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• Μαζικό ΟΧΙ στον πόλεμο - ΝΑΙ στους πρόσφυγες  σελίδες 8, 9  

• Συντονισμένη κραυγή ενάντια στον ρατσισμό και τον πόλεμο  σελίδες 12, 1319 ΜΑΡΤΗ



Ένας ολόκληρος μηχανισμός συκοφάν-
τησης, απαξίωσης και τρομοκράτησης
κάθε φωνής που αντιτίθεται στην εμ-

πλοκή του ΝΑΤΟ και της Ελλάδας στον πόλε-
μο της Ουκρανίας έχει στηθεί από το Μέγαρο
Μαξίμου. Δημοσιογράφοι, πολιτικοί σχολια-
στές, δεξιοί πανεπιστημιακοί και το κακό συνα-
πάντημα γεμίζουν σε καθημερινή βάση τις
στήλες των εφημερίδων με χυδαία δημοσιεύ-
ματα που ξεχειλίζουν όχι μόνο από μίσος και
προστυχιά αλλά και από ξετσίπωτα ψέματα. 

Το παρακάτω απόσπασμα από το άρθρο με
τίτλο «Πατρίδα, αξίες και αφελής πατριωτι-
σμός» από την Καθημερινή της 20ης Μάρτη εί-
ναι αντιπροσωπευτικό:

«Οι ιδιοτελείς αλιεύουν ψήφους στην αβε-
βαιότητα που δημιουργεί ο πόλεμος. Οι αφε-
λείς ανακουφίζονται τραγουδώντας Τζον Λέ-
νον: “Φαντάσου ότι δεν υπάρχουν χώρες”. Οι
ιδεοληπτικοί διαμαρτύρονται με ακροβατικούς
ισορροπισμούς: “Oχι στον ιμπεριαλιστικό πό-
λεμο. Καμία εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς
σχεδιασμούς ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-Ε.Ε.-Ρωσίας”. (Προ-
σέξετε τη σειρά – η Ρωσία τελευταία!)»

Ο “μιλιταριστής” Αϊνστάιν
Συντάκτης αυτού του κειμένου είναι ο Χαρί-

δημος Τσούκας, «καθηγητής στο Πανεπιστή-
μιο της Κύπρου και ερευνητής καθηγητής στο
Πανεπιστήμιο Warwick» όπως μας πληροφορεί
η Καθημερινή. Οι ακαδημαϊκές περγαμηνές,
όμως, δεν εμποδίζουν τον κύριο καθηγητή να
αραδιάζει το ένα ψέμα μετά το άλλο.

Το άρθρο ξεκινάει με μια αναφορά στον Αϊν-
στάιν και τον υποτιθέμενο ρόλο του στην ανά-
πτυξη της ατομικής βόμβας:

«Ο ειρηνιστής Αλμπερτ Αϊνστάιν γνώριζε κα-
λύτερα. Στα νιάτα του αντιτάχθηκε ενεργά
στον γερμανικό μιλιταρισμό, μέχρι την άνοδο
του Χίτλερ στην εξουσία. Τότε συνειδητοποί-
ησε το αυτονόητο – η ειρήνη δεν προστατεύε-
ται με αγαθές προθέσεις αλλά με τη στρατιω-
τική ισχύ. Εγκατέλειψε τον ειρηνισμό και, αρ-
γότερα, όταν διέφυγε στην Αμερική, ζήτησε
από τον πρόεδρο Ρούσβελτ να αναπτύξει την
ατομική βόμβα».

Ο Αϊνστάιν είχε πράγματι στείλει επιστολή
στον Ρούζβελτ τον Αύγουστο 1939 (ο πόλεμος
δεν είχε αρχίσει ακόμα) για να εκφράσει τους
φόβους του για τις έρευνες που έκανε η ναζι-
στική Γερμανία για την ανάπτυξη ατομικής
βόμβας. Αυτή η επιστολή ήταν, όμως, και η μο-
ναδική του σχέση με τα πυρηνικά όπλα. Ούτε
συμμετείχε στην αμερικανική ομάδα (το Μαν-
χάταν Πρότζεκτ) που ανέπτυξε τις βόμβες που
ισοπέδωσαν τη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι,
ούτε μπορούσε να συμμετάσχει. Όπως γράφει
το Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας:
«Τον Ιούλιο του 1940 το γραφείο Αντικατασκο-
πίας του αμερικανικού στρατού αρνήθηκε να
δώσει την συγκατάθεσή του για να εργαστεί ο
Αϊνστάιν στο Μανχάταν Πρότζεκτ. Στους εκα-
τοντάδες επιστήμονες που συμμετείχαν στο
έργο απαγορεύτηκε να συζητούν με τον Αϊν-
στάιν γιατί οι αριστερές ιδέες και πράξεις του
θεωρούντο εν δυνάμει απειλή ασφαλείας». 

Ο Αϊνστάιν δεν μετάνιωσε ποτέ ούτε για τις
αριστερές του ιδέες, ούτε για τον ειρηνισμό
του. Για το μόνο που είχε μετανιώσει, όπως
έλεγε ο ίδιος σε μια συνέντευξη σε ένα γιαπω-
νέζικο περιοδικό, ήταν για την επιστολή που εί-
χε στείλει στον Ρούσβελτ. 

Ο Τσούκας, πέρα από «καθηγητής στο πανε-
πιστήμιο της Κύπρου» είναι ένας αθεράπευτος
(νέο)φιλελεύθερος που στήριξε το αείμνηστο

«Ποτάμι» στις εκλογές του Σεπτέμβρη του
2015 και λιβελογραφεί όπου βρεθεί και όπου
σταθεί ενάντια στην αριστερά. Τον Ιούλη του
2019, σχολίαζε με αυτά τα επιστημονικά λόγια
την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές:

«Ο κ. Τσίπρας μπορεί να στερείται διανοητι-
κής καλλιέργειας, διαθέτει όμως κάτι σημαντι-
κότερο στην πολιτική: προσαρμοστικότητα, έν-
στικτο επιβίωσης και βούληση για εξουσία…». 

Η έκφραση «ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ-Ρωσίας. Προσέξ-
τε τη σειρά» έχει γίνει το αγαπημένο κλισέ όλου
αυτού του προπαγανδιστικού μηχανισμού. Αυτό
που εννοούν είναι απλό: όποιος δεν είναι με το
ΝΑΤΟ είναι απολογητής (αν όχι υποστηρικτής)
του Πούτιν. Και υπόλογος για τα εγκλήματα του
ρωσικού στρατού στην Ουκρανία. 

Η “ατάλαντη” Μποφίλιου
Η συμμετοχή της Νατάσσας Μποφίλιου

στην αντιπολεμική συγκέντρωση και συναυλία
που οργάνωσε το ΚΚΕ στο Σύνταγμα έκανε το
συρφετό αυτό να αφρίσει. Την χυδαιολογία ξε-
κίνησε ο γνωστός και μη εξαιρετέος Τάκης Θε-
οδωρόπουλος:

«Πληροφορούμαι ότι μεθαύριο Δευτέρα θα
πραγματοποιηθεί συγκέντρωση ευαίσθητων
συμπολιτών μας στην Αθήνα. Αυτή τη φορά
δεν θα είναι για την ακρίβεια, ούτε για τον χιο-
νιά. Οι ευαίσθητοι συμπολίτες μας θα ενώσουν
τις φωνές τους για την ειρήνη – Μιρ στα ρωσι-
κά. Πληροφορούμαι, επίσης, ότι στη συγκέν-
τρωση θα τραγουδήσει η κυρία Νατάσσα Μπο-
φίλιου… Η κ. Μποφίλιου, εκτός από τραγουδί-
στρια, είναι και Ελληνίδα αριστερή, κοινώς ο
νους της κάνει άλματα που αν τα έκανε ο δικός
μας κοινός νους θα κατέληγε στο ΚΑΤ».

Την σκυτάλη πήρε στη συνέχεια ο Άρης Αλε-
ξανδρής: «Στην Ελλάδα υπάρχει μία κατηγο-
ρία καλλιτεχνών που δεν διακονούν μόνο την
τέχνη τους, αλλά και τα πολιτικά τους φρονή-
ματα… Αυτή είναι μια πολύ χρήσιμη πρακτική
για τα ατάλαντα άτομα: η “αγωνιστικότητα” με
στεροειδή αναπληρώνει κατά τι την ανυπαρξία
χαρίσματος»

Στη συνέχεια παραδέχεται, είναι αλήθεια,
ότι η «Νατάσσα Μποφίλιου είναι ένα αληθινά
ταλαντούχο άτομο». Αλλά η παραδοχή αυτή

έχει μόνο ένα στόχο: να αποδείξει ότι αυτό την
κάνει «ακόμα πιο επικίνδυνη».

Το έγκλημα της Μποφίλιου ήταν ότι ρίχνει τις
ευθύνες όχι μόνο στον Πούτιν αλλά σε «ΗΠΑ-
ΝΑΤΟ-ΕΕ-Ρωσία». Το μοτίβο «η ειρήνη δεν
προστατεύεται με αγαθές προθέσεις» επανα-
λαμβάνεται από τον Αλεξανδρή με τα ίδια σχε-
δόν λόγια: «Ο πόλεμος δεν τερματίζεται με
γλυκερά τραγουδάκια, αλλά με όπλα εναντίον
εκείνου που τον προκαλεί. Τα θύματα δεν σώ-
ζονται με την υψωμένη μας γροθιά, αλλά με
την ενίσχυση της δικής τους (στρατιωτικής μη-
χανής) . Είναι δυσάρεστο αλλά αληθές: ο πόλε-
μος επιβάλλει τον πόλεμο και ο στρουθοκαμη-
λισμός είναι προνόμιο των αδιάφορων».

Ο Καρλ Λήμπκνεχτ, ο γερμανός αντιμιλιταρι-
στής επαναστάτης που κλείστηκε στις φυλακές
από το καθεστώς του Κάιζερ στον Α’ Παγκό-
σμιο Πόλεμο επειδή αρνήθηκε να υπερψηφίσει
στη Βουλή τις πολεμικές δαπάνες, έπασχε από

«στρουθοκαμηλισμό» και ήταν «αδιάφορος»
σύμφωνα με τον Αλεξανδρή. Ο Κάιζερ, όπως
κάνει και το ΝΑΤΟ σήμερα, υποστήριζε ότι αυ-
τός που είχε προκαλέσει τον πόλεμο ήταν η Αν-
τάντ – η αντίπαλη συμμαχία Αγγλίας -Γαλλίας –
Ρωσίας. Ο «πόλεμος επέβαλλε τον πόλεμο».
Περιττό να θυμίσει κανείς τα ίδια έλεγε την
εποχή εκείνη και η προπαγάνδα της Αντάντ:
τον πόλεμο τον είχαν προκαλέσει οι Κεντρικές
Δυνάμεις, η συμμαχία Γερμανίας – Αυστροουγ-
γαρίας. Ο «πόλεμος επέβαλλε τον πόλεμο».

Υψωμένες γροθιές
Όπως έχουμε εξηγήσει πολλές φορές από

τις στήλες αυτής της εφημερίδας για τον σημε-
ρινό πόλεμο στην Ουκρανία δεν ευθύνεται μό-
νο ο Πούτιν: τον έχτισαν λιθαράκι-λιθαράκι μέ-
σα από τους ανταγωνισμούς τους τα προηγού-
μενα χρόνια και οι δυο πλευρές – οι ΗΠΑ, το
ΝΑΤΟ και η ΕΕ από τη μια και η Ρωσία από την
άλλη. Στην πραγματικότητα είναι μια σύγκρου-
ση ανάμεσα στις δυο μεγαλύτερες στρατιωτι-
κές δυνάμεις του πλανήτη -τη Δύση και τη Ρω-
σία- για τη μοιρασιά της Ουκρανίας, μιας χώ-
ρας που ανήκε στη «σφαίρα επιρροής» της Ρω-
σίας μέχρι το 1991 και προσπαθεί να αρπάξει ο
δυτικός ιμπεριαλισμός από τότε μέχρι σήμερα.

Η ιστορία δείχνει ότι ο πόλεμος τερματίζεται
μόνο «με υψωμένες γροθιές» ενάντια στην
«ενίσχυση της δικής τους πλευράς» και όχι με
τα όπλα. Ο πόλεμος στο Βιετνάμ σταμάτησε
μόνο όταν ξεσηκώθηκε η αμερικανική νεολαία.
Το 1974 ο ελληνοτουρκικός πόλεμος αποτρά-
πηκε μόνο χάρη στην «επιστράτευση της σα-
γιονάρας», την άρνηση στην πράξη της ελληνι-
κής νεολαίας να στηρίξει τις πολεμικές εξορ-
μήσεις της χούντας. Η Μικρασιατική Εκστρα-
τεία σταμάτησε με τη μαζική λιποταξία των ελ-
ληνικών στρατευμάτων. Ο Α’ Παγκόσμιος Πό-
λεμος με την εξέγερση των Γερμανών ναυτών
το 1918 στο Κίελο. 

Όποτε δεν κατάφεραν οι «υψωμένες γρο-
θιές» να τον σταματήσουν, ο πόλεμος τελεί-
ωνε κατά κανόνα μόνο όταν δεν υπήρχε πια τί-
ποτα άλλο να καεί, να ανατιναχθεί  ή να δολο-
φονηθεί και στις δυο πλευρές των συνόρων.

Σωτήρης Κοντογιάννης
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Υποκρισίες για την Υεμένη

Για τον προπαγανδιστικό μηχανισμό του Μαξίμου, οι ευθύνες δεν είναι καθόλου μοιρα-
σμένες: την επίθεση την ξεκίνησε ο Πούτιν. Η Ουκρανία όπως όλα τα ανεξάρτητα κρά-

τη έχει το δικαίωμα και να ενταχθεί στην ΕΕ και να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και να εξοπλιστεί. 
Από τα «όλα» εξαιρούνται φυσικά οι εχθροί μας. Και οι εχθροί των συμμάχων μας. Πριν

από λίγες ημέρες το υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε τις «επιθέσεις με μη επανδρωμένα
αεροσκάφη ενάντια στη Σαουδική Αραβία». Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη εκτός από τη δι-
πλωματική υποστήριξη έχει προσφέρει και στρατιωτική βοήθεια στη Σαουδική Αραβία (μια
συστοιχία πυραύλων Πάτριοτ) για την αντιμετώπιση των απειλών που δέχεται η χώρα. 

Από ποιόν απειλείται η Σαουδική Αραβία; Η απάντηση είναι απλή: από την Υεμένη, μια
χώρα στην οποία έχει κηρύξει τον πόλεμο εδώ και εφτά χρόνια γιατί θεωρεί ότι το καθε-
στώς της αποτελεί απειλή για τα συμφέροντά της. Η Καθημερινή, διόλου παράξενο, συμ-
φωνεί: «Η στρατιωτική επέμβαση της Σαουδικής Αραβίας το 2015 στην Υεμένη… ήταν ανα-
μενόμενη, καθώς δεν θα μπορούσε η ηγέτιδα του αραβικού κόσμου να επιτρέψει να είναι
τα νότα της εκτεθειμένα σε μια Υεμένη που κινδυνεύει να γίνει υποχείριο του ορκισμένου
εχθρού της, του Ιράν».

Η Ρωσία φυσικά μπορούσε να επιτρέψει να είναι τα νότα της εκτεθειμένα σε μια Ουκρα-
νία που είχε γίνει υποχείριο του ΝΑΤΟ. Και όποιος λέει «ούτε ΝΑΤΟ, ούτε Πούτιν» είναι
στην καλύτερη περίπτωση αφελής ειρηνάκιας που τραγουδάει «Δώστε στην ειρήνη μια ευ-
καιρία» και στη χειρότερη πράκτορας του Πούτιν. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να σιωπή-
σει. Είτε με τη συκοφαντία. Είτε με την τρομοκρατία. Είτε και με την απόλυση και την ει-
σαγγελία αν δεν πιάσουν όλα τα άλλα.

Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΦΕΡΕΦΩΝΑ ΤΗΣ

Λυσσαλέα
συκοφαντία 
ενάντια σε κάθε 
αντιπολεμική
φωνή
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Ηκυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη
καταρρίπτει τραγικά ρεκόρ το ένα μετά
το άλλο. Σύμφωνα με τα τελευταία

στοιχεία του ΝΑΤΟ, η Ελλάδα έρχεται πρώτη
σε στρατιωτικές δαπάνες ως ποσοστό του
ΑΕΠ. Το ΝΑΤΟ έχει σαν στόχο το να φτάνουν
αυτές οι δαπάνες στο δυο τοις εκατό του ΑΕΠ
κάθε χώρας-μέλους, αλλά η Ελλάδα ξοδεύει τα
διπλάσια φτάνοντας στο τέσσερα τοις εκατό το
2021. Το 2014 βρισκόταν λίγο πάνω από το δυο
τοις εκατό. Διπλασιασμός, δηλαδή, με επιτά-
χυνση τα τελευταία χρόνια.

Η άλλη όψη αυτής της πολεμοκάπηλης επι-
λογής είναι η πρωτιά σε θανάτους λόγω κόβιντ
σε αναλογία με τον πληθυσμό. Η Ελλάδα ξεπέ-
ρασε όλα τα παλιά μέλη της ΕΕ, αφήνοντας πί-
σω το Βέλγιο και την Ιταλία που κρατούσαν αυ-
τά τα θλιβερά πρωτεία. Όσο απότομα ανέβαι-

ναν οι πολεμικές δαπάνες, άλλο τόσο απότομα
έκοβε η κυβέρνηση της ΝΔ τις δαπάνες για την
Υγεία.

Τρίτο αποτρόπαιο ρεκόρ κατέχει ο Μητσοτά-
κης με τον Μηταράκη στα εγκλήματα σε βάρος
των προσφύγων και των μεταναστών. Τώρα
που ξεδιπλώνεται το νέο κύμα προσφυγιάς από
την Ουκρανία, οι γραφειοκράτες της ΕΕ στις
Βρυξέλλες «ανακάλυψαν» ότι έχουν συμφέρον
να μετατρέψουν τους πρόσφυγες σε φτηνό ερ-
γατικό δυναμικό. Είναι καλύτερο, λένε, να τους
δίνουμε τη δυνατότητα να προωθηθούν νόμιμα
σε όποια χώρα θέλουν, αντί να ξοδεύει η ΕΕ
για να τους μαντρώνει στα σύνορά της. Η ρα-
τσιστική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας,
όμως, κλιμακώνει στην αντίθετη κατεύθυνση με
θανατερά «pushback» στον Έβρο και στο Αι-
γαίο και με επιχειρήσεις-σκούπα της ΕΛΑΣ μέ-
σα στις πόλεις.

Πληθωρισμός
Και βέβαια ένα τέταρτο αρνητικό ρεκόρ είναι

η ελληνική πρωτιά στην ακρίβεια. Ο πληθωρι-
σμός τρέχει με τον μεγαλύτερο ρυθμό εδώ,
στη χώρα όπου Μητσοτάκης και Χατζηδάκης
κάνουν τα πάντα για την «απελευθέρωση των
αγορών» ανάβοντας πράσινο φως για την κερ-
δοσκοπία.

Όλα αυτά τα καταστροφικά κατορθώματα

έχουν τη ρίζα τους στο ίδιο το καπιταλιστικό
σύστημα:

Ο στασιμοπληθωρισμός είναι πια επίσημα και
με τη βούλα των κεντρικών τραπεζών χαρακτη-
ριστικό της παγκόσμιας οικονομίας. 

Σύμφωνα με μελέτη του ιατρικού περιοδικού
Lancet, οι θάνατοι λόγω κόβιντ σε παγκόσμια
κλίμακα είναι πολύ περισσότεροι από αυτούς
που καταγράφουν τα επίσημα κυβερνητικά
στοιχεία. Φτάνουν τα 18 εκατομμύρια, ύψος
τριπλάσιο από το επίσημο! 

Όσο για τη θανατερή σοδειά του πολέμου, η
αγριότητα των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών
φέρνει την ίδια φρίκη στην Ουκρανία σαν αυτή
που είδαμε και βλέπουμε στο Αφγανιστάν ή
στην Υεμένη.

Ο Μητσοτάκης και οι υπουργοί του έχουν τη
χυδαία πρωτιά να είναι από τους πιο πιστούς
υπηρέτες αυτού του συστήματος. Γι’ αυτόν
ακριβώς το λόγο, η πάλη για να ανατρέψουμε
αυτή την κυβέρνηση είναι αγώνας αντικαπιταλι-
στικός. Η πανεργατική απεργία στις 6 Απρίλη
είναι ένα μεγάλο βήμα σε αυτή την κατεύθυν-
ση. Έρχεται σαν κλιμάκωση μετά από τις μεγά-
λες μάχες που δώσαμε τον τελευταίο μήνα. 

Στις 26 Φλεβάρη σείστηκε η Αθήνα όταν βγή-
καμε στους δρόμους μαζί με τους απεργούς
της Λάρκο, της Καβάλας και της Cosco. Στις 8
του Μάρτη η μέρα των Γυναικών έγινε απεργία
ενάντια στις σεξιστικές επιθέσεις των πλούσιων
(εκ)βιαστών. Μόλις προχθές, στις 19 του Μάρ-
τη στηρίξαμε τα αδέρφια μας τους μετανάστες
και τους πρόσφυγες/προσφύγισσες που αψή-
φησαν τα ρατσιστικά πογκρόμ για να διαδηλώ-
σουν μαζικά.

Εμπρός να κάνουμε τη γενική απεργία στις 6
Απρίλη δύναμη για την ανατροπή των Μητσο-
τάκηδων και άνοιγμα του δρόμου για μια κοινω-
νία απαλλαγμένη από τα θανατερά ρεκόρ τους.

Συνεχίζει το ρατσιστικό κυνηγη-
τό των μεταναστών η κυβέρνη-

ση της ΝΔ το οποίο ξεκίνησε λίγες
μέρες πριν το συλλαλητήριο της
19ης Μάρτη, της διεθνούς μέρας
κατά του ρατσισμού και του φασι-
σμού. 

Εκδικείται με αυτόν το τρόπο την
μαζική συμμετοχή των μεταναστών
και των προσφύγων που διεκδίκη-
σαν να ανοίξουν τα σύνορα της ΕΕ
και να πάρουν χαρτιά ΟΛΟΙ όπως
οι πρόσφυγες από την Ουκρανία.

Περικύκλωσαν μετανάστες στη
Γερανίου και την Σοφοκλέους μα-
ζεύοντας ΟΛΟΥΣ όσους έβλεπαν
μπροστά τους να έχουν σκούρο
χρώμα και τους έβαλαν στις κλού-
βες χωρίς να ελέγχουν αν είχαν ή
όχι χαρτιά. Προσήγαγαν ακόμη και
εργαζόμενους από την περιοχή
που διαμαρτυρήθηκαν για τις
αθλιότητες της.

Ήδη, στην Αμυγδαλέζα έχουν
μεταφερθεί αρκετοί από τις ρατσι-
στικές επιχειρήσεις σκούπα της
ΕΛΑΣ και ενώ πολλοί έχουν χαρτιά
κρατούνται σε βάρβαρες συνθήκες
σε χώρους κράτησης βρόμικους
και ανθυγιεινούς. Διανυκτερεύουν
χωρίς να τους δίνουν ένα ποτήρι
νερό.

Η κυβέρνηση ξεκίνησε την προ-
εκλογική της εκστρατεία με ρατσι-
στικές επιχειρήσεις σκούπα για να
συσπειρώσει την ακροδεξιά και τα
ορφανά της Χρυσής Αυγής στην
δεξιά πολυκατοικία που καταρρέει
αντιμέτωπη με την εργατική οργή
για την δολοφονική διαχείριση της
πανδημίας, την ακρίβεια, τη φτώ-
χεια, την εμπλοκή στο πόλεμο.

Απαιτούμε να σταματήσουν τώρα
οι ρατσιστικές επιχειρήσεις της
ΕΛΑΣ σε βάρος των μεταναστών. 

Σκούπα στον Μητσοτάκη και το
ρατσισμό, καλοδεχούμενοι οι πρό-
σφυγες, χαρτιά για όλους τώρα,
ανοίξτε τα σύνορα και κλείστε τις
Αμυγδαλέζες.

Καλούμε το εργατικό κίνημα και
τα συνδικάτα που ετοιμάζονται για
τη γενική Απεργία στις 6 Απρίλη, το
φοιτητικό κίνημα, το αντιπολεμικό
κίνημα και το κίνημα αλληλεγγύης
στους πρόσφυγες να δώσουμε μα-
ζί τη μάχη για να μπει τέλος στις
ρατσιστικές επιχειρήσεις σκούπα
που ανοίγουν τον δρόμο στους φα-
σίστες.

ΚΕΕΡΦΑ-ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΩΜΕΝΟΙ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ

ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ

Αμυντικοί προϋπολογισμοί το 2014 και το 2021. 
Η Ελλάδα πρώτη στις δαπάνες σε ποσοστό ΑΕΠ.

Νέο τεύχος
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

Οι 
θανατερές
πρωτιές 
της Νέας
Δημο-
κρατίας

Ρατσιστικό
“σαφάρι” 
της ΕΛΑΣ
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ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΟΡΥΦΗΣ ΝΑΤΟ-ΕΕ

Σταματήστε την κλιμάκωση της σύγκρουσης
Bάθαιμα της πολεμικής σύρρα-

ξης στην Ουκρανία και διε-
θνής διπλωματικός πυρετός

είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των
εξελίξεων καθώς μπαίνουμε στην
τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου.  

Στη Μαριούπολη τριακόσιες χιλιά-
δες κάτοικοι παραμένουν αποκλει-
σμένοι στην πόλη εδώ και εβδομά-
δες χωρίς νερό, ρεύμα και θέρμαν-
ση έχοντας να αντιμετωπίσουν ένα
συνεχές σφυροκόπημα - με την ου-
κρανική κυβέρνηση να μην αποδέχε-
ται το τελεσίγραφο παράδοσης που
έστειλε η Ρωσία και την επιχείρηση
κατάληψης της πόλης από το ρωσι-
κό στρατό να αναμένεται.

Οι περισσότερες πόλεις της Ου-
κρανίας υπέστησαν ρωσικούς βομ-
βαρδισμούς καθ' όλο το 24ωρο της
Κυριακής 20/3 που άφησαν πίσω
τους δεκάδες νεκρούς. Στην πόλη
Σούμι στη βορειοανατολική Ουκρα-
νία χτύπημα σε εργοστάσιο αμμω-
νίας είχε σαν αποτέλεσμα οι τοπικές
αρχές να καλέσουν τους κατοίκους
να αναζητήσουν καταφύγιο σε υπό-
γειους χώρους σε ακτίνα πέντε χι-
λιομέτρων από το εργοστάσιο της
Sumykhimprom που παράγει χημικά
λιπάσματα. Στο μεταξύ σύμφωνα με
την ύπατη αρμοστεία του ΟΗΕ για
τους πρόσφυγες στις 20 Μαρτίου
3,5 εκατομμύρια πρόσφυγες είχαν
περάσει τα σύνορα της Ουκρανίας.

Στις 24 Μαρτίου, έναν ακριβώς μή-
να μετά την εισβολή του ρωσικού
στρατού και το ξεκίνημα του αιματη-
ρού καταστροφικού πολέμου στην
Ουκρανία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ
Μπάιντεν έρχεται στην Ευρώπη για
να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυ-
φής του ΝΑΤΟ, στη Σύνοδο Κορυφής
της ΕΕ και σε συνάντηση των G7. 

Σύμφωνα με τους περισσότερους
διεθνείς αναλυτές, οι συζητήσεις
που αναμένονται στα πλαίσια των
συνόδων κορυφής θα αφορούν αφε-
νός νέες κυρώσεις και μέτρα προς
τη Ρωσία αφετέρου ενίσχυση των
νατοϊκών στρατευμάτων στα δυτικά
σύνορα της Ουκρανίας καθώς και
συνέχιση της στρατιωτικής ενίσχυ-
σης του ουκρανικού στρατού από
τις χώρες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Μπορεί η αμερικάνικη κυβέρνηση
να μην έχει κάνει δεκτές τις προτά-
σεις της ουκρανικής κυβέρνησης
(καθώς και της Λιθουανίας, της
Εσθονίας και της Σλοβενίας) για ζώ-
νη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από
την Ουκρανία ή για «ειρηνευτική
αποστολή» του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία
(όπως ζήτησε η Πολωνία) ή για τον
βομβαρδισμό αντιαεροπορικών πυ-
ραύλων στο εσωτερικό της Ρωσίας
(όπως ζήτησε η Εσθονία) «γιατί θα
οδηγούσε σε ένα τρίτο παγκόσμιο

πόλεμο» όπως είπε η εκπρόσωπος
τύπου του Λευκού Οίκου. Αλλά ακο-
λουθεί μια -επίσης επικίνδυνη- πολι-
τική αργής πολεμικής κλιμάκωσης.

Οι ΗΠΑ συζητάνε με την κυβέρνη-
ση της Σλοβακίας την πρόταση της
τελευταίας, να δώσει τους S300 που
διαθέτει στην Ουκρανία φτάνει οι
ΗΠΑ να τους αντικαταστήσουν με
νέα αντιαεροπορικά συστήματα.
Σύμφωνα με ανάρτηση του σλοβά-
κου υπουργού Άμυνας Γιάροσλαβ
Ναντ «οι πρώτες μονάδες ανάπτυξης
του συστήματος αντιαεροπορικής
άμυνας Patriot άρχισαν να φθάνουν
από τις νατοϊκές συμμαχικές χώρες
στην Σλοβακία και η ανάπτυξή τους
θα συνεχισθεί τις προσεχείς ημέρες
και το σύστημα θα χειρίζονται Γερ-
μανοί και Ολλανδοί». Σύμφωνα με
την Καθημερινή, η ελληνική κυβέρνη-
ση έδωσε αρνητική απάντηση στο αί-
τημα της ουκρανικής σχετικά με τα
αντιαεροπορικά συστήματα μικρού
βεληνεκούς τύπου TOR-M1 και OSA-
AK αλλά όπως τονίζει η εφημερίδα
«οι πιέσεις πέραν του Ατλαντικού,
για περαιτέρω ενίσχυση των ουκρα-
νικών δυνατοτήτων, συνεχίζονται». 

Τη συγκρότηση ευρωπαϊκής ομά-
δας ταχείας επέμβασης έως και
5.000 στρατιωτών ενέκριναν
οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας
της Ε.Ε. την Δευτέρα 22/3 στις Βρυ-
ξέλλες  στο πλαίσιο του σχεδίου της
λεγόμενης «Στρατηγικής Πυξίδας». 

Πακέτο κυρώσεων
Στο μέτωπο των κυρώσεων, τώρα,

σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς,
«η ΕΕ επεξεργάζεται ήδη ένα πέμ-
πτο πακέτο κυρώσεων, το οποίο εν-
δέχεται να περιλαμβάνει την επιβο-
λή εμπάργκο στις εισαγωγές ρωσι-
κού πετρελαίου από τις χώρες της
Ένωσης». 

Η κλιμάκωση στο μέτωπο των κυ-
ρώσεων δεν αφορά μόνο στην Ρω-
σία. Στη δίωρη τηλεφωνική επικοινω-
νία που είχε ο πρόεδρος Μπάιντεν
με τον κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ,

την περασμένη Παρασκευή τον
απείλησε με διεθνείς κυρώσεις και
μέτρα εναντίον της Κίνας εάν αντα-
ποκριθεί στα αιτήματα του Πούτιν
για στρατιωτική ή και οικονομική
βοήθεια (που θα αφορά στις κυρώ-
σεις εναντίον της Ρωσίας). 

Για να πάρει σαν απάντηση από
τον κινέζο πρόεδρο ότι υπάρχουν
Αμερικανοί που στέλνουν «λάθος
μηνύματα προς τις δυνάμεις στην
Ταϊβάν που τάσσονται υπέρ της ανε-
ξαρτησίας» και πως αυτό είναι «επι-
κίνδυνο» (ενώ λίγες ώρες πριν από
τη συνομιλία, κινεζικό αεροπλανο-
φόρο έκανε ένα πέρασμα από το
Στενό της Ταϊβάν). «Αν οι σαρωτικές
και αδιάκριτες κυρώσεις κλιμακω-
θούν περαιτέρω μπορεί να προκαλέ-
σουν σοβαρή κρίση στην παγκόσμια
οικονομία, στο εμπόριο, στις αγο-
ρές, στον εφοδιασμό τροφίμων και
βιομηχανικών προϊόντων, δίνοντας
καίριο πλήγμα στην αποδυναμωμένη
παγκόσμια οικονομία και προκαλών-
τας αμετάκλητες απώλειες», πρό-
σθεσε ο Σι Τζινπινγκ σύμφωνα με τις
κινεζικές πηγές. 

Μέσα σε αυτό το επικίνδυνο διε-
θνές περιβάλλον, αποτελεί πρόκλη-
ση αν οι αποφάσεις των συνόδων
στις 24 Μαρτίου στις Βρυξέλλες θα
κλίνουν περισσότερο προς ένα δι-
πλωματικό άνοιγμα προς τη Ρωσία ή
προς μια πολεμική σκλήρυνση με νέ-
ες κυρώσεις και περαιτέρω στρατιω-
τική ενίσχυση της Ουκρανίας. Σύμ-
φωνα με τους Φαϊνάνσιαλ Τάιμς
(21/3) η Τουρκία, που μαζί με το Ισ-
ραήλ παίζουν τον ρόλο των επίση-
μων διαμεσολαβητών ανάμεσα στην
Ρωσία και την Ουκρανία, υποστηρί-
ζει ότι υπάρχει προσέγγιση σε βασι-
κά σημεία μιας πιθανής ειρηνευτικής
συμφωνίας. 

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του
υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας
Τσαβούσογλου, οι δύο πλευρές προ-
σεγγίζουν στις θέσεις τους ως προς
τέσσερα βασικά σημεία: ένα, την
απαίτηση της Μόσχας για «ουδετε-

ρότητα» και την εγκατάλειψη της
προοπτικής ένταξης της Ουκρανίας
στο ΝΑΤΟ, δύο, την αποστρατιωτικο-
ποίηση με την τοποθέτηση διεθνών
εγγυητών ασφαλείας στη χώρα,
τρία, «αυτό που το Κρεμλίνο αποκα-
λεί αποναζιστικοποίηση της χώρας»
και τέσσερα, την προστασία της ρω-
σικής γλώσσας στην Ουκρανία. 

Διπλωματικό άνοιγμα
Πολλοί σχολιαστές θεωρούν ότι

μια συμφωνία μπορεί να βολεύει αυ-
τή τη στιγμή και τις δύο πλευρές - η
άρνηση του ΝΑΤΟ να υποστηρίξει
πιο ενεργά την Ουκρανία δίνει στον
Ζελένσκι ένα παράθυρο προς την
«ουδετερότητα», ενώ στον Πούτιν δί-
νει μια διέξοδο από ένα πόλεμο ο
οποίος δεν εξελίσσεται σύμφωνα με
τα σχέδια του. Αλλά όπως έχουμε δει
το όποιο διπλωματικό άνοιγμα όχι μό-
νο δεν αποκλείει την πολεμική κλιμά-
κωση αλλά μπορεί ακόμη και να την
προκαλεί. Ο «Πούτιν μπορεί να κερδί-
ζει χρόνο» γράφουν οι Φαϊνάνσιαλ
Τάιμς, καθώς η κατάληψη της Μαρι-
ούπολης είναι κομβική για τα ρωσικά
σχέδια, ενώ άλλοι φιλοδυτικοί αναλυ-
τές αναφέρουν αντιστρόφως ότι είναι
οι δυτικοί ηγέτες που επιδιώκοντας
την παράταση του πολέμου επιδιώ-
κουν η Ρωσία να συρθεί σε ένα διά-
λογο με χειρότερη για αυτήν όρους.

Κάποιοι αναλυτές εκτιμούν ότι ο
ρωσικός στρατός τα έχει «βρει μπα-
στούνια» στην Ουκρανία και αυτό δί-
νει δυνατότητα για περαιτέρω πίεση
στη Ρωσία, ενώ άλλοι, επίσης φιλο-
δυτικοί, υποστηρίζουν ότι ακόμη και
αν αυτό συμβαίνει, ο στρατηγικός
στόχος της Ρωσίας δεν είναι πλέον
η κατάληψη του Κιέβου ή άλλων με-
γάλων πόλεων σε όλη τη χώρα αλλά
αφενός η περικύκλωση ενός μεγά-
λου τμήματος του ουκρανικού στρα-
τού που βρίσκεται στα Ανατολικά
της χώρας αφετέρου ο ρωσικός
έλεγχος της Ανατολικής και Νότιας
Ουκρανίας στα πλαίσια του οποίου
πολιορκείται και η Μαριούπολη.

Το ότι προς το παρόν οι ΗΠΑ και
οι σύμμαχοί τους μοιάζουν να έχουν
αποδεχτεί ότι μια δυτική ζώνη απα-
γόρευσης πτήσεων πάνω από την
Ουκρανία είναι εκτός προγράμμα-
τος γιατί μπορεί να οδηγήσει σε ένα
τρίτο παγκόσμιο πόλεμο δεν σημαί-
νει ότι δουλεύουν για την ειρήνη.

Οι οικονομικές κυρώσεις σε βά-
ρος της Ρωσίας, η στρατιωτική κλι-
μάκωση της νατοϊκής περικύκλωσης
της Ρωσίας, η συνέχιση της νατοϊ-
κής στρατιωτικής ενίσχυσης προς
την Ουκρανία, η απειλή κυρώσεων
προς την Κίνα (μετά την στρατιωτική
αμερικανο-αυστραλο-βρετανικη
συμφωνία ΑUKUS στον Ειρηνικό
Ωκεανό το φθινόπωρο) κλιμακώνουν
τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνι-
σμούς στην ίδια πολεμική κατεύθυν-
ση αλλά με ένα μακρόσυρτο τρόπο. 

Η ιστορία ολόκληρου του προηγού-
μενου αιώνα έχει δείξει ότι κρέμεται
από μια κλωστή το πόσο μακρόσυρ-
τος και πόσο ψυχρός μπορεί να πα-
ραμείνει ένας τέτοιος πόλεμος. Η ει-
ρήνη, η εργατική τάξη και οι λαοί σε
όλο τον πλανήτη δεν έχουν να περι-
μένουν κανένα θετικό νέο ούτε από
τον Πούτιν ούτε από τον Σι Τζιν Πινγκ
ούτε φυσικά από τον Μπάιντεν και
τους ηγέτες της δύσης που συνε-
δριάζουν στις Βρυξέλλες. Το τελευ-
ταίο πράγμα που ενδιαφέρει το διε-
θνές κεφάλαιο και τους πολιτικούς
και στρατιωτικούς του υπαλλήλους
είναι ο πλανήτης και οι άνθρωποί του. 

Η μόνη δύναμη που μπορεί να
τους σταματήσει είναι ένα μαζικό
αντιπολεμικό κίνημα σε Ανατολή και
Δύση. Αυτό φοβούνται και γι’ αυτό
δίπλα στις πολεμικές επιχειρήσεις
συνεχίζονται και οι πιο χυδαίες επι-
θέσεις με τον Πούτιν να συκοφαντεί
τους αντιπολεμικούς διαδηλωτές
στη Ρωσία ως «πράκτορες της Δύ-
σης», ενώ οι κυβερνήσεις σε ΝΑΤΟ
και ΕΕ λυσσομανούν ενάντια σε κά-
θε αντιπολεμική φωνή.

Γιώργος Πίττας
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Ανοιχτή
εκδήλωση
ενάντια 
στον πόλεμο

“Διπλωματικές πρωτοβουλίες”
που υποδαυλίζουν πόλεμο
Σχεδόν σε όλες τις έρευνες που

έχουν διεξάγει οι δημοσκόποι στην
Ελλάδα μέσα στον τελευταίο μήνα

για τον πόλεμο στην Ουκρανία, και παρά
την φιλοκυβερνητική ενορχήστρωση, η
πλειοψηφία απαντάει ότι όχι μόνο είναι
ενάντια στον πόλεμο αλλά και υπέρ της
ουδετερότητας και κατά της αποστολής
στρατιωτικού υλικού στην Ουκρανία. Δη-
λαδή τάσσεται ενάντια στην στάση που
κρατάει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. 

Αποτέλεσμα αυτής της πίεσης είναι το
γεγονός ότι στον φιλοκυβερνητικό τύπο
φιλοξενούνται άρθρα που προσπαθούν να
διαχειριστούν αυτή την αντίφαση. Δύο τέ-
τοια δημοσιεύτηκαν στην Καθημερινή της
περασμένης Κυριακής με τις υπογραφές
του Νίκου Κοτζιά, πρώην υπουργού Εξω-
τερικών και της Άννας Διαμαντοπούλου,
πρώην επίτροπου Ε.Ε και πρώην υπουρ-
γού. 

Στο άρθρο του ο Κοτζιάς εστιάζει τα πυ-
ρά του ενάντια στο «νεοτσαρισμό» του
Πούτιν και στην ρωσική επέμβαση επικα-
λούμενος αναλογίες με την τουρκική ει-
σβολή στην Κύπρο: «Όποιος υποστηρίζει
τις ρωσικές παραβιάσεις, με ναι μεν αλλά,
υπονομεύει, έστω και άθελά του, την ελλη-
νική διπλωματία καθώς και τη διεθνή θέση
της Κύπρου». Αλλά διαφοροποιείται από
την κυβέρνηση ΝΔ προτείνοντας διπλωμα-
τικές πρωτοβουλίες: «Δυστυχώς, ενώ η
τουρκική διπλωματία έμαθε από τις δικές
μας διπλωματικές μεθόδους της περιόδου
2015-18, η σημερινή ηγεσία του υπουργεί-
ου Εξωτερικών εξακολουθεί να παρακο-
λουθεί σε πλήρη αδράνεια τα τεκταινόμε-
να... Η Ελλάδα πρέπει να κινηθεί με τρόπο
που να αναβαθμίζει τον ρόλο της, αντί να
υποβαθμιστεί και άλλο», αναφέρει. Σε αυ-
τήν την κατεύθυνση ο Κοτζιάς καλεί την
κυβέρνηση «μαζί με χώρες όπως το Ισ-
ραήλ και η Σερβία, να αναλάβει πρωτοβου-
λία διαμεσολάβησης ...να στηρίξει κάθε
ουσιαστική προσπάθεια ορθολογικής και
δίκαιης ειρηνικής αρχιτεκτονικής ασφάλει-
ας στην Ευρώπη». Συμφωνεί με τις κυρώ-
σεις ΝΑΤΟ-ΕΕ κατά της Ρωσίας και επαυ-
ξάνει λέγοντας ότι «η Ελλάδα όφειλε να
ζητήσει χρηματοδοτικά αντισταθμίσματα».
Τέλος, καλεί την κυβέρνηση «να στηρίξει
εκ νέου τον EastMed».

Ο Κοτζιάς επικαλείται την ειρήνη, το διε-
θνές δίκαιο και το εθνικό συμφέρον σαν
αφετηρία του, σαν όλα αυτά να ταυτίζον-
ται μεταξύ τους αλλά στην πραγματικότη-
τα ψάχνει να κάνει την εκστρατεία του Μη-
τσοτάκη πιο αποτελεσματική. Μια τέτοια
αντιμετώπιση, κρυμμένη, κάτω από το πέ-
πλο της διπλωματίας, δεν έχει να κάνει τί-
ποτε ούτε με την ειρήνη ούτε με το δίκαιο.
Δεν μπορεί κανείς να θυμάται επιλεκτικά
την τουρκική εισβολή στην Κύπρο αλλά να
ξεχνάει το ελληνικό πραξικόπημα του Σαμ-
ψών που προηγήθηκε με στόχο να γκρεμί-
σει την εκλεγμένη κυβέρνηση και να προ-
χωρήσει στην «ένωση» με την Ελλάδα εξα-

φανίζοντας τους τουρκοκύπριους. Όπως
περίπου ο Πούτιν αξίωσε την ανατροπή
της κυβέρνησης Ζελένσκι λέγοντας λίγο
πολύ ότι όλοι οι Ουκρανοί είναι Ρώσοι. Και
δεν μπορεί κανείς να μιλάει για πρωτοβου-
λίες «ειρήνευσης» μαζί με το κράτος του
Ισραήλ που πνίγει κάθε μέρα την Παλαιστί-
νη και βέβαια μαζί με τον αμερικανικό ιμ-
περιαλισμό που το στηρίζει.

Πολεμοχαρής
Μια τέτοια «αναβαθμισμένη» επιθετική

διπλωματία δεν έχει σαν πραγματικό στό-
χο την ειρήνη ούτε στην Ουκρανία ούτε
στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά την επι-
κράτηση του ελληνικού καπιταλισμού στον
ανταγωνισμό του με τον τουρκικό για το
ποιος είναι η κυρίαρχη δύναμη στην περιο-
χή. Και γι’ αυτό είναι εξίσου πολεμοχαρής
και επικίνδυνη με την πολιτική της ΝΔ. 

Όμως αυτή είναι η μια όψη της δήθεν
«φιλειρηνικής» διπλωματίας. Η άλλη είναι
αυτή για την οποία μιλάει στο άρθρο της η
Διαμαντοπούλου. Φέρνοντας σαν παρά-
δειγμα την γαλλογερμανική συνεργασία
που ακολούθησε το τέλος του Β’ ΠΠ μετά
από αιώνες γαλλογερμανικών πολέμων,
κάνει λόγο για την «ανάγκη μιας νέας εθνι-
κής στρατηγικής» σε μια «νέα εποχή», που
όμως θυμίζει έντονα την εποχή της κυβέρ-
νησης Σημίτη: 

«Το 1999 η Ελλάδα πέτυχε τη Συμφωνία
του Ελσίνκι... Κατέθεσε ένα στρατηγικό
σχέδιο όπου συνέδεε εθνικούς, κυπρια-
κούς, ευρωπαϊκούς και τουρκικούς στό-
χους… η Κύπρος έγινε μέλος της Ε.Ε. χω-
ρίς την επίλυσή του κυπριακού... Η ενερ-
γειακή απεξάρτηση της Ευρώπης από τη
Ρωσία σημαίνει ότι χρειάζονται νέες οδεύ-
σεις. Η σημερινή συζήτηση αφορά συγ-
κρούσεις, διαφωνίες, μεταναστευτικές ρο-
ές, κινήσεις πολεμικών πλοίων. Θα μπο-
ρούσε να αφορά κρουαζιερόπλοια, δεξα-

μενόπλοια για LNG, μεσογειακά ναυπη-
γεία, πολλαπλούς αγωγούς με τη συνερ-
γασία τεχνικών εταιρειών της Μεσογείου,
κοινούς κανόνες λειτουργίας, συνεργασίες
πολυτεχνείων. Όνειρα για φοιτητές και όχι
εφιάλτες για στρατιώτες…».

Μόνο που η «ειρήνη» της καπιταλιστικής
παγκοσμιοποίησης που υπόσχονταν η σο-
σιαλδημοκρατία στα τέλη του 20ου αιώνα
ανήκει οριστικά στο παρελθόν. Αυτό που
αναδεικνύεται ξεκάθαρα στη σημερινή
συγκυρία είναι ότι ο οικονομικός καλπα-
σμός που ακολούθησε την κατάρρευση
του ανατολικού μπλοκ οδήγησε τελικά
στην όξυνση των ιμπεριαλιστικών ανταγω-
νισμών και όχι στο ξεπέρασμά τους. Όχι
ότι η περίοδος της «γαλλογερμανικής συμ-
μαχίας» που οδήγησε στην ΕΟΚ ήταν μια
«ειρηνική» περίοδος. Δεν θα μπορούσε να
υπάρξει χωρίς τον Ψυχρό Πόλεμο και το
τείχος του Βερολίνου. 

Οι λεγόμενες «win-win» διεθνείς συνερ-
γασίες που ακολούθησαν την πτώση του
Τείχους όξυναν ξανά τις αντιθέσεις. Η οι-
κονομική και παραγωγική αλληλεξάρτηση
ΗΠΑ-Κίνας σήμανε την οικονομική γιγάν-
τωση της δεύτερης και την επιστροφή των
ΗΠΑ σε ψυχροπολεμικές πρωτοβουλίες
όπως το ΑUCUS στον Ειρηνικό. Η οικονο-
μική και ενεργειακή αλληλεξάρτηση της
ΕΕ με την Ρωσία μετατρέπεται σήμερα σε
εισβολές και κυρώσεις. Η Γερμανία επανε-
ξοπλίζεται.  

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο η περίοδος
της σχετικής σύσφιξης των σχέσεων Ελλά-
δας και Τουρκίας, όσο ειλικρινής και να
ήταν από την πλευρά των λαών για παρά-
δειγμα στους σεισμούς του 1999, άλλο τό-
σο ανειλικρινής ήταν από τους τούρκους
και έλληνες διπλωμάτες όπως η κ. Διαμαν-
τοπούλου.

Συνέχεια στη σελ. 19

Ο Κοτζιάς με τον Νετανιάχου το 2015 στην Ιερουσαλήμ. Τώρα προτείνει το Ισραήλ ως μεσολαβητή 
μαζί με την Ελλάδα στον πόλεμο της Ουκρανίας

Πανελλαδική εκδήλωση-συζήτηση με θέμα
«Πώς παλεύουμε και πως σταματάμε τον πό-

λεμο» οργανώνει το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμ-
μα την Πέμπτη 24 Μαρτίου στις 7μμ στη Νομική
Αθήνας, ένα μήνα ακριβώς από τη ρωσική εισβο-
λή στην Ουκρανία, με ομιλητές τον Πάνο Γκαργ-
κάνα, διευθυντή της εφημερίδας Εργατική Αλλη-
λεγγύη, τον Λέανδρο Μπόλαρη, συγγραφέα του
βιβλίου «Ουκρανία - Σταυροδρόμι ιμπεριαλιστι-
κών ανταγωνισμών» και τον Σωτήρη Κοντογιάννη,
δημοσιογράφο.

H συζήτηση, ανήμερα των κρίσιμων συνεδριά-
σεων του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στις Βρυξέλλες, έχει
σαν στόχο να θέσει τα ερωτήματα και να αναζη-
τήσει τις απαντήσεις σε μια σειρά από κρίσιμα
ζητήματα που αφορούν στις εξελίξεις στην Ου-
κρανία, στον ρόλο των ιμπεριαλιστικών ανταγωνι-
σμών, στην ελληνική εμπλοκή και τι στάση χρει-
άζεται να κρατήσει το εργατικό κίνημα και η Αρι-
στερά στην Ελλάδα και διεθνώς – αλλά και να θέ-
σει το πλαίσιο για την οργάνωση ενός μαζικού
αντιπολεμικού κινήματος. 

Τη συζήτηση μπορείτε να παρακολουθήσετε
ζωντανά στη Νομική ή διαδικτυακά μέσω zoom
αν είστε εκτός Αθήνας:

(https://tinyurl.com/stoppolemo) 
Συλλογική παρακολούθηση και συμμετοχή στην

συζήτηση διαδικτυακά οργανώνεται στα εξής ση-
μεία: 
Θεσσαλονίκη: Πολυχώρος ΕΝΕΚΕΝ, 
Προξένου Κορομηλά 37
Βόλος: Αρχιτεκτονική, αίθουσα Ζ’
Γιαννενα: Πυρσινέλλα 6, 3ος όροφος
Ηράκλειο: καφέ Μαρίνα (λιμάνι)
Ξάνθη: καφέ Βυζάντιο
Πάτρα: καφέ Αμπέρτο
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KEΡΑΤΣΙΝΙ

Επιμένουμε
μαχητικά

Εκλογές για την ανάδειξη νέου ΔΣ
και αντιπροσώπων στην ΠΟΕ-

ΟΤΑ έγιναν στις 15-16 Μάρτη στο
Σωματείο Εργαζόμενων του Δήμου
Κερατσινίου-Δραπετσώνας. Η Ενωτι-
κή Πρωτοβουλία Εργαζομένων κερ-
δίζει μία έδρα στο νέο ΔΣ.

Ο Δημήτρης Αργυροκαστρίτης,
συμβασιούχος covid και υποψήφιος
του σχήματος, μας σχολίασε το απο-
τέλεσμα. «Οργανώσαμε μια προεκλο-
γική καμπανια με συνεχείς εξορμή-
σεις στους χώρους του δήμου, πα-
ρουσιάζοντας τις θέσεις και τις από-
ψεις της παράταξής μας για να αλλά-
ξουμε τα πράγματα και στο Σύλλογο
και στο κίνημα, να προχωρήσουμε
δηλαδή με πιο αγωνιστικούς ρυθ-
μούς για τις διεκδικήσεις μας και ειδι-
κά απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση.
Με κέντρο το παράδειγμα της CO-
SCO που είναι κομμάτι του Κερατσι-
νίου και μας δίνει έμπνευση για τον
τρόπο που δίνονται οι μάχες, ότι όσο
πιο δυνατά και οργανωμένα είναι τα
σωματεία, τόσο πιο πολύς κόσμος
συμμετέχει στις διαδικασίες τους και
τόσο μεγαλύτερη δύναμη έχουν για
να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις
που να είναι και νικηφόρες.

Στο προσκήνιο
Με αυτό το πλαίσιο κατεβήκαμε

γνωρίζοντας από την αρχή ότι έχου-
με ένα μικρό ψηφοδέλτιο με δυσκο-
λία στο να αποκτήσει πολλές έδρες
μέσα στο ΔΣ. Παρόλα αυτά η μία
έδρα που κερδίσαμε μάς δίνει τη δυ-
νατότητα να είμαστε στο προσκήνιο
του σωματείου, ορατοί στους συνα-
δέλφους και με όλα τα ζητήματα
ανοιχτά για να παλέψουμε. Οι συμ-
βασιούχοι covid είναι στην πρώτη
γραμμή του αγώνα στους δήμους
αυτή τη στιγμή, διεκδικώντας τη μο-
νιμοποίηση. Η επίθεση στα ΒΑΕ προ-
σωρινά έχει κι αυτή παγώσει και συ-
ζητάμε με τους συναδέλφους ότι
πρέπει να είμαστε σε μια εγρήγορση
και αγωνιστική ετοιμότητα για να μην
αφήσουμε καμιά απόπειρα αποχαρα-
κτηρισμού του κλάδου. Το ζήτημα
των προσλήψεων είναι επίσης μεγά-
λο. Το ίδιο ισχύει με το θέμα των αυ-
ξήσεων που μια δεκαετία τώρα οι μι-
σθοί είναι καθηλωμένοι ενώ η ακρί-
βεια θερίζει σε όλα τα αγαθά.

Εμείς διατηρούμε την αυτοπεποί-
θησή μας ότι θα συνεχίσουμε να εί-
μαστε στον αγώνα και στο σωματείο
και στο κίνημα. Οι θέσεις στο ΔΣ εί-
ναι ένα από τα όπλα που έχουμε στη
φαρέτρα μας. Συνεχίζουμε και μαζί
με τους συναδέλφους που εκλέχτη-
καν θα πρωτοστατήσουμε για να
διεκδικήσουμε όλα όσα αφορούν
τους εργαζόμενους».

Αργά το απόγευμα της Τρίτης 22 Μάρτη αναμένονταν τα εκλογικά αποτελέσματα
στα Σωματεία Εργαζόμενων στο ΓΝΑ Γεννηματάς και τον Άγιο Σάββα. Τα δυο
νοσοκομεία εγκαινίασαν μια περίοδο εκλογικών μαχών σε πολλά Σωματεία της

Υγείας, η οποία θα κορυφωθεί με τα συνέδρια της ΟΕΝΓΕ και της ΠΟΕΔΗΝ στις 7-8-9
Απρίλη και στις 25-26-27 Μάη αντίστοιχα.

Με σύνθημα «Ψηφίζουμε όπως παλεύουμε – Λεφτά για την Υγεία, Όχι για τον πόλε-
μο», οι δυνάμεις του Συντονιστικού Νοσοκομείων καλούν παντού σε ενίσχυση των σχη-
μάτων της αντικαπιταλιστικής αριστεράς που έχουν δώσει σκληρές μάχες ενάντια στη
δολοφονική πολιτική της κυβέρνησης στο ΕΣΥ. Η δράση τους έχει καθορίσει το υγει-
ονομικό αλλά και συνολικά το εργατικό κίνημα στη χώρα τα τελευταία χρόνια.

Το παράδειγμα του Συλλόγου του Άγιου Σάββα είναι το πιο χαρακτηριστικό. Με την
Ενωτική Αγωνιστική Πρωτοβουλία στην ηγεσία του, έγινε ο πιο μαχητικός και δυναμι-
κός Σύλλογος στον κλάδο σε κόντρα με όλες τις επιθέσεις των Διοικήσεων και του
Υπουργείου Υγείας. Αντίστοιχη είναι η συνεισφορά της Αγωνιστικής Πρωτοβουλίας για
την Ανατροπή στο Σύλλογο του ΓΝΑ Γεννηματάς. Οι αγωνιστές/ίστριές της συγκρού-
στηκαν με όλες τις επιλογές της κυβέρνησης και τις συνδικαλιστικές δυνάμεις που τη
στήριζαν, εξασφαλίζοντας την παρουσία του Συλλόγου σε όλες τις μάχες.

Στις 31 Μάρτη θα γίνουν οι εκλογές στην ΕΙ-
ΝΑΠ για νέο ΔΣ και αντιπροσώπων στην ΟΕΝ-

ΓΕ, στις οποίες κατεβαίνει το Ενωτικό Κίνημα για
την Ανατροπή. Από το Συντονιστικό Νοσοκομείων
συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο για το νέο ΔΣ οι
Χρίστος Αργύρης, ακτινοδιαγνώστης ΓΝΑ Γεννη-
ματάς, Θένια Ασλανίδη, ειδικευόμενη Γενικής Ια-
τρικής Ερυθρός, Αργυρή Ερωτοκρίτου, παθολό-
γος ΓΝΑ Γεννηματάς και Κώστας Καταραχιάς,
ακτινοδιαγνώστης ΓΝ Έλενα Βενιζέλου, ενώ για
την Εξελεγκτική Επιτροπή ο Τάσος Γρίβας, παθο-
λόγος-ογκολόγος ΓΝ Άγιος Σάββας.

Όπως αναφέρει η διακήρυξη του σχήματος:
«Από την πρώτη στιγμή της πανδημίας εναντιωθή-
καμε στην υποταγή και τη συναίνεση ακόμη και
όταν η κυβέρνηση απολάμβανε τη στήριξη του
συνόλου της κοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης και
των συνδικαλιστικών παρατάξεων που αναφέρον-
ται σε αυτήν. Όπως τον Μάρτιο 2020 που υπογρά-
ψαμε και δημοσιοποιήσαμε κείμενο αμφισβήτησης
των επιλογών της κρατικής επιτροπής «ειδικών»
και εναντίωσης στα αστυνομοκρατικά μέτρα της
κυβέρνησης Μητσοτάκη που δεν εξυπηρετούσαν
υγειονομικά κριτήρια παρά άλλες σκοπιμότητες.
Καθορίσαμε επανειλημμένα με τις προτάσεις μας
στην ΟΕΝΓΕ και στην ΕΙΝΑΠ τις αγωνιστικές απο-
φάσεις όλου του προηγούμενου διαστήματος, ιδι-
αίτερα από τον Απρίλιο του 2020 έως και σήμερα.

Το τραγικό εξάμηνο Νοέμβριος 2020 – Απρίλιος
2021 αποκαλύψαμε τις εγκληματικές κυβερνητι-
κές ευθύνες για χιλιάδες αδικαιολόγητους θανά-
τους με αποτέλεσμα τις εκδικητικές απολύσεις,
την εκστρατεία προπαγανδιστικής λάσπης και τις
διώξεις ενάντια σε νοσοκομειακούς γιατρούς που
συσπειρώνονται στο Ενωτικό Κίνημα για την Ανα-
τροπή σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις.
Η εκδικητική απόλυση του συναδέλφου Κ. Κατα-
ραχιά σηματοδότησε αυτήν την αισχρή κυβερνητι-
κή στάση και ξεσήκωσε ένα ολόκληρο κίνημα συμ-
παράστασης στους αγωνιζόμενους υγειονομικούς
και σε όλο τον λαό. 

Δυστυχώς δικαιωθήκαμε απόλυτα: από τον Νο-
έμβριο του 2020 έως σήμερα έχουμε χιλιάδες θα-
νάτους που θα μπορούσαν να έχουν αποτραπεί,
ενώ συνεχίζεται η χυδαία κυβερνητική επίθεση
ενάντια στα πιο στοιχειώδη δικαιώματα των υγει-
ονομικών.

Από το φθινόπωρο του 2021 επιμείναμε πως
χρειάζεται πλέον απεργιακός πανυγειονομικός
αγώνας διαρκείας και μετωπική σύγκρουση με την
κυβέρνηση για να αποτραπούν και άλλες χιλιάδες
θάνατοι και η βίαιη ιδιωτικοποίηση των πάντων.
Επισημάναμε πως ο απεργιακός αγώνας των υγει-
ονομικών για προσλήψεις – μισθούς – ΒΑΕ – άρση
των αναστολών εργασίας – δικαιώματα των νέων
γιατρών συνδέεται με τον αγώνα όλου του λαού
για δημόσια, δωρεάν, υψηλής ποιότητας περίθαλ-
ψη. Επισημάναμε πως, όταν μια αδίστακτη κυβέρ-
νηση ασκεί αυτή την ανάλγητη ταξική πολιτική, η
μοναδική απάντηση από το υγειονομικό κίνημα και
τον αγωνιζόμενο λαό πρέπει να είναι το αίτημα
της ανατροπής αυτής της κυβέρνησης και κάθε
κυβέρνησης που υιοθετεί την ίδια στρατηγική». 

Ακολουθούν στις 5-6 Απρίλη οι εκλογές
στο Σωματείο Εργαζόμενων στο Αγία

Όλγα για την ανάδειξη νέου ΔΣ και αντιπρο-
σώπων στην ΠΟΕΔΗΝ. Η Αγωνιστική Πρωτο-
βουλία για την Ανατροπή κατεβαίνει στις
εκλογές για δεύτερη φορά. Ο Μιχάλης Βερ-
βέρης, υποψήφιος του σχήματος, μας είπε:

«Οι μάχες που έχουμε μπροστά μας είναι
πολλές και μεγάλες και χρειαζόμαστε ένα
Σωματείο που να είναι μπροστά. Το να μην
απολυθούν οι συνάδελφοι σε αναστολή, να
μην απολυθούν οι συνάδελφοι ΣΟΧ σε σίτι-
ση και φύλαξη των οποίων η σύμβαση λήγει
το Μάη για να έρθουν οι εργολάβοι όπως
στην καθαριότητα, είναι μέτωπα που έχουμε
να τα παλέψουμε. Το ίδιο ισχύει για όλα όσα
σχεδιάζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και ο
Πλεύρης με τα απογευματινά χειρουργεία
που θα τα πληρώνουν οι ασθενείς, με την εί-
σοδο ιδιωτών γιατρών, γενικά με όλες τις
αποφάσεις που χτυπούν και ιδιωτικοποιούν
το ΕΣΥ.

Και έχουμε να τα παλέψουμε, όπως στον
Άγιο Σάββα και αλλού, οργανωμένα, απερ-
γιακά, με επιτροπές αγώνα, με συμπαράστα-
ση. Μέχρι σήμερα η ηγεσία του Σωματείου
μας ήταν στην καλύτερη των περιπτώσεων
κατώτερη των περιστάσεων, παρά τη διάθε-
ση των συναδέλφων για αγωνιστική απάντη-
ση. Το έδειξαν οι τελευταίες κινητοποιήσεις
που έγιναν στο νοσοκομείο, μετά την παραί-
τηση όλων των ειδικευόμενων γιατρών από
τη Β’Παθολογική, αλλά και την ΕΔΕ που ξε-
κίνησε η Διοίκηση στην διευθύντρια του
οφθαλμολογικού επειδή αποφάσισε ότι θα
χειρουργήσει εκτός λίστας ανθρώπους με
πολύ σοβαρό πρόβλημα που θα έχαναν την
όρασή τους, ανάμεσα στους οποίους ήταν κι
ένας άστεγος.

Αυτά προκάλεσαν έκρηξη στο νοσοκομείο
με μια μεγάλη συνέλευση-παράσταση δια-

μαρτυρίας στη Διοίκηση και, μέσα σε σύντο-
μο χρονικό διάστημα, με μια δεύτερη μεγά-
λη συγκέντρωση στην πύλη με τη συμμετο-
χή φορέων της γειτονιάς που ήρθαν για
συμπαράσταση. Ήταν από τις ελάχιστες φο-
ρές που το Σωματείο αναγκάστηκε να κινη-
θεί πιο δυναμικά, ακριβώς γιατί η πίεση από
τους συναδέλφους ήταν μεγάλη. Το γεγο-
νός δε ότι πάρθηκε πίσω η ΕΔΕ, έδειξε ότι οι
κινητοποιήσεις έχουν αποτέλεσμα.

Αυτό το μήνυμα θέλουμε να στείλουμε
ως Αγωνιστική Πρωτοβουλία για την Ανα-
τροπή με τη συμμετοχή μας στις εκλογές.
Είναι κάτι που το έχουμε υποστηρίξει άλλω-
στε τόσο με την παρουσία μας σε όλες τις
απεργίες και κινητοποιήσεις τα τελευταία
χρόνια όσο και με τη διαρκή προσπάθειά
μας να οργανώνουμε τους αγώνες μέσα
στο νοσοκομείο».

Λ.Β.

ΕΙΝΑΠ

ΑΓ.ΟΛΓΑ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Ψηφίζουμε αγωνιστικά



Τη σκυτάλη παίρνει στις 30 Μάρ-
τη το Σωματείο Εργαζόμενων
στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης.

Στις εκλογές συμμετέχει η Αγωνιστική
Πρωτοβουλία για την Ανατροπή. Η
Αφροδίτη Σταϊνού, συμβασιούχος νο-
σηλεύτρια με το πρόγραμμα των
4000 του ΟΑΕΔ και υποψήφια του
σχήματος, μας είπε:

«Το πρόγραμμά μας τρέχει εδώ και
πέντε χρόνια και συνεχώς ανανεώνε-
ται. Καλύπτουμε πάγιες και διαρκείς
ανάγκες όλο αυτό το διάστημα, αλλά
αρνούνται τη μονιμοποίησή μας. Την
ίδια ώρα στα νοσοκομεία επικρατεί
ένα χάος, δεν μπορώ να το περιγρά-
ψω. Υπάρχουν πολλές ελλείψεις προ-
σωπικού και ο φόρτος εργασίας είναι
πολύς μεγάλος. Οι αναστολές είναι
επίσης ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα,
τόσο για μας με τα κενά που έχουν
δημιουργήσει, όσο και για τους ίδι-
ους τους εργαζόμενους που βρίσκον-
ται εκτός συστήματος χωρίς μισθό.

Ο κορονοϊός συνεχίζει να θερίζει κι
εμείς καλούμαστε συνεχώς να καλύ-
πτουμε κενά, να αλλάζει το πρόγραμ-
μά μας για να λειτουργήσει το νοσο-
κομείο. Προφανώς όλο αυτό έχει συ-
νέπειες στην παροχή των υπηρεσιών.
Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύ-
τερο μπορούμε για τους ασθενείς
μας, αλλά με τόσες ελλείψεις προσω-
πικού είναι πολύ δύσκολο. Ειδικά τώ-
ρα που δεν επιτρέπονται τα επισκε-
πτήρια, η κατάσταση γίνεται ακόμα
χειρότερη. Οι συνοδοί πάντα βοηθού-
σαν σε κάποια πράγματα, τα οποία
φυσικά θα έπρεπε να τα προσφέρου-
με εμείς αλλά ήταν αδύνατον αφού
δεν έφτανε το προσωπικό. Θέλω να
πω ότι ο κόσμος σίγουρα το βιώνει
όλο αυτό πολύ πιο έντονα στην ποι-
ότητα της περίθαλψής του.

Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε δώσει -
και συνεχίζουμε να δίνουμε καθημερι-
νά- μάχες για μονιμοποιήσεις, προσ-
λήψεις προσωπικού, ενίσχυση του
ΕΣΥ. Εμείς οι ΟΑΕΔ δώσαμε και τη
μάχη για να ενταχτούμε στο Σωμα-
τείο. Όταν ξεκινήσαμε, δεν μας δέ-
χονταν και μου είχε κάνει μεγάλη εν-

τύπωση τότε. Με αγώνα καταφέραμε
να γίνουμε μέλη και να μπορούμε πλέ-
ον να είμαστε και υποψήφιοι. Η Αγωνι-
στική Πρωτοβουλία έπαιξε ρόλο σε
αυτό. Ήταν πάντα πολύ κοντά σε
όλους τους συμβασιούχους, στήριξε
την προσπάθειά μας να γραφτούμε
στο Σωματείο κι αυτός ήταν και ένας
λόγος που ήθελα να συμμετέχω μαζί
τους. Ήταν πολύ σημαντικό να συνδι-
καλιστούμε για να μπορούμε κι εμείς
να αγωνιστούμε και να διεκδικήσουμε
κάποια πράγματα μαζί με όλους τους
εργαζόμενους. Ήταν επίσης σε όλους
τους αγώνες.

Είμαστε όλοι απαραίτητοι
Γι’ αυτό χρειάζεται να τη στηρίξου-

με. Θέλουμε ένα σωματείο που να εί-
ναι κοντά στους εργαζόμενους και τις
διεκδικήσεις μας. Όλοι έχουμε δι-
καίωμα να παλεύουμε για την υγεία
και τους ασθενείς μας. Είμαστε όλοι
απαραίτητοι στο ΕΣΥ».

«Η παράταξη μας, η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ,
έπαιξε πρωτοπόρο ρόλο στο σωμα-
τείο μας», αναφέρει η διακήρυξη του
σχήματος. «Ενωτικά πάντα, αλλά αιχ-
μηρά, καλώντας πάντα την υπόλοιπη
Αριστερά, προσπαθήσαμε να μην χα-
θεί ούτε μια ώρα στάσης εργασίας,
οργανώσαμε και πρωτοστατήσαμε σε
κάθε απεργία και κινητοποίηση, στην
πύλη του νοσοκομείου μας, στις ΥΠΕ
και το ΥΜΑΘ, στα καραβάνια της υγεί-
ας κάθε Σεπτέμβρη και στις πανελλα-
δικές συγκεντρώσεις της Αθήνας. 

Ταχτήκαμε καθαρά από την πρώτη
στιγμή υπέρ της μονιμοποίησης όλων
των συμβασιούχων, σταθήκαμε στο
πλευρό των επικουρικών συναδέλφων
μας που η κυβέρνηση δεν έδωσε την
αυτοδίκαια ετήσια παράταση, στηρί-
ξαμε τους ειδικευόμενους που κινη-
τοποιήθηκαν πέρυσι ενάντια στις με-
τακινήσεις και δώσαμε τη μάχη ενάν-
τια στις αναστολές χωρίς μισόλογα.

Στηρίξαμε τη δράση  του Συντονι-
στικού Νοσοκομείων όπως η καμπά-

νια ενάντια στη δίωξη του Κώστα Κα-
ταραχιά. Οργανώσαμε αντιφασιστι-
κές και αντιρατσιστικές κινητοποι-
ήσεις με τη συμμετοχή του σωματεί-
ου για την καταδίκη των νεοναζί και
πάντα συνδέοντας αυτή τη μάχη με
τους πρόσφυγες και τους μετανά-
στες για ελεύθερη πρόσβασή τους
στο ΕΣΥ, για ίσα δικαιώματα στην εκ-
παίδευση, τον εμβολιασμό. Αναδείξα-
με το ζήτημα του σεξισμού και της
γυναικείας καταπίεσης οργανώνον-
τας την απεργιακή 8 Μάρτη, συντα-
χτήκαμε με το κίνημα ενάντια στην
κλιματική αλλαγή και τώρα ενάντια
στον πόλεμο.

Στοχοποιηθήκαμε για τη δράση μας
όταν η διοίκηση του Ιπποκράτειου ξε-
κίνησε ΕΔΕ εις βάρος του εκπροσώ-
που μας στο ΔΣ Γιάννη Κούτρα για
συνδικαλιστική παρέμβασή του ως αν-
τιπρόεδρος της ΕΝΙΘ υπέρ των προ-
σφύγων, αλλά με τη στήριξη των συ-
ναδέλφων και του σωματείου και μετά
από μια μαζική συγκέντρωση αναγκά-
σαμε τη διοίκηση σε υποχώρηση».

Το ψηφοδέλτιο της Αγωνιστικής
Πρωτοβουλίας για την Ανατροπή
Για ΔΣ Σωματείου, ΕΔΟΘ:

ΚΑΠΗΣ ΠΑΡΗΣ,
επιμελητής Β’ οφθαλμολογικό
ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, 
επιμελητής Α’ ακτινολογικό
ΣΚΟΡΔΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ, 
νοσηλεύτρια Εξωτερικά Ιατρεία
ΣΟΥΝΔΟΥΛΟΥΝΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ, 
επιμελήτρια Β’ ΜΕΘ covid
ΣΠΑΝΟΥ ΜΙΝΑ, 
συμβασιούχος ΟΑΕΔ ακτινολογικό
ΣΤΑΪΝΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, 
συμβασιούχος ΟΑΕΔ Β’ ΠΠ

Για ΠΟΕΔΗΝ:

ΣΚΟΡΔΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ, 
νοσηλεύτρια Εξωτερικά Ιατρεία
ΣΠΑΝΟΥ ΜΙΝΑ, 
συμβασιούχος ΟΑΕΔ ακτινολογικό
ΣΤΑΪΝΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, 
συμβασιούχος ΟΑΕΔ Β’ ΠΠ
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Χτίζουμε το σωματείο
eFOOD

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Νέα γενική συνέλευση πραγματοποίησε τη Δευτέρα 21/3 το νε-
οσύστατο σωματείο εργαζομένων στην e-Food. 

Η πρόσφατη νομική πιστοποίηση του σωματείου είναι ένα βήμα
το οποίο χρειάζεται να σημάνει μαζική εγγραφή σε αυτό των ερ-
γαζομένων, από τους διανομείς που έδωσαν τη νικηφόρα μάχη
τον περασμένο Σεπτέμβρη μέχρι και όλο το προσωπικό. Στη συνέ-
λευση που είχε κληθεί ως διαδικασία που θα όριζε και χρονοδιά-
γραμμα για τις πρώτες εκλογές του σωματείου ανακοινώθηκε ότι
ο χρόνος για τη διενέργεια εκλογών παρατείνεται. Λόγος για αυτή
την εξέλιξη είναι κυρίως ότι πλέον η ΣΒΕΟΔ, ομοιοεπαγγελματικό
σωματείο διανομέων με ηγεσία που αναφέρεται στις δυνάμεις της
αυτονομίας, πέρασε από την οριακά καταγγελτική στάση απέναντι
στο σωματείο στη συμμετοχή και στήριξη σε αυτό. Είναι μια καλή
εξέλιξη, που χρειάζεται όμως να συνοδευτεί από μια τεράστια
καμπάνια συμμετοχής στην Πανεργατική Απεργία στις 6 του Απρί-
λη. Άλλωστε, τα αιτήματα των εργαζομένων που συζητήθηκαν στη
συνέλευση μπορούν να κερδηθούν όπως ξέρει ήδη ο καθένας και
η καθεμιά της τάξης μας, με απεργίες. Έτσι θα αναγκαστεί σε
υποχώρηση η μπλαζέ και εξοργιστική στάση της εταιρείας, όπως
περιγράφηκε από την ενημέρωση που έκανε η προσωρινή διοι-
κούσα επιτροπή. Αποφασίστηκε μια πιο ανοιχτή λειτουργία συνε-
δριάσεων το επόμενο διάστημα με ανοιχτές ανακοινώσεις από νω-
ρίς για το χώρο και το χρόνο ώστε να συμμετέχουν όλο και περισ-
σότεροι εργαζόμενοι.

Βασίλης Μυρσινιάς, εργαζόμενος στον επισιτισμό, Καμαριέρα

και στα Χανιά
Την περασμένη Πέμπτη είχαμε τις εκλογές και την ανάδειξη του

πρώτου Δ.Σ στο Σωματείο Εργαζομένων στην e-food νόμου
Χανίων που μόλις ιδρύθηκε! 

Τα εμπόδια πολλά, όπως η παράνομη απόλυση μετανάστη συνα-
δέλφου ιδρυτικού μέλους του Σωματείου, η προσπάθεια να δημι-
ουργήσουν από τα πάνω κλίμα τρομοκρατίας στοχεύοντας συγκε-
κριμένους συναδέλφους μόνο μέλη του Σωματείου, και πολλά άλ-
λα. Τα καταφέραμε όμως. Όχι μόνο με τις δικές μας δυνάμεις αλ-
λά με την βοήθεια και την αλληλεγγύη των δύο Σωματείων Αθήνας
και Θεσσαλονίκης που μας στήριξαν. Τώρα μπορεί να είμαστε τρία
Σωματεία, όμως το επόμενο διάστημα περιμένουμε την ίδρυση του
Σωματείου στο Ηράκλειο με το οποίο έχουμε επαφή και έχουμε αν-
ταλλάξει απόψεις από κοντά, αλλά γνωρίζω ότι γίνονται πράγματα
και σε άλλες περιοχές. Τα προβλήματα που μας έχει φορτώσει ο
νόμος Χατζηδάκη και πολλά που η εταιρεία αρνείται να λύσει έφε-
ραν περισσότερους συναδέλφους κοντά στην άποψη ότι πρέπει να
πάμε μαζί. Όχι μόνο τοπικά, αλλά και σε στενή συνεργασία με τα
άλλα Σωματεία και με όσα έρθουν στην πορεία, γιατί τα προβλήμα-
τα είναι κοινά, όπως τα βαρέα ένσημα που δεν υπάρχουν σε έναν
κλάδο που χάνει ανθρώπους λες και είναι στην πρώτη γραμμή της
μάχης. Έχουμε πολλά να αντιμετωπίσουμε αλλά είμαστε αισιόδο-
ξοι γιατί έχουμε την έμπρακτη αλληλεγγύη του κόσμου! Το επόμε-
νο ραντεβού μας είναι η απεργία στις 6 Απρίλη.

Μανόλης Παπουτσάκης, 
ιδρυτικό μέλος Σωματείου Εργαζομένων στην e-food νομού Χανίων

Απεργιακή 8 Μάρτη στη Θεσσαλονίκη. Φωτό: Ευκλείδης Μακρόγλου

19/3, Αθήνα, Διεθνής μέρα δράσης ενάντια στο ρατσισμό.
Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Μαζικό ΟΧΙ στον     π    
Μαζική, δυναμική, οργισμένη και

πολύχρωμη ήταν στις 19 Μάρτη
στην Αθήνα, η κινητοποίηση κατά

του ρατσισμού και του πολέμου που κά-
λεσαν η ΚΕΕΡΦΑ, το ΕΚΑ, συνδικάτα,
πρόσφυγες από τα στρατόπεδα, κοινότη-
τες μεταναστών, φοιτητικοί σύλλογοι, μα-
θητές σχολείων, καλλιτέχνες ενώ μαζί
τους ενώθηκε και το Αντιφασιστικό Φεστι-
βάλ Παραστατικών Τεχνών του θεάτρου
ΕΜΠΡΟΣ. Η κινητοποίηση ξεκίνησε από
τα Χαυτεία στην Ομόνοια, πλημμύρισε τη
Σταδίου και βάδισε προς το Σύνταγμα.

Η συγκέντρωση άνοιξε με τη δημοσιο-
γράφο Ίνγκεμποργκ Μπέγκελ να παρου-
σιάζει το Ολλανδικό συγκρότημα Ρομά
μουσικής BALKANARY and friends. Τους
χαιρετισμούς άνοιξε η Φαντία Φεϊζί, προ-
σφύγισσα από το Αφγανιστάν από το
στρατόπεδο της Ριτσώνας και στη συνέ-
χεια τον λόγο πήραν ο Μπερνάρ Νσακά-
λα από την επιτροπή προσφύγων Ελαι-
ώνα, ο Κώστας Παπαδάκης, πολιτική
αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυγής, οι
ποιήτριες και ο ποιητής της ομάδας
«Απόδραση στον Λόγο και την Τέχνη»
Αδριάνα Μπιρμπίλη, Χαρίτα Μήνη και Θε-
οχάρης Παπαδόπουλος, η Χαρά Ματσού-
κα, γιατρός, από τα Κοινωνικά Ιατρεία
της Αλληλεγγύης για όλους, ο Τζαβέντ
Ασλάμ, πρόεδρος Πακιστανικής Κοινότη-
τας η «Ενότητα» και ο Σέικ Γκίας από το
Συμβούλιο Δικαιωμάτων Αποδήμων
Μπαγκλαντές. Τελευταίος μίλησε ο Πέ-
τρος Κωνσταντίνου, συντονιστής της
ΚΕΕΡΦΑ και δημοτικός σύμβουλος Αθή-
νας, αφού πρώτα έδωσε τον λόγο στον
Μοχάμαντ, προσφυγόπουλο από τη Συ-
ρία. Ακολούθησε θεατρικό δρώμενο από
μαθητές του Καλλιτεχνικού Σχολείου
Αθήνας υπό τον ήχο των κρουστών των
Quilombo.

Στην κεφαλή της πορείας μπήκε το πα-
νό της ΚΕΕΡΦΑ «Όχι στον Πόλεμο –
Ανοίξτε τα σύνορα για όλους τους πρό-
σφυγες», ενώ ανάρπαστα έγιναν τα νέα
αντιπολεμικά-αντιρατσιστικά της αυτο-
κόλλητα και οι πικέτες. Εντυπωσιακά μα-
ζική ήταν η παρουσία των προσφύγων και
των κοινοτήτων μεταναστών. Με πανό
συμμετείχαν οι επιτροπές προσφύγων
από τα στρατόπεδα Ριτσώνας, Ελαιώνα
και Μαλακάσας, η Πακιστανική Κοινότητα
«η Ενότητα», το Συμβούλιο Δικαιωμάτων
Αποδήμων Μπαγκλαντές, η Κοινότητα
Μπαγκλαντές, αγωνιστές/τριες που διεκ-
δικούν δικαιοσύνη για τον Χάνταρι Χέν-
τερσον.

Πολλά ήταν τα εργατικά σωματεία και
συλλογικότητες που κατέβηκαν με τα πα-
νό τους, όπως το Εργατικό Κέντρο Αθή-
νας, οι Σύλλογοι Δασκάλων Γλυφάδας-3Β
και Αμαρουσίου, η Α-Γ  ΕΛΜΕ Αν. Αττικής
και Ε’ ΕΛΜΕ Αθήνας, οι σύλλογοι εργαζο-
μένων νοσοκομείων από τον Άγιο Σάββα,
το Γεννηματάς και το Δρομοκαΐτειο, ερ-
γαζόμενοι από το Βυζαντινό Μουσείο και
το υπουργείο Οικονομικών, οι μετανά-
στριες καθαρίστριες σχολείων Δ. Αθήνας,
το αντικαπιταλιστικό δίκτυο στον Επισιτι-
σμό-Τουρισμό «Καμαριέρα», η Εναλλακτι-
κή Παρέμβαση Δικηγόρων, το Δίκτυο
Δράσης Κοινωνικών Λειτουργών.

Φοιτητές είχαν παρουσία με το πανό
του συλλόγου ΣΔΟΚΕ του ΠΑΔΑ καθώς
και μαθητές με τα πανό από το 1ο Λύκειο
Βούλας και της ΣΕΛΕΤΕ. «Όχι στον πόλε-
μο – έξω από το ΝΑΤΟ» και «Εργάτες
Ενωμένοι Ποτέ Νικημένοι» έγραφαν τα
πανό του ΣΕΚ και της Εργατικής Αλλη-
λεγγύης, ενώ με πανό συμμετείχαν και ο
ΣΥΡΙΖΑ, η Ανοιχτή Πόλη, η Πρωτοβουλία
Δράσης ενάντια στον υποχρεωτικό εμβο-
λιασμό και η ΟΡΜΑ.

Εκατοντάδες διαδήλωσαν μαχητικά στη Θεσσαλονίκη μετά από κάλεσμα της ΚΕΕΡ-
ΦΑ και συνδικάτων. 

Τη συγκέντρωση στο Άγαλμα του Βενιζέλου χαιρέτισαν ο Γιάννης Κούτρας, μέλος
ΔΣ του συλλόγου εργαζομένων Ιπποκράτειου ΓΝΘ, ο πρόεδρος της Ε’ ΕΛΜΕ Χρήστος
Ζαγανίδης, ο Νίκος Χατζάρας, μέλος ΔΣ του συλλόγου εργαζομένων Δήμου Αμπελοκή-
πων-Μενεμένης, ο Γιώργος Κρεασίδης από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και ο Μπάμπης Κουρουν-
δής από την Εναλλακτική Πρωτοβουλία Δικηγόρων Θεσσαλονίκης. Ακολούθησε πορεία
στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, με τα συνθήματα “Το ΝΑΤΟ κλείστε – τα σύνο-
ρα ανοίξτε”, “Ούτε ΝΑΤΟ, ούτε Ρωσία – κάτω τα χέρια από την Ουκρανία” και “καλοδε-
χούμενοι όλοι οι πρόσφυγες – άσυλο, χαρτιά, πόλεις ανοιχτές” να κυριαρχούν.

Στη συγκέντρωση στα Χανιά στην Πλατεία Αγοράς συμμετείχαν ο Σύλλογος Εκπαι-
δευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων (ΣΕΠΕ), η Ένωση Λειτουργών Μέσης
Εκπαίδευσης Χανίων (ΕΛΜΕ), η ΚΕΕΡΦΑ, η Κατάληψη Ρόζα Νέρα, εργαζόμενοι και ερ-
γαζόμενες. Στον χώρο αναρτήθηκαν πανό των φορέων και πανό στα αραβικά και τα αλ-
βανικά. Ομάδα διαδηλωτών συμμετείχε με αυτοσχέδιες πικέτες διεκδικώντας «STOP
στα σύνορα - STOP στον πόλεμο - STOP στην ομοφοβία». 

Στη διαδήλωση που έγινε στην Πάτρα συμμετείχαν η ΚΕΕΡΦΑ και το ΣΕΚ, η Κίνηση
υπεράσπισης δικαιωμάτων προσφύγων και μεταναστ(ρι)ών, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η συλλογικό-
τητα "Δισήνιος Ίππος" , το ΕΑΜ, η ΟΚΔΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το Μερα25 και ανένταχτος κόσμος.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η κινητοποίηση της 19 Μάρτη και στην Ξάν-
θη. Συμμετείχαν η ΕΛΜΕ Ξάνθης, o φοιτητικός σύλλογος, η Αριστερή Αγωνιστική Κίνη-
ση Εκπαιδευτικών, η  ΚΕΕΡΦΑ, το Πέλοτο και το ΚΚΕ μλ. Στα Γιάννενα στη συγκέντρω-
ση στην Περιφέρεια με πανό συμμετείχαν η Πρωτοβουλία Φοιτητών Ψυχολογίας, η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ και η ΚΕΕΡΦΑ, στο Ηράκλειο Κρήτης η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στα
Λιοντάρια, ενώ στον Βόλο στον Άγιο Νικόλαο.

19/3, Αθήνα, Διεθνής μέρα δράσης ενάντια στον ρατσισμό και τον φασισμό.

Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης, Γιώργος Πίττας
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       πόλεμο ΝΑΙ στους πρόσφυγες
«Διαδηλώνουμε σήμερα για όλους τους

πρόσφυγες και τις γυναίκες, για να έχουν
χαρτιά, περίθαλψη και σπίτια, για να πηγαίνουν
τα παιδιά στο σχολείο. Ήταν πολλοί αστυνομικοί
για να μας κυνηγήσουν αυτές τις μέρες, αλλά
σήμερα δεν φοβόμαστε. Θα συνεχίσουμε μαζί
με τα συνδικάτα, τους εκπαιδευτικούς και τους
φοιτητές», μας είπε η Κριστέλ Καμάρα Ντίντα,
από το Κονγκό. 

«Ο ρατσισμός και ο πόλεμος συνδέονται. Ο
πόλεμος γεννάει προσφυγιά και όλοι -και το
φοιτητικό κίνημα- πρέπει να είναι στον αγώνα
για να σταματήσει. Λέμε όχι στο ΝΑΤΟ, καμία
εμπλοκή στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις. Για τη
σημερινή κινητοποίηση κάναμε εξορμήσεις στις
σχολές και παρεμβάσεις μέσα στις αίθουσες,
φέραμε και μια προσφύγισσα για να μιλήσει
στους φοιτητές», δήλωσε ο Γιώργος, φοιτητής
από το ΠΑΔΑ.

«Είναι απάνθρωπος και άδικος αυτός ο πόλε-
μος. Κατεβήκαμε σήμερα γιατί πήραμε την προ-
κήρυξη που μοίρασε η ΚΕΕΡΦΑ στο Περιστέρι»,
τόνισαν η Εύα και η Καίτη, που διαδήλωναν με
δικό τους αυτοσχέδιο πλακάτ με το απαγορευτι-
κό στη βόμβα και σύνθημα “Ούτε ΝΑΤΟ, ούτε
Πούτιν”.

«Η μάχη ενάντια στον ρατσισμό και τον πόλε-
μο δεν είναι διαφορετική από τη μάχη που δίνει
η εργατική τάξη για καλύτερες συνθήκες ζωής,
για καλύτερη Υγεία και Παιδεία. Κομμάτι της τά-
ξης μας είναι και οι μετανάστες και οι πρόσφυ-
γες», υποστήριξε ο Τάκης Μοσχονάς, εργαζόμε-
νος στην ιδιωτική Υγεία, ενώ ο Γιώργος Ρόδης,
γραμματέας των εφοριακών Αττικής δήλωσε:
«Απέναντι στα όπλα και τις βόμβες των κρατών,
οι λαοί έχουν να δώσουν αλληλεγγύη. Από τη δι-
κή μας εργασία και τους φόρους αγοράζουν τα
όπλα για να πλουτίζουν λίγοι. Στην Πανεργατική
στις 6/4 χρειάζεται να είναι και οι μετανάστες
για να δείξουμε ότι όλοι είμαστε ένα ποτάμι».

«Είμαστε μόνο πέντε κοινωνικοί λειτουργοί
στη δομή του Ελαιώνα για τρεις χιλιάδες άτομα.
Σε πάνω από τους μισούς έχει απορριφθεί η αί-
τηση ασύλου και είναι χωρίς χαρτιά. Μιλάμε για
ανθρώπους με πολλές ευαλωτότητες, με παιδιά,
με ιατρικά και ψυχιατρικά προβλήματα, που
πρέπει να παίρνουν αγωγή, αλλά δεν μπορούν
να πάρουν διατροφή ούτε καθαρό νερό. Είμα-
στε δίπλα στον αγώνα τους, όχι μόνο πίσω από
ένα κοντέινερ. Η Ευρώπη κλείνει τα σύνορα σε

ό,τι πόλεμο έχει κάνει η ίδια και η Αμερική. Αυτά
που κάνει το Βέλγιο στο Κονγκό είναι χειρότερο
από πόλεμο», ανέφερε ο Νίκος Χατζάκης από το
Δίκτυο Δράσης Κοινωνικών Λειτουργών.

«Είμαστε εδώ και από την κοινότητα του Κα-
μερούν. Κάνουμε δουλειά με μεροκάματα από
δω και από κει, χωρίς ένσημα, με πολύ λίγα λε-
φτά γιατί δεν έχουμε χαρτιά και την ίδια ώρα η
αστυνομία μας κυνηγάει. Έχω και παιδιά που
πάνε σχολείο, δεν μπορούμε να ζούμε έτσι», δή-
λωσε ο Μοντέστε Τσάφι, πρόεδρος της Κοινό-
τητας Καμερούν.

«Κάναμε εξόρμηση στο σχολείο μου και προ-
σπαθήσαμε να εξηγήσουμε ότι δεν είναι αντιφα-
σιστικός ο πόλεμος του Πούτιν. Να δεχόμαστε
όλους τους πρόσφυγες όχι μόνο τους λευκούς
χριστιανούς», τόνισε ο Άγγελος Φωτόπουλος,
μαθητής στο 1ο ΓΕΛ Νέα Ιωνίας, ενώ η Γιούλη
Κεχαΐδου, μαθήτρια στο 1ο ΓΕΛ Βούλας ανέφε-
ρε: «Η ανταπόκριση από την εξόρμηση στο σχο-
λείο μου για τις 19 Μάρτη δεν περίμενα ότι θα
ήταν τόσο θερμή. Ενώ υπήρξαν έντονες αντι-
δράσεις μέσα και έξω από το σχολείο ενάντια
σε αυτή την καμπάνια, ήταν πολύ μειοψηφικές
και έχασαν αυτή τη μάχη, κάτι που είναι μεγάλη
νίκη για ένα σχολείο στη Βούλα. Στο πανό μας
σχεδιάσαμε τους πρόσφυγες με διαφορετικά
χρώματα για να δείξουμε ότι όλοι είναι καλοδε-
χούμενοι, απ’ όποια χώρα κι αν είναι. Δεν ξεχνά-
με ότι έχουμε ταυτόχρονα να συνεχίσουμε τη
μάχη ενάντια στους φασίστες, που δύο μήνες
πριν είχαν ξυλοκοπήσει μαθητές στο άλλο λύ-
κειο της Βούλας όταν έκανε κατάληψη».

«Βγήκε η Κεραμέως στην τηλεόραση να πει
ότι θα ανοίξουν τα σχολεία για τα παιδιά από
την Ουκρανία, αλλά γι’ αυτήν τα προσφυγόπου-
λα που είναι αποκλεισμένα στα στρατόπεδα δεν
υπάρχουν. Βγήκε και ο δήμαρχος Ελληνικού
Κωνσταντάτος να διαφημίσει τις σύγχρονες
ωραιότατες δομές για τους Ουκρανούς πρό-
σφυγες. Είναι ο ίδιος που πριν λίγα χρόνια έκα-
νε ρατσιστική προπαγάνδα ότι οι πρόσφυγες
δεν έχουν θέση στο Ελληνικό, μεταφέρουν αρ-
ρώστιες, κτλ. Χρησιμοποιούν τους Ουκρανούς
πρόσφυγες για να μας πείσουν δήθεν ότι το ΝΑ-
ΤΟ και η Δύση γενικότερα είναι φιλειρηνική»,
υποστήριξε η Αναστασία Πουλουτίδου, δασκά-
λα στο 3ο Δημοτικό Ελληνικού.

Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε εδώ σή-
μερα. Είναι η ώρα με σφιγμένη τη γρο-

θιά να αγωνιστούμε όλοι μαζί ενάντια στον
ρατσισμό, τον αποκλεισμό, τα κλειστά σύνο-
ρα, για τα δικαιώματά μας. 43 χρόνια (από
τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στο Αφγανι-
στάν) αγωνιζόμαστε γι’ αυτά τα δικαιώματα
και κάθε φορά είναι όλο και περισσότεροι
άνθρωποι δίπλα μας. Αγωνιζόμαστε για
όλους τους φτωχούς και για τους πρόσφυ-
γες απ’ όπου κι αν προέρχονται, για έναν
καλύτερο κόσμο, που θα ζούμε όλοι μαζί ει-
ρηνικά χωρίς καταπίεση ανθρώπου από άν-
θρωπο. 

Φαντία Φεϊζί, προσφύγισσα 
από το Αφγανιστάν, στρατόπεδο Ριτσώνα

Οι συνήγοροι πολιτικής αγωγής στη δίκη
της Χρυσής Αυγής είμαστε κάθε χρόνο

την ημέρα αυτή στον παγκόσμιο αγώνα ενάν-
τια στον φασισμό και τον ρατσισμό, που φέ-
τος έχει περιεχόμενο και ενάντια στον άδικο
πόλεμο που γίνεται και από τις δύο μεριές.
Σήμερα σε πολλές χώρες του κόσμου και πό-
λεις της Ελλάδας, μετανάστες και Έλληνες
είναι στον δρόμο μαζί για να φωνάξουν «ανοι-
χτά σύνορα για όλους τους πρόσφυγες». Φί-
λες και φίλοι πρόσφυγες και μετανάστες εί-
μαστε μαζί σας στον αγώνα για ίσα δικαιώμα-
τα, θέλουμε κι εσάς δίπλα μας στον αγώνα
ενάντια στις αντιπροσφυγικές πολιτικές που
είναι βούτυρο στο ψωμί του φασισμού. Έναν
αγώνα που έστειλε στη φυλακή τα ναζιστικά
τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής. Έναν
αγώνα που σε λίγο καιρό ξαναρχίζει και πρέ-
πει να τον κερδίσουμε κι αυτόν.

Κώστας Παπαδάκης, πολιτική αγωγή
στη δίκη της Χρυσής Αυγής 

Είμαστε εδώ γιατί δεν θέλουμε ρατσισμό,
φασισμό και πόλεμο. Πακιστανοί, Μπαγ-

κλαντεσιανοί, Άραβες είμαστε όλοι το ίδιο
και είμαστε εργατική τάξη. Η λύση είναι να
έχουμε νομιμοποίηση. Η αστυνομία κλείνει
τους δρόμους και παίρνει εκατοντάδες άν-
τρες, γυναίκες και παιδιά, επειδή δεν έχουν
χαρτιά. Αυτές τις μέρες ο κύριος Μηταρά-
κης πηγαίνει στο Μπαγκλαντές και το Πακι-
στάν και ψάχνει φτηνούς εργάτες. Να νομι-
μοποιήσουν εμάς που υπάρχουμε εδώ. Ζή-
τω η εργατική αλληλεγγύη.

Τζαβέντ Ασλάμ, πρόεδρος της 
Πακιστανικής Κοινότητας «η Ενότητα»

Βρεθήκαμε εδώ για να αγωνιστούμε για
το καλό όλων των ανθρώπων. Εκπροσω-

πώ την επιτροπή των Κογκολέζων και γενι-
κότερα των Αφρικανών προσφύγων. Στο
στρατόπεδο του Ελαιώνα έχουμε πολλά
προβλήματα. Η κυβέρνηση προσπαθεί να
μας διαιρέσει σε Αφρικανούς και Άραβες και
τώρα θέλουν να κλείσουν το στρατόπεδο.
Σήμερα λένε ότι οι μόνοι πραγματικοί πρό-
σφυγες είναι οι Ουκρανοί. Αλλά οι πόλεμοι
είναι πραγματικοί στη Συρία, στο Αφγανι-
στάν, στο Κονγκό, στην Αφρική. Να ανοί-
ξουν τα σύνορα για όλους τους πρόσφυγες,
να δώσουν χαρτιά και στέγαση σε όλους.

Μπερνάρ Νσακάλα, 
επιτροπή προσφύγων Ελαιώνα

Τα κοινωνικά ιατρεία πάντα ήταν παρόντα
υπέρ των ευάλωτων. Υψώνουμε τη φωνή

μας ενάντια στην Ευρώπη-φρούριο, απαι-
τούμε να κλείσουν τα άθλια κέντρα κράτη-
σης που φυλακίζουν ανθρώπους για 36 μή-
νες χωρίς να έχουν κάνει κανένα αδίκημα.
Δεν εφησυχάζουμε με την καταδίκη της
Χρυσής Αυγής. Ακροδεξιές συμμορίες ακό-
μα δρουν στις γειτονιές και τα σχολειά μας.
Και βέβαια υψώνουμε τη φωνή μας ενάντια
στις ιμπεριαλιστικές εισβολές, όπως στην
Ουκρανία από τη Ρωσία που θα δημιουργή-
σει νέο κύμα προσφύγων. 

Χαρά Ματσούκα, γιατρός, εθελόντρια
από τα Κοινωνικά Ιατρεία της Αλληλεγγύης

για όλους

Ο κύριος Μηταράκης έκανε συμφωνία με
το Μπαγκλαντές για να φέρει εργάτες

από κει. Οι Μπαγκλαντεσιανοί εργάτες είμα-
στε 12.000 ήδη εδώ χωρίς χαρτιά. Νομιμο-
ποιήστε εμάς και μετά φέρτε εργάτες κι από
κει. Εμείς ήρθαμε εδώ για να δουλέψουμε
γιατί η χώρα μας είχε πρόβλημα, όχι για να
παρανομήσουμε. Η αστυνομία βλέπει σκού-
ρο χρώμα και μαζεύει κόσμο. Να σταματή-
σουν οι επιχειρήσεις σκούπα της αστυνο-
μίας. 

Σέικ Γκίας, Συμβούλιο Δικαιωμάτων 
Αποδήμων Μπαγκλαντές

19/3, Θεσσαλονίκη, Διεθνής μέρα δράσης ενάντια στον ρατσισμό και τον φασισμό. Φωτό: Έφη Γεωργακοπούλου

Φαντία Φεϊζί

Μπερνάρ Νσακάλα

Σέικ Γκίας

Κείμενα: Μάνος Νικολάου
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Οι Financial Times στο άρθρο τους με τίτλο
"I just feel broken" δημοσιοποίησαν τις ιστο-

ρίες υγειονομικών που πάλευαν στην πρώτη
γραμμή των δημόσιων νοσοκομείων, στην Αμε-
ρική, ένα χρόνο πριν. Ιστορίες μετατραυματικού
στρες, κατάθλιψης, αυτοκινητιστικών ατυχημά-
των λόγω της εξουθένωσης και η αίσθηση ενός
βίαιου και καθοριστικού τραύματος. 

Αυτό που έχει όμως ιδιαίτερη σημασία είναι
πως σύμφωνα με τους ίδιους πέρα από την κού-
ραση και την έκθεση σε εκατοντάδες θανάτους,
αυτό το οποίο ήταν καθοριστικό για την ψυχική
τους υγεία ήταν το εξής "Όταν γνωρίζεις τι
ακριβώς χρειάζεται ο ασθενής σου για να σω-
θεί, αλλά δεν μπορείς να του το παρέχεις, λόγω
εξωτερικών παραγόντων, εκεί έρχεται ο ηθικός
τραυματισμός σου". 

Η τρομερή υποστελέχωση των νοσοκομείων
και οι εκατομμύρια θάνατοι που θα μπορούσαν

να αποτραπούν αποτέλεσαν επιλογή των κυβερ-
νήσεων από την Αμερική έως την Ελλάδα. Οι
έχοντες την εξουσία στην Αμερική, στο ΝΑΤΟ
και στη Ρωσία απέδειξαν πως οι θάνατοι αθώων
φτωχών ανθρώπων, είτε μέσα στα νοσοκομεία,
είτε στα βομβαρδισμένα χαλάσματα είναι ήσσο-
νος σημασίας μπροστά στα κέρδη και στους ιμ-
περιαλιστικούς ανταγωνισμούς. Αντίθετα, εκεί-
νοι που μαχόμαστε στην πρώτη γραμμή συνεχί-
ζουμε να διεκδικούμε το δικαίωμα στη ζωή για
όλους και όλες. 

Στις 6 Απρίλη όλα τα νοσοκομεία της χώρας
όπως και το Δρομοκαΐτειο θα βρίσκονται ξανά
στον δρόμο. Διαδηλώνουμε απέναντι σε αυτή
την κυβέρνηση που διαλύει το ΕΣΥ, τη σωματική
και ψυχική υγεία εκατομμύριων ανθρώπων και
διεκδικούμε ασφαλή και δωρεάν υγεία για
όλους και όλες! 

Μαρία Μπολοβίνα, ψυχιατρική κοινωνική 
λειτουργός, ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο

Οκόσμος της εκπαίδευσης χρειάζεται να κα-
τέβει μαζικά στην πανεργατική απεργία

της 6 Απρίλη γιατί έχουμε πολύ σοβαρούς ανοι-
χτούς λογαριασμούς με την κυβέρνηση και το
υπουργείο Παιδείας. 

Έχουμε συγκρουστεί όλο το προηγούμενο
διάστημα με τα σχέδια τους για διάλυση της δη-
μόσιας και δωρεάν Παιδείας. 

Απεργούμε ενάντια στον βρόμικο πόλεμο
στην Ουκρανία και τη συμμετοχή της Ελλάδας
σε αυτόν. Ενάντια στην ακρίβεια. Ενάντια στη
δολοφονική διαχείριση της πανδημίας από την
κυβέρνηση που στα σχολεία μας έχει κοστίσει
πάρα πολύ. Από την αρχή της πανδημίας διεκδι-
κούμε λεφτά για την Υγεία, την Παιδεία και τις
κοινωνικές ανάγκες και η κυβέρνηση απαντάει
ότι «δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα». Για τα Ραφάλ
και την αστυνομία όμως υπάρχουν. Για τον πό-
λεμο έτρεξε πρώτη να στείλει όπλα, αλλά αυτά
που έχουμε ανάγκη στα σχολεία τα ξέχασε. Με

την επιμονή της να μην ικανοποιεί τα αιτήματα
του κινήματος για μαζικές μόνιμες προσλήψεις,
περισσότερα τμήματα με λιγότερα παιδιά στο
καθένα κλπ, έχει κάνει τεράστια ζημιά τόσο
όσον αφορά στα κρούσματα εκπαιδευτικών,
παιδιών -κατ’ επέκταση και των οικογενειών
τους-  όσο και στην ποιότητα της εκπαιδευτικής
διαδικασίας. 

Έχουμε λοιπόν κάθε λόγο να απεργήσουμε
στις 6 Απρίλη. Στον συλλογό μας ομόφωνα οι
παρατάξεις συμφωνήσαμε να δουλέψουμε για
την επιτυχία της απεργίας. 

Στις 6 Απρίλη πάμε να απεργήσουμε μαζικά
όπως το κάναμε στην απεργία των εκπαιδευτι-
κών στις 11 Οκτώβρη με τα σχεδόν καθολικά
ποσοστά συμμετοχής. Από εκείνη την απεργία
πιάνουμε το νήμα, συνδεόμενοι σε μια πανεργα-
τική απεργία με όλα τα αγωνιζόμενα εργατικά
κομμάτια, με τους εργάτες της ΛΑΡΚΟ, των Πε-
τρελαίων, της Cosco, eFood, των νοσοκομείων. 

Στέλιος Γιαννούλης, ταμίας ΣΕΠΕ 
Γλυφάδας - Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης

Στις 6 Απρίλη απεργούμε και διαδηλώνουμε
μαζικά στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα.

Παλεύουμε ενάντια στην κυβέρνηση που έχει
κηρύξει τον πόλεμο ενάντια στους εργάτες και
τα συνδικάτα. 

Την ίδια ώρα που σπαταλάει δισεκατομμύρια
για Ραφαλ και φρεγάτες και στέλνει πολεμικό
υλικό στην Ουκρανία φορτώνει το βάρος των οι-
κονομικών κυρώσεων στην εργατική τάξη. Οι
αυξήσεις στα τρόφιμα, την ενέργεια και τις
πρώτες ύλες ροκανίζουν το εργατικό εισόδημα
αλλά η κυβέρνηση επιμένει να δίνει φοροελα-
φρύνσεις στους πλούσιους όπως με τον ΕΝΦΙΑ
που έχει ταξικό πρόσημο και με τη μείωση του
φόρου για τα μερίσματα. Ταυτόχρονα δίνουμε
τη μάχη με τα αφεντικά που έχουν κηρύξει τον

πόλεμο στους εργαζόμενους με τους μισθούς
πείνας και τις ελαστικές μορφές απασχόλησης. 

Γι’ αυτό η πανεργατική απεργία είναι η καλύ-
τερη ευκαιρία για να φωνάξουμε και να διεκδι-
κήσουμε Κλαδική Σύμβαση Εργασίας στην Ιδιω-
τική Υγεία με αυξήσεις που να ανταποκρίνονται
στις ανάγκες μας. Οι εργοδότες στον κλάδο
μας αποκόμισαν κέρδη εκατομμυρίων τα χρόνια
της πανδημίας, ενώ ο Πλεύρης του υπόσχεται
νέα δώρα με την ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ. Είναι
η ώρα να βάλουμε μπροστά τις εργατικές διεκ-
δικήσεις με απεργιακό αγώνα, γύρο συσκέψεων
στους χώρους δουλειάς και Γενικές Συνελεύ-
σεις των Σωματείων του κλάδου μας.

Κώστας Πολύδωρος, μέλος ΔΣ Σωματείου
Προσωπικού  Ιδιωτικής Υγείας Αθήνας

Στην Υγεία

Στην Παιδεία

Στις Ιδιωτικές Κλινικές

Τη συμμετοχή τους στην πανεργατική απεργία
ανακοίνωσαν οι λιμενεργάτες της Cosco προ-

τάσσοντας τη διεκδίκηση Συλλογικής Σύμβασης Ερ-
γασίας αλλά και τα αντιπολεμικά αιτήματα.

Στο απεργιακό τους κάλεσμα σημειώνουν μεταξύ
άλλων: «Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που τα σπίτια
μας βιώνουν ασφυκτική κατάσταση και πληρώνουμε
εμείς το μάρμαρο των ανατιμήσεων με τις τεράστιες
αυξήσεις στο πετρέλαιο, την βενζίνη, το φυσικό αέ-
ριο, το ρεύμα, το ψωμί, το super market, για να αυ-
ξάνουν τα κέρδη τους συγκεκριμένοι επιχειρηματι-
κοί όμιλοι.

Ο αγώνας μας συνεχίζεται μέχρι τη δικαίωση των
αιτημάτων μας για την υπογραφή ΣΣΕ που θα εξα-
σφαλίζει συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα και
δίκαιες αμοιβές για όλους τους εργαζόμενους…

Ταυτόχρονα βαδίζουμε σε επικίνδυνα μονοπάτια
με τον πόλεμο καθώς οι φωστήρες επιδιώκουν άμε-
ση εμπλοκή της χώρας μας με την αποστολή στρα-
τιωτικού υλικού, την παραχώρηση βάσεων αλλά και
την προετοιμασία αποστολής εκστρατευτικού σώμα-
τος… Οι εργαζόμενοι δεν έχουμε κανένα συμφέρον
να ακολουθήσουμε τον έναν ή τον άλλο ληστή που
κάνει πόλεμο για να ελέγξει τις αγορές, για να ευ-
νοήσει τους πετρελαιάδες, τους βιομήχανους, τους
εφοπλιστές και τα τσιράκια τους...

Ήρθε η ώρα να μπουν μπροστά οι δικές μας
ανάγκες. Η δύναμη βρίσκεται στα χέρια μας και το
ξέρουμε καλά οι εργαζόμενοι στο λιμάνι αφού ό,τι
έχει αλλάξει, μόνο με τον αγώνα μας το έχουμε κα-
ταφέρει. Δεν περιμένουμε κανέναν μεσσία και κανέ-
να τσιράκι να λειτουργήσει με το συμφέρον των ερ-
γαζομένων. Η δύναμη μας είναι οι αγώνες μας, η πε-
ρηφάνεια μας, η αξιοπρέπειά μας και η παλικαρίσια
στάση των εργαζομένων όλο αυτό το διάστημα».

Οι εργαζόμενοι στους παιδικούς σταθμούς και
γενικά οι εργαζόμενοι στους δήμους πρέπει να

συμμετέχουμε μαζικά στην πανεργατική απεργία
στις 6 Απρίλη. Η κατάσταση είναι δραματική. 

Οι μισθοί είναι της πείνας την ώρα που η ακρίβεια
έχει φτάσει στα ύψη. Οι εργαζόμενοι εργαζόμαστε
λες και είμαστε εθελοντές. Δεν τα βγάζουμε πέρα.
Ίσα ίσα που βγαίνει ένα πιάτο φαΐ. Δουλεύουμε ήλιο
με ήλιο. Έχουμε τα μισά δικαιώματα σε σχέση με
παλιότερα. Οι μισθοί μας έχουν κοπεί στο μισό,
έχουν κοπεί τα επιδόματα και τα δώρα και η τιμή της
βενζίνης είναι στον ουρανό. 

Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση απαξιώνει τις δημό-
σιες υπηρεσίες για να τις πουλήσει στους ιδιώτες.
Πάνε να κερδοφορήσουν από υπηρεσίες που έπρεπε
να είναι δημόσιες και δωρεάν. Οι παιδικοί σταθμοί, η
Υγεία, η Παιδεία πρέπει να είναι δωρεάν για όλο τον
κόσμο, να έχουν πρόσβαση όλα τα παιδιά. Τώρα πια
στους παιδικούς σταθμούς πληρώνεις τροφεία ενώ
κανονικά τα έχεις ήδη πληρώσει από τη φορολογία. 

Οι συνθήκες που δουλεύουμε στους ΟΤΑ είναι
επίσης τραγική. Δεν γίνονται προσλήψεις μόνιμου
προσωπικού και οι υπηρεσίες δουλεύουν με συνα-

δέλφους που έχουν δίμηνες – τρίμηνες συμβάσεις
με μισθούς της πείνας. Έτσι ετοιμάζεται η κατάστα-
ση για να έρθει μετά ο εργολάβος και να βάλει χέρι
στον δημόσιο πλούτο. Οι δημόσιες υπηρεσίες είναι
απαραίτητες για την κοινωνία και τη λειτουργία της,
ανήκουν στον λαό κι όχι σε αυτούς που θέλουν να
κερδοσκοπήσουν εις βάρος τους. 

Στην απεργία της 6ης Απρίλη λοιπόν, πρέπει να εί-
μαστε όλες και όλοι. Να διεκδικήσουμε αυτά που
έχουμε ανάγκη στη σημερινή εποχή. Ανθρώπινους
μισθούς κι όχι αυτούς των 600 ευρώ που δεν φτά-
νουν ούτε για τα βασικά. Μόνιμη και σταθερή δου-
λειά. Ο καθένας και η καθεμιά να ξέρει ότι θα έχει
δουλειά αύριο και να μην είναι σε μια διαρκή ομη-
ρεία κι ανασφάλεια. Να έχουμε συντάξεις αξιοπρε-
πείς στα 50 και στα 55. Να έχουμε αξιοπρεπή στέγα-
ση όλοι. Όλα αυτά που έχουμε ανάγκη αλλά και που
αξίζουμε. 

Όσο υπάρχει ο καπιταλισμός και το κέρδος, θα
την πληρώνουμε οι εργαζόμενοι. Γι’ αυτό και η
απεργία στις 6/4 πρέπει να έχει μαζική συμμετοχή
αλλά να μη σταματήσουμε εκεί. Να συνεχίσουμε και
να κλιμακώσουμε με νέες απεργίες. Να τα κλείσου-
με όλα.

Ελένη Τσαγανού, εργαζόμενη Δήμος Νίκαιας

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα βγούμε όλες και
όλοι στους δρόμους στις 6 Απρίλη για να δώ-

σουμε την απάντηση μας στα αφεντικά, στον Μη-
τσοτάκη και την τερατώδη κυβέρνησή του. 

Φοιτητές κι εργάτες είναι σημαντικό να αντιστα-
θούμε όλοι μαζί και να τους δώσουμε να καταλά-
βουν πως δεν θέλουμε να εμπλακούμε στον πόλεμο

που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των από πάνω και
βυθίζει την εργατική τάξη στη μιζέρια και στη φτώ-
χεια. Οι προηγούμενοι αγώνες και εμπειρίες μας δεί-
χνουν τον δρόμο και αποδεικνύουν πως μπορούμε
να νικήσουμε. Βάζουμε μπροστά να ξεσηκώσουμε
τις σχολές μας για να είμαστε όλοι και όλες στην
απεργία της 6 Απρίλη και να τελειώνουμε με την κυ-
βέρνηση της πολεμοκαπηλείας και των ιδιωτικοποι-
ήσεων. 

Ρεμπέκα Ρούσου, φοιτήτρια ΠΑΔΑ

Τρίτη 29/3
Νοσοκομείο Αγία Όλγα, 1μμ
ΑΑΔΕ, Σύσκεψη για Επιτροπή
Αγώνα 11πμ στο Κυλικείο

Τετάρτη 30/3
ΕΡΤ, 1μμ

Πέμπτη 31/3
Αμαξοστάσιο δήμου Ρέντη, 6:45πμ

Δημαρχείο Ρέντη, 8πμ
Δημαρχείο Νίκαιας, 9πμ
Βυζαντινό Μουσείο, 10πμ
Παίδων Αγλ. Κυριακού, 11πμ

Παρασκευή 1/4
Μετρό αμαξοστάσιο
Σεπόλια, 11πμ

Στα Λιμάνια

Σε σύσκεψη καλεί τα σωματεία-
μέλη του το Εργατικό Κέντρο

Αθήνας τη Δευτέρα 28/3 στις
5.30μμ, με θέμα την οργάνωση
της απεργίας στις 6 Απρίλη. 

Πριν την πανεργατική απεργία,
το ΕΚΑ έχει κηρύξει παναττική
στάση εργασίας στις 29/3, από τις
9πμ ως τις 12μ. με αφορμή την
εκδίκαση της προσφυγής του στο
ΣτΕ, «ενάντια στο “φακέλωμα”
των συνδικαλιστικών οργανώσεων
των εργαζομένων και στον έλεγχο
άσκησης των δικαιωμάτων και
ελευθεριών που αποτελούν τον
πυρήνα της συνταγματικά κατο-
χυρωμένης συνδικαλιστικής ελευ-
θερίας». Το ΕΚΑ εκείνη την ημέ-
ρα, καλεί «τους εργαζόμενους
του Λεκανοπεδίου της Αθήνας να
δώσουν δυναμικό παρόν στην
πλατεία Κλαυθμώνος στις 9π.μ.,
και παράσταση διαμαρτυρίας στο

υπουργείο Εργασίας και το Συμ-
βούλιο της Επικρατείας».

Με ανακοίνωσή του το Εργατι-
κό Κέντρο Αθήνας παίρνει θέση
ενάντια στον πόλεμο. «Βαράμε τα
τύμπανα της Ειρήνης δυνατά. Να
ξεσηκωθούμε να διεκδικήσουμε
την Ειρήνη, να την υπερασπιστού-
με ξανά, όπως ξέρουν τα συνδικά-
τα να κάνουν. Να πλημμυρίσουν
οι δρόμοι και οι πλατείες για Ειρή-
νη, ενάντια στη ξέφρενη κούρσα
των εξοπλισμών. 

Να σταματήσει τώρα ο πόλε-
μος. Οι λαοί της Ρωσίας και της
Ουκρανίας είναι τα πρώτα θύματα
του πολέμου. Δεν διαλέγουμε πο-
λέμους, δεν διαλέγουμε πρόσφυ-
γες.

Είμαστε αλληλέγγυοι με τους
λαούς σε Ρωσία και Ουκρανία, με
τους εργαζόμενους σε Ευρώπη
και Αμερική, σε Ασία και Αφρική,
που δίνουν καθημερινά έναν πό-
λεμο ανελέητο, αυτόν της επιβίω-
σης και της αξιοπρέπειας».

ΕΚΑ

Σύσκεψη σωματείων κι ομοσπονδιών για
την οργάνωση της απεργίας πραγματο-

ποίησε η ΑΔΕΔΥ τη Δευτέρα 21/3. Ο πόλεμος
στην Ουκρανία, η προσπάθεια για την επιτυ-
χία της απεργίας και την ανάδειξη των διεκδι-
κήσεών της ήταν τα βασικά θέματα στη συζή-
τηση.

«Να μετατρέψουμε τη γενική απεργία σε αν-
τιπολεμική απεργία», υπογράμμισε στην πα-
ρέμβασή του ο Κώστας Πίττας, γραμματέας
της ΟΣΥΒΕΤ (τ.ΥΠΑΝ), της ομοσπονδίας ερ-
γαζομένων στο υπουργείο ανάπτυξης. «Ο πό-
λεμος παίζει κεντρικό ρόλο. Οι ανησυχίες για
το αν το ζήτημα του πολέμου θα φέρει σε
δεύτερη μοίρα τις διεκδικήσεις της απεργίας
χρειάζεται να αναποδογυριστούν. Να φέρου-
με το ζήτημα του πολέμου μέσα στην ίδια την
απεργία. Να συνδέσουμε το ζήτημα των μι-
σθών και των προσλήψεων με τα αντιπολεμικά
αιτήματα. Ότι αντί για αυξήσεις και δουλειές
προτιμούν να τα δίνουν για Ραφάλ. Το τι ση-
μαίνουν οι κυρώσεις. Που θα διαλύσουν τον
κόσμο στη Ρωσία, αλλά και τους λαούς της

Ευρώπης και όλο τον κόσμο με την ακρίβεια
κλπ. Με λίγα λόγια, αυτό δεν θα είναι εις βά-
ρος της απεργίας αλλά υπέρ της επιτυχίας
της. Στον χώρο εργασίας μου υπήρχε πολύ
καλή ανταπόκριση στο αντιπολεμικό αφισάκι
της ΑΔΕΔΥ. 

Το δεύτερο που θέλω να τονίσω είναι ότι
αυτή η απεργία δεν ήρθε από το πουθενά.
Έχουν προηγηθεί πλήθος αγώνων στους ερ-
γατικούς χώρους τόσο του δημοσίου όσο
και του ιδιωτικού τομέα. Είναι γνωστοί οι
αγώνες στα νοσοκομεία, στην εκπαίδευση,
στους δήμους πρόσφατα για τα ΒΑΕ. Το ότι
η ΓΣΕΕ, που όλοι ξέρουμε τη στάση της, κή-
ρυξε 24ωρη απεργία, δεν είναι άσχετο από
το γεγονός ότι ξεδιπλώθηκαν σπουδαίοι
αγώνες στην Cosco, στην eFood, στα Πετρέ-
λαια και τα Λιπάσματα της Καβάλας, στη
ΛΑΡΚΟ. Ειδικά ο συντονισμός όλων αυτών
που εκφράστηκε στο συλλαλητήριο της 26
Φλεβάρη έπαιξε ρόλο για να βγει αυτή η
απεργία. Χρειάζεται να αξιοποιήσουμε αυτό
το αγωνιστικό κλίμα και σε συνδυασμό με τα
αντιπολεμικά χαρακτηριστικά να οργανώ-
σουμε μια μεγάλη, μαζική απεργία και διαδή-
λωση».

ΑΔΕΔΥ

Στους Δήμους

Στη Νεολαία

Εξορμήσεις για την οργάνωση της απεργίας

Εμπρός για Πανεργατική-γροθιά στην θανατερή κυβέρνηση
Σε Γενική Απεργία στις 6 Απρίλη καλούν τα συνδικάτα δημόσιου και ιδιωτικού

τομέα, προμηνύοντας μια απεργία – σεισμό «για να τελειώνουμε με την κυβέρ-
νηση της πολεμοκαπηλείας, της ακρίβειας, των ιδιωτικοποιήσεων» όπως τονί-

ζει η αφίσα του Συντονισμού Εργατικής Αντίστασης. Στην Αθήνα η απεργιακή συγ-
κέντρωση των συνδικάτων θα γίνει στις 11πμ στην πλατεία Κλαυμώνος. 

Σε συνέλευση για την οργάνωση της πανεργατικής απεργίας στις 6 Απρίλη καλεί ο
Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης, την Κυριακή 27/11, στις 11πμ στο Θέατρο ΕΜ-
ΠΡΟΣ (Ρήγα Παλαμίδου 2, Ψυρρή). Την ημέρα της απεργίας καλεί σε προσυγκέν-
τρωση στις 10πμ στο Υπουργείο Εργασίας.

Όπως σημειώνει ο Συντονισμός «η πανεργατική απεργία στις 6 Απρίλη, καλέστηκε
από την ηγεσία της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ κάτω από την πίεση των εργαζομένων που
αγανακτούν ενάντια στο νόμο Χατζηδάκη και ζητάνε αυξήσεις στους μισθούς ενάν-

τια στην ακρίβεια, και μπορεί να γίνει κλιμάκωση των απεργιών και των διαδηλώσεων
για την ανατροπή της κυβέρνησης Μητσοτάκη».

Σε προκήρυξή του που ήδη κυκλοφορεί στους εργατικούς χώρους επισημαίνει:
«Στις 6 Απρίλη απεργούμε και διαδηλώνουμε μαζικά σε όλες τις πόλεις, στην πανερ-
γατική απεργία που καλούν τα συνδικάτα. Θα είναι η εργατική απάντηση στη 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 ερ-
γάτες/τριες εδώ, στην ίδια μας τη χώρα… Oργανώνουμε κάθε χώρο δουλειάς για
την επιτυχία της απεργίας. Με Γενικές συνελεύσεις παντού, συσκέψεις, περιοδείες
και εξορμήσεις, ξεσηκώνουμε όλους του συναδέλφους και οργανώνουμε τη μαζική
συμμετοχή στην απεργία και τα συλλαλητήρια. Στις 6 Απρίλη τίποτε να μην δουλέψει
και να πλημμυρίσουν οι δρόμοι απεργούς. Έτσι θα νικήσουμε!».

10/6/2021, Πανεργατική απεργία ενάντια στον Νόμο Χατζηδάκη. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

Επιμέλεια: Στέλιος Μιχαηλίδης



Στους δρόμους δεκάδων πόλε-
ων σε όλον τον πλανήτη συν-
τονίστηκε το αντιρατσιστικό

κίνημα διεθνώς στις 19 Μάρτη με
διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις, συ-
ναυλίες και ανοιχτές εκδηλώσεις
διεκδικώντας “σύνορα ανοιχτά για
όλους τους πρόσφυγες από όπου κι
αν έρχονται” ενάντια στις ρατσιστι-
κές και πολεμοκάπηλες πολιτικές
των κυβερνήσεων.

Δέκα χιλιάδες αντιρατσιστές, ακτι-
βιστές για τα δικαιώματα των προ-
σφύγων, συνδικαλιστές, εργάτες και
φοιτητές συμμετείχαν στη διαδήλω-
ση στο Λονδίνο.

Ο κόσμος ανταποκρίθηκε στο κά-
λεσμα του Stand Up to Racism και
συγκεντρώθηκε στο Πόρτλαντ Πλέις
για να ακούσει τις ομιλίες και στη
συνέχεια βάδισε προς την πλατεία
Πάρλαμεντ Σκουέρ όπου ακούστη-
καν μουσικές υπό τη διοργάνωση
του Love Music Hate Racism.

Η οργή μεταξύ των διαδηλωτών
ήταν διάχυτη για τον πρόσφατο σω-
ματικό έλεγχο από την αστυνομία
στην 15χρονη Child Q, ένα μαύρο
κορίτσι καθώς πήγαινε σχολείο στο
Χάκνεϊ του Ανατολικού Λονδίνου. Ο
γ.γ. του συνδικάτου των εκπαιδευτι-
κών NEU, Κέβιν Κόρτνεϊ, δήλωσε
στη βρετανική εφημερίδα Socialist
Worker ότι οι αποκαλύψεις είναι
“εξοργιστικές”. “Το να είσαι μέρος
αυτής της αντίστασης σήμερα εδώ
είναι σημαντικό για τους εκπαιδευτι-
κούς. Η υπόθεση της Child Q μας
δείχνει ότι χρειαζόμαστε δίκτυα αν-
τιρατσιστών εκπαιδευτικών μέσα
στα σχολεία”.

Στην πορεία συμμετείχαν τα συν-
δικάτα TSSA, Aslef, RMT, Usdaw,
NEU, Unison και PCS, CWU, RCM,
UVW, Unison και NASUWT. Ο 
Edward Mundy, μέλος του συνδικά-
του στα μέσα επικοινωνίας και τα
βρετανικά ΕΛΤΑ, CWU, τόνισε πως
“πρέπει να οικοδομήσουμε ένα παγ-
κόσμιο κίνημα, καθώς ο ρατσισμός
είναι παγκόσμιο ζήτημα. Έχουμε
ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε
για να νικήσουμε τον ρατσισμό, τον
αντισημιτισμό και την ισλαμοφοβία”.

Ο Aiden από το Stop Asian Hate
δήλωσε στο SW ότι οι ρατσιστικές
επιθέσεις κατά των Ανατολικοασια-
τών έχουν αυξηθεί κατακόρυφα από
την αρχή της πανδημίας το 2020.
“Είμαστε εδώ, φυσικά, για να δεί-
ξουμε την αλληλεγγύη μας σε όλους
όσους αντιμετωπίζουν ρατσισμό αλ-
λά και για να δώσουμε φωνή σε μια
μειονοτική ομάδα που συχνά αισθά-
νεται άφωνη”.

Δυναμικό παρών έδωσαν φοιτητές
αλλά και ακτιβιστές του κινήματος
ενάντια στην κλιματική αλλαγή. Η

Tia Bush από τη φιλανθρωπική ορ-
γάνωση Care4Calais δήλωσε στο
SW πως “υπάρχουν πάρα πολλοί άν-
θρωποι που κινδυνεύουν αυτή τη
στιγμή, αλλά οι Συντηρητικοί χρει-
άζονται κάποιον αποδιοπομπαίο
τράγο και δημιουργούν ένα -κακό ή
καλό- αφήγημα για τους πρόσφυ-
γες, ανάλογα με τις ανάγκες τους”.

Ο Γουέιμαν Μπένετ, συντονιστής
του SUTR, φώναξε από το βήμα:
“Ενώ άνθρωποι πέθαιναν, ο Μπόρις
Τζόνσον διασκέδαζε. Είναι εγκλημα-
τίας και θα έπρεπε να είχε συλλη-
φθεί” και πρόσθεσε πως “ο εχθρός
μας βρίσκεται στο νούμερο δέκα
της Ντάουνιγκ Στριτ, είναι αυτός
που αποκάλεσε τις μουσουλμάνες
γυναίκες ληστές τραπεζών και είπε
ότι οι μαύροι έχουν χαμόγελα σαν
φέτα καρπουζιού. Αλλά εμείς είμα-
στε μαύροι και λευκοί ενωμένοι, μαζί
είμαστε σαν δυναμίτης και μαζί θα
ανατινάξουμε τους ρατσιστές”.

Περίπου 2.000 διαδηλωτές κατέ-
βηκαν στους δρόμους της Γλασκώ-
βης που καλούσε το Stand Up To
Racism της Σκωτίας για να φωνά-
ξουν πως οι πρόσφυγες είναι καλο-
δεχούμενοι και ότι οι ζωές των μαύ-
ρων μετράνε. Η Ruby Hirsch από το
SUTR καυτηρίασε από το βήμα την
υποκριτική στάση των Τόρηδων με-
τά την εισβολή της Ρωσίας στην Ου-
κρανία. “Άλλοι πρόσφυγες σε αυτή
τη χώρα αντιμετωπίζονται με φρι-
κτούς τρόπους”, είπε. “Τους αρ-
νούνται βασικά ανθρώπινα δικαιώμα-
τα, τους αρνούνται το δικαίωμα στην
εργασία και τους κρατούν σε ξενο-
δοχεία ή σε κέντρα κράτησης. Γιατί
τα δύο μέτρα και δύο σταθμά; Γιατί
οι πρόσφυγες από τη Συρία, από το
Αφγανιστάν, από την Υεμένη, αντιμε-
τωπίζονται ως λιγότερο από άνθρω-
ποι, ας το πούμε αυτό που είναι - εί-
ναι ρατσισμός”.

Στη συγκέντρωση που πραγματο-

ποιήθηκε στην πλατεία
Τζορτζ μίλησαν μια σειρά
από ομιλητές και ομιλή-
τριες από όλο το αντιρα-
τσιστικό και συνδικαλιστι-
κό κίνημα, ενώ τους συνό-
δεψε ζωντανή μουσική και
θεατρικές παραστάσεις. Η
Roz Foyer, γενική γραμμα-
τέας της συνδικαλιστικής
ομοσπονδίας TUC της
Σκωτίας, τόνισε ότι οι ερ-
γάτες πρέπει να παίξουν
ρόλο στην καταπολέμηση
του ρατσισμού. “Γνωρίζου-
με ότι η αντιρατσιστική μας αντεπί-
θεση ξεκινά από τους χώρους εργα-
σίας μας και τις κοινότητές μας”,
δήλωσε και στη συνέχεια μίλησε για
το “κλίμα φόβου που δημιουργεί η
κυβέρνηση των Συντηρητικών και οι
σύμμαχοί της, καθώς προσπαθούν

να διασπάσουν την τάξη μας”. Ο
Γκόρντον Μάρτιν από το συνδικάτο
των εργαζομένων στις μεταφορές
RMT καταφέρθηκε εναντίον των “κα-
πιταλιστών-ληστών” που είναι υπεύ-
θυνοι για την αύξηση του ρατσισμού
και των βίαιων επιθέσεων. Στα θύμα-

τά τους περιλαμβάνονται
όπως είπε και οι 800 ερ-
γαζόμενοι που πρόσφατα
απολύθηκαν ξαφνικά από
την P&O Ferries και βρί-
σκονται σε κινητοποι-
ήσεις.

Την επόμενη μέρα,
στις 20 Μάρτη πραγμα-
τοποιήθηκε συλλαλητή-
ριο και στο Κάρντιφ της
Ουαλίας με τη στήριξη
του Stand Up to Racism,
της εργατικής ομοσπον-
δίας συνδικάτων TUC

της Ουαλίας, αλλά και πολλών τοπι-
κών συνδικάτων. Πάνω από 700 συγ-
κεντρωμένοι συνδικαλιστές, ακτιβι-
στές του Extinction Rebellion, του κι-
νήματος Black Lives Matter και του
Cardiff Cop Watch -ενάντια στην
αστυνομική αυθαιρεσία και βία-
πραγματοποίησαν πορεία από το
Δημαρχείο του Κάρντιφ προς το κοι-
νοβουλευτικό κτίριο Σένεντ.

“ΌΛΟΙ οι πρόσφυγες είναι καλο-
δεχούμενοι - Όχι στο τείχος – Στα-
ματήστε τις επαναπροωθήσεις – Λε-
φτά για τις κοινωνικές υπηρεσίες και
όχι για τις ρατσιστικές πολιτικές”
ήταν τα συνθήματα κάτω από τα
οποία πραγματοποιήθηκε η διαδή-
λωση στην πρωτεύουσα της Πολω-
νίας, Βαρσοβία, στην οποία συμμε-
τείχαν αντιρατσιστικές κινήσεις, ορ-
γανώσεις της Αριστεράς και οργα-
νώσεις αλληλεγγύης που δρουν τό-
σο στα σύνορα με την Ουκρανία αλ-
λά και σε αυτά με τη Λευκορωσία”,
μας είπε ο Άντι, από την Κίνηση
Ενωμένοι Ενάντια στον Ρατσισμό.

Δημήτρης Δασκαλάκης
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Αντιπολεμική Ιταλία
Τις 19 Μάρτη διάλεξαν και εργαζόμενοι στα ιταλικά

αεροδρόμια για να διαδηλώσουν ενάντια στις “αν-
θρωπιστικές πτήσεις” προς την Ουκρανία που είναι
όμως φορτωμένες με όπλα.

Το ιταλικό συνδικάτο, Unione Sindacale di Base
(USB), κάλεσε σε διαμαρτυρία με σύνθημα “Γέφυρες
ειρήνης, όχι πτήσεις πολέμου” μπροστά από το αερο-
δρόμιο της Πίζας, όπου οι υπάλληλοι του τερματικού
σταθμού ισχυρίστηκαν ότι οι υποτιθέμενες ανθρωπι-
στικές πτήσεις προς την Ουκρανία στην πραγματικό-
τητα μετέφεραν όπλα και πυρομαχικά και όχι τρόφιμα
ή φάρμακα. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε τη Δευτέρα,
το συνδικάτο ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι στο αερο-
δρόμιο Galileo Galilei αρνήθηκαν να δουλέψουν σε
μία από τις εμπορευματικές πτήσεις που διαφημίστη-

κε ότι μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρα-
νία, επειδή στην πραγματικότητα μετέφερε όπλα, πυ-
ρομαχικά και εκρηκτικά. “Καταγγέλλουμε σθεναρά
αυτή την ξεκάθαρη απάτη, η οποία χρησιμοποιεί κυνι-
κά τον όρο ανθρωπιστική βοήθεια ως κάλυψη για να
τροφοδοτήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία”, ανέφερε
το USB.

Το συνδικάτο ζητά από τον έλεγχο εναέριας κυκλο-
φορίας στο αεροδρόμιο της Πίζας να “εμποδίσει αμέ-
σως αυτές τις πτήσεις θανάτου που μεταμφιέζονται
σε ανθρωπιστική βοήθεια”.

Τη φωνή τους ένωσαν με τους εργαζόμενους του
αεροδρομίου και οι εργαζόμενοι στο κοντινό λιμάνι
του Λιβόρνο ανακοινώνοντας πως ούτε αυτοί επιθυ-
μούν να γίνουν “συνένοχοι σε αυτή τη σύγκρουση”.

Συντονισμένη κραυγή ενάντια    σ     
ΒΑΡΣΟΒΙΑ

ΣΥΔΝΕΫ
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“Με μεγάλη μαζικότητα έγινε και η διαδήλωση στα πλαίσια της Διε-
θνούς Μέρας δράσης ενάντια στον ρατσισμό στο Παρίσι”, είπε

στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Γκαέλ από την Καμπάνια Αντιρατσισμός και
Αλληλεγγύη. 

“Βρεθήκαμε μαζί, οι οικογένειες των θυμάτων της αστυνομικής βίας,
συλλογικότητες μεταναστών χωρίς χαρτιά, πρόσφυγες, συνδικάτα, νεο-
λαίοι και εργαζόμενοι για να βροντοφωνάξουμε πως απέναντι στον ρατσι-
σμό της κυβέρνησης και του συστήματος υπάρχει ένα κίνημα που μπορεί
να τους σταματήσει. Μέσα στο νοσηρό προεκλογικό κλίμα που προσπα-
θούν να επιβάλουν αυτή η διαδήλωση μας έδειξε πως μπορούμε να παλέ-
ψουμε αρκεί να πάρουμε την πρωτοβουλία και να μην περιμένουμε με
σταυρωμένα τα χέρια. Η ανταπόκριση των κοινοτήτων, των συλλογικοτή-
των των Χωρίς Χαρτιά, των εργατών μεταναστών, ήταν συγκλονιστική”
προσέθεσε. Μαζικές διαδηλώσεις έγιναν και στην Τουλούζη, τη Ντιζόν, το
Στρασβούργο, το Μονπελιέ και τη Λυόν με το σύνθημα “νομιμοποιήστε
όλους τους μετανάστες - αλλάξτε τους νόμους, όχι τους μετανάστες” να
κυριαρχεί.

Μία μέρα πριν, στις 18 Μάρτη, εκατοντάδες διαδηλωτές και διαδηλώ-
τριες διέσχισαν τους δρόμους της Βιέννης στην Αυστρία με κεντρικό σύν-
θημα “όχι στον ρατσισμό - ναι στην ειρήνη”. Στη συνέχεια ακολούθησε με-
γάλη αντιρατσιστική-αντιπολεμική συναυλία που διοργάνωσε η Πλατφόρ-
μα για μια ανθρώπινη πολιτική ασύλου. “Η μαζική συμμετοχή αλλά και η
στήριξη από πολύ κόσμο που δεν μπόρεσε να παρεβρεθεί λόγω υγειονο-
μικών περιορισμών ήταν το επιστέγασμα μιας μεγάλης προσπάθειας
τριών εβδομάδων”, μας είπε ο Ντέιβιντ Άλμπριχ από την Πλατφόρμα.

“Το πρωί του Σαββάτου, 19 Μαρτίου, περίπου χίλιοι άνθρωποι διαδήλω-
σαν στο κέντρο της Βαρκελώνης πίσω από πανό που έγραφαν "Όχι στο
ρατσισμό, όχι στους πολέμους" και #AllRefugeesWelcome". Η διαμαρτυ-
ρία, την οποία κάλεσε η Κίνηση Ενότητα Ενάντια στον Φασισμό και τον
Ρατσισμό - Καταλονία, και υποστήριξαν 150 οργανώσεις, από συνδικάτα
μέχρι ομάδες μεταναστών και ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες, στέφθηκε με επιτυχία,
παρά την πρωινή βροχή, ενώ ολοκληρώθηκε με ομιλίες και μουσική”, με-
τέφερε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Ντέιβιντ Καρβάλα, συντονιστής της
κίνησης. “Την ίδια μέρα, πραγματοποιήθηκε μια αντιρατσιστική εκδήλωση
στο Οβιέδο της Αστούριας. Στη Σεβίλη, το Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ που
οργάνωσαν η Κίνηση Ενότητα Ενάντια στον Φασισμό και τον Ρατσισμό
μαζί με άλλες οργανώσεις κράτησε όλη την Κυριακή 20 Μάρτη, με πλού-
σια συμμετοχή και συζητήσεις σε μια εργατική γειτονιά της πόλης”, συμ-
πλήρωσε.

Άδειες παραμονής
Ιδιαίτερα δυναμική ήταν η συγκέντρωση και η πορεία που οργάνωσε

στο Σύδνεϋ της Αυστραλίας με τη συμμετοχή συνδικάτων η Συμμαχία
Δράσης για τους Πρόσφυγες απαιτώντας να απελευθερωθούν οι κρατού-
μενοι πρόσφυγες, να κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης στα απομα-
κρυσμένα νησιά και να δοθεί άδεια παραμονής και δικαίωμα επανένωσης
με τις οικογένειές τους σε όλους πρόσφυγες.

Στη Δανία οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στους δρόμους της Κοπεγ-
χάγης, του Όντενσε -όπου πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις, συζητήσεις
και αντιρατσιστική συναυλία αλληλεγγύης στου Σύρους πρόσφυγες που
απελαύνει η δανέζικη κυβέρνηση- αλλά και στο Ώρχους και το Σβέν-
τμποργκ.

Συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν στο Άμστερνταμ και στο Τορόντο,
ενώ στο Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας πραγματοποιήθηκε η πρώτη από μια
σειρά προγραμματισμένων συγκεντρώσεων μπροστά από το κτίριο που
στεγάζεται το γραφείο της πρωθυπουργού, ενάντια στις απελάσεις μετα-
ναστών εργατών ζητώντας χαρτιά για όλους.

Στη Νότιο Αφρική όπου η κίνηση ενάντια στην ξενοφοβία Kopanang Afri-
ca είχε προγραμματίσει διαδήλωση στο Γιοχάνεσμπουργκ, αυτή απαγο-
ρεύτηκε από την αστυνομία με πρόφαση τον κίνδυνο που θα διέτρεχαν οι
συμμετέχοντες από ξενοφοβικές ομάδες που τον τελευταίο καιρό πραγμα-
τοποιούν δολοφονικές “επιχειρήσεις σκούπα”, ενάντια σε μετανάστες από
άλλες χώρες της Αφρικής. Ο Dale McKinley, μέλος της Kopanang Africa
δήλωσε πως “ουσιαστικά μας είπαν ότι επειδή η ξενοφοβική Επιχείρηση
Dudula εκτοξεύει απειλές δεν μπορούν να μας επιτρέψουν να διαδηλώ-
σουμε. Φυσικά, αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους.
Είναι ανήκουστο να απαγορεύεται μια διαδήλωση στη Νότιο Αφρική”.

      στον ρατσισμό και τον πόλεμο
ΛΟΝΔΙΝΟ

ΠΑΡΙΣΙ

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ



Συνέχιση της απεργίας τους, που έχει
ξεκινήσει από τις 21 Οκτώβρη του
2021, επ’ αόριστον, αποφάσισε η γενι-

κή συνέλευση του Σωματείου Δικαστικών
Διερμηνέων Αθήνας - Πειραιά που πραγματο-
ποιήθηκε τη Δευτέρα 21/3. Ταυτόχρονα,
έχουν προχωρήσει σε συντονισμό με τους δι-
καστικούς υπαλλήλους, που βρίσκονται και
αυτοί σε κινητοποιήσεις διαμαρτυρόμενοι για
την υποστελέχωση, αλλά και με τους μισθω-
τούς δικηγόρους. 

Σε δελτίο Τύπου το Σωματείο Δικαστικών
Διερμηνέων αναφέρει: «Οι δικαστικοί διερμη-
νείς, που αποτελούν σαφώς σημαίνοντα πα-
ράγοντα της δίκης, υφίστανται την πλήρη
υποτίμηση του ρόλου τους, με πενιχρότατες
μέχρι εξευτελισμού αμοιβές, με έλλειψη
ασφάλισης, με μακροχρόνιες καθυστερήσεις
στην καταβολή των δεδουλευμένων, με επι-
βολή υπέρογκων προστίμων σε περίπτωση
απουσίας από την προκαθορισμένη δίκη και
με συχνές προσβλητικές συμπεριφορές από
συγκεκριμένους δικαστές και εισαγγελείς. 

Οι δικαστικοί διερμηνείς εργάζονται καλύ-
πτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες στον
χώρο κυρίως της Ποινικής Δικαιοσύνης, σε
καθεστώς υπερέντασης και υποχρέωσης να
διερμηνεύουν όχι μόνο τα όσα εκφώνως
απαγγέλλονται, αλλά και χαμηλοφώνως να
διερμηνεύουν προς τους αλλοδαπούς κατη-
γορουμένους ή μάρτυρες τα όσα διαμείβον-
ται μεταξύ των παραγόντων της δίκης.

Η απαξίωση του ρόλου του δικαστικού
διερμηνέα αποδεικνύεται περίτρανα με την
καταβολή του... αστρονομικού (!!!) ποσού
των 17 ευρώ για κάθε δίκη ανεξαρτήτως
διάρκειάς της. Εάν δε την ίδια ημέρα ο διερ-
μηνέας μετάσχει υπό την ιδιότητά του και σε
δεύτερη ή τρίτη συνεδρίαση, λαμβάνει μόνο
τα 17 ευρώ, διότι η εκτρωματική σχετική νο-
μοθεσία θεωρεί τη δικάσιμο ως συνεδρίαση
άπαξ διεξαχθείσα ως προς τους διερμηνείς. 

Υπάρχουν συνάδελφοι ασκούντες ως κύρια
και αποκλειστική απασχόληση την διερμηνεία
(αραβικά, αλβανικά, πακιστανικά), σε πολ-
λούς εκ των οποίων οφείλονται δεδουλευμέ-

να, πολλών χιλιάδων ευρώ. Αλλά και στην
πλειονότητα των συναδέλφων καθυστερεί η
καταβολή των δεδουλευμένων πολλών μη-
νών, που φθάνουν μέχρι και το έτος. Ειδικά
εφέτος οι δικαστικοί διερμηνείς δεν έχουν
πληρωθεί επί συνεχείς δεκαπέντε μήνες με
κάποια ψίχουλα που καταβλήθηκαν τα Χρι-
στούγεννα. Σε συνάντηση που είχε το Διοικη-
τικό Συμβούλιου του Σωματείου μας με τον
αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, τον Ιού-
λιο του '21 τονίστηκε εκ μέρους του η άμεση
καταβολή των δεδουλευμένων, αλλά μετά
παρέλευση οκτώ μηνών από την σχετική υπό-
σχεση, δεν έχουν καταβληθεί παρά μόνο μη-
δαμινά ποσά. Επίσης δεν μας δόθηκαν τα
επιδόματα των 800 και 530 ευρώ, τα οποία
έλαβαν πολλές κατηγορίες εργαζομένων λό-
γω της πανδημίας. Προφανώς παίζεται ένα
πινγκ-πονγκ ευθυνών μεταξύ του Υπουργείου
Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο) και του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπου το ένα
υπουργείο ισχυρίζεται ότι εστάλη το ένταλμα
πληρωμής ενώ το άλλο ότι δεν έχει λάβει το
ένταλμα.

Το άλλο μεγάλο ζήτημα είναι βεβαίως η έλ-
λειψη ασφαλιστικής κάλυψης, με αποτέλε-
σμα οι συνάδελφοι να καταβάλλουν εξ ιδίων
υψηλά ποσά σε ασφαλιστικούς φορείς που
εγγράφονται».
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ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
Δ. ΑΘΗΝΑΣ

Γυρνάμε 
στη δουλειά!

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ

Συνεχίζουμε την απεργία

Φονική πολιτική
Ηαντεργατική πολιτική του Μητσοτάκη και του

Χατζηδάκη δείχνει για πολλοστή φορά ότι εί-
ναι δολοφονική. Άλλοι τρεις νεκροί εργάτες στο
εργοστάσιο κατασκευής δυναμίτιδας της ΕΛΤΕΚ,
στην περιοχή της Ιτέας Γρεβενών, συμπληρώνουν
τη μακριά λίστα των εργοδοτικών δολοφονιών. 

Μπορεί να μην υπάρχουν ακόμα στοιχεία για το
τί ακριβώς προκάλεσε την έκρηξη που τίναξε
στον αέρα όλο το εργοστάσιο, υπάρχει όμως η ει-
κόνα για τα ελλειπή μέτρα προστασίας ακόμα και
στις χημικές βιομηχανίες που είναι υψηλού κινδύ-
νου για την ασφάλεια των εργαζόμενων. Για τα
κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, συ-
νειδητά η κυβέρνηση κάνει τα στραβά μάτια στις
καταγγελίες των εργαζόμενων και αφοπλίζει τους
κρατικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς, για να χρεω-
θεί στο τέλος η ατομική ευθύνη στους εργαζόμε-
νους, που «δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους». 

Κάτω τα χέρια από τον ΟΑΕΔ
Με νέο νομοσχέδιο με τον τραγελαφικό τίτλο «Δουλειές ξανά» επανέρχεται ο Χα-

τζηδάκης για να διαλύσει τώρα και τον ΟΑΕΔ -που θα μετονομαστεί σε Δημό-
σια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). 

Από υπηρεσία προστασίας και οικονομικής στήριξης των ανέργων μετατρέπεται
σε υπηρεσία κατάρτισης, λες και αυτό που λείπει είναι τα προσόντα. Εκβιάζει ταυτό-
χρονα τους ανέργους να δεχθούν ουσιαστικά δουλειές του ποδαριού, ελαστικές και
κακοπληρωμένες. Όπως αναφέρει ανάμεσα σε άλλα η Ομοσπονδία Υπαλλήλων
ΟΑΕΔ «το νομοσχέδιο εισάγει σκληρές ποινές στους ανέργους… προσδίδοντας
τους εκ προοιμίου ρόλο αργόσχολων... Δυο χρόνια θα «εξορίζουν» τον άνεργο από
τα μητρώα αν αρνηθεί τρεις προσφερόμενες θέσεις εργασίας, ενώ αν αρνηθεί τη
συμμετοχή του σε κατάρτιση ή αν αποτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης για την κα-
τάρτιση θα απομακρύνεται για έξι μήνες». 

Επίσης, το ν/σ προβλέπει τον διορισμό τριών υποδιοικητών που θα συμμετέχουν ως
μέλη στο ΔΣ του ΟΑΕΔ, από το οποίο «εντελώς αντιδημοκρατικά και κυνικά απομακρύ-
νουν τους εκλεγμένους εκπρόσωπους των εργαζομένων». Τη Δευτέρα 14/3 έγινε μια
πρώτη συμβολική κατάληψη των κεντρικών γραφείων του ΟΑΕΔ στον Άλιμο και αναμέ-
νεται συνέχεια των κινητοποιήσεων.

ΛΑΡΚΟ Κερδίζουν χρόνο 
κατά των απολύσεων
«Φρένο» στις απολύσεις των 1.080

εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ βάζει
η δικαστική απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθήνας, που έκανε εν
μέρη δεκτή την προσφυγή των πέντε
σωματείων εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ. 

Σύμφωνα με την απόφαση, η διαδικα-
σία διαβούλευσης για τις ομαδικές απο-
λύσεις αναστέλλεται μέχρι την εκδίκαση
των ασφαλιστικών μέτρων που έχουν
καταθέσει οι εργαζόμενοι για τις 6 Μαΐ-
ου. Είναι μια σημαντική νίκη που δίνει
πολύτιμο χρόνο για να οργανωθεί πα-
ραπέρα ο αγώνας τους ενάντια στις
απολύσεις και το σχέδιο ξεπουλήματος
της ΛΑΡΚΟ. 

Την Παρασκευή 18/3 προηγήθηκε κα-
τάληψη του εργοστασίου στη Λάρυμνα,

ενώ περίπτερο ενημέρωσης έχει στηθεί
από τους εργαζόμενους έξω από την
πύλη του εργοστασίου.

Στάση εργασίας 
στις πολεοδομίες
Θα παραλύσουν απεργιακά οι πολεοδομίες

στις 23/3 λόγω της πανελλαδικής στάσης ερ-
γασίας 9πμ-12μ που προκήρυξαν οι ομοσπονδίες
ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΠΟΕΜΔΥΔΑΣ και ΠΟΜΗΤΕΔΥ σε όλες
οι υπηρεσίες δόμησης των ΟΤΑ. 

Η απεργιακή συγκέντρωση θα πραγματοποι-
ηθεί στις 10πμ στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (Μεσογείων 119), θέτοντας σειρά αιτη-
μάτων, όπως την επαρκή στελέχωση των υπηρε-
σιών δόμησης και νέες προσλήψεις μηχανικών,
εξοπλισμό με σύγχρονα μέσα, κωδικοποίηση και
απλοποίηση της πολεοδομικής νομοθεσίας και
νομική υποστήριξη σε κάθε υπηρεσία δόμησης.
Ταυτόχρονα συνεχίζεται η απεργία-αποχή των
μηχανικών ενάντια στην προσπάθεια ιδιωτικοποί-
ησης κρίσιμων δημόσιων λειτουργιών στις υπηρε-
σίες δόμησης.

Φτιάξαμε μια ΚΟΙΝΣΕΠ με 18 καθαρί-
στριες, που μας έδιωξαν από τη δου-

λειά του καθαρισμού στα σχολεία του Δή-
μου Αθήνας, επειδή δεν είχαμε ελληνική
ταυτότητα. 

Ήταν ρατσιστικές απολύσεις με ευθύνη
της κυβέρνησης και του υπουργού Εσωτερι-
κών Βορίδη. Τώρα ο Δήμος Αθηναίων δέχτη-
κε να γυρίσουμε στη δουλειά μέσω αυτής
της εταιρίας ΚΟΙΝΣΕΠ. Ευχαριστούμε πολύ
τον δημοτικό σύμβουλο Αθήνας Πέτρο Κων-
σταντίνου και τον δικηγόρο μας Βασίλη Πα-
παδόπουλο για την πολύτιμη βοήθειά τους.
Είμαστε πολύ ευχαριστημένες που μετά από
τόσο αγώνα ξαναπιάνουμε δουλειά νική-
τριες. Ο μισθός μας θα είναι διπλάσιος σε
σχέση με τα ψίχουλα που παίρναμε πριν με
τη σύμβαση έργου, με δώρα, άδειες, όλα
όσα δεν είχαμε ποτέ. 

Στην αρχή φαινόταν χαμένος αγώνας, αυ-
τό μας έλεγαν και από το σωματείο. Ο Βορί-
δης μας έλεγε ότι δεν θα γίνετε ποτέ μόνι-
μες, γιατί είμαστε ξένες και από χώρα έξω
από την ΕΕ. Δεν θα φτάναμε εδώ αν δεν εί-
χαμε φτιάξει την επιτροπή μας για να οργα-
νώσουμε συλλογικά αυτό τον αγώνα εδώ και
ενάμιση χρόνο. Καθοριστικό ρόλο για τη δη-
μιουργία της επιτροπής έπαιξε ο Πέτρος
Κωνσταντίνου. Έχουμε μείνει άπειρες ώρες
έξω από υπουργεία και δημοτικά συμβούλια,
στο κρύο ή στον καύσωνα. Φτύσαμε αίμα κυ-
ριολεκτικά, μας έδιωξαν και μας μίλησαν
άσχημα, μείναμε χωρίς δουλειά, γκρινιάζαμε
και πλακωνόμασταν μεταξύ μας, αλλά δεν το
βάλαμε κάτω. Και τα καταφέραμε μια χαρά.

Κατεβήκαμε και στη διαδήλωση στις 19
Μάρτη, γιατί θέλουμε να είμαστε νόμιμοι
εδώ. Αυτός είναι ο αγώνας που συνεχίζεται.
Έχουμε πάρα πολλά χρόνια που δουλεύου-
με εδώ στην Ελλάδα, είμαστε επαγγελματίες
καθαρίστριες. Έχουμε παιδιά που σπούδα-
σαν και δουλεύουν εδώ. Η κυβέρνηση με την
πολιτική της έχει φέρει όλον τον κόσμο σε
πολύ δύσκολη κατάσταση, όχι μόνο εμάς
που είμαστε μετανάστριες. Ο Μητσοτάκης
πρέπει να φύγει οπωσδήποτε, έπρεπε ήδη
να το είχε κάνει. 

Μπούζι Λίντιτα, Βαλεντίνα Δίμα, 
καθαρίστριες του Δήμου Αθήνας

19 Μάρτη, Αθήνα. Φωτό: Γιώργος Πίττας



Μια μεγάλη νίκη όλων όσοι αγωνίζονται
εδώ και τέσσερα χρόνια ενάντια στο κα-

ταστροφικό για το περιβάλλον, και όχι μόνο,
master plan της COSCO για το λιμάνι του Πει-
ραιά είναι η απόφαση του ΣτΕ που έδωσε τέ-
λος στην υλοποίησή του και ακύρωσε την -πα-
ράτυπη- δανειοδότηση από την Επιτροπή Σχε-
διασμού Ανάπτυξης Λιμένων.

«Η απόφαση όμως φέρνει μπροστά στις ευ-
θύνες τους, όλους εκείνους που, ενώ ήξεραν
ότι δεν υπήρχε η απαραίτητη Στρατηγική Μελέ-
τη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, βιάζονταν να
υλοποιήσουν το master plan, για το οποίο η ΚΟ-
ΣΚΟ δεν θα έβαζε ευρώ, αφού χρηματοδοτείται
με 130 εκατομμύρια από το αναπτυξιακό πρό-
γραμμα της Περιφέρειας Αττικής (από πόρους
της Ε.Ε.). Και πρώτα τις κυβερνήσεις, ΠΑΣΟΚ,
ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, που ξεπούλησαν τον ΟΛΠ. Την κυ-
βέρνηση, όλα για τους επενδυτές, Μητσοτάκη
που έσπευσε να παραδώσει στην ΚΟΣΚΟ και το
υπόλοιπο 16,6% του Δημοσίου στον ΟΛΠ. Του
υπουργείου Ναυτιλίας που αποφάσισε ότι η έλ-
λειψη της ΣΜΠΕ δεν αναιρεί τη συνέχιση των

έργων. Της Περιφέρειας Αττικής που επί Δού-
ρου ενέκρινε να δοθούν στην ΚΟΣΚΟ τα 130
εκατομ. και επί Πατούλη πλήρωσε ήδη 21. Της
Δημοτικής Αρχής Πειραιά που, έχοντας ταχθεί
από την αρχή σταθερά υπέρ της "επένδυσης",
δεν έκανε απολύτως τίποτα για να διασφαλίσει
την τήρηση ακόμα και των όρων που ο ίδιος ο
Δήμος έθετε», καταγγέλλει σε ανακοίνωσή της
η Ανταρσία Στο Λιμάνι (ΑΣΛ).

«Ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί μέχρι να
επανέλθει ο μέχρι πρότινος δημόσιος ΟΛΠ, που
είναι στρατηγικής σημασίας, στα χέρια του δη-
μοσίου, αλλά αυτή τη φορά με εργατικό και λαϊ-
κό έλεγχο και χωρίς αποζημίωση στην εταιρία.
Να μην είναι δηλαδή υπόθεση μιας πολυεθνι-
κής, με οποιασδήποτε εθνικότητας έδρα ακόμα
και ελληνική, το τι θα γίνει στην πόλη του Πει-
ραιά και στο παραλιακό μέτωπο. Για ένα λιμάνι
που θα εξυπηρετεί πραγματικά τις ανάγκες των
ανθρώπων», τόνισε στην τοποθέτησή του στο

δημοτικό συμβούλιο Πειραιά ο Θανάσης Διαβο-
λάκης, δημοτικός σύμβουλος με την ΑΣΛ.

«Το κίνημα "ΟΧΙ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΗΝ ΠΕΙΡΑΪΚΗ"
κατάφερε να ακυρώσει στο Συμβούλιο της
Επικρατείας το περιβαλλοντοκτόνο έργο του
νέου λιμανιού στην Πειραϊκή», δηλώνει στην
Εργατική Αλληλεγγύη η Δήμητρα Βήνη, Κοινο-
τική σύμβουλος Α’ δημοτικής κοινότητας Πει-
ραιά. «Μαζί με το νέο λιμάνι στην Πειραϊκή
ακυρώθηκαν με την ίδια απόφαση όλες οι προ-
βλεπόμενες επενδύσεις του master plan της
COSCO που προέβλεπαν την μετατροπή του
Πειραιά σε λιμενοβιομηχανική ζώνη ασύμβατη
με την πόλη από το Πέραμα μέχρι την Πειραϊ-
κή. Επί τέσσερα χρόνια το κίνημα «ΟΧΙ ΛΙΜΑΝΙ
ΣΤΗΝ ΠΕΙΡΑΪΚΗ» ανέδειξε κάθε πτυχή του εγ-
κλήματος πάνω στο φυσικό, πολιτιστικό περι-
βάλλον και τη δημόσια Υγεία. 

Αγωνιστήκαμε στους δρόμους, στα θεσμικά
όργανα και στα δικαστήρια, κινητοποιήσαμε

τους κατοίκους του Πειραιά και πετύχαμε την
εμπιστοσύνη τους στις κοινοτικές εκλογές
όπου μας ανέδειξαν ως τρίτη  δύναμη.  Δεν αυ-
ταπατώμεθα ότι η ακύρωση του master plan
της COSCO  από το δικαστήριο θα θέσει τέλος
στα επεκτατικά σχέδια της σε βάρος των πα-
ραλιμένιων δήμων του Πειραιά. Δεν μπαίνουμε
στο δίλημμα του νόμιμου ή παράνομου master
plan που έχει αρχίσει να προωθείται από  διά-
φορες παρατάξεις. Γνωρίζουμε ότι νόμιμο ma-
ster plan σημαίνει τον προγραμματισμό των
ίδιων περιβαλλοντοκτόνων έργων με νόμιμες
διαδικασίες. Εμείς αντιθέτως ζητάμε την απο-
κατάσταση του τραυματισμένου φυσικού και
πολιτιστικού περιβάλλοντος της πόλης μας.
Απαιτούμε την άμεση διακοπή της χρηματοδό-
τησης των έργων από την Περιφέρεια Αττικής
και συνεχίζουμε αγωνιστικά για την αποτροπή
όλων των σχεδίων που ήδη ετοιμάζονται».

Μ.Ν.
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ΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΖΑΚ

Προκλητικοί οι δράστες στις απολογίες τους
Με τις τέσσερις πρώτες απο-

λογίες κατηγορούμενων συ-
νεχίστηκε η δίκη για τη δο-

λοφονία του Ζακ Κωστόπουλου στη
14η συνεδρίαση στις 22 Μάρτη. Το
πρωί, έξω από τα δικαστήρια έγινε
συγκέντρωση με κεντρικό αίτημα
“αλλαγή κατηγορίας τώρα”, να με-
τατραπεί το κατηγορητήριο από θα-
νατηφόρο σωματική βλάβη σε αν-
θρωποκτονία. Με πανό μπροστά
από το δικαστήριο βρέθηκε η Πρω-
τοβουλία "Στη φυλακή οι δολοφόνοι
της Zackie Oh", η Ανοιχτή Ορχή-
στρα, καθώς και κόσμος που αντα-
ποκρίθηκε στα διαδικτυακά καλέ-
σματα των προηγούμενων ημερών.

Πρώτος απολογήθηκε ο Σπύρος
Δημόπουλος, ο κοσμηματοπώλης. Η
απολογία του προκάλεσε σοκ από
το πόσο πιο ψηλά βάζει, ακόμα και
σήμερα, το μαγαζί του από τη ζωή
του Ζακ. Ο κατηγορούμενος κατέρ-
ριψε μόνος του τον βασικό ισχυρι-
σμό του, ότι ο Ζακ μπήκε στο κο-
σμηματοπωλείο για να κλέψει. Είπε
ότι δεν κλάπηκε τίποτα και ότι ο Ζακ
δεν είχε τίποτα πάνω του, ενώ την
εικασία του ότι παραβίασε την πόρ-
τα τη βάσισε σε αυτά που του είπε
“κάποιος που έπινε καφέ”: “ότι έγινε
ένα μεγάλο μπαμ... έγινε ντόρος”.

Όσο για τη δολοφονική επίθεση,
την περιέγραψε με χαρακτηριστική
ψυχρότητα. “Δημ: Για να τον εμποδί-
σω εκεί τον κλώτσησα. Πρ: Άρα λέτε
μία φορά τον κλωτσήσατε; Δημ: Νο-
μίζω ναι, μία φορά, γιατί ήμουν και
σοκαρισμένος”. Όλες και όλοι όμως
έχουμε δει το βίντεο που αποδει-
κνύει ότι αυτό είναι ένα απροκάλυ-
πτο ψέμα.

Δεν παρέλειψε να ειρωνευτεί τον
κόσμο που διαμαρτύρεται για την
αστυνομική βία. “Βλέπουμε αστυνομι-
κούς να χτυπάνε κόσμο και [κάποιοι]
λένε”, και κάνοντας ψιλή τη φωνή
του συμπλήρωσε: “«γιατί τον χτυπά-
τε, τι κάνετε» χωρίς να ξέρουν”.
Όταν ρωτήθηκε αν σήμερα θα έκανε
διαφορετικά απάντησε “Δεν ξέρω,
δεν μπορώ να σας απαντήσω”. Μέχρι
και για το κίνημα μίλησε ειρωνικά,
παραπονούμενος ότι έχουν βάψει το
μαγαζί του ροζ και το έχουν κάνει
“μνημείο τύπου Γρηγορόπουλου”!

Αντίστοιχα ο Θάνος Χορταριάς,
που απολογήθηκε δεύτερος, προσπά-
θησε να παρουσιάσει τον εαυτό του
σαν θύμα εκστρατείας στα κοινωνικά
δίκτυα, αντικατοπτρίζοντας δηλαδή
αυτό ακριβώς που ο ίδιος έκανε σε
βάρος του Ζακ. Μέρος της γραμμής
του ήταν η “κοινωνική ευθύνη”, ότι
“το έκανα για να προστατεύσω τον
ίδιο μου τον εαυτό και τους συναν-
θρώπους μου”. Επιμένει έτσι στο
αφήγημα του “επικίνδυνου ληστή”,

αλλά θυμίζει και την ανάρτησή του με
την οποία αυτοαναγορεύεται σε “τι-
μωρό”: “ο θεός με έβαλε απέναντι σε
Εθνομηδενιστές, αντίχριστους και ορ-
γανωμένους παραβατικούς... είναι
Υψιστη αποστολή που θα την πάω και
εγώ μέχρι τέρμα”. Δεν παρέλειψε να
προσπαθήσει να κάνει το άσπρο μαύ-
ρο, λέγοντας ότι ήθελε με τις κλω-
τσιές να “διευκολύνει” τον Ζακ να
βγει και ότι δεν τον πέτυχε. Και φυσι-
κά δεν έδειξε το παραμικρό ίχνος λύ-
πης για τον χαμό του Ζακ ή μεταμέ-
λειας για όσα έκανε.

Ψέμματα
Στην απολογία του Βασίλειου Ρου-

σάκου, του ενός από τους κατηγο-
ρούμενους αστυνομικούς μαθαίνου-
με ότι οι δυο προηγούμενοι δράστες
είπαν ψέματα από την πρώτη στιγ-
μή: “Του λέω [του Δημόπουλου] αυ-
τός πώς τραυματίστηκε; Μου λέει
ότι στην προσπάθειά του να φύγει
κόπηκε στα γυαλιά... Ο κ. Χορταριάς
...μου ανέφερε ότι εκείνος απέκλει-

σε το δράστη και είχε πετάξει το μα-
χαίρι στο κατάστημα”.

Ο ίδιος αστυνομικός συνεχίζει με
ψέματα, λέγοντας: “Αν εξαιρέσουμε
το σήμα για ληστεία, θα έλεγα ότι
θύμα ήταν ο Κωστόπουλος... αυτόν
έπρεπε να προστατεύσουμε... Τον
προστατεύσαμε” (!). Το ψέμα συνε-
χίστηκε με το ότι ο Ζακ απρόκλητα
κλότσησε τη τζαμαρία με σκοπό να
επιτεθεί στον διασώστη. Αντίθετα,
μία ένορκος παρατήρησε: “βλέπου-
με στο βίντεο ότι συνεργάζεται και
ξαφνικά πηγαίνει από πάνω του κά-
ποιος. Φανταστείτε να βρίσκεστε σε
μια οριζόντια θέση, να νιώθετε
ασφυξία και να έρχεται ένας άνθρω-
πος από πάνω σας. Δεν θα νιώθατε
απειλή;”

Και αυτός ο κατηγορούμενος,
όπως και οι δύο προηγούμενοι, εμ-
φανίστηκε αμετανόητος: “Ρουσ: Και
να μας το είχαν πει ότι συμβαίνει κά-
τι στην υγεία του, πάλι έτσι θα αντι-
δρούσαμε”. Και επέμεινε, παρά την
παρατήρηση ένορκης ότι “πάντως

για την ασφάλεια του
πολίτη, που λέτε [ότι
είναι δουλειά σας],
εκείνη τη στιγμή το
θύμα ήταν ο Ζαχα-
ρίας Κωστόπουλος.
Κανένας άλλος δεν
ήταν θύμα”, πως ο
Ζακ έπαψε να είναι
θύμα μόλις έπιασε το
γυαλί! Ίδιο ήταν και
το αφήγημα του συ-
ναδέλφου του, κατη-
γορούμενου Δαυίδ
Σεφέρη, που απολο-
γήθηκε αμέσως μετά:

“Από την ώρα που σηκώθηκε με το
γυαλί ήταν επικίδυνος”, είπε συμ-
πληρώνοντας με μεγάλη δόση σενα-
ριολογίας του τι θα γινόταν αν δεν
έπρατταν με αυτόν τον τρόπο. Κατά
τη γνώμη του δηλαδή η παράδοση
ενός ανθρώπου στο ασθενοφόρο
χωρίς σφυγμό και ανάσα ήταν προ-
τιμότερη.

Σύμφωνα με τα όσα είπε η πρό-
εδρος, στις 4/4 θα γίνουν οι απολο-
γίες των δυο άλλων κατηγορούμε-
νων αστυνομικών, ενώ στις 13/4
αναμένεται η πρόταση του εισαγγε-
λέα. Για τις 18/4 προβλέπεται η
έναρξη των αγορεύσεων από τις συ-
νηγόρους υποστήριξης της κατηγο-
ρίας και θα ακολουθήσουν οι συνή-
γοροι υπεράσπισης. Τέλος, το δικα-
στήριο έχει προγραμματίσει δικάσι-
μες στις 3 και 10 Μάη.

Α.Φ.

• Πληροφορίες για την ακροαματική
διαδικασία από το Zackie Oh Justice
Watch.

Άκυρο το masterplan της COSCO

Έξω από τα δικαστήρια τη μέρα που απολογούνται οι δολοφόνοι του Ζακ. Φωτό: 



ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3, καφέ Blue Bear 7.30μμ 
Ο ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός μετά την
ακύρωση του Eastmed
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγγόπουλος 

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3 
καφέ Isak, πάρκο Ιακωβάτων 7.30μμ
Πάλη ενάντια στην τρανσφοβία
Ομιλήτρια: Άρια Σταροπούλου

ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3 βιβλιοπωλείο Μετεωρίτης,
Φωκιώνος Νέγρη 68, 7.30μμ
Ο ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός μετά την
ακύρωση του Eastmed
Ομιλητής: Πάνος Γιαννακάκης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3
καφέ Μύρτιλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ 7μμ
Η απεργία στις 6 Απρίλη και πώς την οργα-
νώνουμε
Ομιλητής: Βασίλης Μάραντος

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3 
Αυλή των Πετραλώνων 7μμ
Έξω η κυβέρνηση της φτώχειας, της ανερ-
γίας, του ρατσισμού & της πολεμοκαπηλείας
Ομιλήτριες: Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου,
ΥΠΠΟ, Λένα Βερδέ, ΔΣ ΕΣΠΗΤ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 Αυλή των Πετραλώνων 7μμ
Ο ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός μετά την
ακύρωση του Eastmed
Ομιλητής: Μάνθος Ασλανίδης

ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 31/3 καφέ Κουτσό 7.30μμ
Η απεργία στις 6 Απρίλη και πώς την οργα-
νώνουμε

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 31/3 καφέ Περιμπανού 7.30μμ
Η απεργία στις 6 Απρίλη και πώς την οργα-
νώνουμε
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ – ΚΟΥΚΑΚΙ
ΠΕΜΠΤΗ 31/3 
καφέ Pastore, μετρό Νέου Κόσμου 8μμ
Στην ίδια μας τη χώρα είναι ο εχθρός
Ομιλητής: Δημήτρης Κουτσομητόπουλος

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΕΜΠΤΗ 31/3 γραφεία δημοτικού σχήμα-
τος, Θησέως 156, 4ος όρ., 7μμ
Έξω η κυβέρνηση της φτώχειας, της ανερ-
γίας, του ρατσισμού & της πολεμοκαπηλείας
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΘΗΣΕΙΟ
• ΠΕΜΠΤΗ 31/3 καφέ Περιβολάκι 8μμ
Έξω η κυβέρνηση της φτώχειας, της ανερ-
γίας, του ρατσισμού & της πολεμοκαπηλείας
Ομιλητές: Αντώνης Σκαρπέλης, ΔΣ ΕΚΑ,

Μαρία Μπολοβίνα, Δρομοκαΐτειο
• ΠΕΜΠΤΗ 7/4 καφέ Περιβολάκι 8μμ
Ο ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός μετά την
ακύρωση του Eastmed
Ομιλητής: Κύρος Κεϊχόπουλος

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 31/3 καφέ Σαόρσα, πλ. Αυδή 7μμ
Έξω η κυβέρνηση της φτώχειας, της ανερ-
γίας, του ρατσισμού & της πολεμοκαπηλείας
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3 καφέ πλ. Σμύρνης 6, 7.30μμ
Πανεργατική 6 Απρίλη
Ομιλήτρια: Μαρία Χαρχαρίδου

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3 
Youkali, πλ. Μεσολογγίου 7.30μμ
Πανεργατική 6 Απρίλη
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3 
καφέ Arazzo, Αιγαίου 111, 7.30μμ
Πανεργατική 6 Απρίλη
Ομιλητής: Νώντας Φάσσος

ΙΛΙΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 31/3 Sweet Home 7.30μμ
Πανεργατική 6 Απρίλη
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 31/3 καφέ πλ. Σουρμένων 7.30μμ 
Πανεργατική 6 Απρίλη
Ομιλήτρια: Βάσια Τσώνη

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 31/3 Δ’ ΦΕΠΑ 7.30μμ 
Πανεργατική 6 Απρίλη
Ομιλητής: Πάνος Γαραντζιώτης

ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ-ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3 
δημαρχείο Αγ.Παρασκευής 7μμ
1922 – 100 χρόνια από την μικρασιατική
εκστρατεία
Ομιλητής: Φίλιππος Κοντοδήμας

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3 
πλ. Φελέκη, Ελευθερούπολη 7μμ
Ο Λένιν και το δικαίωμα των λαών στην αυ-
τοδιάθεση
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3 καφέ Σταθμός 8μμ
Ο Λένιν και το δικαίωμα των λαών στην αυ-
τοδιάθεση
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 31/3 Πλ. Ηρώων 7.30μμ
Γυναίκες και πόλεμος
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΝΙΚΑΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3 
καφέ στον πολυχώρο Μάνος Λοίζος 7μμ
Η απεργία στις 6 Απρίλη και πώς την οργα-
νώνουμε
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3 δημαρχείο 7.15μμ
Η απεργία στις 6 Απρίλη και πώς την οργα-
νώνουμε
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΕΜΠΤΗ 31/3 δημαρχείο 7μμ
Η απεργία στις 6 Απρίλη και πώς την οργα-
νώνουμε
Ομιλήτρια: Μίνα Πατρινού

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3 φούρνος Leo Kon, 
πλ. Αγ. Ανάργυρων 7.30μμ
Γενική απεργία 6 Απρίλη
Ομιλητής: Χρήστος Βερβέρης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3 καφέ Ακρόλιθος 7.30μμ
διαδικτυακά (cf fb ΣΕΚ Πετρούπολης)
Γενική απεργία 6 Απρίλη
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7μμ
Γενική απεργία 6 Απρίλη
Ομιλητής: Κώστας Πολύδωρος

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕΜΠΤΗ 31/3 
καφέ Μέρες Ραδιοφώνου 8μμ
Γενική απεργία 6 Απρίλη
Ομιλήτρια: Μαρία Αμπελιώτη

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3, Πυρσινέλλα 1, 4ος όρ., 7μμ 
Η απεργία στις 6 Απρίλη και πώς την οργα-
νώνουμε
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3 ΚΑΠΗ Παλιάς Πόλης 7.30μμ
Μπολσεβίκοι και Ισλάμ
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΠΕΜΠΤΗ 31/3 ΚΑΠΗ Παλιάς Πόλης 7.30μμ
Μπολσεβίκοι και Ισλάμ
Ομιλητής: Χρήστος Κιούπης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 31/3 καφέ Μαρίνα (λιμάνι) 7.30μμ
Λένιν: Κράτος και επανάσταση
Ομιλητής: Μάνος Χατζηανέστης

ΠΑΤΡΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 31/3 καφέ Νέον, 
Τριών Ιεραρχών και Μαιζώνος 6.30μμ
6 Απρίλη γενική απεργία
Ομιλητής: Δημήτρης Μπελιάς
• ΠΕΜΠΤΗ 7/4 καφέ Νέον, 
Τριών Ιεραχών και Μαιζώνος 6.30μμ
Ο ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός μετά την
ακύρωση του Eastmed
Ομιλητής: Γιάννης Αγγελόπουλος

ΒΟΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 31/3 Θόλος 6.30μμ
Γενική απεργία 6 Απρίλη
Ομιλήτρια: Τζένη Δεμιρτζίδου

ΞΆΝΘΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/4 καφέ Βυζάντιο 8μμ
Μπολσεβίκοι και Ισλάμ
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ

Θεσσαλονίκη

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 31/3 καφέ Ποέτα 8μμ
6 Απρίλη οργανώνουμε την πανεργατική
απεργία ενάντια στη δολοφονική κυβέρνηση
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 31/3 καφέ Διώροφον 6μμ
6 Απρίλη οργανώνουμε την πανεργατική
απεργία ενάντια στη δολοφονική κυβέρνηση
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου

ΤΟΥΜΠΑ
ΠΕΜΠΤΗ 31/3 καφέ Κονάκι 7.30μμ
6 Απρίλη οργανώνουμε την πανεργατική
απεργία ενάντια στη δολοφονική κυβέρνηση
Ομιλητής: Νίκος Κοκκίνης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
ΠΕΜΠΤΗ 31/3 καφέ Ζωή 7.30μμ
6 Απρίλη οργανώνουμε την πανεργατική
απεργία ενάντια στη δολοφονική κυβέρνηση
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 31/3 καφέ Γιώτης 7.30μμ
6 Απρίλη οργανώνουμε την πανεργατική
απεργία ενάντια στη δολοφονική κυβέρνηση
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΚΑΜΑΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 31/3 καφέ Baraka 9μμ
6 Απρίλη οργανώνουμε την πανεργατική
απεργία ενάντια στη δολοφονική κυβέρνηση
Ομιλήτρια: Ιωάννα Κατλαμούση
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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. 
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ΠΑΤΡΑ Πλ Γεωργίου 11.30πμ
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Εισαγγελική
έρευνα 
σε βάρος
του Κούγια

Αυτεπάγγελτη εισαγγελική
έρευνα με βάση τον αντι-

ρατσιστικό νόμο ξεκίνησε σε
βάρος του Αλέξη Κούγια, συ-
νήγορου υπεράσπισης του
Δημήτρη Λιγνάδη στην πρώτη
δίκη του ελληνικού #metoo.
Ο δικηγόρος έχει επιδοθεί σε
ένα ομοφοβικό, τρανσφοβικό
και ρατσιστικό κρεσέντο μέ-
σα και έξω από την αίθουσα
του δικαστηρίου. Παράλληλα,
προσπαθεί να μετατρέψει
τους μάρτυρες κατηγορίας
σε κατηγορούμενους, έχον-
τας προαναγγείλει αγωγές
και μηνύσεις.

Ο συνήγορος των θυμάτων
Γιάννης Βλάχος κατηγόρησε
την πρόεδρο του Μεικτού
Ορκωτού Δικαστηρίου για
ανοχή στη συμπεριφορά αυ-
τή του Α. Κούγια, καθώς δεν
προστατεύει τους μάρτυρες
και δεν προσπαθεί να διαφυ-
λάξει τη διαδικασία από τις
απαράδεκτες ομοφοβικές δη-
λώσεις και την προσπάθεια
τρομοκράτησης των μαρτύ-
ρων.

Στις τρεις πρώτες συνε-
δριάσεις που έχουν γίνει μέ-
χρι στιγμής οι περιγραφές
του πρώτου μάρτυρα, του
27χρονου Αιγύπτιου Αλί, είναι
συγκλονιστικές. Περιέγραψε
πώς ο κατηγορούμενος εκμε-
ταλλεύτηκε την ηλικία του (16
ετών τότε) και την κακή κατά-
στασή του υπό την επήρεια
κάνναβης. Περιέγραψε επί-
σης τις ενοχές που είχε για
χρόνια, θεωρώντας πως φταί-
ει γι' αυτό που του συνέβη.

Αυτό που τον οδήγησε να
σπάσει τη σιωπή, τόνισε ο
μάρτυρας, ήταν ότι είδε τι γι-
νόταν στην Ελλάδα με το ξέ-
σπασμα του κινήματος #me-
too και ένιωσε ότι ήθελε να
μιλήσει κι αυτός για το βια-
σμό του. Να ακουστεί η αλή-
θεια.

Η εμβληματική αυτή δίκη
γίνεται με περιορισμένη δη-
μοσιότητα, καθώς στο παρα-
τηρητήριο LignadisTrialWatch
που συστάθηκε για να μετα-
δώσει τη ροή δεν επιτράπηκε
η συμμετοχή, ενώ μόλις πέν-
τε δημοσιογράφοι μπορούν
να παρακολουθούν εκ περι-
τροπής, μετά από απόφαση
της έδρας. Η δίκη συνεχίζεται
την 1η Απρίλη.

Έρευνα που εκπονήθηκε από ερευνήτριες
κι ερευνητές του Παντείου Πανεπιστημίου
δημοσιοποιεί η ΑΔΕΔΥ και το Κοινωνικό

Πολύκεντρο για το φαινόμενο της σεξουαλικής πα-
ρενόχλησης και των σεξιστικών συμπεριφορών
στον χώρο του Δημοσίου. Στο πλαίσιο αυτό, παρα-
χωρήθηκε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη 15 Μάρτη.

Προλογίζοντας εκ μέρους της Εκτελεστικής Επι-
τροπής της ΑΔΕΔΥ, ο Γιώργος Πετρόπουλος τόνι-
σε ανάμεσα σε άλλα ότι “υπάρχει μια στερεότυπη
αντίληψη που λέει ότι στο δημόσιο οι εργαζόμε-
νοι/ες έχουν ασφαλείς σχέσεις εργασίας. Αντίθετα
το 1/3 των εργαζόμενων είναι με επισφαλείς σχέ-
σεις, χωρίς να υπολογίσουμε τους εργολαβικούς”.

Την παρουσίαση της έρευνας έκανε η υπεύθυνη
της ερευνητικής ομάδας, αναπληρώτρια καθηγή-
τρια του Παντείου Πανεπιστημίου Μαρία Στρατη-
γάκη, ενώ στη συνέντευξη Τύπου έλαβαν μέρος
και οι ερευνήτριες Αρετή Μαυρομμάτη Λαγάνη
(υποψήφια διδάκτορας) και Αναστασία Χαραλάμπη
(μεταδιδακτορική ερευνήτρια).

“Ειδικά την εποχή του #metoo στην Ελλάδα είναι
πολύ σημαντικό να δούμε από κοντά ποια είναι η
κατάσταση για να μη μένουμε με τους μύθους”, τό-
νισε η Μ. Στρατηγάκη. “Ο πρώτος είναι ότι δεν
υπάρχει εκτεταμένη σεξουαλική παρενόχληση γιατί
υπάρχει ασφάλεια της εργασίας. Ο δεύτερος είναι
ότι η σεξουαλική παρενόχληση ασκείται αποκλει-
στικά από ανώτερους ιεραρχικά άντρες προς κα-
τώτερες ιεραρχικά γυναίκες, σε ανδροκρατούμενα
περιβάλλοντα. Ο τρίτος μύθος είναι ότι η σεξουαλι-
κή παρενόχληση καταγγέλλεται όταν συμβεί γιατί
δεν απειλεί την εργασιακή ασφάλεια των καταγγελ-
λουσών. Ο τέταρτος είναι ότι όταν καταγγελθεί
ασκείται δίωξη και τιμωρούνται οι δράστες”.

Η έρευνα έγινε σε δυο σκέλη. Το πρώτο ήταν μια
δειγματοληπτική έρευνα στον γενικό πληθυσμό με
ερωτηματολόγιο (στην οποία συμμετείχαν 697 ερ-
γαζόμενοι/ες) και το δεύτερο οι ποιοτικού τύπου σε
βάθος συνεντεύξεις (όπου συμμετείχαν 26 γυναί-
κες). Όπως σημείωσε η Μ. Στρατηγάκη: “Η δειγμα-
τοληπτική έρευνα δείχνει μια διαφορά στις απαντή-
σεις ανδρών και γυναικών. Πρώτο, στις απαντήσεις
σε σχέση με το αν γνωρίζουν αν υπάρχει σεξουαλι-
κή παρενόχληση, οι γυναίκες δήλωσαν σε μεγαλύ-
τερο ποσοστό ότι γνωρίζουν. Δεύτερο, στην ερώ-
τηση κατά πόσο νιώθουν άνετα να αναφέρουν την
ανάρμοστη συμπεριφορά, οι γυναίκες απάντησαν
ότι νιώθουν λιγότερο άνετα. Τρίτο, διαφορά εντοπί-
στηκε στο αν έχουν υπάρξει μάρτυρες ανάρμο-
στων, προσβλητικών, σεξουαλικών αστείων, υπαι-
νιγμών ή πειραγμάτων στον χώρο εργασίας. Οι γυ-
ναίκες απάντησαν ναι σε μεγαλύτερο ποσοστό”.

Όσον αφορά στην ποιοτική έρευνα, όπως είπαν
οι ερευνήτριες στη συνέντευξη Τύπου, ενδιαφέρον
δήλωσαν 60 γυναίκες, αλλά τελικά σε συνέντευξη
προχώρησαν οι 26. “Αυτό είναι ένα στοιχείο που
αποδεικνύει πόσο δύσκολο είναι να μιλήσουν οι γυ-
ναίκες ελεύθερα για το θέμα της σεξουαλικής πα-
ρενόχλησης”, παρατήρησε η Αρετή Μαυρομμάτη-
Λαγάνη. “Ακόμα και γυναίκες που είναι μόνιμες στο
δημόσιο αισθάνονται επισφάλεια. Οι περισσότερες
από αυτές που έδωσαν συνέντευξη είναι μόνιμες”.

Στις συνεντεύξεις αναδείχθηκαν μοτίβα όπως η
ανώτερη ιεραρχική θέση του δράστη, η αρχαιότη-
τα στην υπηρεσία, οι δεσμοί του με κόμματα ή
συνδικάτα. Οι συμμετέχουσες χρησιμοποίησαν λέ-
ξεις όπως “τοξικό”, “ανταγωνιστικό”, “αρνητικό”,
“επιθετικό” έως και “επικίνδυνο” για να περιγρά-
ψουν το περιβάλλον εργασίας τους, καθώς και εκ-

φράσεις όπως “δε νιώθεις ότι είσαι ασφαλής, ότι
έχεις δικαιώματα”, “είναι ένα σεξιστικό περιβάλ-
λον”, “δεν πα να έχεις διδακτορικό, άμα είσαι γυ-
ναίκα...”, “πήγαινα να πω τη γνώμη μου, με διέκο-
πτε επανειλημμένα”.

Οι συνέπειες αυτών των περιστατικών ήταν με-
γάλες, καθώς κάποιες συμμετέχουσες δήλωσαν
ότι σκέφτηκαν να εγκαταλείψουν την εργασία τους
μετά από τέτοιες συμπεριφορές. Άλλες επέλεξαν
να μην αναφέρουν το περιστατικό στη διοίκηση
καθώς δεν ένιωθαν άνετα να το αναφέρουν.

Όσον αφορά στην αντιμετώπιση, οι συμμετέχου-
σες δήλωσαν ότι η διοίκηση αδιαφορεί ή καλύπτει
τέτοια περιστατικά. Κάποιες ανέφεραν ότι δεν
μπήκαν στη διαδικασία να αναφέρουν περιστατικά
για ανώτερους γιατί γνώριζαν ότι δεν θα τις προ-
στατέψουν. Παρότι πάνω από 20 περιστατικά είχαν
μάρτυρες, δεν προστατεύτηκαν ούτε οι μάρτυρες.
Αναδείχθηκε επίσης ότι συνήθως οι δράστες
έχουν συστηματικά τέτοια συμπεριφορά.

Αντίποινα
Αναδείχθηκε επίσης το γεγονός ότι τα θύματα

μπορεί να αντιμετωπίσουν αντίποινα. “Ξεκίνησε
ένας πόλεμος από την ίδια την υπηρεσία”. “Μου
έκοψαν άδειες”. “Μου είπαν ότι αυτό θα πρέπει να
μείνει σε επίπεδο διεύθυνσης και να μην αναφερ-
θεί στο αρμόδιο υπουργείο”. “Δεν ήξερα τι να κά-
νω, ήταν η δεύτερη δουλειά μου και ήμουν τρο-
μαγμένη. Δεν υπήρχε περίπτωση να κάνω κάτι
στον τύπο που ήταν πρώην μπάτσος και ήξερε πού
μένω. Να με βρουν νεκρή ή βιασμένη;”, ήταν κά-
ποιες από τις δηλώσεις των συμμετεχουσών. Σε
σχετική ερώτηση, οι ερευνήτριες είπαν ότι ανάμε-
σα στα αντίποινα ήταν οι δυσμενείς μετακινήσεις,
η περιθωριοποίηση, η αφαίρεση καθηκόντων.

Οι συμμετέχουσες συμφωνούν ότι οι διαδικασίες
τιμωρίας δεν είναι εφαρμόσιμες για συγκεκριμένες
κατηγορίες υπαλλήλων. Ακόμα και στην εξαιρετική
περίπτωση που θα γίνει μια ΕΔΕ δεν αποδίδεται δι-
καιοσύνη. Η ερμηνεία που δόθηκε είναι ότι αυτό

συμβαίνει γιατί ο δράστης έχει κάποιου είδους
εξουσία στον οργανισμό.

Σε σχετική ερώτηση της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης, η Αρετή Μαυρομμάτη Λαγάνη σχολίασε ότι
“είχαμε την αίσθηση ότι το #metoo έδωσε δύναμη
στις γυναίκες. Γυναίκες που είχαν ίσως αφήσει στο
παρελθόν τους κάποια περιστατικά, ήρθαν τώρα
να μιλήσουν στις συνεντεύξεις γι' αυτό το θέμα,
ακριβώς επειδή έγινε πέρσι το #metoo. Αυτό είναι
πράγματι ένα στοιχείο που θα μπορούσαμε να θί-
ξουμε σε μια επόμενη έρευνα”.

Τον λόγο πήρε επίσης η Τιάνα Ανδρέου, η οποία
δήλωσε ότι είναι μια από τις 26 γυναίκες που έδω-
σαν συνέντευξη: “Είμαι συνδικαλίστρια, εκλεγμένη
στο ΔΣ της ΟΣΥΟ και εργαζόμενη στην Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς. Εγώ υπέστην το περιστατικό το
2009 και το ότι υπήρξε ένα κίνημα όπως το #me-
too μου έδωσε δύναμη να μιλήσω, το 2021. Ο
αριθμός όσων συμμετείχαν σε αυτή την έρευνα
δεν πρέπει να μας κάνει εντύπωση. Κατ' αρχήν η
ενημέρωση ότι το Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕ-
ΔΥ κάνει αυτή την έρευνα με το ζόρι διακινήθηκε
στα σωματεία. Σε μεγάλους χώρους που είναι δυ-
νατή η Αριστερά μπορεί να έγινε. Τα περισσότερα
δεν το στείλανε.

Να μη μας κάνει εντύπωση επίσης ότι ένα μεγά-
λο κομμάτι των καταγγελιών δεν γίνονται γιατί οι
εργαζόμενες που υποστήκανε παρενοχλήσεις δεν
μπορούν να γραφτούν στα σωματεία. Είναι εγκλη-
ματικό το ότι για συμβασιούχες εργαζόμενες, που
είναι χιλιάδες στο δημόσιο και έχουν τις πιο επι-
σφαλείς σχέσεις εργασίας, δεν αλλάζουν τα κατα-
στατικά των σωματείων για να τις δεχτούν -όπως
και όλους τους συμβασιούχους- επί ίσοις όροις.

Είναι πολύ σωστό να μπει σαν πειθαρχικό παρά-
πτωμα η παρενόχληση, αλλά πρέπει στα καταστα-
τικά των σωματείων να μπει ρήτρα που να λέει ότι
οποιοσδήποτε κάνει σεξουαλική παρενόχληση θα
διαγράφεται. Δεν μπορούμε να βάλουμε τον λύκο
να φυλάει τα πρόβατα, όπως έχει γίνει στον ιδιωτι-
κό τομέα όπου ένας βιομήχανος ορίζει την επιτρο-
πή που ελέγχει.

Ασπίδα ενάντια στις παρενοχλήσεις είναι τα σω-
ματεία, αν μπορέσουν χιλιάδες γυναίκες που είναι
έξω απ' αυτά να γραφτούν. Για να μπορούν να πα-
λέψουν και για τις συνθήκες εργασίας τους όπως
και για τις παρενοχλήσεις. Να μπουν μπροστά τα
σωματεία και μετά να ξαναγίνει μια τέτοια έρευνα
με άλλους όρους, και νομίζω τότε θα είναι πολύ
πιο αντιπροσωπευτικό το δείγμα”.

Αφροδίτη Φράγκου

Απεργιακή 8 Μάρτη, Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

15/3, Συνέντευξη Τύπου. Φωτό: Αφροδίτη Φράγκου

Τα σωματεία ασπίδα ενάντια στις παρενοχλήσεις
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Η μεγαλορώσικη
κληρονομιά 
του Στάλιν
Για «εβδομήντα χρόνια», γράφει η απόφαση της ΚΕ

του ΚΚΕ οι «λαοί της Ρωσίας και της Ουκρανίας
ζούσαν και αγωνίστηκαν μαζί για να αξιοποιήσουν με
σχέσεις κοινωνικής ιδιοκτησίας τη γη, τα εργοστάσια,
τον πλούτο του υπεδάφους τους, των υδάτων». Το
1991 ήρθε η «ανατροπή του σοσιαλισμού και η διάλυση
της ΕΣΣΔ». Αυτή η τοποθέτηση χάνει από τα μάτια της
την αντεπανάσταση του Στάλιν που γκρέμισε την εργα-
τική τάξη από την εξουσία και μετέτρεψε την σταλινική
ΕΣΣΔ σε κρατικό καπιταλισμό. Η ΕΣΣΔ που διαλύθηκε
το 1991 δεν ήταν ίδια με την ΕΣΣΔ του Λένιν.

Το 1991 δεν άλλαξε το κοινωνικό σύστημα. Για να γί-
νει αυτό, μια τάξη έπρεπε να χάσει την εξουσία και να
την κερδίσει μια άλλη. Στην Ρωσία το 1991 αυτοί που
διαχειρίζονταν την οικονομία και το κράτος έμειναν στο
τιμόνι. Οι Γιέλτσιν, οι Ναζαρμπάγιεφ, οι Αλίεφ ήταν
στην ηγεσία του ΚΚΣΕ. Από διευθυντές έγιναν ιδιοκτή-
τες, από γραφειοκράτες, πολιτικοί (πολλές φορές οι δι-
ευθυντές έγιναν και πολιτικοί). Οι στρατηγοί, οι μπά-
τσοι και οι ασφαλίτες έμειναν στη θέση τους. Αυτά
ισχύουν και για τη Ρωσία και για την Ουκρανία. 

Η ΕΣΣΔ μετά την επικράτηση του σταλινισμού δεν
ήταν βασισμένη στην «εθνική ισοτιμία». Η ραχοκοκαλιά
της άρχουσας τάξης ήταν η ρωσική γραφειοκρατία. Η
ιδεολογία της ήταν έντονα χρωματισμένη από το μεγα-
λορώσικο εθνικισμό ενάντια στον οποίο έδωσε τη «τε-
λευταία μάχη» του ο Λένιν. Ο φορέας της μεγαλορώσι-
κης υπεροχής ήταν ο Στάλιν. 

Πισωγύρισμα
Η σταλινική εξόρμηση για να γίνει η ΕΣΣΔ μια βιομη-

χανική και στρατιωτική υπερδύναμη σήμανε δυο πράγ-
ματα. Αίμα και ιδρώτα για τους εργάτες και αγρότες
ανεξαρτήτου εθνικότητας και θρησκείας. Και ταυτό-
χρονα πισωγύρισμα και κατάργηση των δικαιωμάτων
και κατακτήσεων που είχε φέρει η Επανάσταση του
Οκτώβρη για τους καταπιεσμένους λαούς της Τσαρι-
κής Αυτοκρατορίας. 

Οι «ομόσπονδες» δημοκρατίες δεν είχαν το δικαίωμα
να αποσχιστούν. Και σε πολλές περιπτώσεις δε διέφε-
ραν και πολύ από αποικίες. Αυτές στην Κεντρική Ασία
έγιναν μονοκαλλιέργειες βαμβακιού (όπως το Ουζμπε-
κιστάν) ή εξορυκτικά κέντρα όπως το Καζακστάν. Παν-
τού οι εκπρόσωποι του «κέντρου», δηλαδή της Μό-
σχας, θεωρούσαν ότι λίγο πολύ «εκπολίτιζαν» ή ανέ-
πτυσσαν τους «καθυστερημένους». Όπως οι Άγγλοι και
οι Γάλλοι στην Ινδία ή την Αλγερία. 

Στην Ουκρανία ακόμα και στα τέλη της δεκαετίας του
‘80 μόνο το 16% των σχολείων δίδασκαν στα ουκρανικά
και ένα 12% είχε μικτό γλωσσικό πρόγραμμα μαθημά-
των. Όποιος/α ήθελε να «ανέβει» κοινωνικά έπρεπε να
μιλάει τη γλώσσα της διοίκησης, τα ρωσικά. 

Είναι αλήθεια ότι οι άρχουσες τάξεις σε Ρωσία και Ου-
κρανία χρησιμοποίησαν και χρησιμοποιούν τον εθνικι-
σμό. Όμως, μπόρεσαν να το κάνουν γιατί υπήρχε ένα
υπόβαθρο δεκαετιών καταπίεσης και διακρίσεων. Τα
χρόνια της επανάστασης 1917-1927 ήταν ένα φωτεινό
διάλειμμα όπου οι Μπολσεβίκοι χτύπησαν τον μεγαλο-
ρώσικο εθνικισμό.

Το 1991 η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού της
Ουκρανίας τάχτηκε υπέρ της ανεξαρτησίας. Ακόμα και
στην Ανατολική Ουκρανία τα ποσοστά ήταν συντριπτικά.
Αυτή την ενότητα της εργατικής τάξης της Ουκρανίας
την τσακίζουν ο Πούτιν και ο Ζελένσκι με τον σημερινό
πόλεμο. Τα εθνικιστικά μίση δεν θα σταματήσουν ούτε
με μια νίκη της Δύσης ούτε με μια νίκη της Ρωσίας, αλλά
μόνο με την εργατική αντίσταση στον πόλεμο.

ΤΟ ΚΚΕ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ

Ένα βήμα μπρος, αλλά…
Από τότε που ξεκίνησε ο πόλε-

μος στην Ουκρανία μια συ-
στηματική και υστερική εκ-

στρατεία από κυβερνήσεις, διεθνείς
οργανισμούς και ΜΜΕ τον παρου-
σιάζει ως μια αναμέτρηση ανάμεσα
στις δυνάμεις του Φωτός και του
Σκότους. Όπου το Φως, δηλαδή η
δημοκρατία και η ελευθερία, αντι-
προσωπεύονται από τις ΗΠΑ, το
ΝΑΤΟ και την ΕΕ που σπεύδουν να
υπερασπιστούν την Ουκρανία και
το Σκότος ενσαρκώνεται από τον
Πούτιν και τη «ρωσική αρκούδα». 

Γι’ αυτό ο κόσμος της Αριστεράς,
το εργατικό κίνημα, χρειάζεται ανά-
λυση, επιχειρήματα απέναντι σε αυ-
τή την προπαγάνδα. Είναι απαραί-
τητα εργαλεία για να παλέψουμε
ενάντια στον εχθρό που βρίσκεται
στην ίδια μας τη χώρα, την άρχου-
σα τάξη και την κυβέρνηση της ΝΔ
που έχει το θράσος να λέει ότι πάν-
τα βρισκόταν στη «σωστή πλευρά
της ιστορίας». 

Η ΚΕ του ΚΚΕ δημοσίευσε την
περασμένη βδομάδα την απόφασή
της “Για τον Ιμπεριαλιστικό Πόλεμο
στην Ουκρανία”. Γράφει συγκεκρι-
μένα: 

«Το ΚΚΕ, από την πρώτη στιγμή,
καταδίκασε τη ρωσική εισβολή στην
Ουκρανία κι εξέφρασε την αλληλεγ-
γύη του στον λαό της Ουκρανίας. Ο
λαός της Ουκρανίας πληρώνει εδώ
και μια δεκαετία τουλάχιστον τους
ανταγωνισμούς και τις επεμβάσεις
για το μοίρασμα αγορών και σφαι-
ρών επιρροής, ανάμεσα στις ΗΠΑ,
το ΝΑΤΟ και την ΕΕ και τη στρατη-
γική της «ευρωατλαντικής διεύρυν-
σης», από τη μια πλευρά, και, από
την άλλη, τη στρατηγική της καπι-
ταλιστικής Ρωσικής Ομοσπονδίας
για τα δικά της εκμεταλλευτικά σχέ-
δια σε βάρος των λαών, για να ενι-
σχύσει τον δικό της ιμπεριαλιστικό
συνασπισμό (Ευρασιατική Οικονομι-
κή Ένωση, Οργανισμός Συμφώνου
Συλλογικής Ασφάλειας) στην περιο-
χή της πρώην ΕΣΣΔ».

Αυτή η εκτίμηση είναι ένα ουσια-
στικό βήμα στη σωστή κατεύθυνση.
Μπροστά μας ξετυλίγεται ένας πό-
λεμος ανάμεσα σε ιμπεριαλιστές
«ληστές» για να θυμηθούμε την έκφραση
του Λένιν για τους αντιμαχόμενους στον
Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το κόστος το
πληρώνει πρώτα απ’ όλα ο απλός κό-
σμος στην Ουκρανία που χτυπιέται από
τις ρωσικές βόμβες και πυραύλους αλλά
και η εργατική τάξη στη Ρωσία και σε
όλο τον κόσμο. 

Σε αυτόν τον πόλεμο η κυβέρνηση Μη-
τσοτάκη θέλει να παίξει το ρόλο των με-
τόπισθεν και του «προκεχωρημένου φυ-
λακίου» των ΗΠΑ. Η ΚΕ του ΚΚΕ κατακε-
ραυνώνει τα ψέματα που συνοδεύουν το

«πολεμικό παραλήρημα του πρωθυπουρ-
γού». Όπως για παράδειγμα ότι η εμπλο-
κή στον πόλεμο θα φέρει «νέες ευκαι-
ρίες», θα κάνει την Ελλάδα «κόμβο ενέρ-
γειας» και άλλα πολλά. 

Όμως, αυτό που δεν λέει η απόφαση
είναι ενάντια σε ποιον, σε ποια άρχουσα
τάξη, διεκδικεί η ελληνική άρχουσα τάξη
αναβαθμισμένο ρόλο με την εμπλοκή της
στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Η απάντηση
είναι, την τουρκική άρχουσα τάξη, τον
ανταγωνιστή της στην Ανατολική Μεσό-
γειο. Μπορεί η «εθνική στρατηγική» δε-

καετιών με άξονα τις ΑΟΖ -που
υπηρέτησε και η κυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ- να έχει μείνει ξυλάρμενη μετά
το ναυάγιο του EastMed. Όμως,
αυτό δεν κάνει τη «δικιά μας» άρ-
χουσα τάξη πιο ενδοτική, αντίθε-
τα, την κάνει πιο τυχοδιωκτική,
όσους χαλβάδες και αν φάνε μαζί
Μητσοτάκης και Ερντογάν. 

Το μόνο που έχει να πει η από-
φαση της ΚΕ του ΚΚΕ για αυτό
τον ανταγωνισμό είναι το εξής:
«Είναι ψέμα ότι ‘θωρακιζόμαστε
από την τουρκική απειλή’, γιατί
αέρα στα πανιά των τουρκικών
αμφισβητήσεων και της αναθεώ-
ρησης δίνουν οι ίδιοι οι ΝΑΤΟι-
κοί». 

Είναι μια θέση προβληματική σε
πολλά επίπεδα. Η κόντρα ανάμε-
σα στην ελληνική και την τουρκική
άρχουσα τάξη είναι εξίσου αντι-
δραστική με την κόντρα που διε-
ξάγεται στην Ουκρανία. Δεν υπάρ-
χει τίποτα το προοδευτικό σε έναν
ανταγωνισμό που έφτασε μέχρι
και σε εμπλοκή των δυο αρχου-
σών τάξεων στον εμφύλιο της Λι-
βύης. Ούτε το κριτήριο μπορεί να
είναι ποιος «έριξε την πρώτη ντου-
φεκιά» ή ποια άρχουσα τάξη είναι
«αναθεωρητική». Είναι και οι δυο. 

Πολιτικά, αυτή η στάση αφήνει
το εργατικό κίνημα και τον κόσμο
της Αριστεράς ευάλωτο στην προ-
παγανδιστική εκστρατεία της ΝΔ
και όλων των πολεμοκάπηλων.
Ποια είναι η απάντηση στην «ανα-
βάθμιση» της Τουρκίας, ρωτάνε
τα κυβερνητικά παπαγαλάκια. Και
απαντάνε: να γίνουμε αστακοί.
Περισσότεροι εξοπλισμοί, περισ-
σότερες φρεγάτες, Ραφάλ και βέ-
βαια «εθνική ομοψυχία», μιας και
«είμαστε μόνοι μας». 

Σήμερα, η πρώτη χώρα μέλος
του ΝΑΤΟ σε «αμυντικές» δαπά-
νες ως προς το ΑΕΠ της δεν είναι
οι ΗΠΑ. Είναι η Ελλάδα. Κι η κυ-
βέρνηση του Μητσοτάκη θέλει να
μας βάλει να πληρώσουμε και αυ-
τή την σπατάλη εν μέσω πανδη-
μίας και ακρίβειας. 

Κι όμως, από το κείμενο της
απόφασης της ΚΕ του ΚΚΕ απου-
σιάζει η οποιαδήποτε αναφορά

στην κούρσα των εξοπλισμών. Το σύνθη-
μα καμιά ελληνική εμπλοκή, να κλείσουν
οι βάσεις είναι σωστό. Όμως μένει «κου-
τσό» αν δεν συνοδεύεται με το αίτημα
σταματήστε τους εξοπλισμούς.  

Όπως η σωστή καταγγελία της υποκρι-
σίας της Δύσης και της ελληνικής κυβέρ-
νησης για τους Ουκρανούς πρόσφυγες
μένει κουτσή όταν δεν μεταφράζεται στο
αίτημα, καλοδεχούμενοι όλοι οι πρόσφυ-
γες. 

Λέανδρος Μπόλαρης



Τις δεκάδες χιλιάδες φτάνουν
οι υπογραφές Ρώσων πολι-

τών ενάντια στον πόλεμο. Εργά-
τες/τριες, υγειονομικοί, καλλιτέ-
χνες, εκπαιδευτικοί, επιστήμονες και φοιτητές/τριες, αλλά και 150
ακτιβιστές/τριες ΛΟΑΤΚΙ+ απαιτούν να σταματήσει ο πόλεμος, με
κάποιους/ες να χάνουν τις δουλειές τους μετά από αυτό.

“Κάθε λαός, και ιδιαίτερα ο ρώσικος λαός, μπορεί πάντα να ξεχωρί-
ζει τους αληθινούς πατριώτες από τα αποβράσματα, τους προδότες”,
απείλησε ο Πούτιν. “Είμαι πεπεισμένος ότι αυτή η φυσική και απαραί-
τητη αυτο-κάθαρση της κοινωνίας μόνο να ισχυροποιήσει τη χώρα
μας μπορεί”. Οι ανατριχιαστικές αυτές δηλώσεις δείχνουν βέβαια ότι
και ο ίδιος γνωρίζει ότι το αντιπολεμικό κίνημα είναι το μόνο που μπο-
ρεί να σταματήσει αυτόν τον πόλεμο.

Τις τελευταίες ημέρες, Ουκρανοί και Λευκορώσοι ακτιβιστές
μπλόκαραν φορτηγά στα σύνορα Λευκορωσίας – Πολωνίας, σε έν-
δειξη διαμαρτυρίας που στρατιωτικές προμήθειες περνάνε μέσα

από τη Λευκορωσία. Στο Κα-
ζακστάν, σε αντιπολεμική
πορεία, ένας από τους διορ-
γανωτές τόνισε “η διαδήλω-

σή μας δεν είναι ενάντια στον ρώσικο λαό αλλά ενάντια στον Πού-
τιν”. 

Σε αντιπολεμική συγκέντρωση Ουκρανών στην Κύπρο, συμμετείχαν
δεκάδες Ρώσοι από την τοπική ρωσική κοινότητα. Στο Ιντλίμπ της Συ-
ρίας χιλιάδες βγήκαν στους δρόμους, με την αφορμή του πολέμου
στην Ουκρανία, αλλά και της συμπλήρωσης 11 χρόνων από την εξέ-
γερση που τελικά οδήγησε στον πόλεμο της Συρίας.

Στην Ελλάδα, αντιπολεμικές διαδηλώσεις έγιναν την Τρίτη 15/3
στην Αθήνα και την Πέμπτη 17/3 σε Πάτρα και Θεσσαλονίκη με κυ-
ρίαρχα συνθήματα "Ούτε ΝΑΤΟ - Ούτε Πούτιν - Όχι στον πόλεμο
στην Ουκρανία - Καμιά ελληνική συμμετοχή". Μεγάλη “Συναυλία Ειρή-
νης” με δεκάδες καλλιτέχνες οργανώνεται στα Προπύλαια στις 29
Μάρτη από την πρωτοβουλία “Αλληλεγγύη για όλους”.
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Συνέχεια από τη σελ.5

Η θέση του ελληνικού κράτους στην ΕΕ χρη-
σιμοποιήθηκε ξανά και ξανά σαν ένα μέσο εκ-
βιασμού προς το τουρκικό να υποκύψει σε μια
σειρά από αιτήματα. Τα οικονομικά ανοίγματα
στα Βαλκάνια και στις χώρες της Μαύρης Θά-
λασσας όξυναν ακόμη πιο πολύ τον ανταγωνι-
σμό στην φάση της κρίσης. Η συμμετοχή των
δύο χωρών στο ΝΑΤΟ δεν επέδρασε κατευνα-
στικά, αντίθετα όξυνε τον ανταγωνισμό για το
ποιο είναι το καλύτερο μαντρόσκυλο στην πε-
ριοχή. Τα «φαλτσαρίσματα» του Ερντογάν
προς την Ρωσία και την Κίνα, όσον αφορά στη
Συρία ή τη Λιβύη, τα τελευταία χρόνια δημι-
ούργησαν την ψευδαίσθηση της «υπεροχής»
στον Μητσοτάκη (και στον Τσίπρα πριν από
αυτόν) να προσκολληθούν ακόμη περισσότερο
στις ΗΠΑ, στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ για να «απο-
μονώσουν» την Τουρκία.

Σήμερα, η πρόταση της Διαμαντοπούλου ού-
τε καινοτόμα ούτε φιλειρηνική είναι. Αντανα-
κλά την στροφή που επέβαλαν στις σχέσεις
των δύο χωρών οι ΗΠΑ ενόψει της όξυνσης
της αντιπαράθεσης με την Ρωσία. Η στροφή
έγινε σαφής με τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερν-
τογάν. Και όχι μόνο. Στην προηγούμενη σύνο-
δο των υπουργών Αμύνης του ΝΑΤΟ «Ελλάδα
και Τουρκία εμφανίστηκαν να έχουν επί της
αρχής παρόμοιες θέσεις σχετικά με την ανάγ-
κη το ΝΑΤΟ να ακολουθήσει μια προσέγγιση
360 μοιρών, προκειμένου να καλυφθούν όλες
οι στρατηγικές κατευθύνσεις από τις οποίες
μπορεί να προέρχονται απειλές» (Καθημερινή).  

Κοιτάσματα
Όσον αφορά στα κοιτάσματα του Ισραήλ,

«σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην
Κωνσταντινούπολη, το ένα σενάριο είναι να με-
ταφερθεί το αέριο του Ισραήλ στην Τουρκία,
το άλλο σενάριο είναι να ξεκινήσει από το Ισ-
ραήλ, να πάει Τουρκία και μετά στην Ελλά-
δα)…ένα ακόμη σενάριο είναι το ενδεχόμενο
συνεργασίας Τουρκίας-Ελλάδας-Κύπρου-Ισ-
ραήλ μέσω του αγωγού EastMed».

Δεν μπορεί κανείς να έχει εμπιστοσύνη στις
λυκοφιλίες των αφεντικών της Ελλάδας και της
Τουρκίας που έχουν σαν υλική βάση την πολε-
μική κλιμάκωση του ανταγωνισμού των ΗΠΑ με
τη Ρωσία. Οι ίδιοι πολιτικοί που πριν ένα μήνα
θα κρεμούσαν ανάποδα όποιον αμφισβητούσε
την αποκλειστικότητα των ΑΟΖ τους -και σήμε-
ρα συζητάνε συνεκμετάλλευση- θα είναι έτοιμοι
τον επόμενο μήνα να σηκώσουν ξανά τα λάβα-
ρα του πολέμου άμα δεν τα βρουν στη μοιρα-
σιά. 

Σε ένα διεθνές περιβάλλον ακόμη πιο τοξικό
και ακόμη πιο στρατιωτικοποιημένο, η απάντη-
ση στην απειλή του πολέμου, τη φτώχεια, την
κρίση, την κλιματική αλλαγή δεν μπορεί να έρ-
θει ούτε από τη συμμετοχή στα ιμπεριαλιστικά
στρατόπεδα ούτε από «επενδυτικές» λυκοφι-
λίες των καπιταλιστών. 

Η μόνη απάντηση είναι η διεθνιστική αλλη-
λεγγύη που επιβάλει το κοινό συμφέρον της
εργατικής τάξης σε όλες τις χώρες και η ανα-
τροπή αυτού του συστήματος που απ’ όλους
τους πόρους του ξερνά καταστροφή.  

Γ.Π.

Περιβαλλοντικές “παράπλευρες απώλειες”
με πυρηνικά και εξορύξεις

Αντιπολεμικές φωνές

«Χρειάζεστε φθηνότερη ηλε-
κτρική ενέργεια. Έχουμε πυ-
ρηνική ενέργεια και εσείς δεν

έχετε. Βάζοντας δίπλα αυτά τα δύο
μπορούμε να δουλέψουμε μαζί ως κα-
λοί γείτονες, κτίζοντας μακροπρόθε-
σμες σχέσεις μέσα από τη δημιουργία
μιας πυρηνικής μονάδας παραγωγής
ενέργειας, με κοινά οφέλη, σε έναν το-
μέα που είναι σημαντική εναλλακτική
για τις ενεργειακές ελλείψεις στην πε-
ριοχή μας». 

Όπως μάθαμε από την πρόσφατη συ-
νέντευξη του πρωθυπουργού της Βουλ-
γαρίας Πετκόφ στην Καθημερινή, η κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη έχει ξεκινήσει δια-
βουλεύσεις για διμερή συμφωνία για
την παροχή πυρηνικής ενέργειας από
τη Βουλγαρία στην Ελλάδα με εγκατά-
σταση πυρηνικού εργοστασίου στη
Βουλγαρία το οποίο θα παρέχει ηλε-
κτρισμό στην Ελλάδα. Όπως επισημαί-
νει σε άρθρο του στην ΕφΣυν ο Μιχά-
λης Τρεμόπουλος: «η ελληνική κυβέρ-
νηση προσπαθεί να “ξεκλειδώσει” διε-
θνείς τραπεζικές χρηματοδοτήσεις για
το νέο πυρηνικό της Βουλγαρίας, προ-
σφέροντας εγγυημένη απορρόφηση μέ-
ρους της παραγωγής του για 20 χρό-
νια». 

Πρόκειται για μια ακόμη άκρως επικίνδυνη
εξέλιξη. Η δημιουργία ενός ακόμη πυρηνικού
εργοστασίου στην περιοχή την ίδια στιγμή
που ο κόσμος παρακολουθεί με κομμένη την
ανάσα τις ειδήσεις με την αγωνία αν καμιά
ρουκέτα ξεστρατίσει και χτυπήσει τα πυρηνι-
κά εργοστάσια της Ουκρανίας, ενώ άλλοι
αναζητούν χάπια ιωδίου για τις διαρροές, εί-
ναι πραγματικά μια πρόκληση. Και όπως γνω-
ρίζουμε καλά από την εποχή του Τσέρνομπιλ
το 1986 και από το 2011 στην Φουκουσίμα
δεν είναι ανάγκη να γίνει ένας πόλεμος για
να δημιουργήσει μια ανεπανόρθωτη κατα-
στροφή στο περιβάλλον και στην ανθρωπό-
τητα. Αρκεί και ένας σεισμός ή μια οικονομι-
κή κρίση. 

Στην Φουκουσίμα, η κήρυξη κατάστασης
εκτάκτου ανάγκης δεν έχει αρθεί 11 χρόνια
αργότερα. Η περιοχή έχει εκκενωθεί μόνιμα

από τους 36.000 κατοίκους της, χιλιάδες τό-
νοι μολυσμένου νερού εξακολουθούν να
διαρρέουν στον Ειρηνικό Ωκεανό. Στη γειτο-
νιά μας οι παλαιότεροι θυμούνται τον «εφιάλ-
τη του Κοζλοντούι» (τίτλος των Νέων 1998)
στην Βουλγαρία, όταν μόνο μέσα στο διάστη-
μα 1990-93 είχαν καταγραφεί 15 ατυχήματα,
με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις να καταγ-
γέλλουν τότε τον κίνδυνο μιας καταστροφής
τύπου Τσέρνομπιλ. 

Τα σχέδια Μητσοτάκη-Πετκόφ για ακόμη
ένα πυρηνικό αντιδραστήρα στην περιοχή
συμπίπτουν με τα σχέδια της ΕΕ που στις
πρόσφατες συνόδους της χαρακτήρισε την
πυρηνική ενέργεια «πράσινη-μεταβατική» στα
πλαίσια της απεξάρτησης από τα ορυκτά
καύσιμα. Μόνο που τα πλάνα απεξάρτησης
της ΕΕ, και ακόμη περισσότερο της κυβέρνη-
σης Μητσοτάκη, από τα ορυκτά καύσιμα, μοι-
άζουν με ξεπερασμένο ανέκδοτο μετά την
έκρηξη του πολέμου.

Όπως γράφαμε στην Εργατική Αλλη-
λεγγύη λίγο πριν τη διεθνή διάσκεψη
για το κλίμα cop26 τον Νοέμβρη, κάθε
νέα όξυνση των ιμπεριαλιστικών αντα-
γωνισμών απειλεί να τινάξει ανά πάσα
στιγμή στον αέρα κάθε μέτρο που υπο-
κριτικά ανακοινώνουν οι κυβερνήσεις
στις διασκέψεις – και εκεί βρισκόμαστε
αυτή τη στιγμή. Είναι χαρακτηριστικό
ότι από τη Σαουδική Αραβία μέχρι τη
Νορβηγία οι πετρελαιοπαραγωγικές
χώρες ανακοινώνουν αύξηση της παρα-
γωγής – το ίδιο και οι χώρες που ελέγ-
χουν κοιτάσματα φυσικού αερίου.

Έτσι και ο Μητσοτάκης που το έπαιζε
«πράσινη πρωτοπορία» έτρεξε αυτές τις
μέρες να δώσει το πράσινο φως στην Ελ-
ληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογο-
νανθράκων για επανεκκίνηση του προ-
γράμματος σεισμικών ερευνών και γεω-
τρήσεων στις περιοχές δυτικά και νοτιο-
δυτικά της Κρήτης και στο Ιόνιο που πα-
ρουσιάζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον
και οι οποίες έχουν ήδη παραχωρηθεί
σε πετρελαϊκές εταιρείες (Τotal – Exxon-
Mobil – EΛΠΕ στην Κρήτη και ΕΛΠΕ στο
Ιόνιο). Όπως ανέφερε σε ένα από τα τη-
λεοπτικά του μηνύματα ο πρωθυπουρ-
γός: «Διεκδικούμε την ενεργειακή μας

αυτάρκεια. Αυτό σημαίνει ασφαλώς, αξιοποί-
ηση των εθνικών κοιτασμάτων φυσικού αερίου
με οικονομικό ενδιαφέρον».

Μόνο που τα σχέδια της κυβέρνησης είναι
αντιμέτωπα με την κινητοποίηση του κόσμου
που παλεύει πραγματικά ενάντια στην κλιμα-
τική αλλαγή και δεν θέλει να δει τις θάλασ-
σες να γεμίζουν γεωτρύπανα. «Το μέτωπο
της Κρήτης φαινόταν πως θα μείνει παγωμέ-
νο καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022, μετά την
προσφυγή οργανώσεων στο ΣτΕ» διαβάζου-
με στο Πρώτο Θέμα. «Γι’ αυτό και ο κ.Μητσο-
τάκης θέλει να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα
“ασφάλειας δικαίου” στις εταιρίες που εμ-
πλέκονται στα mega projects, προκειμένου
να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους με
βάση τις εκδοθείσες άδειες. Αυτό μπορεί να
σημαίνει και ενίσχυση του νομοθετικού οπλο-
στασίου…»

Γιώργος Πίττας

Πολεμική
διπλωματία



Ελεύθερος αλλά με περιοριστικούς
όρους αφέθηκε τελικά τη Δευτέρα
21/3 ο νορβηγός δημοσιογράφος Knut

Bry ο οποίος είχε συλληφθεί την Τετάρτη 16
Μάρτη με την κατηγορία της κατασκοπείας. 

Ο Bry είναι γνωστός για τη φωτογραφική
δουλειά που έχει κάνει στη Λέσβο στο πλάι
των προσφύγων αλλά και χάρη σε παλαιότε-
ρα λευκώματα για το νησί. Η αστυνομία τον
συνέλαβε την ώρα που φωτογράφιζε σκάφη
του Λιμενικού που ήταν αραγμένα στο λιμάνι
της Μυτιλήνης. Η σύλληψή του προκάλεσε
ένα κύμα αλληλεγγύης στο νησί αλλά και
διεθνώς, ενώ χρήστες του διαδικτύου άρχι-
σαν να ανεβάζουν φωτογραφίες σκαφών του
Λιμενικού, συνοδεύοντάς τες με την ειρωνι-
κή φράση “είμαστε όλοι κατάσκοποι”.  

Με τη σύμφωνη γνώμη Εισαγγελέα και
Ανακριτή του επιβλήθηκαν ως περιοριστικοί
όροι εγγύηση 4.000 ευρώ και υποχρέωση να
ενημερώνει τις Λιμενικές και Αστυνομικές αρ-
χές όποτε έρχεται ή φεύγει από την Ελλάδα.

Η προσπάθεια εκφοβισμού του Bry δεν εί-
ναι μια μεμονωμένη απόφαση κάποιου
αστυνομικού. Αποτελεί μέρος της οργανω-
μένης προσπάθειας της κυβέρνησης να διώ-
ξει από τα νησιά τον κόσμο που συμμετέχει
σε δράσεις αλληλεγγύης και να σταματήσει
τις συνεχείς αποκαλύψεις για τα απάνθρω-
πα και δολοφονικά pushbacks. Δεν είναι τυ-

χαίο πως παρά την απελευθέρωσή του, κρα-
τήθηκε ο εξοπλισμός του και το αρχείο του
για να “ελεγχθεί”.

Ο Μηταράκης μπροστά στις φίλιες κάμε-
ρες μιλά για “εκτοπισμένους” όταν αναφέ-
ρεται στους πρόσφυγες που έρχονται από
την Ουκρανία, αλλά προσπαθεί να φιμώσει
τις κάμερες που καταγράφουν αυτά τα σκά-
φη του Λιμενικού που ο ίδιος στέλνει τα
βράδια να “εκτοπίζουν” βίαια πρόσφυγες
και προσφύγισσες που φτάνουν στις ακτές
με ακατάλληλες βάρκες.

Δίκη παρωδία
Μια τέτοια πλοηγούσαν και ο Αμίρ Ζαχίρι

και ο Ακίφ Ρασούλι πριν από δύο χρόνια
όταν το Λιμενικό τούς συνέλαβε και τους
απαγγέλθηκαν κατηγορίες για διευκόλυνση
παράνομης εισόδου αλλοδαπών και τον Σε-
πτέμβριο του 2020 καταδικάστηκαν -σε μια
δίκη παρωδία- σε 50 χρόνια φυλάκισης ο
καθένας εκ των οποίων έχουν ήδη εκτίσει τα
δύο. Όπως είχαν καταθέσει άλλοι πρόσφυ-
γες που βρίσκονταν στη βάρκα, οι δύο ανέ-
λαβαν να την πλοηγήσουν μονάχα όταν
τους εγκατέλειψαν οι διακινητές τους. 

Στο εφετείο που πραγματοποιήθηκε την πε-
ρασμένη Παρασκευή, 18 Μάρτη, παραβρέθη-

καν ευρωβουλευτές, η σύζυγος του Αμίρ με τα
δύο τους παιδιά -τα οποία δεν είχε δει μέχρι
πρόσφατα- και αλληλέγγυοι οι οποίοι πραγμα-
τοποίησαν διαμαρτυρία την ώρα της εκδίκασης
φωνάζοντας “Αzanti – Ελευθερία”. Η διαδικασία
τελικά διακόπηκε για τις 7 Απρίλη προκαλώντας
την αγανάκτηση των ίδιων αλλά και της οικογέ-
νειας του Αμίρ. Αντίστοιχη είναι και η περίπτω-
ση του Μοχαμάντ Χάναντ Αμπντί, Σομαλού πρό-
σφυγα,που συνελήφθη στη Χίο και καταδικά-
στηκε σε 142 χρόνια φυλακή (ποινές κάθειρξης
15 ετών για κάθε μεταφερόμενο και ισόβια για
δύο θανάτους μεταφερόμενων γυναικών), ενώ
στην πραγματικότητα είχε και αυτός πάρει το τι-
μόνι της λέμβου όταν ο διακινητής τους εγκατέ-
λειψε κατά μεσής της θάλασσας.

Όπως δήλωσε ο διασώστης Ιάσονας Απο-
στολόπουλος στην ομιλία του σε συναυλία
αλληλεγγύης που πραγματοποιήθηκε στη
Μυτιλήνη το βράδυ πριν το εφετείο των δύο
αιτούντων άσυλο, με συμμετοχή γνωστών
καλλιτεχνών “τα ευρωπαϊκά κράτη όχι μόνο
δεν παρέχουν ασφαλή περάσματα όπως
οφείλουν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όχι
μόνο δεν τους διασώζουν όταν κινδυνεύουν,
αλλά όταν φτάνουν στην ακτή, δικάζουν τα
θύματα των ναυαγίων επειδή ναυάγησαν.”

Δ.Δ.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ εργατικη αλληλεγγυη 

Στηρίζουμε 
τον Θωμά
Σίδερη
Στόχος υβριστικών χαρακτηρισμών και

απειλητικών μηνυμάτων έγινε τις προηγού-
μενες μέρες ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ και
παρουσιαστής της ραδιοφωνικής εκπομπής
«Αφύλακτη Διάβαση» στο Πρώτο Πρόγραμμα,
Θωμάς Σίδερης. Αιτία της επίθεσης ήταν η
επιλογή του να αφιερώσει την εκπομπή του
στις 12/3 στο διαβόητο Τάγμα Αζόφ που δρα
εδώ και χρόνια στην Ουκρανία. Το γεγονός
ενόχλησε δεξιούς δημοσιογράφους και άλ-
λους κονδυλοφόρους της δυτικής προπαγάν-
δας για τον πόλεμο, που μίλησαν για «ανδρεί-
κελο του Πούτιν».

Η επίθεση φανερώνει το μέγεθος της κυ-
βερνητικής απόπειρας φίμωσης, λογοκρισίας
και ελέγχου της ενημέρωσης (και) για το θέμα
του πολέμου στην Ουκρανία. «Ζούμε ημέρες
πολέμου και η προπαγάνδα βρίσκεται στο
απόγειό της. Διότι όλοι γνωρίζουμε από την
εμπειρία μας, ότι σε κάθε πόλεμο, το πρώτο
θύμα είναι η αλήθεια», αναφέρει η Αριστερή
Πρωτοβουλία Εργαζόμενων στην ΕΡΤ στην
ανακοίνωσή της. «Έτσι έχουμε από τη μια με-
ριά την προπαγάνδα της Ρωσίας με αποκλει-
σμό των μη αρεστών ειδήσεων, και από την
άλλη αυτή των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ με την ίδια τα-
κτική. Κομμάτι αυτής της τακτικής ήταν και το
κλείσιμο του SPUTNIK και του RUSSIA TODAY
στην Ελλάδα που άφησε δεκάδες εργαζόμε-
νους του κλάδου χωρίς δουλειά.

Απειλές
Μέσα σε αυτό το κλίμα, το Σάββατο 12

Μαρτίου, στην εκπομπή “Αφύλαχτη Διάβαση”
του Πρώτου Προγράμματος της Ελληνικής
Ραδιοφωνίας, ο Θωμάς Σίδερης παρουσίασε
το ντοκιμαντέρ του για τα τάγματα Αζόφ που
δρουν στην Ουκρανία. Αυτό ξεσήκωσε θύελλα
αντιδράσεων από κάποιους “δημοσιογρά-
φους” που στηρίζουν τη δυτική προπαγάνδα
με λιβελογραφήματα εναντίον του. Γι’ αυτούς
οποιαδήποτε φωνή δεν εναρμονίζεται πλήρως
με την προπαγάνδα της δύσης πρέπει στραγ-
γαλιστεί. Ο συνάδελφος έφτασε να δεχτεί
απειλές ακόμη και για τη ζωή του. 

Στην Αριστερή Πρωτοβουλία Εργαζομένων
είμαστε περήφανοι-νες που συνεργαζόμαστε
με τον Θωμά Σίδερη, βραβευμένο πολλές φο-
ρές για τα ντοκιμαντέρ του και πιστεύουμε πως
η εκπομπή του είναι μία από αυτές που προάγει
το Α’ Πρόγραμμα και συνολικά τη Ραδιοφωνία.

Είμαστε υπέρ της ελεύθερης ενημέρωσης
και ενάντια στην προπαγάνδα. Είμαστε κατά
του πολέμου, αλλά και κατά του ναζισμού, φα-
σισμού και ρατσισμού. Είμαστε με τους πρό-
σφυγες οποιασδήποτε εθνικότητας. Είμαστε
ενάντια στην εγκληματική πολιτική είτε αυτή
εκπορεύεται από τη Ρωσία, είτε από ΗΠΑ-
ΝΑΤΟ-ΕΕ, είτε από την ελληνική κυβέρνηση».

Ανακοίνωση στήριξης του Θ. Σίδερη κυκλο-
φόρησαν ανάμεσα σε άλλους η ΕΣΠΗΤ, στην
οποία είναι μέλος, η ΠΟΣΠΕΡΤ και η παράτα-
ξη της αντικαπιταλιστικής αριστεράς στην
ΕΣΗΕΑ, Πρωτοβουλία για την Ανατροπή. 

Δικαιοσύνη για τον μικρό Αϊμάν
Hρατσιστική κυβερνητική πολιτική των pushbacks

δολοφόνησε ένα ακόμα παιδί στα σύνορα. Ο Αϊ-
μάν Αλ Σαλέχ, προσφυγόπουλο μόλις 4 χρόνων, έχα-
σε τη ζωή του στα νερά του Έβρου κατά τη διάρκεια
επαναπροώθησης.

Ο μικρός Αϊμάν ήταν μαζί με άλλους 30 πρόσφυ-
γες -μεταξύ αυτών 2 έγκυες γυναίκες και 7 παιδιά-
στην ελληνική όχθη του Έβρου, όταν την περασμένη
Παρασκευή συνελλήφθησαν από την αστυνομία.
Ακολούθησε η διαδικασία που έχει καταγγελθεί ξανά
και ξανά. Την επόμενη ημέρα η αστυνομία παρέδω-
σε τους πρόσφυγες σε κουκουλοφόρους, τους χτύ-
πησαν και τους οδήγησαν σε νησίδα του Έβρου. Κατά την επανα-
προώθηση ο Αϊμάν έπεσε στα παγωμένα νερά και πνίγηκε. Κανείς
από τους κουκουλοφόρους δεν προσπάθησε να τον σώσει παρά
μόνο ένας πρόσφυγας που όμως δεν τα κατάφερε. Οι πρόσφυγες

παρέμειναν στη νησίδα χωρίς φαγητό και νερό για 7
μερόνυχτα και μόνο αφότου το Ευρωπαϊκό Δικαστή-
ριο εξέδωσε ασφαλιστικά μέτρα κι έγινε εισαγγελική
παρέμβαση οι αρχές αναγκάστηκαν να τους απεγκλω-
βίσουν.

Σε ανακοίνωσή της η ΚΕΕΡΦΑ καταγγέλει ότι «η δο-
λοφονία του Αϊμάν είναι ένα ρατσιστικό έγκλημα στα
χέρια της κυβέρνησης Μητσοτάκη που σε προεκλογι-
κή περίοδο, στριμωγμένη από την οργή του κόσμου,
παίζει το χαρτί του ρατσισμού με επιχειρήσεις σκούπα
στην Αθήνα και pushbacks στα σύνορα διότι αναζητά
στήριξη στην ακροδεξιά και στους φασίστες. Είμαστε

οργισμένοι με τα ρατσιστικά εγκλήματα της κυβέρνησης που δεν
έχουν τελειωμό. Αλήθεια αν δεν είναι οι συνοριοφύλακες του επίση-
μου κράτους που δρουν στον Έβρο, ποιο παρακράτος έχει εκθρέ-
ψει η κυβέρνηση στα σύνορα;».

Κάτω τα χέρια από τους αλληλέγγυους
                      και τους πρόσφυγες

Φωτογραφία του Knut Bry (αριστερά) από τη Μόρια το 2019.
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