την καταγωγή τους, με αποτέ-
λεσμα να ανάψουν τα αίματα και ο 60χρο-
νος να βγάλει όπλο και να τους απειλήσει.
Αμέσως επενέβησαν οι ψυχραιμότεροι και
το συμβάν έληξε εκεί. 

Δεν εμφανίστηκαν
Ωστόσο, δύο ημέρες αργότερα, ο εργο-

δότης των δύο ανδρών είπε σε ανθρώ-
πους της περιοχής πως ο Βούλγαρος και
ο Αλβανός δεν εμφανίστηκαν για δουλειά.
Μάλιστα, φέρεται να έφυγαν χωρίς καν να
ζητήσουν τα μεροκάματά τους. Η υπόθε-
ση ερευνάται πολύ σοβαρά από τις Αρχές
και ανάλογα με τα στοιχεία που θα προκύ-
ψουν θα ζητηθεί η συνδρομή της Europol,
προκειμένου να εντοπιστούν οι δύο εργά-
τες στις χώρες τους».

Όσον αφορά τώρα στην δολοφονία της
τετραμελούς οικογένειας από την Αλβα-
νία, «όλα δείχνουν πως το έγκλημα ήταν
προμελετημένο, καθώς είχε σκάψει ακόμα
και λάκκους σε αγροτική περιοχή προκει-
μένου να εξαφανίσει τις σορούς των θυμά-
των του» αναφέρεται στο άρθρο. «Ο δρά-
στης σκότωσε το ζευγάρι την ώρα που
κοιμόταν, χρησιμοποιώντας ως «σιγαστή-
ρα» ένα μαξιλάρι, ενώ τα δύο βρέφη, ενός
και δύο ετών, φέρεται να τα στραγγάλισε
με τα ίδια του τα χέρια. Στη συνέχεια,
όπως προκύπτει από την προανάκριση, ο
60χρονος φόρτωσε τα πτώματα του
32χρονου και της 37χρονης συζύγου του
σε μια καρότσα οχήματος στο γκαράζ του
σπιτιού. Τη στιγμή που τοποθετούσε στην
καρότσα το πτώμα του ενός βρέφους
έφτασε στο σπίτι ο 11χρονος γιος της οι-
κογένειας, ο οποίος την ώρα της δολοφο-
νίας έπαιζε με φίλους του στη γειτονιά.
Ετσι, εγκατέλειψε την προσπάθειά του να
εξαφανίσει τις αποδείξεις του φρικιαστι-
κού εγκλήματος που είχε διαπράξει…».

Ποια είναι τα αιτήματα των εργατών από το
Μπαγκλαντές που βρίσκονται στην Ελλάδα;

Εμείς ξεκινήσαμε κινητοποιήσεις πριν από
ενάμιση μήνα όταν απέλασαν 19 παιδιά από
το Μπαγκλαντές. Κάποιοι από αυτούς βρί-
σκονταν έξι μήνες κρατούμενοι, άλλοι ήταν
ένα χρόνο, χωρίς να έχουν κάνει κανένα έγ-
κλημα πέρα από το ότι δεν είχαν χαρτιά, ότι
πέρασαν τα σύνορα «παράνομα». Είναι άν-
θρωποι που έφυγαν από τη χώρα τους γιατί
αντιμετωπίζουν προβλήματα, δεν έφυγαν χα-
ρούμενοι. Και ήρθαν για να δουλέψουν για να
δουν μια καλύτερη μέρα, δεν ήρθαν ούτε για
να κλέψουν ούτε για να κάνουν τίποτε κακό.
Η αστυνομία τους έλεγε ότι μετά από το
17μηνο θα τους αφήσουν ελεύθερους αλλά
αντί να γίνει αυτό, τους απελάσαν με το ζόρι. 

Τότε κάναμε διαδήλωση πάνω από χίλια
άτομα μαζί με την ΚΕΕΡΦΑ γύρω από την
Ομόνοια, με βασικό σύνθημα θέλουμε χαρτιά
- όχι στις απελάσεις. Πήγαμε και στην πρε-
σβεία του Μπαγκλαντές και τους είπαμε ότι
δεν είναι σωστό να γίνονται οι απελάσεις.
Υπάρχουν άνθρωποι που έχασαν όλη τους
την περιουσία για να φτάσουν στην Ελλάδα
περνώντας από τόσες χώρες -Ινδία, Πακι-
στάν, Ιράκ, Ιράν, Τουρκία- και με τόσους κιν-
δύνους. Είναι αμαρτία πραγματικά αυτό που
συμβαίνει. Η πρεσβεία μάς είπε επίσης ότι
της έχουν δώσει μια λίστα με 590 άτομα για
απέλαση. Και μετά ακολούθησε η συμφωνία
του υπουργού Μετανάστευσης Μηταράκη με
την κυβέρνηση του Μπανγκλαντές, να έρχον-
ται 4.000 εργάτες γης κάθε
χρόνο από το Μπανγκλαντές,
που παρουσιάστηκε σαν νο-
μιμοποίηση. 

Τι πιστεύεις για αυτή τη συμ-
φωνία;

Με το που έγινε, εμείς βγή-
καμε έξω μαζικά, στο Σύν-
ταγμα αυτή τη φορά, και εί-
παμε ότι δεν είναι σωστό αυ-
τό που κάνουν. Πρώτον,
αφού υπάρχουν εδώ χιλιάδες
παιδιά από το Μπαγκλαντές
που δουλεύουν χρόνια στην
Ελλάδα χωρίς χαρτιά γιατί
δεν νομιμοποιείτε αυτούς,
αλλά τους απελαύνετε και
φέρνετε άλλους; Μιλάμε για
κόσμο που μιλάει ελληνικά
πια, που ξέρει τη δουλειά
που κάνει, γιατί να μην είναι
νόμιμοι; Αυτό είναι το αίτημά
μας, όλοι όσοι εργάζονται
εδώ να γίνουν νόμιμοι και δεν
θα σταματήσουμε αυτόν τον

αγώνα. 
Υπάρχουν παιδιά που πληρώνονται ας πού-

με χίλια ευρώ, που με αυτά ζουν ολόκληρες
οικογένειες στο Μπαγκλαντές -πόσα θα τους
δίνουν με το νέο σύστημα; Και αν το αφεντι-
κό είναι κακό και δεν πληρώνει και καθυστε-
ρεί και μας φέρεται άσχημα και μας κρατά το
διαβατήριο, πχ στη Μανωλάδα, θα μπορούμε
να αλλάξουμε αφεντικό να πάμε να βρούμε
δουλειά παρά δίπλα;  Επίσης η συμφωνία δεν
αφορά όλους τους εργάτες -εγώ για παρά-
δειγμα δουλεύω σε εστιατόριο- τι θα γίνει με
τους υπόλοιπους;

Η συμφωνία μιλάει για εργασία 9 μήνες
τον χρόνο σε συγκεκριμένο αφεντικό, σε
συγκεκριμένο τόπο για πέντε χρόνια και
μετά τέλος, επιστροφή στο Μπαγκλαντές.
Εσείς συμφωνείτε με αυτό;

Όχι βέβαια. Εμείς δεν πήγαμε στην Σαουδι-
κή Αραβία ή στο Ντουμπάι να δουλέψουμε
σαν σκλάβοι, να μας κρατάνε το διαβατήριο κι
άμα μιλάμε να μας ρίχνουν ξύλο. Στην Ελλά-
δα έχουμε έρθει, όχι στη Σαουδική Αραβία, εί-
μαστε εργάτες με δικαιώματα και τα ζητάμε.
Ζητάμε πραγματική νομιμοποίηση. Όποιος
έρχεται εδώ και εργάζεται, και φορολογείται,
και πληρώνει το ΙΚΑ να μπορεί να έχει ασφά-
λιση, να μπορεί να πάει στο νοσοκομείο, να
μπορεί να πάρει σύνταξη, να μπορεί να έχει
την οικογένειά του μαζί. Κάθε μέρα πεθαίνουν
εδώ μετανάστες χωρίς χαρτιά από το Μπαγ-
κλαντές και η κυβέρνησή μας εκεί δεν δίνει
καν λεφτά να τους πάνε πίσω, εμείς μαζεύου-
με εδώ ό,τι μπορούμε πέντε-πέντε ευρώ και
δίνουμε για να τους στείλουμε πίσω.

Ζητάμε πραγματική νομιμοποίηση για
όλους τους εργαζόμενους ανεξαρτήτως ερ-
γασίας. Οι μετανάστες από το Μπαγκλαντές
δουλεύουμε σε εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία,

μάγειρες, σεφ, σερβιτόροι, στην κουζίνα, στη
λάντζα. Χιλιάδες εργάζονται σεζόν στα νησιά.
Μια φορά να πούμε ότι δεν πάμε σεζόν, θα
κλείσουν τα νησιά. Θα πάνε ντόπιοι στη θέση
μας να καθαρίζουν τις τουαλέτες; Άλλοι εργά-
ζονται ράφτες σε επιχειρήσεις με ρούχα, άλ-
λοι δουλεύουν εκεί που φτιάχνουν καράβια.
Και άμα πας στα χωράφια θα δεις χιλιάδες
εργάτες στα χωράφια, με 25 και 30 ευρώ όλη
τη μέρα. Και στα εργοστάσια βέβαια, εγώ
όταν πρωτοήρθα Ελλάδα σε εργοστάσιο τρο-
φίμων στο Μενίδι δούλευα με 200 άτομα προ-
σωπικό. 

Τώρα είμαι νόμιμος αλλά τα δικαιώματά
μας περιορίζονται. Παλιά με την κάρτα μου
μπορούσα να ανοίξω ένα μαγαζί. Ο κ. Μητα-
ράκης ήρθε και έκανε άκυρο αυτόν τον νόμο
και δεν δίνει άδειες να ανοίξουμε μαγαζί. Αυ-
τό είναι κάτι που άλλαξε τα τελευταία χρόνια.
Και τώρα έχουμε αυτό το σύμφωνο. Εμείς
δεν θέλουμε 5 χρόνια δουλειά και μετά σήκω
φύγε να έρθει άλλος να κάνει τα ίδια. Ζητάμε
χαρτιά, να ζήσουμε και να εργαζόμαστε εδώ. 

Γι’ αυτό στις 19 Μαρτίου θα απαιτήσουμε
τα δικαιώματα μας και θα διαδηλώσουμε μα-
ζικά στην Αθήνα. Και για έναν άλλο λόγο. Λέ-
με ότι πρέπει να σταματήσουν τα pushback
στα σύνορα. Μας έφτασε το μήνυμα από την
οικογένεια ενός ανθρώπου που είχε φύγει για
να έρθει στην Ελλάδα ότι τον αναζητούν.
Ήταν τελικά ανάμεσα στους 19 νεκρούς που
έχασαν τη ζωή τους στον Έβρο πριν μερικές
εβδομάδες – από τους οποίους οι οκτώ ήταν
από το Μπαγκλαντές. Ήταν στη φωτογραφία
των νεκρών από το νοσοκομείο στην Τουρκία
και αναγνωρίστηκε από τους δικούς του. Εί-
ναι τρομακτικό η αστυνομία να οδηγεί
αθώους ανθρώπους στο θάνατο αφήνοντάς
τους να πεθάνουν στο κρύο. 

Χαρτιά για όλους 
τους μετανάστες εργάτες
Ο Sheikh Gias από το Συμβούλιο
Δικαιωμάτων Απόδημων
Μπαγκλαντές Τμήμα Ελλάδας,
μίλησε στον Γιώργο Πίττα

20/2, Αθήνα, κινητοποίηση Μπαγκλαντεσιανών ενάντια στις απελάσεις. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης



Στην τελική ευθεία για τη μεγά-
λη κινητοποίηση της 19 Μάρ-
τη, οι πρόσφυγες και οι προ-

σφύγισσες συμμετέχουν στην καμ-
πάνια της ΚΕΕΡΦΑ, δίνουν μάχες,
καλούν όλες και όλους να παλέψουν
μαζί τους για τα αιτήματά τους.

Στον Ελαιώνα την Κυριακή 13/3,
πραγματοποιήθηκε κινητοποίηση
από τους πρόσφυγες και τις προ-
σφύγισσες που διεκδικούν να μην
κλείσει το καμπ. Ο δήμος της Αθή-
νας, αντί να βελτιώσει τις άθλιες
συνθήκες διαβίωσης στο στρατόπε-
δο, αποφάσισε να το εκκενώσει,
σπάζοντας έτσι τους δεσμούς των
προσφύγων/ισσών και των παιδιών
τους που ζουν εκεί με την πόλη και
επιφυλάσσοντάς τους ένα αβέβαιο
μέλλον. Στην κινητοποίησή τους, την
οποία στήριξε η ΚΕΕΡΦΑ, η “Ανταρ-
σία στις γειτονιές της Αθήνας”, η
Επιτροπή Εργαζόμενων του νοσοκο-
μείου “Δρομοκαϊτειο”, η οικογένεια
του Νίκου Σαμπάνη και δεκάδες
αγωνίστριες και αγωνιστές της πε-
ριοχής, δήλωσαν καθαρά ότι δεν θα
φύγουν μέχρι να βρεθεί μια ανθρώ-
πινη στεγαστική λύση για όλες και
όλους.

Τη συγκέντρωση χαιρέτισε η Ίνγ-
κεμποργκ Μπέγκελ, δημοσιογράφος
και ο Πέτρος Κωνσταντίνου, δημοτι-
κός σύμβουλος Αθήνας, ενώ πρό-
σφυγες από διάφορες χώρες μίλη-
σαν σε όλες τις γλώσσες, ώστε μαζί
με το μήνυμα του αγώνα για να μην
κλείσει το καμπ, να φτάσει σε όλες
και όλους το κάλεσμα για τις 19
Μάρτη.

“Δίνουμε μάχη να μην κλείσει το
στρατόπεδο του Ελαιώνα. Υπάρχουν
πολλοί εδώ που δεν έχουν χαρτιά.
Αν λοιπόν, όπως μαθαίνουμε, κλείσει
το καμπ, αυτοί οι άνθρωποι θα υπο-
φέρουν. Θα βρίσκονται έξω και θα
έχουν μεγάλο πρόβλημα”, είπε στην
Εργατική Αλληλεγγύη ο Μπερνάρ,
πρόσφυγας από το Κονγκό. “Και
εδώ υποφέρουμε βέβαια. Το καμπ
έχει πολύ σοβαρά προβλήματα.
Υπάρχει και το πρόβλημα του διαχω-
ρισμού. Προσπαθούν να διασπά-
σουν τον κόσμο. Να χωρίσουν τους
Αφρικανούς από τους Άραβες, τους
Σύριους. Αλλά πρέπει να παλέψουμε

μαζί και αυτό θα κάνουμε.
Και γι' αυτό στις 19 θα κατέβουμε

στη διαδήλωση μαζικά. Είναι πρώτα
και κύρια δική μας μάχη. Είναι για τα
αιτήματά μας. Θα μιλήσουμε, θα
γράψουμε και θα διαδηλώσουμε για
να πούμε ότι δεν πάνε καλά τα
πράγματα εδώ.

Η 'πολιτισμένη' Δύση φταίει για
την κατάσταση της Αφρικής. Κατα-
στρέφουν τις χώρες μας. Δε θα
έφευγε κανείς αν δεν συνέβαινε αυ-
τό. Οι πολιτικές τους είναι το πρό-
βλημά μας. Βάζουν επικεφαλής
όποιους θέλουν, γίνονται εκλογικές
διαδικασίες πλαστές γιατί έχουν ήδη
ετοιμάσει ποιον θέλουν να κυβερνή-
σει. Ξέρω τα δικαιώματά μου ως
πρόσφυγας εδώ, αλλά δεν τα βλέπω
ποτέ.

Σήμερα ξεκινήσαμε να οργανώ-
νουμε τη συμμετοχή μας από το
καμπ. Σημειώνουμε τις συμμετοχές

για να κλείσουμε θέσεις για το πούλ-
μαν που θα είναι εδώ στις 19 για να
πάμε στην Ομόνοια. Και θα συνεχί-
σουμε μέχρι την Πέμπτη να κλείνου-
με συμμετοχές για να ξέρουμε τον
αριθμό, πόσοι θα είμαστε από το
καμπ και πόσοι θα έρθουν από την
πόλη. Είμαστε σε επαφή και με τα
άλλα στρατόπεδα και ξέρουμε ότι
θα κατέβουν πρόσφυγες/ισσες και
από αυτά. Θα διαδηλώσουμε μαζικά
όλες και όλοι μαζί, για τα δικαιώμα-
τά μας”.

Μέσα από τις εκδηλώσεις της
ΚΕΕΡΦΑ σε όλη την Ελλάδα, οι πρό-
σφυγες/ισσες καταγγέλλουν τις ρα-
τσιστικές πολιτικές αλλά και την
υποκρισία της ελληνικής κυβέρνη-
σης και της ΕΕ-φρούριο. Στο Ηρά-
κλειο Κρήτης, ο Αμπντουλάχ από τη
Συρία, τόνισε: “Αυτά που λένε τώρα
για τους Ουκρανούς δυστυχώς δεν
θα κρατήσουν πολύ. Όσο περνάει ο

καιρός θα γίνονται πιο δύσκολα τα
πράγματα γι' αυτούς. Πρέπει όλοι
μαζί να ξεσηκωθούμε να σταματήσει
ο πόλεμος. Η Ρωσία, που τώρα επι-
τίθεται στην Ουκρανία, πέρασε κι
από τη Συρία. Εμείς αυτό που ζητά-
με από το κράτος είναι να σταματή-
σει ο ρατσισμός. Γιατί να μην έχου-
με χαρτιά ώστε να μπορούμε να
δουλέψουμε; Δεν μπορείς να κάνεις
τίποτα. Πού είναι η βοήθεια του κρά-
τους; Μόνο οι γείτονές μας, που μας
βλέπουν, που έχουνε σχέσεις μαζί
μας, αυτοί είναι η βοήθεια”.

Το πώς ο ρατσισμός δημιουργεί
εμπόδια στους πρόσφυγες στην εκ-
παίδευση, στην Υγεία, στην εργασία,
περιέγραψε η Μιμί, που μίλησε στην
εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ Ανατολικής
Θεσσαλονίκης. “Η αποστολή μας
αυτές τις μέρες είναι να γίνει χαμός
στο στρατόπεδο για τις 19 Μάρτη”,
τόνισε ο Ρίτα, πρόσφυγας στον
Ελαιώνα. “Άνθρωποι που ζουν εδώ
έως και τρία χρόνια έχουν χάσει το
ηθικό τους, κάτι πρέπει να κάνουμε.
Γι' αυτό είμαι σήμερα εδώ, είναι ένα
πολύ σημαντικό βήμα και θέλουμε
τη βοήθειά σας για μια μεγάλη 19
Μάρτη”, σημείωσε.

“Όταν πρωτοάκουσα για τον πό-
λεμο στην Ουκρανία, ταράχτηκα και
έπαθα σοκ”, είπε ο Σοράμπ, πρό-
σφυγας από το Αφγανιστάν, στην
εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ στο Μαρού-
σι. “Ξέρω τι σημαίνει να έχεις πόλε-
μο και να είσαι πρόσφυγας γιατί έχω
μεγαλώσει στο Αφγανιστάν. Και η
ζωή στο καμπ είναι ένας ακόμα
εφιάλτης. Δεν έχεις πρόσβαση σε τί-
ποτα και οι συνθήκες είναι πολύ

σκληρές. Και τώρα πιστεύω ότι θα
θελήσουν να φτιάξουν άλλα απομα-
κρυσμένα στρατόπεδα συγκέντρω-
σης για τους Ουκρανούς πρόσφυ-
γες. Θα επαναλάβουν γι' αυτούς αυ-
τά που έκαναν σε μας. Δεν το θέ-
λουμε αυτό! Θέλουμε να ζούμε μέ-
σα στις πόλεις. Πρέπει να παλέψου-
με ενάντια στον ρατσισμό όλες και
όλοι μαζί. Δε θέλω να δω τους Ου-
κρανούς αδελφούς και αδελφές μου
να περνάνε τα ίδια με μας. Κάθε ιμ-
περιαλιστικός πόλεμος είναι ένας
πόλεμος σε βάρος της εργατικής
τάξης, το έθνος δεν μετράει. Διαδη-
λώσαμε στις 9 Οκτώβρη και δεν στα-
ματάμε εκεί. Θα συνεχίσουμε στις
19 Μάρτη”.

Την Κυριακή 13 Μάρτη οι τοπικές
επιτροπές της ΚΕΕΡΦΑ επισκέφθη-
καν μια σειρά στρατόπεδα ώστε μαζί
με τους πρόσφυγες και τις προσφύ-
γισσες από μέσα να οργανώσουν τη
συμμετοχή στη μεγάλη κινητοποί-
ηση. Στη Θήβα, στη Ριτσώνα, στη
Μαλακάσα, στα Διαβατά και στον
Κατσικά, δεκάδες μέλη των τοπικών
ΚΕΕΡΦΑ μίλησαν με πρόσφυγες και
προσφύγισσες, ενώ οι τελευταίοι/ες
προμηθεύτηκαν πολύγλωσσο υλικό
της καμπάνιας για να μπορέσουν να
συνεχίσουν να την οργανώνουν στην
τελική ευθεία. Την ώρα που η Εργα-
τική Αλληλεγγύη πήγαινε στο τυπο-
γραφείο, επίσκεψη πραγματοποιού-
σε και η τοπική ΚΕΕΡΦΑ του Πειραιά
στο στρατόπεδο του Σχιστού.

Αφροδίτη Φράγκου
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Εκδήλωση-συζήτηση
ΚΕΕΡΦΑ Βόλου
Πέμπτη 17/3, 7.30μμ, Θόλος
Ομιλητές: Παναγιώτης Χαρίτος,
πρόεδρος Ομοσπονδίας Ελλήνων
Ρομά-Ρομά Χωρίς Σύνορα, Τάσος
Τσιούνης, μεταπτυχιακός φοιτητής

Εξορμήσεις 
της ΚΕΕΡΦΑ

Σχολές
Φιλοσοφική: Τετάρτη 16/3, 2μμ
ΠΑΔΑ: Πέμπτη 17/3, 11πμ
Πάντειος: Πέμπτη 17/3, 12.30μμ
ΑΣΚΤ: Πέμπτη 17/3, 1.30μμ
ΑΣΟΕΕ: Πέμπτη 17/3, 2.30μμ

Εργατικοί χώροι
Κρατικό Νίκαιας:
Πέμπτη 17/3, 12μεσ
ΓΝΑ Γεννηματάς: 11πμ

Οι πρόσφυγες/ισσες 
οργανώνονται για τις 19 Μάρτη

Αυτό το μήνυμα είναι μια έκκληση για δικαιοσύνη
και αλληλεγγύη για τον Βakari και την οικογένειά

του. Το 2017 ο Bakari Henderson ξυλοκοπήθηκε βίαια
μέχρι θανάτου μετά από μια ρατσιστική επίθεση στην
Ζάκυνθο. Ήταν μόνο 22 ετών.

Εννιά από τους ενόχους δικάστηκαν το 2018, τρεις
αθωώθηκαν και οι υπόλοιποι 6 καταδικάστηκαν για
θανατηφόρο βλάβη σε ποινές 5 ως 15 ετών. 

Κανείς δεν καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία! 4
από τους 6 κατηγορούμενους κυκλοφορούν ήδη
ελεύθεροι. Η δίκη δεν μεταφράστηκε στα Αγγλικά για
την οικογένειά του και η δημοσιογραφική κάλυψη για
την υπόθεση ήταν πολύ μικρή. 

Αμέσως μετά την πρωτόδικη απόφαση, ο εισαγγε-

λέας Εφετών άσκησε αμέσως έφεση θεωρώντας τις
ποινές αυτές επιεικείς. Η δίκη σε δεύτερο βαθμό ξεκί-
νησε στις 21/02 και συνεχίζεται στις 11/03 στο Εφε-
τείο Πάτρας. 

Στεκόμαστε ενωμένοι ενάντια στον ρατσισμό σε
όλες του τις μορφές και συγκεκριμκένα στεκόμαστε
αλληλέγγυοι με την οικογένεια του Βakari σε αυτές
τις απίστευτα οδυνηρές στιγμές και απαιτούμε μαζί
τους δικαιοσύνη για τον γιο τους. 

Ελάτε μαζί μας καθώς ανάβουμε κεριά για να τιμή-
σουμε τον ΒΑΚΑRI και όλες τις ζωές των ΜΑΥΡΩΝ
που χάθηκαν απάνθρωπα από τον ρατσισμό. 

Παρασκευή 18 Μαρτίου, 6μμ Πλατεία Πρωτομαγιάς
#Justice for Bakari#

Δικαιοσύνη για τον  Βakari

Ελαιώνας, 13 Μάρτη. Φωτό: Αφροδίτη Φράγκου
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Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις και οι αντιρατσιστικές
δράσεις μπαίνοντας στην τελική ευθεία για τα συλ-
λαλητήρια στα πλαίσια της Διεθνούς Μέρας Δρά-

σης ενάντια στο ρατσισμό και στον φασισμό στις 19 Μάρ-
τη. Εκατοντάδες αντιρατσιστές-τριες, εργαζόμενοι-ες, μα-
θητές, φοιτητές, μετανάστες και πρόσφυγες, όλων των
ηλικιών συμμετείχαν στις εκδηλώσεις που συνεχίστηκαν
την περασμένη εβδομάδα σε συνοικίες και πόλεις σε όλη
τη χώρα.

Στην εκδήλωση στο Περιστέρι στις 9/3 ανάμεσα στους
ομιλητές ήταν ο Νίκος Κοτρώτσιος από τον Σύλλογο Δα-
σκάλων Αιγάλεω, ο Λευτέρης Σιδερής από την Ένωση Γο-
νέων Περιστερίου και η Ματίνα Τριανταφύλλου από το Ια-
τρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο Νίκος ενημέρωσε ότι ο
ΣΕΠΕ Αιγάλεω έχει πάρει απόφαση συμμετοχής στις 19
Μάρτη, τόνισε όσον αφορά στον πόλεμο ότι ο αντίπαλος
είναι στην ίδια μας τη χώρα που συμμετέχει δίνοντας λε-
φτά για εξοπλισμούς κι όχι για σχολεία προσθέτοντας ότι
θα οργανωθούν αντιρατσιστικά μαθήματα στα σχολεία. Ο
Λευτέρης ανέφερε ότι η μάχη ενάντια στον φασισμό συνε-
χίζεται γιατί σε σχολεία του Περιστερίου εμφανίζονται
ομάδες τη νύχτα που γράφουν φασιστικά συνθήματα και
γι’ αυτό αποφασίστηκαν εξορμήσεις στο 6ο, 7ο, 8ο και
10ο Λύκειο. Η Ματίνα τόνισε ότι είναι σοκαριστικό το πώς
πάνε να διαχωρίσουν τους πρόσφυγες σε ξανθούς και
μαύρους και ότι αυτό δεν πρόκειται να τους περάσει.

Με επιτυχία έγινε την Κυριακή 13/3 η εκδήλωση στη Νί-
καια. Έγινε μία πολύ ζωντανή συζήτηση για τις ρατσιστι-
κές υποκρισίες που συνοδεύουν τον πόλεμο στην Ουκρα-
νία και για τις ευθύνες της ελληνική κυβέρνησης που συμ-
μετέχει στον πόλεμο στο πλευρό του ΝΑΤΟ και κλιμακώνει
τον ρατσισμό σε βάρος των προσφύγων από τις χώρες
της Μ. Ανατολής και της Αφρικής. Αποφασίστηκαν επίσκε-
ψη στη δομή προσφύγων στο Ρέντη την Τρίτη 15/3, μαζική
αφισοκόλληση στους δρόμους και τις πλατείες και μεγάλη
εξόρμηση την Παρασκευή 18/3 στις 6.30μμ στο ΜΕΤΡΟ
Κορυδαλλού.

Αντιπολεμικά
Στην εκδήλωση στην Ξάνθη ο Τζεμαλί Μηλιαζήμ, δά-

σκαλος, τόνισε στο άνοιγμά του τον αντιπολεμικό χαρα-
κτήρα της φετινής 19 Μάρτη θυμίζοντας τα πολύ μεγάλα
αντιπολεμικά συλλαλητήρια που έχουν γίνει στην πόλη
στο παρελθόν. Η πρόεδρος της ΕΛΜΕ Ξάνθης Μαρία
Λουκοπούλου μίλησε για την πληθώρα των περιστατικών
με θύματα τους πρόσφυγες στον Έβρο και στο Αιγαίο το-
νίζοντας την ανάγκη να σταματήσουν οι πόλεμοι και να
υπάρξει ένας κόσμος χωρίς σύνορα, ενώ εργαζόμενοι
στην επιτροπή ασύλου μίλησαν για τα συνεχή εμπόδια
που μπαίνουν στο αίτημα των προσφύγων για άσυλο λέ-
γοντας ότι δικαίωμα στο άσυλο έχουν όλοι οι πρόσφυγες.

“H φετινή 19 Μάρτη καλύπτεται από την φρίκη του ιμ-
περιαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία, στον απόηχο των
βομβαρδισμών, των απειλών και των ανταγωνισμών Πού-
τιν-ΝΑΤΟ» είπε μιλώντας στην εκδήλωση στον Βύρωνα ο
Χρήστος Νοβακόπουλος, μαθητής από το 5ο ΓΕΛ Βύρω-
να. Αλλά η ΕΕ ευαισθητοποιείται επιλεκτικά καθώς «κατά
τον Μηταράκη οι μελαμψοί δεν είναι αληθινοί πρόσφυγες.
Το πιο βρώμικο, το πιο αντιδραστικό πρόσωπο της κοινω-
νίας μας κάνει την επανεμφάνισή τους στα σχολεία, οι φα-
σίστες αναθάρρεψαν μετά τη συγκάλυψή τους από το
αστικό κράτος και την προώθηση της κατάπτυστης θεω-
ρίας των δύο άκρων». 

Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση των μαθητών αλλά και των
εκπαιδευτικών στην εξόρμηση που πραγματοποίησε η
ΚΕΕΡΦΑ Νοτίων την Πέμπτη 10/3 στο 1ο ΓΕΛ Βούλας, Η
απόπειρα να υπάρξει στοχοποίηση αγωνιστών μαθητών
και της ΚΕΕΡΦΑ από δημοσίευση στο “Forum των 3Β” στα

social media με ευθύνη και συμβολή των διαχειριστών του
(έφτασαν στο ανώτατο σημείο προβοκάτσιας εξισώνον-
τας τη δράση της ΚΕΕΡΦΑ με τις δολοφονικές επιθέσεις
των ταγμάτων εφόδου των μαχαιροβγαλτών της Χρυσής
Αυγής και τη διακίνηση ναρκωτικών έξω από το σχολείο!)
δεν πέρασε. «Καλούμε τους εκπαιδευτικούς και τα σωμα-
τεία τους, όπως και τους γονείς, να καταδικάσουν αυτή
την κατάπτυστη συκοφάντηση και να στηρίξουν το δικαίω-
μα των μαθητών να αγωνίζονται» ανέφερε στην ανακοίνω-
σή της η τοπική ΚΕΕΡΦΑ. 

Οι παρεμβάσεις και οι εκδηλώσεις για τις 19 Μάρτη συ-
νεχίστηκαν και στις σχολές. Στην Αρχιτεκτονική στον Βό-
λο, με τη συμμετοχή φοιτητών-τριων από το Αρχαιολογικό
και τους Ηλεκτρολόγους, άνοιξε η συζήτηση πάνω στην ιμ-
περιαλιστική φύση του πολέμου στην Ουκρανία ενώ κοινός
τόπος ήταν η ανάγκη να καλωσορίσουμε τους πρόσφυγες
απ’ όποια χώρα κι αν προέρχονται. Αποφασίστηκαν παρεμ-
βάσεις στις σχολές και να παρθούν αποφάσεις συλλόγων,
ενώ στην τελική ευθεία για το συλλαλητήριο στις 19 Μάρ-
τη πραγματοποιείται εκδήλωση στον Θόλο την Πέμπτη
17/3 με ομιλητή ανάμεσα σε άλλους τον Παναγιώτη Χαρί-
το, πρόεδρο των Ελλήνων Ρομά Θεσσαλίας – Ρομά Χωρίς
Σύνορα.

Εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ πραγματοποιήθηκε την Παρα-
σκευή 11/3 στο Εργατικό Κέντρο Χανίων. Μίλησαν ο Σε-
ραφείμ Ρίζος από την ΚΕΕΡΦΑ Χανίων, ο Μουσταφά Χα-
σάν, Αιγύπτιος μετανάστης και ο Μπάμπης Μαγουλάς
από την Κατάληψη Ρόζα Νέρα.  «Εμείς οι πρόσφυγες που
είμαστε εδώ έχουμε δυσκολίες. Δεν μπορούμε να δουλέ-
ψουμε κανονικά και χωρίς χαρτιά. Εγώ είμαι από την Αίγυ-
πτο και λέμε ότι προερχόμαστε από “ασφαλή χώρα”», εί-
πε ο Χασάν. «Ο Μητσοτάκης και ο Σίσι συμφωνούν μεταξύ
τους, λέγοντας ότι δεν μπορούμε να πάρουμε άσυλο στην
Ελλάδα εφόσον η Αίγυπτος είναι ασφαλής. Όλους εμάς
από τον τρίτο κόσμο μας αντιμετωπίζουν ως διαφορετι-
κούς πρόσφυγες. Όμως όλοι εμείς από την Αίγυπτο, τη
Συρία, την Ουκρανία δεν διαφέρουμε. Γι' αυτό θα είμαστε
όλοι μαζί στις 19 Μάρτη».

«Οι λόγοι που έχουν συσπειρώσει ένα κίνημα αλληλεγ-
γύης γύρω από το προσφυγικό εδώ και πολλά χρόνια δεν
έχουν σταματήσει να υπάρχουν και δυστυχώς εντείνονται
μέρα με τη μέρα όσο τα γεωπολιτικά παιγνίδια είναι η κυ-
ρίαρχη πολιτική ατζέντα της Δύσης και της Ανατολής» τό-
νισε ο ο Μπάμπης Μαγουλάς. «Ποινικοποιούν την ύπαρξη
τους με το που πατούν το πόδι τους στη χώρα υποδοχής
αλλά ταυτόχρονα έφτασαν στο σημείο να ποινικοποιούν
την αλληλεγγύη και να τη βάζουνε σε κίνδυνο. Πρέπει να
αναδείξουμε τις πραγματικές αιτίες που δημιουργούν
τους πολέμους και γι' αυτό στηρίζουμε την διαδήλωση
στις 19 Μάρτη».

«Βρίσκομαι στην Ελλάδα εδώ και αρκετά χρόνια και ξέ-
ρω τι σημαίνει να είσαι πρόσφυγας» είπε η Relildis Aye
Mboh, πρόεδρος του African Women’s Voice στην εκδή-
λωση που πραγματοποίησε η ΚΕΕΡΦΑ Πατησιών-Κυψέ-
λης-Γαλατσίου. «Βλέπουμε τον πόνο των ανθρώπων στην
Ουκρανία γιατί οι άνθρωποι σε πολλές χώρες της Αφρι-
κής γνωρίζουν τι σημαίνει πόλεμος, για παράδειγμα στο
Καμερούν από όπου κατάγομαι. Γι’ αυτό λέμε στην κυβέρ-
νηση ανοίξτε τα σύνορα για όλους τους πρόσφυγες, για
όλους τους ανθρώπους που θέλουν να γλυτώσουν από
τον πόλεμο, την φτώχεια, τη δυστυχία και παίρνουν το ρί-
σκο να εγκαταλείψουν τη χώρα τους. Κάποιους τους εγ-
κλωβίζουν στα σύνορα άλλους στα στρατόπεδα. Δεν πρέ-
πει να υπάρχει ρατσιστική μεταχείριση απέναντι στους
πρόσφυγες, τους μετανάστες ανάλογα με το χρώμα τους
ή την καταγωγή τους. Ζητάμε από την κυβέρνηση εμείς
και τα παιδιά μας να αισθανόμαστε εδώ όπως στην πατρί-
δα μας, να μπορούν τα παιδιά να πηγαίνουν σχολείο να
μάθουν τη γλώσσα, οι γονείς να έχουν δουλειά να θρέ-

Θα είμαστε ΟΛΕΣ    «Σ τις 19 Μάρτη σας προσκαλώ όλους στις 3μμ στην Ομόνοια
να διαδηλώσουμε για δικαιοσύνη για τον Νίκο Σαμπάνη. Ο

Νίκος ήταν 18 χρονών και έχασε τη ζωή του άδικα από τους αστυ-
νομικούς» λέει στο κάλεσμα που απευθύνει ο Γιάννης Σαμπάνης,
πατέρας του δολοφονημένου από την αστυνομία στο Πέραμα Νί-
κου Σαμπάνη – που μαζί με την οικογένειά του βρέθηκε την περα-
σμένη Κυριακή στο πλευρό των προσφύγων στον Ελαιώνα. 

«Θα διαδηλώσουμε για τον Νίκο αλλά και για τους πρόσφυγες
και τους μετανάστες, για τον πόλεμο, την φτώχεια», δήλωσε στην
Εργατική Αλληλεγγύη. «Είμαστε σήμερα εδώ για να στηρίξουμε
τους πρόσφυγες που διαδηλώνουν, εγώ βλέπω τον αγώνα τους
σαν καλό πράγμα. Θέλουν να τους διώξουν από εδώ. Και πού να
πάνε; Να καταλήξουν στην Ομόνοια και να τους κυνηγάνε μετά και
να τους λένε “γιατί κατασκηνώσατε εδώ”; Να τους αφήσουν εδώ
να ζήσουν και να τους βάλουν κάτι, μια κατοικία. Ολόκληρες κατα-
στροφές έγιναν στις χώρες τους, τα έχασαν όλα –και εμείς στον
καταυλισμό με την ακρίβεια και την τιμή της βενζίνης περνάμε τα-
λαιπωρία μεγάλη. Είναι κρίμα. Βλέπω στην τηλεόραση για τον πό-
λεμο και ανατριχιάζω». 

Mας καλεί ο πατέρας 
του Νίκου Σαμπάνη

ΙΛΙΟΝ-ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΝΙΚΑΙΑ



Νο 1513, 16 Μάρτη 202219 Μάρτη εργατικη αλληλεγγυη σελ.9

φουν τα παιδιά».
«Ερχόμαστε σε αυτήν την εκδήλωση για την 19η

Μαρτίου ενώ βρισκόμαστε μπροστά σε ένα νέο προ-
σφυγικό κύμα που μετράει 2 εκατομμύρια πρόσφυ-
γες και μπορεί να φτάσει και τα έξι», ξεκίνησε την
ομιλία της στην εκδήλωση η Έλλη Ζώτου, δημοσιο-
γράφος. «Υπάρχει διαφορετική προσέγγιση και των
μίντια και του πολιτικού προσωπικού. Είναι σοκαρι-
στικό ότι αναγνωρίζουν σαν πραγματικό πρόσφυγα
μόνο έναν ξανθό γαλανομάτη ή χριστιανό μόνο όταν
φαίνεται στην τηλεόραση ο πύραυλος να πέφτει. Αν
δεν ενεργοποιείτο η οδηγία της ΕΕ (κάτι που δεν
συνέβη σε άλλες περιπτώσεις παρότι είχαμε εκα-
τομμύρια πρόσφυγες πολέμου να αναζητούν κατα-
φύγιο) η ελληνική κυβέρνηση μόλις μια βδομάδα
πριν ξεκινήσει ο πόλεμος είχε εντάξει την Ουκρανία
στην λίστα των ασφαλών χωρών!».

Θεσσαλονίκη
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 12 Μαρτίου στο

Πολιτιστικό Κέντρο της Τούμπας η εκδήλωση της
ΚΕΕΡΦΑ εν όψει της διεθνούς μέρας δράσης ενάν-
τια στο ρατσισμό και το φασισμό στις 19/3. Ήταν
μία εκδήλωση που έθεσε όλα τα σύνθετα ζητήματα
της περιόδου, έδωσε έμπνευση αλλά και το κατάλ-
ληλο πολιτικό πλαίσιο για την οργάνωση του συλλα-
λητηρίου ενάντια στον πόλεμο, το ρατσισμό και το
φασισμό το επόμενο Σάββατο 19 Μαρτίου στο
Άγαλμα Βενιζέλου. 

Στην εκδήλωση συμμετείχε ένα πλούσιο πάνελ, με
τον Γιώργο Τσιάκαλο, ομότιμο καθηγητή παιδαγωγι-
κής ΑΠΘ, τον Παύλο Νεράντζη, δημοσιογράφο πο-
λεμικό ανταποκριτή και παραγωγό ντοκιμαντέρ, τη
Μιμή Μουτομπά, προσφύγισσα από το Κογκό και
τον Γιάννη Κούτρα, γιατρό και μέλος των ΔΣ του
σ.ε. ΓΝΘ Ιπποκρατείου και της ΕΝΙΘ. Δυστυχώς ο
Γιώργος Μπαντής, πρόεδρος του πανελλήνιου σω-
ματείου αμειβομένων ποδοσφαιριστών/τριών δεν
μπόρεσε να συμμετάσχει στην εκδήλωση καθώς νο-
σούσε με covid.

Ο Γιάννης Κούτρας από το ΔΣ της ΕΝΙΘ ήταν ο
πρώτος ομιλητής ο οποίος έκανε εκτενή αναφορά
στον πόλεμο της Ουκρανίας και την πραγματική
υπερδύναμη που μπορεί να κρίνει την ιστορία. Αυτή
δεν είναι άλλη από το αντιπολεμικό κίνημα όπως μας
δίδαξε το 2003 για το Ιράκ σε όλο τον κόσμο. Η ση-
μερινή κατάσταση στην Ουκρανία με τις εικόνες των
εκατομμυρίων προσφύγων βάζει για τα καλά μπρο-
στά το ζήτημα των ανοιχτών συνόρων και της αλλη-
λεγγύης αλλά δεν παύει να μας δείχνει την υποκρι-
σία της ΕΕ και των κυβερνήσεων: ψεύτικοι διαχωρι-
σμοί ανάμεσα σε «πραγματικούς» και «ψεύτικους»
πρόσφυγες, ανάμεσα σε λευκούς και μαύρους φοι-

τητές ουκρανικών πανεπιστημίων που φτάνουν στα
σύνορα της Πολωνίας. Στην Ελλάδα, ο Μηταράκης
δίνει το στίγμα της ελληνικής κυβέρνησης που είναι
τα push backs, οι διωγμοί από τα camp και η άρνη-
ση να δοθούν χαρτιά σε όλους απλώς και μόνο επει-
δή δεν πληρούν τα ρατσιστικά κριτήρια που θέτει η
Ευρώπη-φρούριο. Την εικόνα συμπληρώνουν τα Ρα-
φάλ, η συστηματική ισλαμοφοβία και οι εξοπλισμοί
για να σκοτώνουν πρόσφυγες πριν μπούνε στη χώ-
ρα. Η κινητοποίηση δυνάμεων στην πόλη της Θεσ-
σαλονίκης όπως των Συλλόγων Γονέων σε αντιφασι-
στική προοπτική μετά τη δολοφονία του Άλκη Καμ-
πανού, η μαζική αντίδραση στον Εύοσμο και η αγω-
νιστική διάθεση των ίδιων των προσφύγων στο καμπ
των Διαβατών δείχνουν ότι ο κόσμος δεν έχει διάθε-
ση να δεχτεί το ρατσισμό και τη φασιστική ατζέντα
των από τα πάνω.

Η Μίμη Mουτομπά συγκινήθηκε και συγκίνησε
όλους και όλες περιγράφοντας τις τεράστιες δυ-
σκολίες που συνάντησε για να φτάσει στην Ευρώπη
περνώντας μέσα από θανατηφόρα εμπόδια που δη-
μιουργούν οι κατασταλτικοί μηχανισμοί της Ευρώ-
πης για να αντιμετωπίσει στη συνέχεια τους διαχω-
ρισμούς με βάση το χρώμα του δέρματος στην εκ-
παίδευση, στην εργασία και στην υγειονομική περί-
θαλψη. 

Ο Παύλος Νεράντζης μετέφερε την πολύτιμη εμ-
πειρία του από πολέμους όπως εκείνος του Αφγανι-
στάν, περιγράφοντας τη διαδικασία στοχοποίησης
αμάχων πληθυσμών που οδηγούνται στην προσφυ-
γιά, αλλά και τον ρόλο που παίζει στην ατζέντα των
ιμπεριαλιστικών δυνάμεων η επιλεκτική εργαλει-
οποίηση των προσφύγων ανάλογα με τις επιδιώξεις
της Δύσης. Έμεινε στο ζήτημα των επαναπροωθή-
σων: «είναι μια λέξη που κρύβει πίσω της εγκλήμα-
τα… δεν είναι κάτι που κάνει για πρώτη φορά η κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη, εγώ το συνάντησα για πρώτη
φορά το 2005 στον Έβρο». Κατέληξε παρατηρών-
τας πως «στο ερώτημα “μα θα ‘ρθουν εκατομμύρια
άνθρωποι, μπορεί να το διαχειριστεί η Ελλάδα ή η
Ευρώπη; -η απάντηση είναι ναι". Με μία προϋπόθε-
ση, ότι θα σταματήσουν οι νεοαποικιακές πολιτικές
στις χώρες προέλευσης», αναλύοντας ότι κυρίως η
Δύση είναι υπεύθυνη για τη προσφυγιά παγκόσμια.

Ο Γιώργος Τσιάκαλος μίλησε για το δίκαιο του
ισχυρού, τα ψέματα που καλλιέργησαν όλα τα προ-
ηγούμενα χρόνια οι αρχές ασύλου στην Ευρώπη
φτάνοντας στο σημείο να παρουσιάσουν την Αφρι-
κή ως την ασφαλέστερη χώρα, απλώς και μόνο για
να εγκλωβίσουν τους μαύρους πρόσφυγες εκεί, την
ίδια στιγμή που οι πρόσφυγες και μετανάστες έχουν
χρησιμοποιηθεί από τα ευρωπαϊκά κράτη για να
προωθήσουν την οικονομική τους ανάπτυξη όταν

και όπου αυτό τους βόλευε. Στο
κλείσιμό του κατέληξε ότι όποιος
ενδιαφέρεται για την ειρήνη δεν
έχει κανέναν άλλον δρόμο παρά να
νοιάζεται και για τους πρόσφυγες.
Δεν μπορεί το ένα να υπάρχει χω-
ρίς το άλλο. 

Στην συζήτηση που ακολούθησε
σύντροφοι από την ΚΕΕΡΦΑ, ανέν-
ταχτος κόσμος και εκπρόσωποι
σωματείων κάλεσαν σε κινητοποί-
ηση, μαζική συμμετοχή στη 19
Μάρτη και διάχυση του αντιφασι-
στικού αγώνα σε χώρους δουλειάς,
σχολεία, πανεπιστήμια και στρατό-
πεδα κράτησης προσφύγων.

    και ΟΛΟΙ εκεί
Τη στήριξή τους στο αντιπολεμικό

αντιρατσιστικό συλλαλητήριο στις
19 Μάρτη στις 3μμ στην Ομόνοια εξέ-
φρασαν στη συνέντευξη τύπου που
δόθηκε στις 15/3 στο Εργατικό Κέντρο
Αθήνας, ο πρόεδρος του Εργατικού
Κέντρου  Ηλίας Γκιουλάκης,  ο Κώστας
Παπαδάκης, εκ μέρους των δικηγόρων
της πολιτικής αγωγής στη δίκη της
Χρυσής Αυγής, ο Γιώργος Τσιάκαλος,
ομότιμος καθηγητής Παιδαγωγικής
ΑΠΘ, ο Μοχάμαντ Χαμάμ, πρόσφυγας
από το στρατόπεδο του Ελαιώνα, ο
Τζαβέντ Ασλάμ, πρόεδρος της Πακι-
στανικής κοινότητας Ελλάδος, «η Ενό-
τητα», η Ανδριάνα Μπιρμπίλη, συγγρα-
φέας, Ομάδα απόδρασης στο Λόγο και
την Τέχνη, ο Πέτρος Κωνσταντίνου,
συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ ενώ τη συνέν-
τευξη τύπου συντόνισε η δημοσιογρά-
φος Ίνγκεμποργκ Μπέγκελ.  

Το ΕΚΑ
«Στηρίζουμε το συλλαλητήριο στις

19 του Μάρτη» ανέφερε ο Ηλίας Γκιου-
λάκης. «Όπως ξέρετε το ΕΚΑ έχει δώ-
σει αγώνες ενάντια στον ρατσισμό και
τον φασισμό και γενικότερα το συνδι-
καλιστικό κίνημα της χώρας έχει αγωνι-
στεί ενάντια στον ρατσισμό. Να θυμίσω
λίγο ότι σαν λαός έχουμε γνωρίσει τι
σημαίνει να είσαι μετανάστης γιατί σχε-
δόν άλλος ένας πληθυσμός της χώρας
είναι μετανάστης σε διάφορες χώρες
σε όλο τον κόσμο. Καλούμε όλους
τους μετανάστες να συμμετέχουν σε
ομοσπονδίες, σε σωματεία, να μπορού-
με και εμείς να έχουμε ενημέρωση και
να μπορούμε να επεμβαίνουμε όσο πιο
γρήγορα γίνεται. Είμαστε δίπλα στους
δίκαιους αγώνες. Όχι στον πόλεμο,
ισότητα για όλους, ανοιχτά σύνορα. Τί-
ποτε περιχαρακωμένο εν έτει 2022».

«Είμαι από την Συρία, πρόσφυγας, και
βρίσκομαι τρία χρόνια στην Ελλάδα. Θέ-
λουμε χαρτιά, δεν έχουμε ΑΦΜ δεν
έχουμε δουλειά, δεν έχουμε ΑΜΚΑ», εί-
πε ο Μοχάμαντ από το καμπ Ελαιώνα.
«Η μητέρα μου, οι συγγενείς μου είναι
στη Γερμανία, έχω να τους δω έξι χρό-
νια αλλά δεν μπορώ. Ερχόμαστε από
πόλεμο. Στην πόλη στην οποία ζούσα εί-
ναι ο τουρκικός στρατός τώρα. Θέλουμε
και εμείς να μας αντιμετωπίσουν όπως
ακριβώς τους Ουκρανούς πρόσφυγες.
Δηλαδή τι; Εμείς είμαστε οι “κακοί” πρό-
σφυγες, οι άλλοι είναι “καλοί”;

«Σήμερα πέρασα όλο το πρωί στην
αρχή προσφυγών όπου γίνονται οι
εφέσεις των ανθρώπων που έκαναν αί-
τηση και η υπηρεσία ασύλου απάντησε
ότι δεν είστε πρόσφυγες» τόνισε ο
Γιώργος Τσιάκαλος. «Η πρώτη διαπί-
στωση ήταν ότι το 99% των ανθρώπων
εκεί ήταν σκουρόχρωμοι, ήταν μαύροι.
Πολύ σωστά οι άνθρωποι από την Ου-

κρανία χαρακτηρίζονται πρόσφυγες,
έχουν το ελεύθερο να μπουν σε μια
χώρα της ΕΕ, αν θέλουν κάνουν αίτημα
ασύλου –και μάλιστα όχι απαραίτητα
στην χώρα εισόδου όπως λέει η συμ-
φωνία του Δουβλίνου. Ζητάμε λοιπόν
από την κυβέρνηση αυτό να ισχύσει
για όλους όσους κάνουν αίτηση ασύ-
λου».

«Νοιώθω χαρά γιατί φέτος στη συγ-
κέντρωση καλεί και το ΕΚΑ. Απέναντι
στον τοίχο βλέπω και την παλιά του
αφίσα που γράφει “ο λαός απαιτεί οι
ναζί στην φυλακή” κάτι για το οποίο
αγωνιστήκαμε και κατορθώσαμε», ξεκί-
νησε το κάλεσμά του ο Κώστας Παπα-
δάκης τονίζοντας ότι είμαστε σε εγρή-
γορση ενάντια στην αναβίωση της φα-
σιστικής και ρατσιστικής πρακτικής.
Αναφέρθηκε επίσης στην αίτηση ανά-
κλησή του ασύλου του Τζαβέντ Ασλάμ
από τον υπουργό Μετανάστευσης Μη-
ταράκη που εκδικάζεται την Παρα-
σκευή 18 Μαρτίου. (Η Πακιστανική Κοι-
νότητας Ελλάδας η Ενότητα και η
ΚΕΕΡΦΑ καλούν σε κινητοποίηση στις
10πμ στο Διοικητικό Πρωτοδικείο,
Λουίζης Ριανκούρ 85). 

«Το Σάββατο θα διαδηλώσουμε κατά
χιλιάδες», τόνισε στο κάλεσμά του ο
Τζαβέντ Ασλάμ καταγγέλλοντας μια
σειρά από περιστατικά αυτοκτονιών και
κακομεταχείρισης μελών της κοινότη-
τας από την αστυνομία  απαιτώντας νο-
μιμοποίηση για όλους. (Διαβάστε στη
σελ.6 την συνέντευξη με τον Σεϊκ Γκίας
από το Συμβούλιο Δικαιωμάτων Απόδη-
μων Μπαγκλαντές). «Χρόνια στους
δρόμους με την ΚΕΕΡΦΑ, πρώτη φορά
όμως ως ομάδα» ανέφερε στο κάλεσμά
της η Ιωάννα Μπιρμπίλη από την Ομά-
δα «Απόδραση στον λόγο και την τέ-
χνη». «Την προηγούμενη Κυριακή ορ-
γανώσαμε μια ποιητική βραδιά για τις
19 Μάρτη, φτιάξαμε το δικό μας κάλε-
σμα και θα είμαστε στην Ομόνοια για
ένα πλανήτη χωρίς σύνορα, πολέμους
και πρόσφυγες». Το παρών στη συνέν-
τευξη τύπου έδωσε και η πρωτοβουλία
Δικαιοσύνη για τον Μπακαρι.(σελ.6)

Κάλεσμα στις 19 Μάρτη απευθύνει
και το Αντιφασιστικό Φεστιβάλ Παρα-
στατικών Τεχνών 2022 που πραγματο-
ποιείται στο Θέατρο Εμπρός με τη
συμμετοχή πλήθους συμμετεχόντων
(δείτε εδώ το πλούσιο πρόγραμμα
όλων των εκδηλώσεων 16-20 Μαρτίου:
https://tinyurl.com/ 3ar3vvm8) με «προ-
συγκέντρωση στις 2μμ στο Εμπρός για
την Πορεία ενάντια στον Φασισμό και
τον Ρατσισμό» μαζί με την ομάδα
κρουστών Quilombo, μαθητές της κα-
τεύθυνσης θεάτρου του Καλλιτεχνικού
Σχολείου Αθηνών και άλλα συνοδευτι-
κά δρώμενα.

Γιώργος Πίττας

Συνδικάτα, πρόσφυγες,
μετανάστες 
σε κοινό κάλεσμα

ΤΟΥΜΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



Οι Διεθνείς Σοσιαλιστές στη Δανία διοργανώνουν μια διαμαρτυρία μνήμης
για να τιμήσουν τον Χένρικ Κρίστενσεν, ο οποίος σκοτώθηκε πριν από

30 χρόνια, στις 16 Μάρτη, από μια φασιστική επιστολή-βόμβα που στάλθηκε
στο γραφείο μας στην Κοπεγχάγη. Η δολοφονία δεν εξιχνιάστηκε ποτέ. 

Η διαμαρτυρία οργανώνεται μαζί με άλλα αν-
τιφασιστικά και αντιρατσιστικά δίκτυα στη Δα-
νία. Μεταξύ αυτών είναι το Ενωμένοι Ενάντια
στο Ρατσισμό και τις Διακρίσεις, στο οποίο
συμμετέχουν μέλη των Διεθνών Σοσιαλιστών
στις 3 μεγαλύτερες πόλεις της Δανίας.

Ο φασισμός δεν αποτελεί μεγάλη απειλή
στη Δανία. Έχουμε μια μικρή ομάδα σκανδι-
ναβών ναζί, αλλά οι περισσότεροι από αυτούς
είναι στη φυλακή επειδή καταδικάστηκαν για
την κατεδάφιση ενός εβραϊκού νεκροταφείου.
Το δανέζικο τμήμα της Generation Identitaire
όμως προχωρά περιστασιακά σε δράσεις και
έχει διασυνδέσεις με ένα νέο ριζοσπαστικό
δεξιό κόμμα, την Νέα Δεξιά, που μπήκε στο
Κοινοβούλιο το 2019 και έκτοτε δυναμώνουν.
Έτσι οι φασίστες μπορούν να κρύβονται και
να αναπτύσσονται στη σκιά του ρατσισμού
που στη Δανία έχει γίνει μέινστριμ.

Το Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα ηγείται μιας κυβέρνησης που θέλει να
απελάσει Σύρους πρόσφυγες ή να τους στείλει σε στρατόπεδα κράτησης.
Εδώ και πολύ καιρό λένε ανοιχτά ότι οι "μη δυτικοί" μετανάστες και πρό-
σφυγες δεν είναι ευπρόσδεκτοι. Τώρα όμως καλωσορίζουν τους Ουκρα-
νούς πρόσφυγες και τους δίνουν όλα τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ
από την αρχή. Πιστεύουμε ότι αυτά τα δικαιώματα πρέπει να δοθούν σε
όλους τους πρόσφυγες, ώστε να μπορέσουν να χτίσουν μια νέα ζωή εδώ.

Την παγκόσμια ημέρα κατά του ρατσι-
σμού του ΟΗΕ στις 19 Μαρτίου, έχουμε δια-
δηλώσεις σε 5 πόλεις της Δανίας. Είμαστε
μέρος του παγκόσμιου δικτύου Διεθνής Συν-
τονισμός Ενάντια στον Ρατσισμό και τον Φα-
σισμό – WARAF.

Εκείνη την ημέρα θα υψώσουμε τις γρο-
θιές μας κατά των απελάσεων των προσφύ-
γων και θα απαιτήσουμε ίσα δικαιώματα για
όλους τους πρόσφυγες. Συνεργαζόμαστε
εδώ και καιρό με Σύρους πρόσφυγες, οι
οποίοι είναι οι ίδιοι πολύ δραστήριοι και δυ-
ναμικοί. Μαζί τους απαιτούμε να σταματή-
σουν οι επαναπροωθήσεις στα σύνορα της
ΕΕ, τις οποίες υποστηρίζει η Δανία. 

Lene Junker
Διεθνείς Σοσιαλιστές Δανίας,

Ενωμένοι κατά του ρατσισμού 
και των διακρίσεων, Δανία

Νο 1513, 16 Μάρτη 2022
σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη Διεθνής Μέρα 19 Μάρτη

Στις 19 και 20 Μαρτίου, χιλιάδες άνθρωποι
θα διαδηλώσουν στη Γλασκώβη, το Λονδί-

νο και το Κάρντιφ στο πλαίσιο του Διεθνούς
Συντονισμού Ενάντια στον Ρατσισμό και τον
Φασισμό. 

«Για άλλη μια φορά η βρετανική κυβέρνηση
αποτυγχάνει να εκπληρώσει τις διεθνείς υπο-
χρεώσεις της -όπως ακριβώς απέτυχε να αν-
ταποκριθεί κατάλληλα στην κρίση στο Αφγα-
νιστάν», διαβάζουμε στην ανακοίνωση του
Βρετανικού Stand Up to Racism. «Πρέπει να
αντισταθούμε στον ρατσισμό και στην Ουκρα-
νία, όπου οι Αφρικανοί και οι Ασιάτες που
προσπαθούν να διαφύγουν από την Ουκρανία
απωθούνται και δίνεται προτεραιότητα στους
λευκούς Ουκρανούς. Όλοι όσους διώχνει ο
πόλεμος έχουν το δικαίωμα να φύγουν και να
αναζητήσουν ασφάλεια».

Στην εφημερίδα Socialist Worker μίλησαν
ακτιβίστριες και ακτιβιστές του αντιρατσιστι-
κού κινήματος απ' όλη τη Βρετανία.

Η Νταϊάνα, μαθήτρια Λυκείου στο ανατολι-
κό Λονδίνο, δήλωσε πως η δημιουργία ενός
σχολείου αντιρατσιστικού είναι ζωτικής σημα-
σίας. «Όταν ξεκίνησε το κίνημα Black Lives
Matter, το σχολείο μας έκανε συνελεύσεις για
τον αντιρατσισμό... Ως μαθητές πρέπει να μι-
λήσουμε στους δασκάλους μας για το πώς η
αντιρατσιστική εκπαίδευση πρέπει να είναι
κάτι που διαρκεί όλο το χρόνο. Δεν μπορούμε
απλά να περιμένουμε για να δούμε την αλλα-
γή που θέλουμε. Οι μαθητές πρέπει να δεί-
ξουν τον δρόμο. Τώρα, οργανώνουμε τις δια-
δηλώσεις στις 19 Μάρτη. Βάζουμε αφίσες και
μιλάμε στους καθηγητές μας. Μας είπαν ότι
μπορούμε να κάνουμε μια ανακοίνωση στη
συνέλευση γι' αυτό. Θα φτιάξουμε επίσης ένα

πανό "Οι μαθητές του Νιούχαμ κατά του ρα-
τσισμού”».

Η Μάντι, υπεύθυνη της φιλανθρωπικής ορ-
γάνωσης για τους πρόσφυγες Care4Calais
στο Μάντσεστερ, είπε πως η 19 Μάρτη είναι
σημαντική «για να επεκτείνουμε το καλωσόρι-
σμα στους πρόσφυγες πέρα από τους Ου-
κρανούς -γιατί ο πρόσφυγας δεν είναι εθνικό-
τητα. Είναι άνθρωποι, ανθρώπινα όντα, οι
οποίοι δυστυχώς δεν είναι πλέον ασφαλείς ή
σε θέση να ζήσουν στη χώρα τους. Αυτοί οι
άνθρωποι φεύγουν από τις συγκρούσεις και
τον πόλεμο, όπως τόσοι πολλοί πριν από αυ-
τούς. Πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη», πρό-
σθεσε... «Είναι πολύ σημαντικό ότι όλοι όσοι
υποστηρίζουν τα δικαιώματα των αιτούντων
άσυλο θα διαδηλώσουν για να δείξουν την αλ-
ληλεγγύη τους. Συνεργαζόμαστε στενά με
την κίνηση Stand Up to Racism για να βοηθή-
σουμε στη διοργάνωση της πορείας κατά του
ρατσισμού». 

Η Ζαντρ, φοιτήτρια στο Λίβερπουλ, συμμε-
τέχει σε καμπάνιες ενάντια στα κατασταλτικά,
ρατσιστικά νομοσχέδια που προωθούν οι Τό-
ρηδες. «Τα νομοσχέδια κατά των διαδηλώσε-
ων ...αναδεικνύουν το ρατσιστικό σύστημα
στο οποίο ζούμε, καθώς θα έχουν καταστρο-
φικές συνέπειες για τις κοινότητες δίνοντας
ακόμη περισσότερες εξουσίες στην αστυνο-
μία. Ο ρόλος της αστυνομίας είναι να προ-
στατεύει την ιδιοκτησία έναντι των ανθρώ-
πων, και άμεσο αποτέλεσμα αυτού είναι η βία
κατά της εργατικής τάξης, ιδίως κατά των
μαύρων και των Ασιατών... Η υπουργός Εσω-
τερικών Πρίτι Πατέλ επιτίθεται σκληρά στους
πρόσφυγες, και τους Ρομά και τους ταξιδιώ-
τες. Το κάνει αυτό ενώ προσπαθεί να κάμψει

κινήματα όπως το Black Lives Matter επειδή
αποτελούν απειλή για το σύστημα στο οποίο
ζούμε. Οι ρατσιστικές επιθέσεις που ενορχη-
στρώνει πρέπει να αντιμετωπιστούν και το χτί-
σιμο ενός αντιρατσιστικού κινήματος δείχνει
ότι οι άνθρωποι της εργατικής τάξης νοιάζον-
ται και μπορούν να αντισταθούν». 

«Ο Πούτιν, ο Μπλερ, ο Μπάιντεν και το ΝΑΤΟ
είναι όλοι εγκληματίες, πολεμοκάπηλοι, ιμπε-
ριαλιστές που δημιουργούν κρίσεις. Έτσι, φέ-
τος είναι σημαντικό να διαδηλώσουμε για να
πούμε στον κόσμο ότι αυτό είναι που φέρνει ο
πόλεμος. Τα κύρια θύματα του πολέμου ή οποι-
ασδήποτε άλλης επίθεσης είναι οι γυναίκες και
τα παιδιά. Και τώρα έχουμε αυτή την απειλή
στο κατώφλι της Ευρώπης», τόνισε ο Μοχάμεντ
Ασίφ, Αφγανός ακτιβιστής του Stand Up To Ra-
cism στη Σκωτία, ενώ πρόσθεσε πως οι διαμαρ-
τυρίες για την ημέρα κατά του ρατσισμού του
ΟΗΕ είναι ζωτικής σημασίας. «Είναι σημαντικό
να έχουμε ορατές διαδηλώσεις χιλιάδων αν-
θρώπων», είπε χαρακτηριστικά.

Η Ζινερά, εργαζόμενη στη Γλασκώβη, δή-
λωσε στο Socialist Worker πως «οι Τόρηδες
προσπαθούν να εφαρμόσουν ρατσιστικές πο-
λιτικές και καθώς δεν υπάρχει ιδιαίτερη αντι-
πολίτευση στο κοινοβούλιο, πολλοί από εμάς
αισθανόμαστε ότι είναι χρέος μας να αντιταχ-
θούμε σε αυτή την κυβέρνηση σε κάθε διαδή-
λωση, στους χώρους εργασίας, στα σχολεία
μας. Η πορεία κατά του ρατσισμού στη Γλα-
σκώβη είναι μόνο η αρχή. Οι ενέργειες αυτής
της κυβέρνησης έχουν ενθαρρύνει τους ρα-
τσιστές και τους φασίστες. Πρέπει να δυνα-
μώσουμε τη φωνή του κινήματος ενάντια
στην άνοδο της ακροδεξιάς που παρατηρού-
με σε όλο τον κόσμο».

«Στο Παρίσι και σε δεκάδες άλλες
πόλεις ετοιμαζόμαστε για κατά

τόπους διαδηλώσεις ενάντια στον ρα-
τσισμό στις 19 Μάρτη. Βάζουμε όλες
μας τις δυνάμεις για να σπάσουμε το
κλίμα εθνικής ενότητας που προσπα-
θούν να επιβάλλουν η κυβέρνηση και τα
ΜΜΕ με αφορμή τον πόλεμο στην Ου-
κρανία», είπε στην Εργατική Αλληλεγ-
γύη ο Γκαέλ από το Μοντρέιγ.

«Η κυβέρνηση Μακρόν που τόσο και-
ρό παίζει το παιχνίδι του ισλαμόφοβου
Ζεμούρ και της μασκαρεμένης φασί-
στριας Λεπέν υποκρίνεται τώρα πως νοι-
άζεται για τους πρόσφυγες από την Ου-
κρανία. Στην πραγματικότητα απλά τους
χρησιμοποιεί στην κόντρα της Δύσης με
τον Πούτιν, όσο κι αν ο Μακρόν το παί-
ζει ειρηνοποιός.

Δεν ξεχνάμε πως όλο το προηγούμε-
νο διάστημα η προεκλογική καμπάνια
όλων τους, και της Πεκρές που αντιπρο-
σωπεύει την παραδοσιακή δεξιά, είχε
βάλει στο στόχαστρο τους μουσουλμά-
νους και αφρικανούς μετανάστες και
τους πρόσφυγες.

Παρόλα αυτά η καμπάνια για τις 19 Μάρτη δείχνει
πως η διάθεση του κόσμου για να σπάσει αυτό το
κλίμα είναι υπαρκτή. Μπορεί να μην κάνουμε τελικά
μια εθνική διαδήλωση στο Παρίσι, αλλά η πρωτοβου-
λία της Καμπάνιας Αντιρατσισμός και Αλληλεγγύη
έχει αγκαλιαστεί σε περίπου 50 πόλεις, μικρές και

μεγάλες, αλλά και χωριά που ετοιμάζονται να κά-
νουν διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις ή άλλες δράσεις.
Ξεκινήσαμε και συνεχίζουμε αυτή την εβδομάδα με
μικρές συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις στις γειτο-
νιές πολλών πόλεων σε όλη τη χώρα. Στην καρδιά
αυτών των κινητοποιήσεων βρίσκονται κατά τόπους
συλλογικότητες των Χωρίς Χαρτιά και των οικογενει-

ών θυμάτων αστυνομικής και ρατσι-
στικής βίας. Το κάλεσμα υπογράφουν
400 περίπου οργανώσεις και συνδικά-
τα και 1700 προσωπικότητες. 

Η συμμετοχή συνδικάτων όπως το
Solidaires και τοπικών της CGT μας
δίνει τεράστια δύναμη για να απευ-
θυνθούμε σε πολύ κόσμο. Πάμε για
μια διεθνή 19 Μάρτη γροθιά στα μού-
τρα της ρατσιστικής Ευρώπης Φρού-
ριο, αλλά και όλων των ακροδεξιών
που προσπαθούν να βγουν μπροστά.
Έτσι θα εξασφαλίσουμε τον αποκλει-
σμό της ακροδεξιάς από τον δεύτερο
γύρο των προεδρικών εκλογών και όχι
περιμένοντας τις κάλπες».

«Στην Τουλούζη οργανώνουμε αυτή
την μέρα εδώ και πολλές βδομάδες
με συζητήσεις ενάντια στην ισλαμο-
φοβία και τον αντισημιτισμό, με εξορ-
μήσεις, μαζικές αφισοκολλήσεις και
πικετοφορίες», μας είπε η Σολέν. «Το
ίδιο κάνουν οι σύντροφοι και οι συν-

τρόφισσες μας στη Μασσαλία, στη Ρουέν, στο Καλέ,
στο Μπορντό και αλλού. Είμαστε αποφασισμένοι να
ανατρέψουμε το νοσηρό κλίμα ρατσισμού που προ-
σπαθούν να επιβάλλουν και να διεκδικήσουμε ανοι-
χτά σύνορα για ΟΛΟΥΣ τους πρόσφυγες και τους
μετανάστες».

ΓΑΛΛΙΑ “Γροθιά στην ΕΕ-φρούριο”

ΔΑΝΙΑ

ΠΟΛΩΝΙΑ

“Ο Χένρικ Ζει”

ΙΣΠΑΝΙΑ Νομιμοποίηση των “Χωρίς Χαρτιά”
«Μέχρι τώρα, η ισπανική κυβέρνηση αντιμετώπιζε ως

εγκληματίες όσους έσωζαν ή βοηθούσαν πρόσφυ-
γες. Στο παρελθόν έχει απαγορέψει ακόμα και σε διασω-
στικό πλοίο να αποπλεύσει για να σώσει πρόσφυγες που
πνίγονταν στα ανοιχτά της Λιβύης. Έχουν μια διπλή ηθική.
Από τη μία “καλωσορίζουν” τους πρόσφυγες από την Ου-
κρανία και από την άλλη στα Κανάρια Νησιά, τη Θέουτα
και τη Μελίγια, όπως στην Ελλάδα, έχουν χτίσει τείχη και
στρατόπεδα, κάνουν δολοφονικές επαναπροωθήσεις και
απελάσεις. Είναι σήμερα ξεκάθαρο πως δεν υπήρχε ποτέ
ζήτημα χώρου αλλά πως ήταν μια ρατσιστική επιλογή»,
δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη η Μαριάνα Αράουχο,
μέλος του Marx21 στο Ισπανικό κράτος και ακτιβίστρια
στο κίνημα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες.

«Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει αλλάξει τελείως τα δε-
δομένα», μας είπε ο Ντέιβιντ Καρβάλα, μέλος του συντονι-
στικού της Κίνησης Ενωμένοι Ενάντια στον Ρατσισμό και
τον Φασισμό – Καταλονία και του Marx21.

«Τώρα, η ισπανική κυβέρνηση έχει δηλώσει, όπως και
όλες οι κυβερνήσεις της ΕΕ, πως οι πρόσφυγες από την
Ουκρανία είναι καλοδεχούμενοι. Έχει ήδη ανακοινώσει πως
θα προχωρήσει στη νομιμοποίηση όλων των προσφύγων
από την Ουκρανία που δεν έχουν χαρτιά. Είναι μια φοβερή
αντίφαση διότι τα τελευταία χρόνια στην Ισπανία, το 90%
περίπου των αιτήσεων για άσυλο από Ουκρανούς είχε
απορριφθεί. Βέβαια δεν ξεχνάμε ούτε στιγμή πως τα push-
backs και τα τείχη παραμένουν για όλους τους υπόλοιπους. 

Και τώρα επικροτούν όσους βοηθούν τους Ουκρανούς.
Χαιρετίζουμε την αλληλεγγύη που δείχνει ο κόσμος, αλλά
παλεύουμε για να ξεσκεπάσουμε την υποκρισία των κυ-

βερνήσεων που είναι υπεύθυνες για τόσους και τόσους
πολέμους που έχουν δημιουργήσει εκατομμύρια πρόσφυ-
γες.

Κόντρα λοιπόν σε αυτή την υποκρισία, η κίνηση Ενωμέ-
νοι Ενάντια στον Ρατσισμό και τον Φασισμό - Καταλονία,
διεκδικεί να ανοίξουν τα σύνορα για όλους τους πρόσφυ-
γες που εγκαταλείπουν τη χώρα τους εξαιτίας της φτώχει-
ας, της πείνας, του πολέμου ή της κλιματικής αλλαγής.

Έχουμε ήδη ξεκινήσει εδώ και έναν μήνα μια καμπάνια
για να μαζευτούν 500.000 υπογραφές ώστε να συζητηθεί
στο Κογκρέσο η νομιμοποίηση των 600.000 μεταναστών
χωρίς χαρτιά που ζουν στο Ισπανικό κράτος. Θέλουμε αυ-
τή η συλλογή των υπογραφών να γίνει μια μαζική καμπά-
νια που θα δυναμώσει το αντιρατσιστικό κίνημα.

Στην Καταλονία η κίνηση Ενωμένοι Ενάντια στον Ρατσι-
σμό και τον Φασισμό αποφάσισε τα κεντρικά πανό της δια-
δήλωσης στις 19 Μάρτη να είναι “Όχι άλλος ρατσισμός -
Όχι άλλοι πόλεμοι” ούτε στην Ουκρανία, ούτε όμως και
στην Υεμένη, τη Συρία και αλλού, και “Καλοδεχούμενοι
όλοι οι πρόσφυγες χωρίς εξαιρέσεις”. Η κίνησή μας, που
ενώνει σχεδόν όλα τα κινήματα και τις οργανώσεις της
Αριστεράς στην Καταλονία, οργανώνει την 19 Μάρτη με τη
συμμετοχή πάνω από 100 οργανώσεων και συνδικάτων.
Θα έχουμε συναυλία και παραστάσεις με καλλιτέχνες από
την κοινότητα των Ρομά, τις Βραζιλιάνες ενάντια στον Φα-
σισμό και πολλούς άλλους. Την ίδια προσπάθεια κάνουν οι
σύντροφοί μας στη Βαλένθια, στη Σεβίλλη όπου οργανώ-
νουν ένα αντιρατσιστικό φεστιβάλ και στις Αστούριες. 

Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες απ' όπου κι αν έρχον-
ται!»

Στην Πολωνία η κίνηση Ενωμένοι Ενάντια
στον Ρατσισμό μαζί με οργανώσεις της

Αριστεράς και οργανώσεις που υποστηρί-
ζουν τους πρόσφυγες όπως η Grupa Grani-
ca, δίνει όλες της τις δυνάμεις για μια με-
γάλη διαδήλωση στη Βαρσοβία στις 19
Μάρτη. 

Ο κόσμος της Πολωνίας έδειξε με αφορ-
μή τους Ουκρανούς πρόσφυγες πως θέλει
και μπορεί να καλωσορίσει τους πρόσφυ-
γες. Το αντιρατσιστικό κίνημα πρέπει και
μπορεί να διεκδικήσει αυτό το καλωσόρι-
σμα για όλους. Όσο πιο μεγάλη είναι η δια-
δήλωση στη Βαρσοβία αλλά και οι τοπικές
κινητοποιήσεις που οργανώνονται σε πόλεις
κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία, εκεί
όπου οι κρατούνται αποκλεισμένοι οι πρό-
σφυγες από την Ασία, τη Μέση Ανατολή και
την Αφρική, τόσο περισσότερη δύναμη θα
δώσουμε σε χιλιάδες κόσμου που μπορεί να
θέλουν να πουν “καλοδεχούμενοι ΟΛΟΙ οι
πρόσφυγες” αλλά δεν τολμούν. Στις λίγες
μέρες που μας απομένουν, θα κάνουμε ότι
μπορούμε ώστε η Πολωνία να είναι αντάξιο
κομμάτι του Διεθνούς Συντονισμού Ενάντια
στον Ρατσισμό και τον Φασισμό που διαδη-
λώνει στις 19 Μάρτη. 

Άντι Ζεμπρόφσκι,
Οργάνωση Εργατική Δημοκρατία, Κίνηση

Ενωμένοι Ενάντια στον Ρατσισμό

ΒΡΕΤΑΝΙΑ “Οι πρόσφυγες δεν έχουν εθνικότητα”

Με διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις, εκδηλώσεις και άλλες αντιρα-
τσιστικές δράσεις από το Εδιμβούργο της Σκωτίας ως το Κέιπ
Τάουν στη Νότιο Αφρική και από τη Νέα Υόρκη ως το Όκλαντ

της Νέας Ζηλανδίας κορυφώνεται η καμπάνια του Διεθνούς Συντονι-
σμού Ενάντια στον Ρατσισμό και τον Φασισμό - WARAF, στις 19 Μάρτη. 

Οι φετινές διαδηλώσεις σε όλο τον κόσμο παίρνουν έντονο αντιπολεμι-
κό χρώμα καθώς το μεγάλο κύμα προσφύγων από την Ουκρανία αναγκά-
ζει τις κυβερνήσεις της Ευρώπης και όχι μόνο να μιλάνε ευκαιριακά και
υποκριτικά για “καλωσόρισμα των προσφύγων”. Από τη Ρώμη, τη Βιέννη,
την Κοπεγχάγη, το Κάρντιφ αλλά και απ' το Γιοχάνεσμπουργκ, τη Βαρκε-
λώνη και το Σάο Πάολο το αντιρατσιστικό κίνημα ενώνει τις φωνές του για
να φωνάξει “Όχι στον Πόλεμο - Καλοδεχούμενοι ΟΛΟΙ οι πρόσφυγες”
όπως μπορείτε να διαβάσετε σε αυτό το δισέλιδο.

Στην Ελλάδα οι διαδηλώσεις θα ξεκινήσουν στις 12 το μεσημέρι από τη
Θεσσαλονίκη, τα Χανιά, τον Βόλο, το Ηράκλειο, την Ξάνθη, την Πάτρα και
τα Γιάννενα. Τη σκυτάλη θα πάρει το μεγάλο αντιρατσιστικό συλλαλητή-
ριο στην Αθήνα που θα ξεκινήσει από την Ομόνοια στις 3μμ. Εκεί θα βρε-
θούν μαζί, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, εργατικά σωματεία, η ΚΕΕΡΦΑ, η
Κοινότητα Μεταναστών του Καμερούν, η Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος
“Η Ενότητα”, η Ένωση για τα Δικαιώματα Απόδημων Μπαγκλαντές Τμήμα
Ελλάδας, η Κοινότητα Αφγανών Προσφύγων και Μεταναστών στην Ελλά-
δα, πρόσφυγες από τα καμπ της Ριτσώνας, του Σχιστού, της Θήβας, της
Μαλακάσας, του Ελαιώνα και από τον ξενώνα προσφύγων αιτούντων
άσυλο στο Ρέντη. Εκεί θα είναι και η κοινότητα των Ρομά της Αττικής κα-
θώς και η οικογένεια του Νίκου Σαμπάνη, φοιτητικοί σύλλογοι, μαθητές,
ακτιβιστές και ακτιβίστριες του αντιρατσιστικού κινήματος.

Στα κατά τόπους συλλαλητήρια καλούν: Εργατικό Κέντρο Αθήνας, ΠΟ-
ΣΠΕΡΤ, ΕΥΑΘ, Ε’ ΕΛΜΕ Αθήνας, ΕΛΜΕ Καλλιθέας-Ν. Σμύρνης-Μοσχάτου,
ΕΛΜΕ Άνω Λιόσια-Ζεφύρι-Φυλή, Β’ ΕΛΜΕ Αθήνας, ΕΛΜΕ Χανίων, ΣΕΠΕ
Αμαρουσίου, ΣΕΠΕ Αριστοτέλης, ΣΕΠΕ Χανιά, Σύλλογος Εργαζ/νων
Νοσ/μείου Αγ. Σάββας, Σύλλογος Εργαζ/νων Νοσ/μείου Γενηματάς, Σωμα-
τείο Εργαζομένων ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο Σύλλογος Εργαζ/νων Νοσ/μειου Ιπ-
ποκρατείου Θεσ/κης, Δ' και Ε' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης, Σύλλογος Εργαζ/νων
Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Σωματείο Εργαζομένων στην Πρόληψη
(ΕΚΑ), Σύλλογος Φοιτητών ΑΣΚΤ.

Όχι στον Πόλεμο – Καλοδεχούμενοι ΟΛΟΙ οι πρόσφυγες

16/3/1992, μετά τη φασιστική βομβιστική επίθεση 
στα γραφεία των Διωθνών Σοσιαλιστών

Επιμέλεια: Δημήτρης Δασκαλάκης

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
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ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ
Κώστας Καταραχιάς

Το Σωματείο του Άγιου Σάββα έχει γράψει ιστορία τα τε-
λευταία δέκα χρόνια. Ήταν η πηγή για κάποιες από τις

μεγαλύτερες απεργιακές μάχες που έχει δώσει το υγειονο-
μικό και συνολικά το εργατικό κίνημα στη χώρα. Ένα Σωμα-
τείο που, με ηγεσία την Ενωτική Αγωνιστική Πρωτοβουλία,
μια παράταξη της αντικαπιταλιστικής-επαναστατικής αρι-
στεράς, έγινε παράδειγμα για τον τρόπο πάλης ενάντια στις
επιθέσεις των κυβερνήσεων.

Το Σωματείο κερδήθηκε το 2011 και οι αγωνιστικοί σταθμοί
από τότε είναι αναρίθμητοι. Δεν υπήρξε ζήτημα που να έμεινε
χωρίς απάντηση. Από τους οδηγούς και τους συμβασιούχους
ενάντια στις απολύσεις μέχρι τις νοσηλεύτριες και τους για-
τρούς που έδιναν μάχες ενάντια στη διάλυση του ΕΣΥ, το Σω-
ματείο ήταν πάντα εκεί. Οργανώνοντας απεργιακά τις μάχες,
μαζικοποιώντας τις διαδικασίες, βάζοντας σε κίνηση τις ίδιες
τις Ομοσπονδίες μας.

Το Σωματείο αυτό πρωτοστάτησε στη δημιουργία και του
Συντονιστικού Νοσοκομείων, όπου συσπειρώθηκαν αγωνι-
στές/στριες και σωματεία από όλη τη χώρα. Ο ρόλος του φά-
νηκε στο κίνημα ενάντια στα κλεισίματα νοσοκομείων και
όλες τις επιθέσεις επί υπουργίας Γεωργιάδη, αλλά και στην
περίοδο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που τους πρώτους μήνες
υπήρχε δυσκολία στο να βγουν κινητοποιήσεις. Το σωματείο
του Άγιου Σάββα ήταν το πρώτο που κατέβηκε με στάση ερ-
γασίας στο Υπουργείο Υγείας το Μάρτη του 2015, λέγοντας
ξεκάθαρα ότι γίνατε κυβέρνηση πάνω στους αγώνες που δώ-
σαμε, δεν θα σταματήσουμε μέχρι να κάνετε πράξη όσα διεκ-
δικούμε. Κρίσιμη επιλογή σε αυτή την πορεία ήταν ότι δεν
αφήσαμε καμιά πολιτική μάχη που να μην την ανοίξουμε θαρ-
ρετά, αιχμηρά, ενωτικά, ενάντια στο ρατσισμό, ενάντια στους
φασίστες, ενάντια στο σεξισμό. Είναι τρομερό ότι αυτό το
Σωματείο μέσα από γενική συνέλευση πήρε απόφαση να κα-
τέβει στο Pride. 

Η εσωτερική ζωή του Σωματείου ήταν τόσο δραστήρια
και δημοκρατική με άπειρες γενικές συνελεύσεις, με άπει-
ρες συγκεντρώσεις, με περιοδείες κάθε βδομάδα, με καθη-
μερινή επικοινωνία με τους συναδέλφους/ισσες. Αυτός εί-
ναι ο λόγος που όλες οι διοικήσεις και οι κυβερνήσεις αυτά
τα χρόνια έχουν λυσσάξει να το τσακίσουν. Ειδικά η ΝΔ και
η ΔΑΚΕ γνωρίζουν πολύ καλά ότι αυτό το Σωματείο έγινε
το φυτίλι για τις απεργιακές μάχες μέσα στην πανδημία,
κόντρα στις απαγορεύσεις και τα λοκντάουν. Γι’ αυτό προ-
σπάθησαν να με πετάξουν εκτός ΕΣΥ, στο πρόσωπό μου
θέλησαν να διαλύσουν το πιο πρωτοπόρο σωματείο, να φο-
βίσουν τους εργαζόμενους που το στήριζαν.

Αυτό που κατάφεραν βέβαια ήταν να ξεσπάσει ένα τερά-
στιο κύμα συμπαράστασης και να χάσουν. Η πρόσλήψή
μου στο Έλενα ήταν νίκη του Σωματείου του Άγιου Σάββα
και των συναδέλφων/ισσών που έδωσαν, μαζί με όλο το ερ-
γατικό κίνημα, στο πλευρό μου τη μάχη. Αυτές τις νίκες θέ-
λει να τσακίσει τώρα το ψηφοδέλτιο που συγκροτείται με
τη στήριξη της Διοίκησης. 

Έχουμε απέναντί μας μια δολοφονική, ρατσιστική, σεξι-
στική, πολεμοκάπηλη κυβέρνηση που επιμένει στη διάλυση
του ΕΣΥ και όλες τις επιθέσεις. Το να μην την αφήσουμε,
το να τη ρίξουμε, χρειάζεται και μπορεί να είναι το μήνυμα
που θα έρθει από τον Άγιο Σάββα.

Κατερίνα Πατρικίου

Οι εκλογές στον Σύλλογο του Άγιου Σάββα γίνον-
ται λίγες μέρες πριν την απόπειρα της κυβέρνη-

σης να απολύσει πανελλαδικά 8.000 εργαζόμενους
ΣΟΧ σε καθαριότητα, σίτιση και φύλαξη για να φέρει
ξανά τους εργολάβους και 5.000 συναδέλφους/ισσες
που βρίσκονται σε αναστολή. Είναι μια μεγάλη επίθε-
ση που πρέπει να σταματήσουμε, κι εμείς σαν Ενωτι-
κή Αγωνιστική Πρωτοβουλία στον Άγιο Σάββα έχουμε
αποφασίσει ότι θα είμαστε στην πρώτη γραμμή απερ-
γιακά όπως μέχρι σήμερα.

Ο θυμός για την κυβερνητική πολιτική είναι μεγάλος.
Δεν κάνουν προσλήψεις, δεν κάνουν μονιμοποιήσεις, πε-
τσοκόβουν προϋπολογισμούς, ετοιμάζονται για απολύ-
σεις και για να βάλουν τους ιδιώτες μέσα στα δημόσια
νοσοκομεία. Την ίδια ώρα αγοράζουν Ραφάλ και μας εμ-
πλέκουν στους πολέμους. Όταν έγινε γνωστή η είδηση
της ελληνικής πολεμικής αποστολής στην Ουκρανία
ήμασταν σε περιοδεία στο νοσοκομείο. Το μόνο που συ-
ναντούσαμε ήταν οργή. Σε αυτή τη διάθεση πατάμε για
να είμαστε σαν Σύλλογος το Σάββατο 19 Μάρτη στην
Ομόνοια στο αντιπολεμικό, αντιρατσιστικό, αντιφασιστι-
κό συλλαλητήριο. Παραμονή των εκλογών θα συνεχίζου-
με να λέμε ότι ο μόνος τρόπος για να σταματήσουμε την
κυβέρνηση είναι ο αγωνιστικός-απεργιακός.

Δεν είναι τυχαία η συμμετοχή μας στις κινητοποι-
ήσεις για να κλείσουν τα γραφεία της Χρυσής Αυγής
στη γειτονιά τα προηγούμενα χρόνια ή στις διαδηλώ-
σεις στο Εφετείο για να μπουν οι δολοφόνοι χρυσαυ-
γίτες στη φυλακή. Εμβληματική στιγμή ήταν η ημέρα
της καταδίκης, όταν η ταράτσα του Άγιου Σάββα είχε
γεμίσει εργαζόμενους που πανηγύριζαν μαζί με το τε-
ράστιο πλήθος που είχε πλημμυρίσει την Αλεξάνδρας.

Το Σωματείο μας δεν ήταν ποτέ κλεισμένο στο γρα-
φείο του ή στο γραφείο της Διοίκησης. Γι’ αυτό άλλω-
στε μπήκε στο στόχαστρο ξανά και ξανά -με απόπει-
ρες τρομοκρατίας και μετακινήσεων, με τη συνδικαλι-
στική δίωξη του Καταραχιά, με επιθέσεις από όσους
στηρίζουν την κυβερνητική πολιτική. Τους λέμε ότι δεν
θα έχουν πιο εύκολο έργο ούτε μετά τις 23 Μάρτη. 

Ο ρόλος του Συντονιστικού Νοσοκομείων σε όλη αυ-
τή την πορεία ήταν πολύτιμος. Χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα η άποψή μας για το εμβόλιο, ότι δεν θα αφήσου-
με ένα όπλο της επιστήμης να γίνει όπλο διχασμού στα
χέρια της κυβέρνησης για απολύσεις. Αυτό καθόρισε
όλα τα συνδικάτα της υγείας και ευρύτερα, να στηρί-
ξουν τους εργαζόμενους σε αναστολή με απεργίες και
κινητοποιήσεις, να μην αφήσουν τους συναδέλφους μό-
νους στο έλεος ακροδεξιών και δημαγωγών, αλλά όλοι
μαζί να παλεύουμε ενάντια στη επίθεση.

Ψηφίζουμε  

ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ
ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
Για Διοικητικό Συμβούλιο:
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, νοσηλεύτρια ΤΕ,
Διεύθυνση νοσηλευτικής
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
τραυματιοφορέας/νοσηλευτής ΔΕ, ΚΗΝ
ΑΡΝΑΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ, επικουρική ιατρός-
παθολογοανατόμος, Παθολογοανατομικό
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ, εργάτης
καθαριότητας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ, εργάτης
καθαριότητας
ΒΑΣΙΛΟΠΑΝΑΓΗ ΑΝΤΩΝΙΑ, ΤΕ νοσηλευτική

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, καθαρίστρια
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, πολιτικός
μηχανικός, Διευθύντρια Τεχνικής Υπηρεσίας
ΓΡΙΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ιατρός παθολόγος
ογκολόγος, Β’ Παθολογική 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΘΥΜΙΟΣ, βιολόγος,
Γενετική
ΔΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ιατρικών εργαστηρίων
ΤΕ, Κυτταροστατικά Φάρμακα
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ, ειδικευόμενη
ιατρός ακτινοδιαγνωστικής, Μαγνήτης
ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, εργάτης
καθαριότητας
ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, νοσηλεύτρια ΔΕ,
ΚΗΝ
ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, νοσηλευτής
ΔΕ, Γ1 νοσηλευτικό τμήμα

ΚΟΤΤΑΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, μάγειρας
ΚΟΥΖΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, καθαρίστρια
ΚΟΥΚΗ ΣΟΦΙΑ, ιατρός ενδοκρινολόγος,
Ενδοκρινολογικό
ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΣΜΑΣ, ιατρός διευθυντής,
Νευροχειρουργική
ΜΠΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ, νοσηλεύτρια,
Αποστείρωση
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, εργάτης
καθαριότητας
ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ιατρός ουρολόγος
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ,
ελαιοχρωματιστής, Τεχνική Υπηρεσία
ΜΠΟΥΡΑ ΥΠΑΤΙΑ, διοικητικός γραμματέας,
Παθολογοανατομικό
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΙΜΩΝ, θερμοϋδραυλικός,
Τεχνική Υπηρεσία

ΠΑΝΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ιατρός ΜΕΘ
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ,
επικουρικός τραυματιοφορέας, Χειρουργεία
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΣ, νοσηλευτής ΤΕ,
ΚΗΝ
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ, ειδικευόμενος ιατρός,
Ακτινοθεραπευτικό
ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, διοικητικός
γραμματέας, Παθολογοανατομικό
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ακτινολόγος-ραδιολόγος ΤΕ,
ΚΗΝ/Ακτινολογικό
ΡΟΥΣΙΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ, τραυματιοφορέας
ΣΑΛΤΑ ΕΥΑΝΘΙΑ (ΕΥΗ), νοσηλεύτρια,
Αποστείρωση
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΛΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ,
τραυματοφορέας ΥΕ ΟΑΕΔ

ΣΥΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, καθαρίστρια
ΣΥΡΟΥΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ),
νοσηλεύτρια ΔΕ, Γ2 νοσηλευτικό τμήμα
ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, ΔΕ
Παρασκευαστών, Βιοχημικό
ΤΡΙΜΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, τεχνολόγος-
ακτινολόγος ΟΑΕΔ, Ακτινολογικό (σε
αναστολή)
ΤΣΑΪΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ, προσωπικό φύλαξης

Για Εξελεγκτική Επιτροπή:
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ιατρός
επιστημονικά υπεύθυνος
ακτινοδιαγνωστικού, Αξονικός Τομογράφος
ΞΕΣΦΥΓΓΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ιατρός
ακτινοθεραπευτής ογκολόγος,
Ακτινοθεραπευτικό
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Σπύρος Βασιλείου

Το Σωματείο του Άγιου Σάββα ήταν από τα πρώτα που έδιωξε τους εργολά-
βους και άνοιξε το δρόμο για να οργανωθούμε συνδικαλιστικά οι ΣΟΧ και

όλοι οι συμβασιούχοι. Ήταν το πρώτο που αποφάσισε, με τη στήριξη της Ενωτι-
κής Αγωνιστικής Πρωτοβουλίας, την εγγραφή όλων μας στις γραμμές του με
πλήρη δικαιώματα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, βλέποντάς μας σαν κομμάτι του δυ-
ναμικού του νοσοκομείου και όχι σαν περαστικούς και αναλώσιμους. Ειδικά για
μας στην καθαριότητα που ήμασταν στους εργολάβους και δεν είχαμε καμιά
σχέση με τα σωματεία -αν τολμάγαμε να απευθυνθούμε εκεί κινδυνεύαμε με
απόλυση- αυτό ήταν μεγάλο βήμα και κατάκτηση.

Αυτό είναι που μας έχει κρατήσει στη δουλειά μέχρι σήμερα. Το Σωματείο μάς
έδωσε τη δυνατότητα να παλέψουμε οργανωμένα και συντονισμένα μαζί με
όλους τους εργαζόμενους του νοσοκομείου, κάνοντας το αίτημά μας για μόνιμη
και σταθερή δουλειά κεντρικό. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την πρώτη απεργιακή 8
Μάρτη που βαδίσαμε οι καθαρίστριες και οι καθαριστές του Άγιου Σάββα στην
κεφαλή της πορείας. Ήμασταν τότε σε απεργία διαρκείας γιατί βρισκόμασταν
ξανά υπό διωγμό. Αυτή η εμπειρία μάς έδωσε δύναμη να συνεχίσουμε και να νι-
κήσουμε. Και μας έκανε μαζικά να εκτιμήσουμε το ρόλο, τις πρωτοβουλίες, τη
δράση των αγωνιστών και των αγωνιστριών της Ενωτικής Αγωνιστικής Πρωτο-
βουλίας που ήταν στην ηγεσία του Σωματείου.

Οι μάχες των συμβασιούχων ήταν πολλές όλα αυτά τα χρόνια. Κάθε φορά
το Σωματείο έσπαγε τον φόβο που προσπαθούσαν να καλλιεργήσουν οι Διοι-
κήσεις. Κάθε φορά έλεγαν ότι θα μας απολύσουν και κάθε φορά κερδίζαμε πα-
ρατάσεις. Δεν μας τις χάρισαν ποτέ, παλέψαμε γι’ αυτές με απεργίες, στάσεις,
διαμαρτυρίες. Η τελευταία ήταν τον περασμένο Οκτώβρη όταν προχωρήσαμε
ξανά σε απεργία διαρκείας, με περιφρουρήσεις, με συγκεντρώσεις στο προαύ-
λιο, με εξορμήσεις στη γειτονιά για συμπαράσταση.

Την ίδια αγωνιστική απάντηση θα πάρει η κυβέρνηση τώρα, στη νέα της
προσπάθεια να μας απολύσει στις 31 Μάρτη για να επαναφέρει τους εργολά-
βους. Και είναι μάχη που περνά από τις εκλογές του Σωματείου. Η Διοίκηση
και οι κολλητοί της θέλουν να μας εμποδίσουν να συμμετέχουμε στις εκλογές,
να μας φοβίσουν. Δεν θα τους αφήσουμε. Θα πάμε ξανά σε απεργία διαρκείας
ενάντια στις απολύσεις. Η στήριξη της Ενωτικής Αγωνιστικής Πρωτοβουλίας
είναι η εγγύηση ότι και αυτή τη φορά εμείς θα βγούμε νικητές.
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Από το ΓΝΑ Γεννηματάς (21-22 Μάρτη) και
τον Άγιο Σάββα (22 Μάρτη) ξεκινούν οι

εκλογικές μάχες στα Σωματεία της Υγείας. Σε
αυτό το δισέλιδο αγωνιστές/ίστριες από τους
δύο χώρους και το Συντονιστικό Νοσοκομεί-
ων μιλούν για τους αγώνες που έχουν δώσει
ενάντια στις επιθέσεις στο ΕΣΥ, τον ρόλο των
σχημάτων της αντικαπιταλιστικής αριστεράς,
τη σημασία της στήριξης και ενίσχυσής τους.
Στο Γεννηματάς συμμετέχει η Αγωνιστική
Πρωτοβουλία για την Ανατροπή και στον
Άγιο Σάββα η Ενωτική Αγωνιστική Πρωτοβου-
λία.

Ακολουθούν το επόμενο διάστημα οι εκλο-
γές στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης (30 Μάρ-
τη - συμμετέχει η Αγωνιστική Πρωτοβουλία
για την Ανατροπή), την ΕΙΝΑΠ (31 Μάρτη -
συμμετέχει το Ενωτικό Κίνημα για την Ανα-
τροπή), το Αγία Όλγα (5-6 Απρίλη - συμμετέ-
χει η Αγωνιστική Πρωτοβουλία για την Ανα-
τροπή).

ΓΝΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣόπως παλεύουμε
Μαρία
Μπακούση

Ανήκω στους 4.000 συμβασι-
ούχους του ΟΑΕΔ που χρό-

νια τώρα δίνουμε τη μάχη της
ανανέωσης των συμβάσεών
μας και της μονιμοποίησης. 

Μέχρι πρόσφατα δεν είχαμε
καν το δικαίωμα να είμαστε μέ-
λη του Σωματείου, να ψηφίσου-
με ή να είμαστε υποψήφιοι. Εί-
δα ότι μόνο η Αγωνιστική Πρω-
τοβουλία στήριζε αυτό το αίτη-
μα και τον αγώνα μας να μπού-
με στο Σωματείο, επέμενε και
το πέτυχε. Επίσης τα μέλη της
ήταν τα μόνα που κατέβαιναν
στις απεργίες. Έτσι αποφάσισα
να ενταχτώ και να δηλώσω
υποψηφιότητα, για να εκπρο-
σωπήσω τους συμβασιούχους
αλλά και τους συναδέλφους σε
αναστολή, καθώς τους τελευ-
ταίους μήνες είμαι κι εγώ σε
αναστολή, αντιμέτωπη με την
απόλυση.

Πιστεύω ότι κανείς δεν πρέ-
πει να χάνει τη δουλειά του, ει-
δικά για ένα τέτοιο λόγο. Μας
στοχοποίησαν για να διώξουν
προσωπικό. Όμως το παλεύου-
με και πιστεύω ότι δεν θα χαθεί
αυτή η μάχη, θα γυρίσουμε
όλοι πίσω. Στον ενάμιση χρόνο
της πανδημίας, ήμουν σε τμήμα
κόβιντ με πλειοψηφία συμβασι-
ούχους, ελάχιστους μόνιμους.
Αντιμετωπίσαμε πολύ άγχος,
ψυχολογική πίεση, κούραση,
ήταν πολύ δύσκολο να δου-
λεύεις οκτάωρο με τη στολή.

Την ίδια στιγμή, οι ασθενείς
μας ήταν μόνοι τους, δεν μπο-
ρούσαμε να τους προσφέρου-
με όσα θέλαμε γιατί ήμασταν
λίγοι. Ζητούσαμε να αλλάξουμε
για λίγο τμήμα για να ξεκουρα-
στούμε γιατί δεν αντέχαμε να
δουλεύουμε συνέχεια σε αυτές
τις συνθήκες, αλλά η Διοίκηση
αδιαφορούσε. Χωρίς άδειες,
ούτε τις ειδικού σκοπού παίρ-
ναμε όταν τα παιδιά μας ήταν
σπίτι, πράγμα που ειδικά για τις
γυναίκες ήταν πολύ δύσκολο.

Το Σωματείο μας πρέπει να
διεκδικεί και να παλεύει. Η
Αγωνιστική Πρωτοβουλία πι-
στεύει σε μας, είναι η μόνη που
μας έχει στηρίξει, που αγωνίζε-
ται για τη μονιμοποίησή μας,
για καλύτερες συνθήκες δου-
λειάς, για προσλήψεις. Έχει
αποδείξει ότι είναι με τις απερ-
γίες, με τις πορείες, σε όλα μέ-
σα. Δίνει μάχες καιρό τώρα για
όλους μας.

Χρίστος Αργύρης

ΗΑγωνιστική Πρωτοβουλία για την Ανατροπή, το
σχήμα μας στο ΓΝΑ Γεννηματάς από το 2012,

συμμετέχει και σε αυτές τις εκλογές με ένα πολύ
μαζικό, αγωνιστικό και ενωτικό ψηφοδέλτιο. Το κεν-
τρικό μας σύνθημα είναι «θέλουμε δημόσια Υγεία
και νοσοκομεία, όχι εξοπλισμούς, καμιά συμμετοχή
της Ελλάδας στον πόλεμο». Ο προσανατολισμός
μας είναι αυτός του Συντονιστικού Νοσοκομείων,
ότι με απεργιακή κλιμάκωση, με επιτροπές αγώνα
από τα κάτω, με εμπιστοσύνη στη δύναμη των αγώ-
νων, μακριά από τις θεωρίες των αρνητικών συσχε-
τισμών, μπορούμε να αντικρούσουμε όλες τις επιθέ-
σεις και να κάνουμε το «κάτω η κυβέρνηση» πράξη.

Δεν μασάμε τα λόγια μας όταν λέμε ότι θέλουμε
να πέσει αυτή η κυβέρνηση. Θέλουμε να τσακίσου-
με τη δεξιά γιατί φταίει που έχουμε 27.000 νεκρούς
από την πανδημία. Γιατί την ώρα που έχουμε τό-
σους νεκρούς, πάει να απολύσει 14.000 εργαζόμε-
νους, τους ΣΟΧ και τους σε αναστολή, στις 31 Μάρ-
τη. Γιατί εκεί που χρειάστηκε όλος ο πληθυσμός το
ΕΣΥ, αυτή ετοιμάζει το «νέο ΕΣΥ» που σημαίνει να
μπουν οι ιδιώτες στα νοσοκομεία, να γίνουν ΣΔΙΤ,
να διαλυθεί κάθε έννοια Εθνικού Συστήματος Υγεί-
ας όπως το ξέραμε έστω και κουτσουρεμένο.

Θέλουμε να ρίξουμε τη δεξιά γιατί είναι μια ρα-
τσιστική κυβέρνηση. Για μας δεν υπάρχουν καλοί
και κακοί πρόσφυγες και δώσαμε μεγάλη μάχη για
να έρχονται όλοι ελεύθερα στα νοσοκομεία μας.
Γιατί είναι μια κυβέρνηση που έχει τρεις μεταφασί-
στες υπουργούς, με έναν εξ αυτών στο Υπουργείο
Υγείας, που έκλεινε πάντα το μάτι στους φασίστες
και την ακροδεξιά.

Θέλουμε να ρίξουμε την κυβέρνηση γιατί στα νο-
σοκομεία δεν μπορεί να έχουν πλειοψηφίες τα ψη-
φοδέλτια της ΔΑΚΕ. Θέλουμε να στείλουμε τη ΔΑ-
ΚΕ, από πρώτη δύναμη στο Γεννηματάς, στα αζή-
τητα. Να στείλουμε το μήνυμα ότι κανένας νεοδη-
μοκράτης συνδικαλιστής δεν μπορεί να τολμά να
διεκδικεί τη ψήφο των υγειονομικών, μόνιμων ή
συμβασιούχων, που τους έχει βγει η παναγία μέσα
στο νοσοκομείο. ΔΑΚΕ σημαίνει συνδιαχείριση με
τη διοίκηση, πλάτες στην κυβέρνηση και κάτω από
το χαλί τα προβλήματα. Στο σωματείο μας ο πρό-

εδρος που είναι ΔΑΚΕ (και πήρε τη θέση με τη στή-
ριξη της ΠΑΣΚΕ), είναι και διευθυντής ιατρικής
υπηρεσίας. Θέλει να έχει τον απόλυτο έλεγχο της
κατάστασης για να μην ακούγεται τίποτα.

Κινήματα
Θέλουμε να διαλύσουμε την κυβερνητική πλει-

οψηφία. Θέλουμε να πάρουμε μια πλειοψηφία της
αριστεράς με την Αγωνιστική Πρωτοβουλία πρώτη
(γιατί είμαστε ήδη η πρώτη δύναμη της αριστεράς
με δύο έρδες στο ΔΣ) και να φτιάξουμε ένα σωμα-
τείο που αν τώρα κατεβάζει δεκάδες στις απεργίες,
να κατεβάζει εκατοντάδες και ακόμα περισσότε-
ρους. Έχουμε ως παράδειγμα τον Άγιο Σάββα, τι
σημαίνει δηλαδή ένα σωματείο που έχει ηγεσία την
αντικαπιταλιστική αριστερά και δημιουργεί ολόκλη-
ρα κινήματα μέσα και γύρω από ένα νοσοκομείο.

Και μπροστά σε αυτή την προοπτική, δεν μας
πτοεί καμιά επίθεση είτε προέρχεται από τη δεξιά
είτε προέρχεται από τις άλλες παρατάξεις της
αριστεράς. Είναι δικό τους πρόβλημα ότι ακόμα
και αριστερές δυνάμεις επιλέγουν το δρόμο της
επίθεσης απέναντί μας. Εμείς θα συνεχίσουμε
ενωτικά αλλά και αιχμηρά πολιτικά για να δυναμώ-
σει η καταγραφή του αγωνιστικού μας ψηφοδελτί-
ου, με το βλέμμα στις μεγάλες μάχες που έχουμε
να δώσουμε.

Ξέρουμε ότι υπάρχουν εκβιασμοί και πιέσεις πά-
νω στο προσωπικό στις εκλογές. Ξέρουμε ότι τά-

ζουν σε όλους να γίνουν προϊστάμενοι. Εμείς λέμε
ότι χρειαζόμαστε χιλιάδες προσλήψεις στα νοσοκο-
μεία, εκεί είναι το πρόβλημα, όλοι έχουμε κουρα-
στεί στις νύχτες και τις υπερωρίες. Η λύση όμως
δεν είναι να γίνουμε όλοι προϊστάμενοι, πράγμα
έτσι κι αλλιώς ανέφικτο, δεν είναι η εξατομίκευση.
Η λύση είναι οι απεργίες διαρκείας για μαζικές
προσλήψεις και καλύτερους μισθούς, για να μην
τσακιζόμαστε στη δουλειά, ενάντια σε ένα μηχανι-
σμό που θέλει να κρύψει τα προβληματα. Ποια είναι
αυτά; Ότι στη μέση της εφημερίας δεν είχαμε κρε-
βάτια να νοσηλεύσουμε τον κόσμο. Ότι δεν έχουμε
ρεπό και άδειες. Ότι η πλειοψηφία είμαστε συμβα-
σιούχοι και πάμε συνεχώς για απόλυση. Θέλουμε
να στείλουμε το μήνυμα ότι θα μονιμοποιηθούμε
όλοι χωρίς όρους και προϋποθέσεις, ότι θα σταμα-
τήσουμε τις επιθέσεις.

Με δική μας επιμονή άλλωστε οι συμβασιούχοι
ΟΑΕΔ μπήκαν στο σωματείο. Με πρωτοβουλία μας
το πανό του Γεννηματάς βρέθηκε στην απεργιακή 8
Μάρτη πρώτη γραμμή. Βρέθηκε στα αντιρατσιστι-
κά-αντιφασιστικά συλλαλητήρια. Έξω από τη δίκη
της ΧΑ. Στην πύλη στις 7 Απρίλη του ‘20 ενάντια
στο σιωπητήριο που ήθελε να επιβάλει η κυβέρνη-
ση λόγω πανδημίας. Σε όλες, μα όλες, τις μάχες.
Έτσι θα συνεχίσουμε. Πάμε σε μια μεγάλη και πολι-
τικοποιημένη μάχη, για να πετύχουμε ένα συντρι-
πτικό πλήγμα στην κυβέρνηση και τους συνδικαλι-
στές της.



Οι εκλογές στο σωματείο εργαζομένων
του δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας
γίνονται μέσα σε ένα πολύ εκρηκτικό

κλίμα μέσα στους χώρους δουλειάς. Από τη
μία έχουμε το ζήτημα του πολέμου που είναι
καθημερινά στις αγωνίες και τις συζητήσεις
του κόσμου. Κοινή πεποίθηση σχεδόν όλων
στον δήμο μας είναι η εναντίωση στον πόλε-
μο, κόντρα στην ελληνική εμπλοκή της κυ-
βέρνησης του Μητσοτάκη και την αποστολή
όπλων, ούτε με το ΝΑΤΟ, ούτε με τον Πούτιν,
αλλά να αφήσουν την Ουκρανία ήσυχη. 

Από την άλλη αντιμετωπίζουν όλοι το ζήτη-
μα της επιβίωσης, μόνιμοι και συμβασιούχοι.
Οι μόνιμοι έχουν να δουν για χρόνια ουσια-
στικές αυξήσεις στον μισθό τους που τώρα
λόγω της ακρίβειας εξανεμίζεται μόνο για τα
βασικά. Σε εμάς τους συμβασιούχους λένε
ότι δεν υπάρχουν χρήματα για να συνεχίσει
το πρόγραμμά μας, πόσο μάλλον να γίνουμε
αορίστου, και έτσι μας διώχνουν. Η υποστε-
λέχωση είναι εσκεμμένη για να απαξιωθούν
οι υπηρεσίες στην καθαριότητα, στο Πράσινο
και αλλού, ώστε να ιδιωτικοποιηθούν.

Ο πόλεμος και η εξαθλίωση των εργαζομέ-
νων έχουν άμεση σύνδεση και κοινή αφετη-
ρία. Χρήματα υπάρχουν, αλλά τα δίνουν σε
Ραφάλ, φρεγάτες και εξοπλισμούς, αντί για
τις ανάγκες μας, τους μισθούς μας, τις προσ-
λήψεις, τις κοινωνικές υπηρεσίες που κάνουν
καλύτερη τη ζωή. Είναι οι εγκληματικές επι-
λογές της κυβέρνησης του Μητσοτάκη που
θέλει να πληρώσουμε εμείς τα σπασμένα της
κρίσης ενός συστήματος που γίνεται όλο και
πιο βάρβαρο. Γι’ αυτό όλο και περισσότερο
γιγαντώνεται όχι μόνο η οργή, αλλά και η
αγωνιστική διάθεση του κόσμου.

Στους δήμους, όπως και σε πολλούς άλλους
εργατικούς χώρους, υπάρχουν προχωρήματα.
Η κίνηση του σωματείου μας να συμπεριλάβει
τους συμβασιούχους στα μέλη του και με το
δικαίωμα του εκλέγεσθαι αγκαλιάστηκε με εν-
θουσιασμό από όλους τους εργαζόμενους και
μας έδωσε αυτοπεποίθηση να συνεχίσουμε τις
διεκδικήσεις μας. Με την απεργιακή μας κινη-
τοποίηση στις 18/2 καταφέραμε να σταματή-
σουμε την περικοπή των ΒΑΕ σε χιλιάδες συ-
ναδέλφους. Πολύ σημαντική ήταν και η κινητο-
ποίηση ενάντια στις επικείμενες απολύσεις
μας, των συμβασιούχων covid, στις 10/3. Επό-
μενος μεγάλος σταθμός η Πανεργατική Απερ-
γία στις 6 Απρίλη. Η ΠΟΕ-ΟΤΑ χρειάζεται να
πιάσει αυτή τη δυναμική που υπάρχει και να
οργανώσει τα επόμενα απεργιακά βήματα, μό-
νιμων και συμβασιούχων.

Η στήριξη στην Ενωτική Πρωτοβουλία στις
εκλογές δυναμώνει την οργάνωση αυτής της
αγωνιστικής διάθεσης για να φτάσουμε σε
μια νικηφόρα κλιμάκωση ενάντια στην κυβέρ-
νηση, με ένα σωματείο που θα οργανώνει και
θα συντονίζει τις μάχες. 

Δημήτρης Αργυροκαστρίτης, 
συμβασιούχος covid, 

υποψήφιος με την Ενωτική Πρωτοβουλία
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Πόλεμος, πανδημία, λιτότητα, ακρίβεια, ανερ-
γία, καταπάτηση δημοκρατικών ελευθεριών,

γυναικοκτονίες. 
Σε αυτή την πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία με

ανοιχτά όλα τα μέτωπα, οι εργαζόμενοι και ειδικό-
τερα οι γυναίκες εργαζόμενες, επιλέγουμε με τη
συμμετοχή μας στα σωματεία και τις συλλογικότη-
τές να αντιδράσουμε δυναμικά και να παλέψουμε
για δημόσια δωρεάν Υγεία και Παιδεία, για αυξή-
σεις στους μισθούς, για επαναφορά του 13ου &
14ου μισθού, για ίσες αμοιβές, για μονιμοποίηση
όλων των συμβασιούχων, για προσλήψεις μόνιμου
προσωπικού σε όλες τις δομές και τους τομείς, να
πούμε όχι στις ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών, για
διασφάλιση και επέκταση δημόσιων δωρεάν δομών
όπως παιδικούς σταθμούς, κέντρα απασχόλησης
παιδιών, συμβουλευτικά κέντρα γυναικών κλπ, για
κατάργηση του νόμου Χατζηδάκη και όλων των νό-
μων που περιορίζουν τα δημοκρατικά μας δικαιώ-
ματα, να πούμε όχι στον πόλεμο.

Οι ζωές μας μετράνε, οι μάχες είναι μπροστά
μας με τις γυναίκες στην πρώτη γραμμή για ένα
καλύτερο αύριο για εμάς και τα παιδιά μας, για
έναν καλύτερο κόσμο.

Κατερίνα Διαβολάκη, 
υποψήφια με την Ενωτική Πρωτοβουλία

ΑΔΕΛΦΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΔΙΑΒΟΛΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΕΙΒΑΔΑΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΧΟΥΝΤΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕΡΖΙΑΝ ΝΤΙΡΑΝ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Δ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
Στηρίζουμε Ενωτική Πρωτοβουλία

ΔΗΜΟΙ

ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Μονιμοποίηση των συμβασιούχων

Από τις συνελεύσεις να πάμε
στις απεργίες

Στάση εργασίας και μαζική συγκέντρωση
στο Υπουργείο Εσωτερικών πραγματο-

ποίησαν σωματεία εργαζομένων και επιτρο-
πές συμβασιούχων των δήμων την Πέμπτη
10/3. Την προηγούμενη μέρα το απόγευμα
ανακοινώθηκε από τον υπουργό Εσωτερι-
κών Βορίδη η δέσμευση για δίμηνη παρά-
ταση των συμβάσεων covid μέχρι τις 31/5.
Μια μικρή νίκη που δίνει χρόνο για να ορ-
γανωθεί με ακόμα μεγαλύτερη μαζικότητα
ο αγώνας για τη μονιμοποίησή τους.

Με πανό κατέβηκαν τα σωματεία των δή-
μων Καλλιθέας, Κερατσινίου, Κορυδαλλού,
Ελευσίνας και Θριασίου, όπως και η επι-
τροπή συμβασιούχων covid του δήμου
Αθήνας. Όλες και όλοι τόνιζαν ότι οι συμ-
βασιούχοι covid, που απολύονται το επό-
μενο διάστημα μετά από 2 χρόνια στη δου-
λειά, καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγ-
κες και πρέπει να γίνουν αορίστου. Η κυ-
βέρνηση και ο Βορίδης «τσεκουρεύουν»
τις πολύτιμες για τους δημότες υπηρεσίες
για να τις παραδώσουν έτοιμες στους ιδιώ-
τες για να κερδοσκοπήσουν.

«Χωρίς εμάς τις συμβασιούχους εργαζό-
μενες το “Βοήθεια στο Σπίτι” του δήμου
Ελευσίνας θα καταρρεύσει. Οι μόνιμοι εί-
ναι το ένα τέταρτο του προσωπικού στη
συγκεκριμένη υπηρεσία. Μιλάμε για πολ-
λούς ανθρώπους που αντιμετωπίζουν πά-
ρα πολλά προβλήματα κι εμείς τους καθα-
ρίζουμε, τους πηγαίνουμε φαγητό, τους
συνοδεύουμε… Τι θα απογίνουν όλοι αυ-
τοί; Και είμαστε γυναίκες με παιδιά που
δεν μπορούσαμε να πάρουμε άδεια ειδικού
σκοπού, δουλέψαμε μέσα στον χιονιά, πη-
γαίναμε σε σπίτια με ανθρώπους θετικούς
στον κορονοϊό… », δήλωσαν η Αγγελική
Παπαγεωργίου, κοινωνική λειτουργός και η
Πόπη Σωτηρίου, οικογενειακή βοηθός.

«Όσοι είμαστε οι συμβασιούχοι, είναι και
οι μόνιμοι στην καθαριότητα. Έχουμε συν-
τονιστικό για να κατεβαίνουμε στις κινητο-
ποιήσεις. Πρέπει οπωσδήποτε να μονιμο-
ποιηθούμε. 22 μήνες τώρα τρέξαμε κάθε

φορά που μας φώναξαν για δουλειά, κάνα-
με και 6ήμερα. Απεργιακά να συνεχίσουμε
μέχρι να νικήσουμε», υπογράμμισε η Όλγα
Πέτρου από τον δήμο Κορυδαλλού.

«Στο Πράσινο του δήμου Ελληνικού αρκε-
τοί μόνιμοι βγαίνουν στη σύνταξη και η δου-
λειά στηρίζεται κυρίως σε εμάς τους συμ-
βασιούχους covid. Στον χιονιά βγαίναμε νύ-
χτα και δουλεύαμε όλες τι ημέρες και σαβ-
βατοκύριακα. Χωρίς εμάς θα κλείσει η υπη-
ρεσία. Έχει ειπωθεί ξεκάθαρα ότι θα έρθει
εργολάβος, αλλά δεν αυτό δεν είναι λύση,
γιατί οι υπηρεσίες θα είναι χειρότερες».

«85 είμαστε οι συμβασιούχοι στον δήμο
Καλλιθέας. Όχι μόνο πρέπει να παραμεί-
νουμε εμείς στη δουλειά, αλλά να γίνουν
και άλλες προσλήψεις. Μας παίρνουν από
την οδοκάθαρση για να καθαρίζουμε σχο-
λεία και φτάνουμε να κάνουμε διπλή δου-
λειά για να καλυφτούν τα κενά», δήλωσαν
η Όλγα και η Νατάσσα, συμβασιούχες
στον δήμο Καλλιθέας.

«150 συμβασιούχοι είμαστε στον δήμο
Ηλιούπολης. Υπάρχουν προγράμματα που
λειτουργούν μόνο με συμβασιούχους και
θα σταματήσουν εντελώς αν φύγουμε. Εί-
μαστε συνέχεια σε επαφές με το σωματείο
και θα το πάμε μέχρι τέλους με στάσεις
εργασίας, απεργίες και ό,τι άλλο χρει-
αστεί», μας είπε η Όλγα, συμβασιούχος
στην καθαριότητα.

«Πάρα πολύ μεγάλη η σημερινή κινητο-
ποίηση παρά την τρομοκρατία από προ-
ϊστάμενους στους δήμους Αθήνας και Πει-
ραιά και στην Περιφέρεια, που έχουν τερά-
στια κομμάτια συμβασιούχων, ότι όποιος
κατέβει σήμερα δεν θα πάρει την ανανέω-
ση. Εμείς οι μόνιμοι είμαστε δίπλα στους
συμβασιούχους, όλοι χωράμε. Αυτοί και
άλλοι τόσοι να έρθουν για να καλυφτούν
τα κενά. Και μην μας πουν ότι δεν υπάρ-
χουν λεφτά», τόνισε η Μαργαρίτα, εργαζό-
μενη από τον δήμο Κερατσινίου.

Μ.Ν.

Σε μαζική συνέλευση προχώρησε το Συνδικάτο Τουρισμού - Επισιτισμού Αττικής. Στη
συνέλευση συζητήθηκε το πλαίσιο διεκδίκησης για τη συλλογική σύμβαση στα ξενο-

δοχεία και την εστίαση που ήταν και το θέμα με το οποίο καλέστηκε η συνέλευση αλλά η
συζήτηση άνοιξε και για τον πόλεμο, το ρατσισμό, την πάλη των εργαζομένων ευρύτερα. 

Παρά τη σχετική σύμπνοια όλων για απεργιακές, αντιπολεμικές και αντιρατσιστικές δρά-
σεις, η ΔΑΣ επέλεξε με αντιδημοκρατικό τρόπο να μπλοκάρει τη συμμετοχή του Συνδικά-
του στο Αντιρατσιστικό και Αντιπολεμικό Συλλαλητήριο στις 19 Μάρτη και να μην ψηφίσει
την αντιπολεμική πρότασή μας. Κέρδος όμως από τη διαδικασία ήταν η εγγραφή δεκάδων
νέων συναδέλφων στο συνδικάτο και η συζήτηση που ανοίξαμε με αρκετό κόσμο για την
απεργιακή κλιμάκωση που μπορεί να κερδίσει συμβάσεις με αυξήσεις και δικαιώματα.

Καμαριέρα, Αντικαπιταλιστική Κίνηση στον Επισιτισμό - Τουρισμό

• Σε γενική συνέλευση για τη διενέργεια εκλογών προχωράει το σωματείο της efood τη
Δευτέρα 21/3 στις 6μμ (Βερανζέρου 1, πλατεία Κάνιγγος, 2ος όροφος)
• Κλαδική σύσκεψη για τη συλλογική σύμβαση με συμμετοχή σωματείων από όλη την

Ελλάδα καλεί το Συνδικάτο Επισιτισμού-Τουρισμού ν. Αττικής στις 23/3, στο ξενοδοχείο
Χαγιάτ στις 5μμ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 

ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
Εργαζομένων Δήμου Κερατσινίου-

Δραπετσώνας

Εκλογές Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου
Κερατσινίου-Δραπετσώνας 15-16 Μαρτίου
(8πμ-3μμ, Δημαρχείο Κερατσινίου)
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ΑΣΠΡΟΦΟΣ

Στην αβεβαιότητα βρισκόμαστε οι εργαζόμενοι στην ΑΣΠΡΟΦΟΣ, εταιρία του Ομί-
λου ΕΛΠΕ, καθώς βρισκόμαστε πάνω από έναν χρόνο χωρίς συλλογική σύμβαση

και χωρίς ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς από το 2018. Για να δικαιολογήσουν
αυτή την κατάσταση, οι Διοικούντες του Ομίλου και της εταιρίας χρησιμοποιούν το
επιχείρημα ότι η ΑΣΠΡΟΦΟΣ σταθερά «μπαίνει μέσα» 3 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρό-
νο. Όμως για αυτό έχει ευθύνη ο ίδιος ο όμιλος, με την πολύ φτηνή πώληση των
υπηρεσιών μας, καθώς εξαρτόμαστε από αυτόν κατά τουλάχιστον 80%.

Έχουν γίνει φωτογραφικές προϊσταμενοποιήσεις και συνακόλουθες μετατρο-
πές Συμβάσεων με κομματική βούλα (με ιδιαίτερη ένταση την τελευταία τριετία)
σε συναδέλφους που βρίσκονται ακόμη και μόνο πέντε χρόνια στη δουλειά (!!!),
μεταφορά τμημάτων σε αλλότριες Διευθύνσεις, «ανακάλυψη» πόστων προς κά-
λυψη από …ημετέρους, την ίδια στιγμή που άλλοι συνάδελφοι με τα ίδια και πα-
ραπάνω χρόνια υποβαθμίζονται και άλλοι είναι ακόμα με δελτίο παροχής υπηρε-
σιών, με προβλήματα με τον ΕΦΚΑ, με λιγότερα δικαιώματα. Ταυτόχρονα, φέρ-
νουν διευθυντικά στελέχη από άλλες εταιρίες του Ομίλου με την ιλιγγιώδη μι-
σθοδοσία που λάμβαναν πριν, με τη διαφορά ότι η ΑΣΠΡΟΦΟΣ δεν έχει τις ίδιες
οικονομικές δυνατότητες, για παράδειγμα με την ΕΚΟ ή τα Διυλιστήρια, ώστε
να ανταποκρίνεται χωρίς να «μπαίνει μέσα» και από τέτοιες δυσθεώρητες μισθο-
δοσίες. Έτσι τα 350.000 ευρώ μισθολογικό κόστος για κάποια διευθυντικά στε-
λέχη και συμβούλους Διοίκησης – σε αντιπαραβολή με την προ τριετίας αντί-
στοιχη κατάσταση έχει γίνει 1 εκατομμύριο ευρώ, σχεδόν τριπλασιάστηκε!!!

Ο όμιλος ΕΛΠΕ έχει λίγο ως πολύ 56 εταιρίες με τρία διυλιστήρια στην Ελ-
λάδα και ένα στη Βόρεια Μακεδονία. Δηλώνει 800 εκατομμύρια κέρδη το χρό-
νο. Είναι σταγόνα στον ωκεανό η ετήσια χασούρα από την ΑΣΠΡΟΦΟΣ -όπως
παραπάνω περιγράφτηκε – όπως και το μισθολογικό κόστος των εργαζόμενών
της. Μπορούν να καλυφτούν και οι αυξήσεις στους μισθούς και να γίνουν αο-
ρίστου όλοι οι συνάδελφοι με δελτίο παροχής υπηρεσιών. Είναι ευτυχές ότι
μέλη του σωματείου μας είναι όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξαρτήτως σύμβασης
εργασίας, Αορίστου χρόνου ή ΔΠΥ. 

Την ίδια ώρα όλοι πληρώνουμε την ακρίβεια στην ενέργεια, που είναι παγκό-
σμιο φαινόμενο. Αλλά στην Ελλάδα ακόμα περισσότερο πληρώνουμε το πάρ-
τυ της ιδιωτικοποίησης. Ξεκίνησε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όταν στα πλαί-
σια του 3ου μνημονίου ΔΕΗ και ΕΛΠΕ παραδόθηκαν στον ΤΑΙΠΕΔ και τώρα η
ΝΔ το πήγε ακόμα παραπέρα. Στην ιδιωτικοποιημένη ΔΕΗ και στον ΔΕΔΔΗΕ
τα στελέχη δίνουν μπόνους στους εαυτούς τους για την επιτυχημένη πορεία
που έκαναν. Για ποια επιτυχία μιλάμε; Για τα συνεχώς αυξανόμενα εργατικά
δυστυχήματα και μάλιστα πολλά από αυτά θανατηφόρα; Μιλάνε για μετάβαση
στην πράσινη ενέργεια, αλλά τεράστιες επιχειρήσεις, όπως η ΕΛΠΕ στη Ν/Α
Μεσόγειο ή η Exxon διεθνώς, διυλίζουν πετρέλαιο. Δεν θα αλλάξουν έτσι
απλά το ενεργειακό τους μοντέλο, γιατί στον καπιταλισμό είναι πάνω απ’ όλα
η κερδοφορία. Αλλά και αυτή η πράσινη μετάβαση στήνεται στις πλάτες μας.

Στη Νορβηγία κανείς δεν τολμάει να βάλει θέμα ιδιωτικοποίησης της κρατι-
κής Statoil, που είναι μια τεράστια επιχείρηση στην ενέργεια, γιατί αυτή ουσια-
στικά χρηματοδοτεί σε πολύ μεγάλο βαθμό όλο το κοινωνικό κράτος εκεί. Δεν
είναι λύση το αόρατο χέρι της αγοράς. Ούτε προτείνω απλά κρατικό έλεγχο
στις επιχειρήσεις στρατηγικής σημασίας, αλλά κοινωνικό έλεγχο. Μπορούμε
να τον κερδίσουμε με τους αγώνες μας. Όπως είναι αυτός που δίνουν οι ερ-
γάτες της Kavala Oil, της ΛΑΡΚΟ, της COSCO και της efood που με συγκλόνι-
σαν με τη μαχητικότητά τους στις 26/2 στην πορεία στην Αθήνα, εκεί όπου
άκουσα τη φωνή της τάξης μου, της εργατικής τάξης.  

Μανόλης Αθανασίου, Πρόεδρος ΔΣ Σωματείου Eργαζομένων ΑΣΠΡΟΦΟΣ

ΜΑΡΟΥΣΙ
Στην οργάνωση κοινών κινητοποιήσεων για την ανατροπή της απόφασης

του Υπουργείου Παιδείας να μετατρέψει το 1ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου σε
Πειραματικό καλεί τους φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας της ο Σύλλογος
Εκπαιδευτικών Π. Ε. Αμαρουσίου.

«Μετά τις μαζικές αποφάσεις εκπαιδευτικών και γονέων να μη δεχθούν τη μετα-
τροπή τους σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία, η πολιτική ηγεσία έδωσε εντο-
λή στους Διευθυντές B’ βάθμιας Εκπ/σης να εισηγηθούν αυτοί, κόντρα στην δη-
μοκρατικά εκφρασμένη βούληση της εκπαιδευτικής κοινότητας, τη μετατροπή
σχολείων σε Πειραματικά ή Πρότυπα Σχολεία», αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο
ΣΕΠΕ Αμαρουσίου. «Αλήθεια τι προβλέπει ο Διευθυντής Δ.Ε. Β  Αθήνας και το
ΥΠΑΙΘ για τα παιδιά αυτά; Να μετακινηθούν σε Γυμνάσια που βρίσκονται σε γει-
τονικές περιοχές αποκομμένα από το κοινωνικό περιβάλλον τους!».

Όσο για τον χαρακτήρα αυτών των σχολείων ο σύλλογος επισημαίνει ανάμεσα
σε άλλα ότι τελικά «εντείνουν τον διαχωρισμό και την κατηγοριοποίηση σχολείων
και μαθητών», ενώ ταυτόχρονα είναι «τα μόνα σχολεία στα οποία εκ νόμου οι εκ-
παιδευτικοί δεν έχουν οργανικές θέσεις και τα πρώτα σχολεία που νομοθετικά
έχει καθιερωθεί η χρηματοδότησή τους και μέσω χορηγιών και δωρεών».

Αποχαιρετισμός στον Αλαίν Κριβίν
Με μεγάλη θλίψη πληροφο-

ρηθήκαμε  το θάνατο του
Αλαίν Κριβίν, που έφυγε

σε ηλικία 80 ετών την περασμένη
βδομάδα. Χάσαμε έναν ηγέτη της
επαναστατικής αριστεράς στη
Γαλλία, έναν σύντροφο που εκ-
προσωπούσε για δεκαετίες το
πνεύμα της μεγάλης εξέγερσης
του Μάη 1968.

Ο Κριβίν οργανώθηκε από μικρός
σαν μαθητής στη Νεολαία του Γαλ-
λικού Κομμουνιστικού Κόμματος.
Σύντομα, όμως, ήρθε σε ρήξη με
την ηγεσία που αρνιόταν να υπο-
στηρίξει τον απελευθερωτικό αγώ-
να της Αλγερίας ενάντια στον γαλ-
λικό ιμπεριαλισμό. Το 1966, ο Αλαίν
και οι σύντροφοί του διαγράφηκαν
επειδή είχαν συγκροτήσει μια αρι-
στερή αντιπολίτευση. Προχώρησαν
στη δημιουργία της Jeunesse Com-
muniste Revolutionaire (JCR)- Επα-
ναστατική Κομμουνιστική Νεολαία,
η οποία έπαιξε κεντρικό ρόλο στο
κίνημα του Μάη 1968. Ήταν μια ρή-
ξη με τον ρεφορμισμό που απο-
δείχθηκε πολύτιμη για την αναγέν-
νηση της επαναστατικής παράδο-
σης μέσα από το μεγαλειώδες εκεί-
νο κίνημα.

Η JCR κηρύχθηκε παράνομη
από τη γαλλική κυβέρνηση αλλά
ανασυγκροτήθηκε ως Ligue Com-
muniste που με τη σειρά της επί-
σης κηρύχθηκε παράνομη το 1973
επειδή είχε οργανώσει τη σύγ-
κρουση με τους φασίστες. Η νέα
ανασύνταξη έφερε τη δημιουργία
της Ligue Communiste Revolution-
naire (LCR), που συνέχισε τη δρά-
ση της μέχρι το 2009, χρονιά που
συγκροτήθηκε το Nouveau Parti
Anticapitaliste (NPA).

Αφοσιώθηκε
Ο Αλαίν Κριβίν παρέμεινε στην

ηγεσία της οργάνωσής του και
συμμετείχε ενεργά στους αγώνες
των εργατών και του κινήματος
όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν η φωνή
της LCR και αφοσιώθηκε στο χτίσι-
μό της. Ήταν υποψήφιος στις προ-
εδρικές εκλογές και εκλεγμένος
για ένα διάστημα στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. Πάντα πρόθυμος να
είναι ομιλητής στο διεθνές κίνημα. 

Παρά τις όποιες διαφωνίες ανά-
μεσα στην Τέταρτη Διεθνή και τη
Διεθνιστική Σοσιαλιστική Τάση
όπου ανήκει το ΣΕΚ, βρεθήκαμε να
αγωνιζόμαστε μαζί ξανά και ξανά.
Όπως θυμίζει η Μαρία Στύλλου, ο
Κριβίν βρέθηκε στο Λονδίνο το φθι-
νόπωρο του 1968 για να στηρίξει
την κατάληψη στη London School
of Economics (LSE) και την προ-
ετοιμασία της μεγάλης διαδήλωσης
ενάντια στον πόλεμο του Βιετ-
νάμ.(https://ergatiki.gr/article.php?i
d=24895&issue=1492). Πολλές δε-
καετίες αργότερα, βαδίσαμε μαζί

στους δρόμους της Γένοβας στήρι-
ζοντας το ξέσπασμα του νέου αντι-
καπιταλιστικού κινήματος. Το 2010,
ο Αλαίν ήταν ομιλητής στις εκδηλώ-
σεις του Μαρξισμού εκείνης της
χρονιάς όπου είχε την ευκαιρία να
τονίσει: «Αγαπητοί σύντροφοι,
υπάρχει ένα παράδοξο. Αυτό που
συμβαίνει στην Ελλάδα και αποτε-
λεί πλήγμα και εξαθλίωση για τον
πληθυσμό, ταυτόχρονα αποτελεί
μια ευκαιρία για τους επαναστάτες.
Βρισκόσαστε στην πρωτοπορία αυ-
τού που θα έρθει σε όλους μας.

Οταν πριν δυο χρόνια λέγαμε
στον κόσμο ότι είμαστε αντικαπιτα-
λιστές οι περισσότεροι μας κοιτού-
σαν σαν περίεργα φαινόμενα και
τρελούς. Σήμερα είναι τόσο προ-
φανές που ακόμα και ο Σαρκοζί δεν
τολμά να μιλήσει υπέρ του καπιτα-
λισμού, στην καλύτερη περίπτωση
να πει ότι πρέπει να τον μεταρρυθ-
μίσουμε, να τον εξανθρωπίσουμε. 

Το δεύτερο είναι η κρίση στην
ΕΕ. Ήμουν ευρωβουλευτής για
πέντε χρόνια και ξέρω πολύ καλά
την προπαγάνδα ότι θα σώσει τον
πλανήτη. Παντού ο κόσμος πια κα-
ταλαβαίνει ότι αυτό το κατασκεύα-
σμα είναι ένας μηχανισμός για να
καταπιέζει και να εκμεταλλεύεται
τους ανθρώπους. Το υποτιθέμενο
Ευρωσύνταγμα που εμείς απορρί-
ψαμε στη Γαλλία έχει σαν προμε-
τωπίδα το σύνθημα ελεύθερη αγο-
ρά. Και σήμερα η Ελλάδα είναι κά-
τω από την κηδεμονία του ΔΝΤ,
της ΕΚΤ και της ΕΕ.

Το πρόβλημα το ελληνικό είναι
πώς θα μπορέσουμε να αντιστα-
θούμε σε αυτό που είναι κήρυξη
πολέμου σε όλους τους πληθυ-
σμούς της Ευρώπης. Για τους επα-
ναστάτες είναι επείγον να καταστή-
σουμε πειστικό για εκατομμύρια
ανθρώπους ότι υπάρχει εναλλακτι-
κή λύση. Γιατί απέναντι σε μια τόσο

μεγάλη κρίση είμαστε αναγκασμέ-
νοι να απαντήσουμε ακόμα και για
απλά ζητήματα με μια προοπτική
αλλαγής της κοινωνίας. Πρέπει να
πούμε ότι δε θα πληρώσουμε εμείς
την κρίση, αλλά για να γίνει αυτό
πρέπει να γίνει μια ανατροπή των
σχέσεων. Επομένως χρειάζεται ένα
αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα που
να ξεκινά από τα άμεσα προβλήμα-
τα των ανθρώπων για να προσπα-
θήσει να δώσει γενίκευση σε επίπε-
δο κοινωνίας και ταυτόχρονα μια
οργανωτική δύναμη που να κατα-
στήσει αυτό το πρόγραμμα φυσικό.
Μια πάλη για ένα ενιαίο δημόσιο
χρηματοπιστωτικό σύστημα κάτω
από εργατικό έλεγχο είναι μια μάχη
που μπορούμε και πρέπει να δώ-
σουμε. Πρέπει να προσπαθήσουμε
να παρέμβουμε ταυτόχρονα σε δύο
χώρους. Μία δράση ενιαία όσο γί-
νεται με το μεγαλύτερο κομμάτι κό-
σμου ακόμα και με ρεφορμιστικά
κόμματα και ανθρώπους, αυτό που
θα λέγαμε ενιαίο μέτωπο. Και ταυ-
τόχρονα να παρέμβουμε με τα δικά
μας επιχειρήματα και ιδέες και να
μην υποτιμήσουμε την ανάγκη αυ-
τής της προπαγάνδας. Για να μπο-
ρέσουμε έτσι να φτάσουμε σε ένα
νέο Μάη σε επίπεδο Ευρώπης».

(https://ergatiki.gr/article.php?id=
16&issue=918)

Πάνος Γκαργκάνας

Ο Αλαίν Κριβίν στο πάνελ του Φεστιβάλ ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ 2010.



ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3, καφέ Blue Bear 7.30μμ 
Ουκρανία – Ο πόλεμος των ιμπεριαλιστών
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3 
καφέ Isak, πάρκο Ιακωβάτων 7.30μμ
Ουκρανία – Ο πόλεμος των ιμπεριαλιστών
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3 βιβλιοπωλείο Μετεωρίτης,
Φωκιώνος Νέγρη 68, 7.30μμ
Πανδημία και ψυχική υγεία
Ομιλήτρια: Σοφία Σισμάνη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3 
καφέ Μύρτιλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ 7μμ
1922, η τραγωδία του μεγαλοιδεατισμού
Ομιλητής: Χρήστος Μάραντος

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3 Αυτή των Πετραλώνων 7μμ
Ο ρόλος της επαναστατικής εφημερίδας
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 17/3 καφέ Κουτσό 7.30μμ
Όχι στον πόλεμο, ανοιχτά σύνορα, οργα-
νώνουμε τη 19 Μάρτη
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 17/3 καφέ Περιμπανού 7.30μμ
Όχι στον πόλεμο, ανοιχτά σύνορα, οργα-
νώνουμε τη 19 Μάρτη
Ομιλητής: Στέλιος Τζομπανάκης

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

ΘΗΣΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 17/3 καφέ Περιβολάκι 8μμ
Ο ρόλος της επαναστατικής εφημερίδας
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 17/3 καφέ Σαόρσα, πλ. Αυδή 8μμ
Όχι στον πόλεμο, ανοιχτά σύνορα, οργα-
νώνουμε τη 19 Μάρτη
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3 
καφέ πλ. Σμύρνης 6, 7.30μμ
Στην αντίπαλη «πλευρά της ιστορίας» από
τους Μητσοτάκηδες και την τάξη τους
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3 
Youkali, πλ. Μεσολογγίου 7.30μμ
Ουκρανία, ο πόλεμος των ιμπεριαλιστών
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3 καφέ Arazzo, 
Αιγαίου 111,  7.30μμ
Η πάλη για τα ανοιχτά σύνορα
Ομιλητής: Δημήτρης Δασκαλάκης

ΙΛΙΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 17/3 Α’ ΦΕΠΑ 7.30μμ  Skype
Στην αντίπαλη «πλευρά της ιστορίας» από
τους Μητσοτάκηδες και την τάξη τους
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 17/3 καφέ πλ. Σουρμένων 7.30μμ 
Stop στον πόλεμο – ανοιχτά σύνορα για
όλους – οργανώνουμε τη 19 Μάρτη
Ομιλήτρια: Πηνελόπη Τρομπέτα

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 17/3 Δ’ ΦΕΠΑ 7.30μμ 
Η πάλη για τα ανοιχτά σύνορα
Ομιλήτρια: Λείρυα Μπέκα

ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ-ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3 
δημαρχείο Αγ.Παρασκευής 7μμ
Ο Λένιν και το δικαίωμα των λαών στην αυ-
τοδιάθεση
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3 
δημαρχείο Αγ.Παρασκευής 7μμ
Η επαναστατική αντιπολεμική παράδοση
του γυναικείου κινήματος
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3 
πλ. Φελέκη, Ελευθερούπολη 7μμ
Η επαναστατική αντιπολεμική παράδοση
του γυναικείου κινήματος
Ομιλήτρια: Σοφία Μπενζελούν
• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3 
πλ. Φελέκη, Ελευθερούπολη 7μμ
Ο Λένιν και το δικαίωμα των λαών στην αυ-
τοδιάθεση
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3 καφέ Σταθμός 8μμ
Ο Λένιν για τον ιμπεριαλισμό
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3 καφέ Σταθμός 8μμ

Ο Λένιν και το δικαίωμα των λαών στην αυ-
τοδιάθεση
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΜΑΡΟΥΣΙ
• ΠΕΜΠΤΗ 17/3 Πλ. Ηρώων 7.30μμ
Ο Λένιν και το δικαίωμα των λαών στην αυ-
τοδιάθεση
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος
• ΠΕΜΠΤΗ 31/3 Πλ. Ηρώων 7.30μμ
Η επαναστατική αντιπολεμική παράδοση
του γυναικείου κινήματος
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΝΙΚΑΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3 
καφέ στον πολυχώρο Μάνος Λοίζος 7μμ
1922, η τραγωδία του μεγαλοϊδεατισμού
Ομιλητής: Γιώργος Σύρος

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3 δημαρχείο 7.15μμ
Όχι στον πόλεμο, ανοιχτά σύνορα, οργα-
νώνουμε τη 19 Μάρτη
Ομιλήτρια: Δανάη Γαϊτάνου

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΕΜΠΤΗ 17/3 δημαρχείο 7μμ 
1922, η τραγωδία του μεγαλοϊδεατισμού
Ομιλήτρια: Μίνα Πατρινού

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3 φούρνος Leo Kon, 
πλ. Αγ. Ανάργυρων 7.30μμ
Stop στον πόλεμο, ανοιχτά σύνορα για
όλους τους πρόσφυγες – Οργανώνουμε τη
19 Μάρτη
Ομιλητής: Βασίλης Καταραχιάς

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3 καφέ Ακρόλιθος 7.30μμ  
διαδικτυακά (cf fb ΣΕΚ Πετρούπολης)
Όχι στον πόλεμο, καμιά εμπλοκή – Ούτε
Πούτιν, ούτε ΝΑΤΟ
Ομιλητής: Βαγγέλης Παπαδόγιαννης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7μμ
Stop στον πόλεμο, ανοιχτά σύνορα για
όλους τους πρόσφυγες – Οργανώνουμε τη
19 Μάρτη
Ομιλητής: Κώστας Λάππας

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕΜΠΤΗ 17/3 
καφέ Μέρες Ραδιοφώνου 8μμ
Stop στον πόλεμο, ανοιχτά σύνορα για
όλους τους πρόσφυγες – Οργανώνουμε τη
19 Μάρτη
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3,   
Πυρσινέλλα 1, 4ος όρ., 7μμ 
Όχι στον πόλεμο, καμιά εμπλοκή – Ούτε
Πούτιν, ούτε ΝΑΤΟ
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλλου

ΠΑΤΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3 καφέ Νέον, 
Τριών Ιεραχών και Μαιζώνος 6μμ
Όχι στον πόλεμο, ανοιχτά σύνορα, οργα-
νώνουμε τη 19 Μάρτη
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας

ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3 
ΚΑΠΗ Παλιάς Πόλης 7.30μμ
Ουκρανία – σταυροδρόμι ιμπεριαλιστικών
ανταγωνισμών
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης

ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΠΕΜΠΤΗ 17/3 
ΚΑΠΗ Παλιάς Πόλης 7.30μμ
Ουκρανία – σταυροδρόμι ιμπεριαλιστικών
ανταγωνισμών
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
• ΠΕΜΠΤΗ 17/3 καφέ Mixtape 7.30μμ
Όχι στον πόλεμο, καμιά εμπλοκή – Ούτε
Πούτιν, ούτε ΝΑΤΟ
Ομιλήτρια: Αντωνία Αντωνίου
• ΠΕΜΠΤΗ 31/3 καφέ Mixtape 7.30μμ
Λένιν: Κράτος και επανάσταση
Ομιλητής: Μάνος Χατζηανέστης

ΞΆΝΘΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/3 καφέ Βυζάντιο 8μμ
Όχι στον πόλεμο, ανοιχτά σύνορα, οργα-
νώνουμε τη 19 Μάρτη
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ

Θεσσαλονίκη
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ-ΚΑΜΑΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3 καφέ Ποέτα 8μμ
Η πάλη για την απελευθέρωση των Τσιγγά-
νων
Ομιλητής: Χρήστος Μάντζαρης

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3 καφέ Διώροφον 6μμ
Όχι στον πόλεμο, καμιά εμπλοκή – Ούτε
Πούτιν, ούτε ΝΑΤΟ
Ομιλητής: Μάνος Μανουσαρίδης

ΤΟΥΜΠΑ-ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3 καφέ Κονάκι 7.30μμ
Όχι στον πόλεμο, καμιά εμπλοκή – Ούτε
Πούτιν, ούτε ΝΑΤΟ
Ομιλήτρια: Χρύσα Καλογεράκη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
ΠΕΜΠΤΗ 17/3 καφέ Πέτρος 7.30μμ
Η πάλη για την απελευθέρωση των Τσιγγά-
νων
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου
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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 16/3
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μ

ΠΕΜΠΤΗ 17/3
ΙΛΙΟΝ πλατεία 7μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Πλ. Λαού 6.30μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 5.30μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 7μμ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/3
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Μετρό 7μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 7μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου και Βεΐκου 6μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Πλατεία Δούρου 6μμ
Ν. ΣΜΥΡΝΗ  Πλατεία ΑΒ 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
Μουσείο ΕΑΜ Πεζόδρομος 7μμ
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ πλατεία 7μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
Τζάντε Πετρουπόλεως 7μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Πλ. Ελευθερίας 6.30μμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Σωτήρος με Καραΐσκου 6.30μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΟΥΜΠΑ πλ. Αγ. Θεράποντα 7μμ
ΚΑΜΑΡΑ Σβώλου με Γούναρη 7μμ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Πεζόδρομος 7μμ
ΠΑΤΡΑ Πλ Γεωργίου 6.30μμ
ΒΟΛΟΣ Πλατεία Αγ. Νικολάου 6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 19/3
ΚΥΨΕΛΗ 
Φωκίωνος Νέγρη Γερμανός 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
Λαϊκή Πανόρμου 11.30πμ
ΠΑΤΗΣΙΑ 
Σκλαβενίτης Πατησίων 11πμ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 11.30πμμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου 11πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
Ματζαγριωτάκη και Θησέως 11πμ
Κ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
ΗΣΑΠ Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 
ΑΒ Πλατεία Εθν. Αντίστασης 11πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν  11πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Πλ. Βαρνάβα 12μ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 11πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Δημοτική Αγορά 11πμ
Ν. ΙΩΝΙΑ  Λεωφ. Ηρακλείου 
Οργανισμός Νεότητας  11πμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 11πμ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Πλατεία Εβερεστ 11πμ
ΧΑΝΙΑ Πλ. Αγοράς 11πμ

Εξορμήσεις
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Τις μάχες που δίνει το γυναικείο κίνημα
ανέδειξαν με τους χαιρετισμούς τους
αγωνίστριες που ανέβηκαν στο βήμα της

απεργιακής συγκέντρωσης της 8 Μάρτη. Μι-
λώντας για τους δικούς τους αγώνες, αλλά και
για το πώς τους συνδέουν με τους αγώνες
όλων των γυναικών, ντόπιων και μετανα-
στριών, οι ομιλήτριες ανέδειξαν ότι η απελευ-
θέρωση των γυναικών είναι αγώνας όλης της
εργατικής τάξης, αγώνας ενάντια στην κυβέρ-
νηση και σε αυτό το άδικο σύστημα. Με την
διεθνή ημέρα δράσης της 19 Μάρτη αλλά και
την πανεργατική απεργία της 6 Απρίλη να είναι
μπροστά, οι χαιρετισμοί στην εξέδρα της 8
Μάρτη έδειξαν τον δρόμο για τη συνέχεια.

Η Ελισσάβετ Παναγιωτοπούλου, από τις κα-
θαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών, χαι-
ρέτισε την απεργιακή συγκέντρωση λέγοντας:
“Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, γυναίκες
όλου του κόσμου, εμείς οι καθαρίστριες της
ΑΑΔE και του υπουργείου Οικονομικών, είμα-
στε εδώ σήμερα τιμώντας την παγκόσμια ημέ-
ρα της ανεξαρτησίας της γυναίκας, ενάντια
στις ανισότητες και τις διακρίσεις που αντιμε-
τωπίζουν οι εργαζόμενες γυναίκες σε όλο τον
κόσμο. Παλεύουμε για την ισότητα των μισθών
μας και για μια μόνιμη και σταθερή εργασία. 

Είμαστε και εμείς από αυτούς που αυτή η
κυβέρνηση για δεύτερη φορά μας πέταξε στον
δρόμο μετά από πολλά έτη εργασίας με συνε-
χόμενες συμβάσεις. Εμείς οι συμβασιούχοι
δεν είμαστε αναλώσιμα υλικά. Είμαστε άνθρω-
ποι. Για άλλη μια φορά η ΝΔ πετάει τις καθαρί-
στριες στον δρόμο και επιδιώκει να βάλει ιδιω-
τικά συνεργεία καθαρισμού, τη στιγμή που αυ-
τά στοιχίζουν περισσότερο, δεν καθαρίζουν
καθημερινά και επιμελώς, βάζοντας σε κίνδυνο
την υγεία των εργαζομένων. Πρόσφατα η κυ-
βέρνηση ανακοίνωσε ότι θα δεσμεύονται οι
τραπεζικοί λογαριασμοί και η ακίνητη περιου-
σία όσων δεν πληρώνουν τα χρέη τους. Τους
ρωτάμε λοιπόν, αυτούς που έχουν την απαίτη-
ση να πληρώσουμε τα χρέη μας τη στιγμή που
μένουμε χωρίς δουλειά και χωρίς εισόδημα:
Πώς θα πληρώσουμε; Με τι θα πληρώσουμε;

Μας λένε πως κάνουν ό,τι λέει ο νόμος. Οι
νόμοι όμως τροποποιούνται. Πρόσφατα παρα-
δείγματα οι συντάξεις χηρείας και το πάγωμα
των τριετιών από το '12 στο '17. Και αναρωτιό-
μαστε: μόνο τον νόμο για τους συμβασιού-
χους δεν μπορούν να τροποποιήσουν; Παρότι
δικαιωθήκαμε και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια;
Όλους τους άλλους μπορούν; Όχι λοιπόν.
Φτάνει πια. Μπουχτίσαμε από μεγάλα λόγια
και φανφάρες. Γι' αυτό και εμείς οι συμβασι-
ούχοι όλης της Ελλάδας, ενωμένοι θα παλέ-
ψουμε για τα δικαιώματά μας. Για τη δουλειά
μας, το μέλλον μας αλλά και το μέλλον των
παιδιών μας. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν
να μας στερήσει όσα κερδίσαμε με αγώνες και
αίμα. Ότι και αν κάνουν, ότι και αν πουν, όσο
εμείς είμαστε στους δρόμους και αγωνιζόμα-
στε, κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος.

Ζητάμε να βρεθεί μια οριστική λύση για να
μονιμοποιηθούμε. Δεν υποχωρούμε αν δεν δι-
καιωθούμε. Λαός ενωμένος ποτέ νικημένος.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους όλων
των καθαριστριών της ΑΑΔΕ και του υπουργεί-
ου Οικονομικών τα μέσα ενημέρωσης, τα κόμ-
ματα και τους βουλευτές που ήταν δίπλα στον
αγώνα μας και μας στήριξαν. Τους δικούς μας
ανθρώπους που χρόνια τώρα ακούν την κραυ-
γή αγωνίας μας για τη δουλειά μας και την
αβεβαιότητα για το αύριο. Τους ανθρώπους
που στέκονται χρόνια δίπλα μας. Που είναι

πάντα μαζί στους αγώνες μας και άλλες φο-
ρές μπαίνουν και μπροστά για να ανοίξουν το
δρόμο για εμάς. Τους ανθρώπους που μας
στηρίζουν εμπράκτως με κάθε τρόπο. Τους
συναγωνιστές μας, υποστηρικτές μας και κατά
κάποιο τρόπο, γιατί όχι, οικογένειά μας. Ένα
μεγάλο ευχαριστώ στους συλλόγους μας, τις
ομοσπονδίες μας, στα σωματεία μας και στα
συνδικάτα όλης της χώρας”.

Κοινή πάλη
Η Έφη Γανιάρη, πρόεδρος της Β' ΕΛΜΕ, πή-

ρε τον λόγο τονίζοντας τις πολύπλευρες μάχες
και τα αιτήματα του γυναικείου κινήματος που
αγγίζουν όλο το φάσμα των εργατικών και πολι-
τικών αγώνων: “Η Β, Γ και Ε ΕΛΜΕ Αθήνας συμ-
μετέχουμε και χαιρετίζουμε την απεργιακή παγ-
κόσμια ημέρα για τη γυναίκα. Το αγωνιστικό
της μήνυμα φωτίζει την κοινή μας πάλη για ισό-
τιμα δικαιώματα ανδρών και γυναικών στην ερ-
γασία, στην οικογένεια, στην κοινωνική δράση. 

Οι 18 τελευταίες γυναικοκτονίες, τα πολυά-
ριθμα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, η
σεξιστική βία, οι σεξουαλικές παρενοχλήσεις, η
σωματεμπορία, οι βιασμοί, η καταπίεση που
υφίστανται γυναίκες και κορίτσια σε όλο τον
κόσμο, η παραβίαση βασικών ανθρώπινων δι-
καιωμάτων, η στέρηση της εκπαίδευσης, ο εξα-
ναγκασμός σε σκληρή, χαμηλότερα ή καθόλου
αμοιβόμενη εργασία, η έλλειψη φροντίδας για
τη μητρότητα και την υγεία, κάνουν τον αγώνα
μας διαρκή, μαζικό και αποφασιστικό.

Η εργασιακή επισφάλεια, και ιδιαίτερα των
γυναικών, ολοένα οξύνεται. Η ανεργία πλήττει
περισσότερο τις γυναίκες ενώ η τηλεργασία
ενοποιεί τον χώρο του σπιτιού με τον χώρο
της δουλειάς, διαμορφώνοντας συνθήκες
διαρκούς καταπίεσης. Οι εργαζόμενες μητέ-
ρες, οι εγκυμονούσες δεν είχαν και δεν έχουν
καμία προστασία απέναντι στην εργοδοτική
αυθαιρεσία και τις απολύσεις. Οι άδειες και τα
επιδόματα μητρότητας είναι συνεχώς υπό δια-
πραγμάτευση και αντικείμενο διεκδίκησης.

Στον αόρατο χώρο του σπιτιού οι γυναίκες συ-
νεχίζουν να καλύπτουν όλες τις ανάγκες για
τις οποίες θα έπρεπε να υπάρχει δημόσια κοι-
νωνική στήριξη και πρόνοια. 

Ενάντια στις πολιτικές της εργασιακής εκμε-
τάλλευσης, της εμπλοκής της χώρας μας
στους πολεμικούς σχεδιασμούς, ενάντια στην
κυβέρνηση του ρατσισμού, του σεξισμού και
των διακρίσεων, οργανώνουμε και φέτος την
απεργιακή 8 Μάρτη.

Στηριζόμαστε στους αγώνες που ξεδίπλω-
σαν και ξεδιπλώνουν οι εργαζόμενοι στην κα-
θαριότητα, οι εργάτες και οι εργάτριες στην
COSCO, στην efood, στη ΛΑΡΚΟ. Μαζί πα-
λεύουμε για την κατάργηση της ταξικής εκμε-
τάλλευσης που είναι η ρίζα για κάθε είδους
διακρίσεις. Παλεύουμε ενάντια στον πόλεμο,
δίνουμε καθημερινά τη μάχη ενάντια στον ρα-
τσισμό, καλλιεργούμε τις αξίες της ισοτιμίας
και της αλληλεγγύης των ανθρώπων ανεξάρ-
τητα από φύλο, εθνικότητα, κοινωνική τάξη. 

Ενάντια στη βία και τη σεξουαλική παρενό-
χληση που έχουν θύματά τους κυρίως γυναί-
κες. Απαιτούμε την τιμωρία των βιαστών και
των δολοφόνων των γυναικών. Καμία γυναίκα
μόνη! Καμία ανοχή στην παρενόχληση, στη βία
και στην αυθαιρεσία στους εργασιακούς χώ-
ρους. Άμεση δικαίωση σε περιστατικά σεξιστι-
κών εργοδοτικών αυθαιρεσιών, ηθικής και ψυ-
χολογικής παρενόχλησης στους χώρους εργα-
σίας. Παραδειγματική τιμωρία των ενόχων χω-
ρίς συγκαλύψεις. 

Ίσα δικαιώματα
Ίσα δικαιώματα για όλες και όλους, πλήρη

εργασιακά, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δι-
καιώματα, ίση αμοιβή με αυξήσεις στους μι-
σθούς, συλλογικές συμβάσεις εργασίας σε
όλους τους χώρους, ενίσχυση των νοσοκομεί-
ων, παιδικούς σταθμούς και κοινωνικές παρο-
χές στους χώρους δουλειάς και στους δή-
μους. Άδεια κύησης, τοκετού, λοχείας, μητρό-
τητας με πλήρεις αποδοχές και ασφαλιστικά

δικαιώματα ανεξαρτήτως εργασια-
κής σχέσης. 

Δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες
κοινωνικής φροντίδας, ώστε να
απαλλαγούν οι γυναίκες από υπηρε-
σίες οι οποίες πρέπει να παρέχονται
από το κράτος. Ενίσχυση στο δημό-
σιο σύστημα Υγείας με βάση τα αι-
τήματα των υγειονομικών. Πλήρη δι-
καιώματα των μεταναστριών και των
μεταναστών στη μετακίνηση, στο
άσυλο, στη στέγη, στην Υγεία, στην
Παιδεία, στην εργασία. Προστασία
των ασυνόδευτων προσφυγόπου-
λων. Λέμε ένα βροντερό όχι στον
πόλεμο και στην εμπλοκή της χώ-
ρας μας στους πολεμικούς σχεδια-
σμούς”.

Η Αλέκα Μακρή χαιρέτισε την
απεργιακή κινητοποίηση εκ μέρους
της φεμινιστικής συλλογικότητας
“Το Μωβ”, υπογραμμίζοντας την
αναβάθμιση της ημέρας των γυναι-
κών τα τελευταία χρόνια: “Απευθύνω
έναν σύντομο χαιρετισμό στη μεγά-

λη απεργιακή κινητοποίηση της 8ης Μάρτη του
2022, που είναι αποτέλεσμα του συντονισμέ-
νου αγώνα του φεμινιστικού κινήματος, των
οργανώσεων αλλά και των σωματείων και των
εργατικών ενώσεων. Πετύχαμε τα τελευταία
χρόνια να έχουμε μια μαζικότατη κινητοποίηση
για τα γυναικεία δικαιώματα. 

Το κίνημα κατάφερε με τις δράσεις του να
ευαισθητοποιήσει βαθιά την ελληνική κοινω-
νία, ώστε όλες και όλοι να ενδιαφερθούν για
τα γυναικεία δικαιώματα. Να κινητοποιήσει
ακόμη και τα θεσμικά όργανα, τους δήμους,
τα πανεπιστήμια, τους φορείς, τους συλλό-
γους και τα σωματεία, πολλά από τα οποία εί-
ναι σήμερα μαζί μας. Δημιουργήθηκαν επιτρο-
πές ισότητας, ενάντια στη βία, ενάντια στους
βιασμούς, στις γυναικοκτονίες, ενάντια στη
σεξουαλική αλλά και εργασιακή παρενόχληση. 

Χρειάζονται συντονισμένοι αγώνες για την
προστασία των επιζωσών από τη βία. Απαιτού-
με οικονομική υποστήριξη, στεγαστική πολιτική
για τις επιζώσες, ψυχολογική υποστήριξη και
εργασιακή αποκατάσταση. Επίσης απαιτούμε
τη νομική καθιέρωση του όρου της γυναικοκτο-
νίας, που θεωρούμε ότι θα συμβάλει αποφασι-
στικά στην ελάττωση αυτού του παγκόσμιου
φαινομένου, που έχει πολύ περισσότερα θύμα-
τα παγκοσμίως κάθε χρόνο από πολλούς πολέ-
μους μαζί. Απαιτούμε να εφαρμοστεί επιτέλους
μια σωστή σεξουαλική διαπαιδαγώγηση σε
όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. 

Συμμετέχουμε στο κίνημα για την ειρήνη,
κατά των πολέμων, που διαλύουν τις ζωές κυ-
ρίως των γυναικών και των παιδιών. Έχουμε
μπροστά μας πολλή δουλειά. Το συντονισμένο
φεμινιστικό κίνημα μπορεί να φέρει ριζικές κοι-
νωνικές αλλαγές, σε συνεργασία πάντα με το
εργατικό κίνημα. Το συντονισμένο φεμινιστικό
κίνημα είναι ικανό να δημιουργήσει ιστορία και
να αλλάξει ριζικά τις κοινωνικές, εργασιακές
δομές και τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων”.

Α.Φ.

Mετά την Απεργιακή 8 Μάρτη εργατικη αλληλεγγυη σελ.17

Η Απελευθέρωση των Γυναικών
είναι αγώνας όλων των εργατών

8 Μάτρη, πλατεία Κλαυθμώνος. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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ΝΕΟ ΤΕΥΧΟΣ

Ο δικός μας πόλεμος γίνεται εδώ
Μέσα στην περίοδο του αντιπο-

λεμικού και πανεργατικού ξε-
σηκωμού ενάντια στην κυβέρ-

νηση του Μητσοτάκη, το νέο τεύχος
του περιοδικού «Σοσιαλισμός από τα
Κάτω» είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για
κάθε αγωνιστή και αγωνίστρια που πα-
λεύει και αναζητά την εναλλακτική
στην βαρβαρότητα του καπιταλισμού.
Το εξώφυλλο κοσμούν οι εργάτες των
Πετρελαίων της Καβάλας που συνεχί-
ζουν ανυποχώρητα τον αγώνα τους
ενάντια στις απολύσεις μαζί με ένα
αντιπολεμικό στοπ στον Μητσοτάκη
και το σύνθημα “Στην ίδια μας τη χώ-
ρα είναι ο εχθρός”.

Αυτό το σύνθημα που ήταν η απάν-
τηση της επαναστατικής αριστεράς
απέναντι στη φρίκη του Α' ΠΠ είναι
και ο τίτλος του άρθρου της Μαρίας
Στύλλου, στο οποίο εξηγεί γιατί ο πό-
λεμος στην υπερχρεωμένη ελληνική
οικονομία “βάζει τρομερές πιέσεις τις
οποίες η κυβέρνηση της Νέας Δημο-
κρατίας μεταφέρει στις πλάτες των
εργαζομένων”. Το άρθρο δίνει πλού-
σιες εικόνες από τις πρόσφατες μά-
χες του εργατικού κινήματος που έχει
τη δυναμική να αποκρούσει αυτές τις
επιθέσεις χωρίς να περιμένει “να στη-
θούν οι κάλπες των εκλογών”. Θυμίζει
την αντιπολεμική παράδοση του ερ-
γατικού κινήματος από τον πόλεμο στον Περ-
σικό Κόλπο το 1991 και την επέμβαση στη Γι-
ουκοσλαβία το 1999, μέχρι την κατοχή του
Αφγανιστάν και την επέμβαση στο Ιράκ το
2001 και το 2003 αντίστοιχα. Αυτό το νήμα ξα-
ναπιάνουμε σήμερα και εδώ και παντού, με
έμπνευση από το αντιπολεμικό κίνημα μέσα
στην ίδια τη Ρωσία.

Στο άρθρο του “Ουκρανία: Ο πόλεμος των
ιμπεριαλιστών”, ο Σωτήρης Κοντογιάννης εξη-
γεί πώς εξελίχθηκαν οι ιμπεριαλιστικοί αντα-
γωνισμοί μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου
και πώς διαμορφώθηκε η γεωπολιτική σκακιέ-
ρα μέχρι το ξέσπασμα του πολέμου σήμερα.
Αποδεικνύει γιατί είναι εγκληματικά και τα δύο
στρατόπεδα, του ΝΑΤΟ και του Πούτιν, για να
καταλήξει στο ότι μόνο η εργατική τάξη που
είναι “απαλλαγμένη από αυτά τα συμφέροντα
μπορεί να φρενάρει αποτελεσματικά τις πολε-
μικές εξορμήσεις σε Ανατολή και Δύση”,
όπως το έκανε στον Α' ΠΠ με τις επαναστά-
σεις σε Ρωσία και Γερμανία.

Από αυτό το τεύχος δεν θα μπορούσε να
λείπει η επικαιροποιημένη εικόνα της διαμά-
χης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Ο Πάνος
Γκαργκάνας στο άρθρο του “Ο Ελληνοτουρκι-
κός ανταγωνισμός μετά την ακύρωση του Ea-
stMed” παραθέτει όλα τα στοιχεία για να κα-
τανοήσουμε το μέγεθος της πολιτικής ήττας
του Μητσοτάκη από την απόσυρση της αμερι-
κάνικης στήριξης για τον αγωγό, αλλά και το
πόσο τεράστια είναι τα συμφέροντα των Ελ-
λήνων εφοπλιστών, που κατέχουν τον μεγαλύ-
τερο στόλο διεθνώς για τη μεταφορά υγρο-
ποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και αργού
πετρελαίου. Πίσω από το προσωπείο του

“αμυνόμενου”, η κυβέρνηση του Μητσοτάκη
επιδίδεται σε κλιμάκωση των εξοπλιστικών
προγραμμάτων για να “αναβαθμίσει την ελλη-
νική εμπλοκή στη ΝΑΤΟϊκή εκστρατεία υπερα-
κοντίζοντας τον Ερντογάν”.

Σύνορα ανοιχτά
Στο άρθρο “19 Μάρτη - Ολομέτωπη αντί-

σταση στη ρατσιστική εκστρατεία”, ο Γιώργος
Πίττας δίνει όλη την εικόνα των εγκλημάτων
της κυβέρνησης του Νέας Δημοκρατίας που
κλιμακώνει τις ρατσιστικές επιθέσεις ενάντια
σε πρόσφυγες, μετανάστες και Ρομά, δημι-
ουργώντας “θερμοκήπιο για τις ναζιστικές πα-
ραφυάδες της Χρυσής Αυγής”. Οι παράνομες
επαναπροωθήσεις και το μάντρωμα σε κλει-
στά στρατόπεδα εξαθλίωσης είναι δολοφονι-
κές πρακτικές για δεκάδες χιλιάδες πρόσφυ-
γες. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση προχωράει σε
συμφωνίες μετανάστευσης που όπως τονίζει
ο αρθρογράφος οδηγούν σε “μαζικές απελά-
σεις με αντάλλαγμα πεπερασμένο αριθμό
φτηνών εργατικών χεριών χωρίς κανένα απο-
λύτως δικαίωμα, διαθέσιμων για όποτε οι ερ-
γοδότες έχουν ανάγκη”. Οι διαδηλώσεις στις
19 Μάρτη στην Ελλάδα, σε συντονισμό με
εκατοντάδες πόλεις διεθνώς, είναι ευκαιρία
για να κλιμακώσουμε τις αντιστάσεις σε όλα
αυτά τα μέτωπα, για να ανοίξουν τα σύνορα
για όλους τους πρόσφυγες και νομιμοποίηση
όλων των μεταναστών.

Πίσω στην παράδοση των μπολσεβίκων και
το πώς αντιμετώπιζαν τους μουσουλμάνους
και τη θρησκεία, μας γυρίζει ο Γιώργος Ράγ-
κος με το άρθρο “Μπολσεβίκοι και Ισλάμ”.
Μια πολύτιμη κληρονομιά, επίκαιρη στο σήμε-
ρα, για να δώσουμε τη μάχη ενάντια στην ισ-

λαμοφοβία και τον ιμπεριαλισμό.
Ο Λένιν και οι μπολσεβίκοι, πατών-
τας πάνω στη μαρξιστική θεωρία
για τη θρησκεία και στο ότι “οι άν-
θρωποι αλλάζουν τις ιδέες τους
όταν μπαίνουν στην πάλη για να
αλλάξουν τη ζωή τους”, πάλεψαν
μαζί με τους μουσουλμάνους, χω-
ρίς να τους βάλουν προϋπόθεση
να απαρνηθούν τη θρησκεία και
τις παραδόσεις τους. Αντίθετα, η
επανάσταση τους προσέφερε θρη-
σκευτικές και κοινωνικές ελευθε-
ρίες, γι’ αυτό μουσουλμάνοι και
μουσουλμάνες οργανώθηκαν
στους μπολσεβίκους και κερδήθη-
καν μαζικά να παλέψουν για την
υπεράσπιση της επανάστασης. Τα
πράγματα όμως άλλαξαν με την
σταλινική αντεπανάσταση…

Για την «Πάλη ενάντια στην
τρανσφοβία» γράφει η Αφροδίτη
Φράγκου. Περιγράφει τα προχω-
ρήματα που έχουν γίνει τα τελευ-
ταία χρόνια παγκόσμια σχετικά με
την αναγνώριση της ταυτότητας
φύλου χωρίς βιολογικές προϋπο-
θέσεις ως αποτέλεσμα της μεγά-
λης ανάπτυξης του ΛΟΑΤΚΙ κινήμα-
τος. Ταυτόχρονα εξηγεί πως είναι
μπροστά μας η μάχη για να μην πι-
σωγυρίσουν τα πράγματα, για να

σταματήσουν οι τρανσφοβικές επιθέσεις και οι
ανισότητες των ΛΟΑΤΚΙ και τρανς ατόμων που
οξύνθηκαν μέσα στην πανδημία, καθώς το
πρόβλημα βρίσκεται στο ίδιο το σύστημα του
καπιταλισμού που είναι σεξιστικό και μισογύνι-
κο. Γι’ αυτό και είναι υπόθεση όλης της εργα-
τικής τάξης να κερδίσει αυτή τη μάχη. Μια τά-
ξη που είναι πολύχρωμη, πολυεθνική, όλων
των φύλων, “που για να ζήσει όπως αξίζει
χρειάζεται ένα άλλο σύστημα”.

Ο Πάνος Κατσαχνιάς στο άρθρο “Η Μόνικα
Βίτι και ο ιταλικός κινηματογράφος” παρου-
σιάζει την εντυπωσιακή διαδρομή της μεγάλης
πρωταγωνίστριας και του σκηνοθέτη Μικελάν-
τζελο Αντονιόνι. Πλάι στην πλούσια περιγραφή
για το έργο και την καλλιτεχνική αξία της ηθο-
ποιού, γίνεται αναφορά και στη συμμετοχή της
στα πολιτικά γεγονότα της εποχής, όπως στον
Μάη του ’68, που ακυρώθηκε το Φεστιβάλ των
Καννών, σε ένδειξη συμπαράστασης στη γενι-
κή απεργία. Παράλληλη είναι η πορεία του Αν-
τονιόνι, του οποίου “οι ταινίες έχουν ως αφε-
τηρία μια Ιταλία κατεστραμμένη, που προσπα-
θεί να ορθοποδήσει από τις καταστροφές δύο
Παγκοσμίων Πολέμων, ενώ παλεύει ν’ απεγ-
κλωβιστεί κι από τον φασισμό”.

Στις σελίδες της βιβλιοκριτικής ο Λέανδρος
Μπόλαρης παρουσιάζει το βιβλίο του Mark
Mazower “Η Ελληνική Επανάσταση”, η Λίλιαν
Μπουρίτη το βιβλίο “50 χρόνια αγώνες για την
Επανάσταση και τον Σοσιαλισμό”, ενώ για το
“Η νοσταλγία του Βαλέριαν Βρούμπελ. Ένα
παιδί στο ναζιστικό δικαστήριο 1941-41” του
Christoph Schmink-Gustavus γράφει ο Μπάμ-
πης Κουρουνδής. 

Μάνος Νικολάου

Στις 8 Μαρτίου χιλιάδες γυναίκες σε
όλη την Τουρκία βγήκαν στους δρό-

μους για άλλη μια φορά για να διαμαρτυ-
ρηθούν για τα κατασταλτικά μέτρα της
τουρκικής κυβέρνησης εναντίον τους.

Οι νυχτερινές συγκεντρώσεις στην
Κωνσταντινούπολη και την Άγκυρα ήταν
τεράστιες. Αντανακλούν όλη την οργή
ενάντια στην απόφαση της κυβέρνησης
πέρυσι να αποχωρήσει από τη Σύμβαση
της Κωνσταντινούπολης και τις γυναικο-
κτονίες.

Πολλές ώρες πριν από τη συγκέντρω-
ση, ο Κυβερνήτης της Κωνσταντινούπο-
λης έκλεισε όλους τους σταθμούς του με-
τρό, υπήρχαν τεράστια μπλόκα και αστυ-
νομική παρουσία παντού. Δεκάδες γυναί-
κες συνελήφθησαν ενόψει της κινητοποί-
ησης. Σε αρκετά σημεία σημειώθηκαν
συμπλοκές με την αστυνομία προκειμέ-
νου να ανατραπούν τα μπλόκα. H πορεία
έγινε, όχι στην οδό Ιστικλάλ αλλά στους
παράδρομους της πλατείας Ταξίμ.

Το πλήθος άνοιξε τα φώτα των κινητών
τηλεφώνων για να δημιουργήσει ένα υπέ-
ροχο σκηνικό. Το κεντρικό σύνθημα ήταν
«Η φεμινιστική εξέγερση δεν θα τελειώσει
ποτέ» – περιλάμβανε σχόλια και αιτήματα
κατά του ρατσισμού, του πολέμου και της
εκμετάλλευσης της εργασίας. Είχε μετα-
φραστεί σε τρεις γλώσσες – Τουρκικά,
Κουρδικά και Αραβικά.

Υπήρχαν κάθε λογής πανό, με αιτήματα
για κοινωνική δικαιοσύνη, ισότητα και σο-
σιαλισμό. Τα δημοφιλή συνθήματα ήταν
τα «Δεν φοβόμαστε, δεν σιωπούμε, δεν
θα υπακούσουμε», «Ζήτω η αλληλεγγύη
των γυναικών» και καλούσαν την κυβέρνη-
ση να παραιτηθεί. Οι γυναίκες εξέφρασαν
την αλληλεγγύη τους με τους πρόσφυγες
και αντιτάχθηκαν επίσης στον πόλεμο
στην Ουκρανία αντιτιθέμενες τόσο στον
ρωσικό ιμπεριαλισμό όσο και στο ΝΑΤΟ.
Υπήρχαν μπλοκ διαφορετικών ομάδων
LGBTI+, συμπεριλαμβανομένων των
τρανς ατόμων. 

Διαδηλώσεις έγιναν και σε πολλές άλ-
λες μικρότερες πόλεις. Αυτή είναι η δια-
μαρτυρία της 8ης Μαρτίου εν συντομία:
Η αστυνομία δεν τα κατάφερε!

ανταπόκριση συντροφισσών/ων από
το DSiP

8 ΜΑΡΤΗ-ΤΟΥΡΚΙΑ
«Δεν φοβόμαστε,
δεν σιωπούμε»
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ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ

«51/2 χρόνια»
H δίκη της ΧΑ
«91/2», «81/2», «51/2»…Για να οδηγηθού-

με με μια «αντί-
στροφη μέτρηση» με κινηματογραφικές αναφορές, σ’ εκείνο το εκρηκτικά
απελευθερωτικό επινίκιο ξέσπασμα του μέγα πλήθους, που είχε καταλάβει
από το πρωί, στις 7 Οκτωβρίου του 2020, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας μπρο-
στά από το Εφετείο. Όταν η «μαζικότερη δίκη ναζιστών μετά από εκείνη
της Νυρεμβέργης», μετά από 465 δικασίμους έφτανε στο τέλος της, με
την ανακοίνωση της απόφασης: Το κόμμα της Χρυσής Αυγής καταδικάζε-
ται ως αυτό που πραγματικά ήταν: Εγκληματική οργάνωση.

Το πως φτάσαμε σ’ εκείνο το -από πολλές απόψεις- «Big-Bang» λοιπόν,
είναι που θέλουν να περιγράψουν οι Μυρτώ Συμεωνίδου και Ιωάννα Πα-
παϊωάννου, δημιουργοί του ντοκιμαντέρ «51/2 χρόνια» που προβάλλεται
online στο πλαίσιο του 24ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης (10-20
Μαρτίου 2022), προσπαθώντας να απαντήσουν στο ερώτημα: «Πώς είναι
να καλύπτεις δημοσιογραφικά μία τέτοια δίκη για πεντέμισι χρόνια»;

Καταγράφοντας με συνέπεια τα χρόνια που αυτή διήρκησε, δημοσιο-
γράφοι, φωτορεπόρτερ και σκιτσογράφοι, επέλεξαν να βρίσκονται συ-
στηματικά και οργανωμένα στις Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού και
στην Αίθουσα Τελετών Εφετείου Αθηνών, όλο αυτό το μεγάλο διάστημα,
με στόχο να μεταφέρουν στο κοινό τα όσα διαδραματίζονταν εκεί. Κάτι
που δεν ήταν αυτονόητα εύκολο… Ο ρόλος τους όμως ήταν καθοριστι-
κός, καθώς η πλειονότητα των ΜΜΕ δεν κάλυψε συστηματικά τη δίκη. Γι’
αυτό και χωρίς τη συνεχή παρουσία των συγκεκριμένων ανθρώπων, τα
περισσότερα απ’ όσα έγιναν μέσα στο δικαστήριο, θα παρέμεναν εμπει-
ρίες αποκλειστικά των άμεσα εμπλεκομένων με αυτήν.

Μαρτυρίες
Με τη σειρά του, το ντοκιμαντέρ «51/2 χρόνια», μέσα από τις μαρτυρίες

κάποιων από τους ανθρώπους αυτούς που ήταν παρόντες -δυστυχώς όχι
όλους- προσπαθεί να δώσει μια απάντηση, ενώνοντας τις ψηφίδες των
προσωπικών τους εξομολογήσεων και αφηγήσεων, προκειμένου στο τέ-
λος να σχηματιστεί μια αντιπροσωπευτική εικόνα στους θεατές. Μέσα
στη μία ώρα που αυτό διαρκεί, φιλοδοξεί ν’ ανακεφαλαιώσει τα όσα ση-
μαντικά γίνανε κατά τη διάρκεια της δίκης, για τους εκατοντάδες χιλιά-
δες του κόσμου που όλα τα χρόνια της δράσης της ΧΑ, σήκωναν στις
πλάτες τους τον αντιφασιστικό αγώνα σε πολιτικό και κινηματικό επίπε-
δο. Αλλά και να αποτελέσει μια μαρτυρία για τις επόμενες γενιές. 

Αυτό έγινε μέσα από την επιλογή έξι πρωταγωνιστών: Της Αφροδίτης
Φράγκου, δημοσιογράφου στην «Εργατική Αλληλεγγύη» και μέλος της
«Κίνησης Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή»
(«ΚΕΕΡΦΑ»), της Ελευθερίας Κουμάντου, δημοσιογράφου στον δημοτικό
ραδιοφωνικό σταθμό της Αθήνας «9,84», της Angelique Κουρούνη, δημι-
ουργού των δύο κομβικών ντοκιμαντέρ για τη δράση και τη δίκη του νεο-
ναζιστικού μορφώματος, «Χρυσή Αυγή: Προσωπική Υπόθεση» (2016) και
«Χρυσή Αυγή: Υπόθεση όλων μας» (2021), του Κωνσταντίνου Πουλή, δη-
μοσιογράφου του «The Press Project», του Γιάννη Μπασκάκη, πολιτικού
συντάκτη της «Εφ.Συν.» και του Αντώνη Μπούγια (aka «Ύποπτο Μούσι»)
αρθρογράφου και ακτιβιστή.

Κινηματογραφικά, η απουσία εμβόλιμων πλάνων από τα ίδια τα γεγονό-
τα, τις δηλώσεις και δράσεις της ΧΑ και των πρωταγωνιστών της όλα αυτά
τα χρόνια (έστω και μόνο των πεντέμισι χρόνων) και φυσικά του αντιφασι-
στικού κινήματος και των μαχών που αυτό έδωσε (και συνεχίζει να δίνει),
εκτός από κάποιες λήψεις από drone την ημέρα της απόφασης χωρίς φυ-
σικό ήχο, αφαιρεί τη «ζωντάνια» του «ζωντανού», καθιστώντας το ντοκιμαν-
τέρ να μοιάζει περισσότερο με επεισόδιο τηλεοπτικής εκπομπής ερευνητι-
κής δημοσιογραφίας. Σε συνδυασμό δε, με την άποψη που ακούγεται ότι
«η συστηματική ανοχή και υποστήριξη της κοινωνίας μας», ήταν αυτή που
έδωσε τον απαραίτητο αέρα για να φουντώσει η φωτιά της ΧΑ και όχι εκεί-
νοι, τα πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα των οποίων εξυπηρετούσε,
αποπροσανατολίζει -αν μη τι άλλο- την όλη συζήτηση. Ενώ σωστά υπο-
γραμμίζεται στο τέλος, ότι «όλη αυτή την πληροφορία που κερδίσαμε μέ-
σα από την προσπάθεια για την καταδίκη των Νεοναζί, πρέπει να την αξιο-
ποιήσουμε για να κατανοήσουμε αυτό που συμβαίνει τώρα. Και το πως αυ-
τό που συμβαίνει τώρα, θα εξελιχθεί σε αυτό που θα συμβεί αύριο».

Πάνος Κατσαχνιάς

Μέχρι τις 20/3 μπορείτε να δείτε την ταινία εδώ: bit.ly/3qal4Xt

Ενάντια στις σεξουαλικές παρενοχλήσεις
στις εργαζόμενες στο Δημόσιο
Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε το Κοινωνικό Πολύ-

κεντρο της ΑΔΕΔΥ την Τρίτη 15/3 στο πλαίσιο της
παρουσίασης της υπό έκδοσης έρευνας με θέμα τη σε-
ξουαλική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο του δημο-
σίου τομέα, η οποία εκπονήθηκε από ερευνητική ομάδα
του Παντείου Πανεπιστημίου. 

Η έρευνα, που περιλαμβάνει ένα ποσοτικό και ένα ποι-
οτικό σκέλος και θα δημοσιευτεί σύντομα, δίνει μια εικό-
να αντίθετη με το στερεότυπο ότι η εργασία στο δημό-
σιο είναι πιο “ασφαλής”.

Στη Συνέντευξη Τύπου παρέμβαση έκανε η Τιάνα Αν-
δρέου, συνδικαλίστρια και μέλος της Κίνησης για μια

Απεργιακή 8 Μάρτη, η οποία ήταν μια από τις 26 γυναί-
κες που έδωσαν συνέντευξη για την έρευνα. Τόνισε ότι
είναι κομβικής σημασίας για την προστασία από τις σε-
ξουαλικές παρενοχλήσεις να αλλάξουν τα καταστατικά
τους τα σωματεία του δημοσίου, να μπουν μπροστά
στην υπεράσπιση των μελών τους που δέχονται σεξιστι-
κές επιθέσεις και να αρχίσουν να γράφουν μέλη τους
όλες και όλους όσους εργάζονται στο δημόσιο ως συμ-
βασιούχοι.

Παρουσίαση της Συνέντευξης Τύπου θα γίνει στο επό-
μενο τεύχος της Εργατικής Αλληλεγγύης.

Η ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ ΤΟΥ ΖΑΚ

Πέφτουν οι συκοφαντίες
Στις 15/3, 13η συνεδρίαση της

δίκης για τη δολοφονία του
Ζακ ξεκίνησαν οι καταθέσεις

των μαρτύρων υπεράσπισης, με
πρώτο μάρτυρα τον γιο του κοσμη-
ματοπώλη κατηγορούμενου Σ. Δη-
μόπουλου. Η κατάθεση του γιου Δη-
μόπουλου στην πραγματικότητα κα-
τέρριψε τον βασικό ισχυρισμό όλης
της υπεράσπισης (επιχειρηματιών
και αστυνομικών), ότι δηλαδή ο Ζακ
είχε μπει στο κοσμηματοπωλείο να
κλέψει.

“Παπαρούσου: Από το μαγαζί σας
έλειπε κάτι;

Δημόπουλος: Δεν κάναμε κατα-
γραφή.

Παπ: Εδώ έλειπαν πράγματα; Και
ποια;

Δημ: Δεν ξέρω. Τα είδη που έχου-
με τα ξέρω, αλλά αριθμητικά δεν ξέ-
ρω”.

Όπως είναι φανερό, ο μάρτυρας
ισχυρίστηκε ότι δεν έγινε καταγρα-
φή για να αποφύγει να πει το προ-
φανές, ότι δεν έλειπε τίποτα από την
περιουσία του πατέρα του. Επιπλέον

κατέθεσε ότι ο Ζακ δεν παραβίασε
την πόρτα για να μπει στο κατάστη-
μα:

“Δημ: [Ο Σ. Δημόπουλος] είχε πά-
ει να πάρει μια εφημερίδα.

Πρόεδρος: Και είχε αφήσει ξεκλεί-
δωτα;

Δημ: Εγώ υπέθετα ότι δεν ανοίγει
αυτή η πόρτα, τελικά ανοίγει.

Πρ: Και πώς μπήκε μέσα;
Δημ: Δεν ξερω. Την έσπρωξε και

μπήκε.”
Ανάμεσα στα άλλα που είπε, ήταν

ότι ο πατέρας του δεν του είπε τίπο-
τα για τις δικές του κινήσεις: ούτε
για τις κλωτσιές, αλλά φυσικά ούτε
και ότι ο Ζακ πέθανε. Παρότι όλος ο
κόσμος ήξερε το ίδιο μεσημέρι ποια
ήταν η κατάληξη του Ζακ, ο γιος του
κοσμηματοπώλη που τον κλώτσησε
μέχρι θανάτου το έμαθε, όπως είπε
ενώπιον του δικαστηρίου, “μία ή δύο
μέρες” αργότερα. Επιπλέον, παρότι
είπε ότι ήταν παρών την ώρα που ο
πατέρας του καθάριζε το κατάστημα
και το πεζοδρόμιό του, ο μάρτυρας
δε ρώτησε τίποτα για τα αίματα.
“'Ηταν αυτονόητα ότι ήταν του κ.

Ζακ Κωστόπουλου...” δήλωσε και
μετά συμπλήρωσε: “Γνωρίζω ότι
επειδή έσπαγε όλο το μαγαζί μέσα η
κοινή λογική μου λέει ότι κόπηκε”.

Έχοντας μιλήσει για τον θάνατο
του Ζακ λες και είναι το πιο φυσικό
πράγμα στον κόσμο, αλλά και πα-
ρουσιάζοντας το κατάστημα σαν
ύψιστο αγαθό, πιο ψηλά κι από μια
ζωή, αργότερα στην κατάθεσή του
προσπάθησε να ισχυριστεί ότι ο κα-
τηγορούμενος Σ. Δημόπουλος έχει
υποστεί σοκ από όλο αυτό, ότι δεν
μπορεί να κοιμηθεί και άλλα τέτοια
δήθεν συγκινητικά. Πράγματι, η ει-
κόνα του να δίνει ατάραχος δηλώ-
σεις στις κάμερες αμέσως μετά τον
φονικό ξυλοδαρμό του Ζακ δείχνει
ότι τον ύπνο του τον έχασε επειδή
κατηγορείται, ενώ μάλλον θεωρούσε
ότι έπρεπε να είχε ασυλία.

Οι πληροφορίες για τη διαδικασία
είναι από το παρατηρητήριο Zackie
Oh Justice Watch

Η δίκη συνεχίζεται: 
22/3, 4/4, 13/4, 18/4.

Κινητοποίηση την πρώτη μέρα της δίκης. Φωτό: Γιώργος Πίττας
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6 Απρίλη - Γενική απεργία

Ενάντια στη δολοφονική κυβέρνηση

Στις 6 Απρίλη απεργούμε και διαδηλώ-
νουμε μαζικά σε  όλες τις πόλεις, στην
πανεργατική απεργία που καλούν τα

συνδικάτα. Θα είναι η εργατική απάντηση
στην φρίκη του πολέμου των Ιμπεριαλιστών
στην Ουκρανία, και ταυτόχρονα θα είναι η
απάντηση στον πόλεμο που έχει εξαπολύσει
ο Μητσοτάκης και τα αφεντικά, ενάντια
στους εργάτες/τριες εδώ, στην ίδια μας  τη
χώρα. Η πανεργατική απεργία στις 6 Απρίλη,
καλέστηκε από την ηγεσία της ΓΣΕΕ και της
ΑΔΕΔΥ κάτω από την πίεση των εργαζομέ-
νων που αγανακτούν ενάντια στο νόμο Χα-
τζηδάκη και ζητάνε αυξήσεις στους μισθούς
ενάντια στην ακρίβεια, και μπορεί να γίνει
κλιμάκωση των απεργιών και των διαδηλώσε-
ων για την ανατροπή της κυβέρνησης Μη-
τσοτάκη.

Θα απεργήσουμε και θα διαδηλώσουμε για-
τί η κυβέρνηση του Μητσοτάκη μας σέρνει σε
έναν πόλεμο στο πλευρό του ΝΑΤΟ, ξέροντας
οτι αυτοί που θα τον πληρώσουν αυτόν τον
πόλεμο θα είναι οι εργάτες και όχι τα αφεντι-
κά και οι κυβερνήσεις τους. Οι εργάτες με το
αίμα τους στα πεδία των μαχών, αλλά και με
τη φτώχεια εξαιτίας των κυρώσεων και του οι-
κονομικού πολέμου που τάχα είναι «ειρηνικό
μέσο πίεσης». 

Θα απεργήσουμε και θα διαδηλώσουμε για
να σταματήσουμε τον παραλογισμό να ξο-
δεύονται δις ευρώ σε ραφάλ, σε φρεγάτες  και
σε εξοπλισμούς, και την ίδια ώρα οι εργαζόμε-
νοι να ζουνε τις οικογένειες τους με ψίχουλα.
Για να μην αφήσουμε εξαιτίας των «κυρώσε-
ων» να χάσουν τη δουλειά τους χιλιάδες εργα-
ζόμενοι (πχ τουρισμός), για να μην πληρώσου-

με εμεις τον οικονομικό πόλεμο της ΕΕ με την
Ρωσία. 

Θα απεργήσουμε και θα διαδηλώσουμε

ενάντια στην δολοφονική δια-
χείρηση της πανδημίας, από
την κυβέρνηση της ΝΔ, που
έχει αφήσει πίσω της πάνω από
27.000 νεκρούς, αναλογικά
τους περισσότερους από κάθε
άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Με τα
νοσοκομεία περισσότερο δια-
λυμμένα από ποτέ, με λιγότερο
προσωπικό από όταν άρχισε  η
πανδημία, με τον κίνδυνο να
απολυθούν χιλιάδες εργαζόμε-
νοι, είτε  αυτοί που είναι σε
αναστολή, είτε συμβασιούχοι.
Ενάντια στην κυβέρνηση που
προωθεί την πλήρη ιδιωτικοποί-
ηση του ΕΣΥ.

Θα απεργήσουμε και θα δια-
δηλώσουμε, απαιτώντας αυξή-
σεις, ενάντια στην τεράστια
ακρίβεια που έχει εξαφανίσει
τους μισθούς. Διεκδικώντας
Συλλογικές Συμβάσεις, με αυ-
ξήσεις σε μισθούς και συντά-
ξεις, για να μπορούμε να ζούμε
με αξιοπρέπεια. Θα απεργή-
σουμε για τους δεκάδες εργα-
ζόμενους που πέθαναν  προ-
σπαθώντας να ζεσταθούν με
μαγκάλια το 2022.

Θα απεργήσουμε και θα δια-
δηλώσουμε για να μην τους
αφήσουμε να ξεπουλήσουν την
ΛΑΡΚΟ όπως έκαναν με την

ΔΕΗ και έχουν εκτινάξει τα τιμολόγια της στον
ουρανό. Για να μην εφαρμοστεί ο νόμος Χα-
τζηδάκη ούτε στα πετρέλαια Καβάλας, ούτε

στην Cosco, ούτε πουθενά. Για να κερδίσουμε
μόνιμη και σταθερή δουλειά παντού, με δι-
καιώματα. Και για να υπερασπίσουμε τα συν-
δικάτα μας και το δικαίωμα στην απεργία

Ξέρουμε οτι σε αυτήν τη μάχη με την κυ-
βέρνηση του Μητσοτάκη και τα αφεντικά,
μπορούμε να βγούμε νικητές. Μας το έχουν
δείξει όλοι οι εργατικοί αγώνες των τελευταί-
ων μηνών. Οι εργάτες της efood και οι λιμε-
νεργάτες στην Cosco που κέρδισαν απέναντι
σε πολυεθνικά μεγαθήρια. Μας το δείχνουν οι
Υγειονομικοί που εδώ και δύο χρόνια με τους
αγώνες τους, έχουν σώσει χιλιάδες ζωές και
έχουν κρατήσει όρθια τα νοσοκομεία με τις
απεργίες τους. Μας το δείχνει η αποφασιστι-
κότητα των εργατών της ΛΑΡΚΟ για να κρατή-
σουν τις δουλειές τους. Μας το έδειξε η μαζι-
κή συμμετοχή των εργαζόμενων και των σω-
ματείων τους στην απεργία στις 8 Μάρτη.

Ο Μητσοτάκης φοβάται περισσότερο από
ποτέ τη δύναμη των εργατών, γιατί είναι μια
ετοιμόρροπη κυβέρνηση που κρέμεται κυριο-
λεκτικά σε μια κλωστή. Μια κυβέρνηση αποτυ-
χημένη σε όλα τα μέτωπα, που το «επιτελικό»
της κράτος γίνεται σμπαράλια με την πρώτη
κακοκαιρία. 

Γι  αυτό οργανώνουμε κάθε χώρο δουλειάς
για την επιτυχία της απεργίας. Με Γενικές συ-
νελεύσεις παντού, συσκέψεις, περιοδείες και
εξορμήσεις, ξεσηκώνουμε όλους του συνα-
δέλφους και οργανώνουμε την μαζική συμμε-
τοχή στην απεργία και τα συλλαλητήρια. Στις
6 Απρίλη τίποτε να μην δουλέψει και να πλημ-
μυρίσουν οι δρόμοι απεργούς. Έτσι θα νική-
σουμε!

Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης

Συνέλευση για την οργάνωση της Απεργίας 
Κυριακή 27 Μάρτη στις 11πμ στο  Θέατρο ΕΜΠΡΟΣ

Γενική Απεργία προκήρυξαν ΑΔΕΔΥ και ΓΣΕΕ στις 6 Απρίλη.
Τα συνδικάτα ανακοίνωσαν την απεργία διεκδικώντας μετα-

ξύ άλλων αυξήσεις στους μισθούς, στήριξη του ΕΣΥ, κατάργη-
ση του ν. Χατζηδάκη, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, μπλο-
κάρισμα των ιδιωτικοποιήσεων. 

Στην πραγματικότητα στις 6 Απρίλη δίνεται η ευκαιρία για μια
απεργία σεισμό ενάντια συνολικά στην κυβέρνηση και την πολιτι-
κή της. Ο Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης καλεί σε συνέλευ-
ση για την οργάνωση της απεργίας την Κυριακή 27/3, στις 11π,
στο Θέατρο ΕΜΠΡΟΣ. Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας καλεί τα ΔΣ
των σωματείων του σε σύσκεψη τη Δευτέρα 28/3 στις 5.30μμ.

Κοντεύουν να συμπληρωθούν 3 χρόνια με την κυβέρνηση
της Νέας Δημοκρατίας και η οργή εναντίον της ξεχειλίζει. Είναι
η κυβέρνηση που διαχειρίστηκε με τον πλέον δολοφονικό τρό-
πο την πανδημία, διαλύοντας ακόμα περισσότερο το Εθνικό
Σύστημα Υγείας, σε μια περίοδο που χρειαζόταν ακριβώς το
αντίθετο. Αντί για μαζικές προσλήψεις, χρηματοδότηση κι επί-
ταξη του ιδιωτικού τομέα, απέλυσε χιλιάδες υγειονομικούς,
έκοψε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από τις δαπάνες για
την Υγεία, σπατάλησε τεράστια ποσά στην αγορά πολεμικών
αεροπλάνων και αστυνομικά οχήματα και προώθησε με κάθε
τρόπο τα συμφέροντα των αφεντικών της Ιδιωτικής Υγείας.
Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής οι σχεδόν 27 χιλιάδες νεκροί.

Ταυτόχρονα χρησιμοποίησε κάθε ευκαιρία που της πρόσφε-
ρε η πανδημία για να περάσει αντεργατικές επιθέσεις και κατα-
σταλτικά μέτρα. Από τους αντιαπεργιακούς κι αντισυνδικαλιστι-

κούς νόμους του Χατζηδάκη και του Άδωνι, στις αστυνομικές
αυθαιρεσίες των αντρών του Χρυσοχοΐδη και του Θεοδωρικά-
κου, τις καραντίνες, τις απαγορεύσεις κυκλοφορίας, τα πρόστι-
μα και τις βάναυσες επιθέσεις στις διαδηλώσεις, τις αποτυχη-
μένες μέχρι σήμερα προσπάθειες για πανεπιστημιακή αστυνο-
μία. Κινήσεις που επίσης άφησαν πίσω τους νεκρούς. Είτε λόγω
της εντατικοποίησης της εργασίας που έφερε ο νόμος Χατζη-
δάκη (βλ. τον θάνατο του Δημήτρη Δαγκλή στις προβλήτες της
Cosco), είτε λόγω της ελευθερίας κινήσεων που έδωσε η κυ-
βέρνηση σε πιστολάδες ρατσιστές αστυνομικούς με χαρακτηρι-
στικότερη συνέπεια τη δολοφονία του Νίκου Σαμπάνη.

Ξεπούλησε τη ΔΕΗ μετατρέποντας ένα από τα πιο στοιχει-
ώδη αγαθά σε είδος πολυτελείας για εκατοντάδες χιλιάδες κό-

σμου που δεν του φτάνει το μηνιάτικο για να ανάψει τη σόμπα
και το θερμοσίφωνα. 

Σαν να μην έφταναν αυτά, ο Μητσοτάκης αποφάσισε τη συμ-
μετοχή της Ελλάδας στην αιματοχυσία της Ουκρανίας, με την
αποστολή όπλων κι αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για ακό-
μα μεγαλύτερη εμπλοκή. Μια κίνηση που βρίσκει απέναντί της
τη συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας όπως έδειξε πρό-
σφατη δημοσκόπηση.

Σε όλη αυτή την πορεία η κυβέρνηση έβρισκε μπροστά της
κύματα αντίστασης. Τους εργαζόμενους των νοσοκομείων με
τις αμέτρητες απεργιακές κινητοποιήσεις και τις μαζικές δια-
δηλώσεις, τους εκπαιδευτικούς ενάντια στην αξιολόγηση, τους
μαθητές/ριες για ανοιχτά σχολεία με μέτρα προστασίας, τον
κόσμο των πανεπιστημίων ενάντια στην πανεπιστημιακή αστυ-
νομία, τους εργαζόμενους της τέχνης, του επισιτισμού και του
τουρισμού ενάντια στις επιπτώσεις των λοκντάουν, τους συμ-
βασιούχους για την παραμονή τους στη δουλειά, τους διανο-
μείς, τους εργάτες της Cosco, της Λάρκο, των εργοστασίων
της Καβάλας, των δήμων κλπ.

Στις 6 Απρίλη όλα αυτά τα κύματα της αντίστασης θα μπορέ-
σουν να κατεβάσουν το διακόπτη σε κάθε χώρο δουλειάς και να
ενωθούν στο δρόμο, δίνοντας το σύνθημα για ακόμα μεγαλύτε-
ρη απεργιακή κλιμκάκωση προκειμένου να ξεφορτωθούμε μια
και καλή αυτή τη δολοφονική και πολεμοκάπηλη κυβέρνηση. 

Σ.Μ.

10/6/2021, Αθήνα, Πανεργατική απεργία. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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