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«Είναι αποτέλεσμα του πο-
λέμου οι τιμές που βλέ-
πουμε σήμερα, είτε στην

αγορά ενέργειας, είτε μετακυλιόμε-
νες σε άλλες αγορές, όπως οι αγο-
ρές των τροφίμων. Είναι τιμές οι
οποίες έχουν ως αποκλειστικό υπαί-
τιο στην παρούσα συγκυρία τον
πρόεδρο Πούτιν και την παράλογη,
παράνομη, εισβολή την οποία επέλε-
ξε να κάνει στην Ουκρανία». Αυτό εί-
ναι ένα απόσπασμα από τη συνέν-
τευξη τύπου που έδωσε ο Μητσοτά-
κης την Παρασκευή 25 Μάρτη μετά
το πέρας της Συνόδου Κορυφής της
ΕΕ στις Βρυξέλες. 

Ουσιαστικά αυτό που λέει ο Μη-
τσοτάκης και οι υπουργοί του είναι
ότι για την ακρίβεια φταίει ο Πούτιν
και ότι η Ε.Ε θα πάρει μέτρα και αυ-
τό αρκεί. Λέει ψέματα και στα δυο
σκέλη. 

Ο πόλεμος του Πούτιν στην Ου-
κρανία και οι κυρώσεις που επιβάλ-
λουν ΗΠΑ και ΕΕ πράγματι έχουν
προκαλέσει ένα κύμα κερδοσκοπίας
που χειροτερεύει τον πληθωρισμό
και την ακρίβεια. Οι τιμές του πετρε-
λαίου και του φυσικού αερίου έχουν
πάρει την ανηφόρα στις «αγορές».
Και μαζί με αυτές εκτινάσσεται η τι-
μή των καυσίμων και οι λογαριασμοί
ηλεκτρικού και φυσικού αερίου για
όλο τον κόσμο. 

Ταυτόχρονα, όλο και πιο συχνά
ακούγεται η φράση «επισιτιστική
κρίση». Ο Μακρόν έκανε τη σχετική
δήλωση και ο FAO ο Οργανισμός
Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ
προειδοποιεί για την «επισιτιστική
ασφάλεια». Ήδη η χούντα της Αιγύ-
πτου προσφεύγει για «στήριξη», δη-
λαδή ληστρικά δάνεια στο ΔΝΤ, για-
τί το νόμισμα καταρρέει και οι τιμές
που πληρώνει για εισαγωγή σιτηρών
έχουν αυξηθεί 20%. Οι τιμές των
τροφίμων έχουν πάει πιο ψηλά από
το 2008, όταν η προηγούμενη επισι-
τιστική κρίση έσπρωξε 118 εκατομ-
μύρια ανθρώπους σε ακραία φτώ-
χεια.  

Όμως, ο πληθωρισμός και η ακρί-
βεια δεν ήρθαν καβάλα στις βόμβες
του Πούτιν, είχαν ξεκινήσει εδώ και
μήνες. Τα «ταμεία» των καπιταλι-
στών παγκόσμια είναι γεμάτα ζεστό
χρήμα και κατευθύνονται στα κάθε
λογής κερδοσκοπικά παιχνίδια σε
χρηματιστήρια και «αγορές» αντί για
επενδύσεις μιας και δε περιμένουν
«ικανοποιητικό» ποσοστό κέρδους
από αυτές. 

Όπως έχει εξηγήσει ο Ν. Στραβε-
λάκης, διδάσκων στο ΕΚΠΑ σε συ-
νέντευξή του στο TVXS: «Παρά τις
επεκτατικές δημοσιονομικές πολιτι-
κές που εφαρμόστηκαν τα 2-3 τε-
λευταία χρόνια σε ΗΠΑ και Ευρώπη
και την ισχυρή ανάκαμψη του 2021,
η κερδοφορία παρέμεινε χαμηλή.
Χαμηλή κερδοφορία σημαίνει αδύ-
ναμες επενδύσεις. Οι αδύναμες
επενδύσεις έχουν ως αποτέλεσμα η
υφιστάμενη παραγωγική δυναμικό-
τητα να χρησιμοποιείται σε ποσοστά

που προσεγγίζουν το 100%. Με
απλά λόγια θα λέγαμε ότι, στη συν-
θήκη αυτή, οι επιχειρήσεις, υποδο-
μές και προσωπικό, “δουλεύουν στα
κόκκινα” με αποτέλεσμα να ανεβαί-
νει το κόστος και άρα οι τιμές».

Όταν ξέσπασε η πανδημία, οι κυ-
βερνήσεις την παρουσίαζαν σαν ένα
αναπάντεχο «εξωγενές σοκ. Τώρα
παρουσιάζουν τον πόλεμο σα μια
«θεομηνία» που την έφερε ο εκπρό-
σωπος του Σατανά επί της γης, δη-
λαδή ο Πούτιν. Όμως, και η πανδη-
μία και ο πόλεμος είναι προϊόντα
του καπιταλισμού, του τυφλού αντα-
γωνισμού για το κέρδος που κατα-
στρέφει τον κόσμο με αρρώστιες,
φτώχεια και τώρα με βόμβες. Και οι
κυβερνήσεις, όπως της ΕΕ είναι
υπηρέτες αυτού του συστήματος. 

Οι αποφάσεις της Συνόδου Κορυ-
φής της ΕΕ, για τις οποίες μας ενη-
μέρωσε με το αξεπέραστο στυλ του
ο Μητσοτάκης, είναι χαρακτηριστι-
κές από αυτή την άποψη. Ένα κείμε-
νο δέκα σελίδων και 31 θέσεων υπό-
σχεται παρεμβάσεις για την «τιθά-
σευση» των τιμών της ενέργειας
(από Μάη και βλέπουμε) αλλά ταυ-
τόχρονα δε θα «επηρεάζουν τους
όρους των συναλλαγών σε βαθμό
που αντίκειται προς το κοινό συμφέ-
ρον» και «την ακεραιότητα της ενι-
αίας αγοράς». Και όλα αυτά κατόπιν
συνεννόησης με τους «ενδιαφερόμε-
νους φορείς», δηλαδή τις εταιρείες
που κερδοσκοπούν. 

Κυβέρνηση ΝΔ 
Τον Φλεβάρη ο πληθωρισμός στην

Ελλάδα έκλεισε στο 7,2%. Είναι ο
μεγαλύτερος εδώ και 27 χρόνια. Και
όλες οι προβλέψεις μιλάνε ότι το
Μάρτη θα «χτυπήσει» το 8%. Αυτοί
οι αριθμοί δε λένε όλη την αλήθεια.
Οσο φτωχότερος/η είσαι τόσο μεγα-
λύτερος είναι ο πληθωρισμός. Το
φτωχότερο 20% του πληθυσμού ξο-
δεύει το 54% του μηνιαίου προϋπο-
λογισμού του για διατροφή. Στο
πλουσιότερο 20% το ποσοστό είναι
μόλις το 13,4%. 

Μερικές βδομάδες πριν ο Πορτο-
σάλτε του ΣΚΑΙ είχε πει ότι όσοι
παίρνουν 500 ευρώ μηνιάτικο δεν
έχουν λόγο να ανησυχούν για τη τι-
μή των καυσίμων μιας και δεν έχουν
αυτοκίνητο. Με άλλα λόγια «άσε
τους φτωχούς στη φτώχεια τους»...
Τόση σχέση έχει αυτός και η κυβέρ-
νησή που υποστηρίζει με την «καθη-

μερινότητα» εκατομμυρίων εργαζο-
μένων. 

Την ίδια στιγμή το Γενικό Λογιστή-
ριο του Κράτους αναθεωρεί προς τα
κάτω τις προβλέψεις του προϋπολο-
γισμού για την «ανάπτυξη» και προς
τα πάνω τα πρωτογενή ελλείμματα.
Δηλαδή, παραδέχεται ότι ο εφιάλτης
που λέγεται «στασιμοπληθωρισμός»
είναι εδώ. 

Απέναντι σε αυτή την προοπτική,
η κυβέρνηση του Μητσοτάκη συνεχί-
ζει να σφιχταγκαλιάζεται με τα λα-
μόγια της αγοράς και να περνά το
λογαριασμό στις πλάτες μας. Ο κό-
σμος βοά για τις κομπίνες των «πα-
ρόχων» ενέργειας και ο Μητσοτάκης
κοροϊδεύει ότι θα φέρει στο δημόσιο
το 90% των «υπερκερδών» τους.
Στην πραγματικότητα αυτό που είπε,
σε ομιλία του στη Βουλή, είναι ότι
θα «εξεταστεί πού υπήρχαν υπερ-
κέρδη που να οφείλονται στη συγκυ-
ρία της διεθνούς αναταραχής».
Οπότε έδωσε εντολή στη ΡΑΕ να
«εξετάσει», η ΡΑΕ ζήτησε στοιχεία
από τους «παρόχους» και περιμένει
στο ακουστικό της… 

Εντωμεταξύ, δεν έχει περάσει και

πολύς καιρός από τότε που ο Χατζη-
δάκης ανακοίνωνε με τυμπανοκρου-
σίες την πλήρη ιδιωτικοποίηση της
ΔΕΗ και την «απολιγνιτοποίηση» που
θα έφερνε ανάμεσα στα άλλα και
μείωση των τιμολογίων λόγω του
«υγιούς ανταγωνισμού». Αυτοί που
έλυσαν τα χέρια των κερδοσκόπων
παριστάνουν τώρα ότι θα τους ελέγ-
ξουν.

Απάντηση
Όταν οι καθηλωμένοι μισθοί εξα-

νεμίζονται από την ακρίβεια η μόνη
ρεαλιστική απάντηση είναι απεργίες
που θα επιβάλλουν συλλογικές συμ-
βάσεις με αυξήσεις στους μισθούς
πολύ πάνω από τον πληθωρισμό. Οι
εκπρόσωποι του ΣΕΒ και των υπό-
λοιπων εργοδοτών αρνούνται «αυξή-
σεις» πάνω από 3% στον κατώτατο
μισθό στις διαπραγματεύσεις με τη
ΓΣΕΕ γιατί υποτίθεται ότι θα προ-
κληθεί «σπιράλ πληθωρισμού και
πλήγμα στην παραγωγικότητα». Αυ-
τοί που κόβουν τους μισθούς εδώ
και τόσα χρόνια, τολμούν να κατηγο-
ρούν τους εργαζόμενους που διεκδι-
κούν αυξήσεις ότι θα προκαλέσουν

πληθωρισμό!
Όταν τα νοσοκομεία και τα σχο-

λεία γίνονται θυσία για τα πρωτογε-
νή πλεονάσματα του προϋπολογι-
σμού και για τους εξοπλισμούς, δεν
υπάρχει περιθώριο για αναμονή. Εί-
ναι ώρα για απεργίες που θα επιβάλ-
λουν προσλήψεις προσωπικού και
αυξήσεις στους μισθούς.  

Το σύνθημα «Δουλειές Αυξήσεις
Όχι Βόμβες» είναι σύνθημα μάχης
για την πανεργατική απεργία της 6
Απρίλη αλλά συμπυκνώνει και την
εναλλακτική του εργατικού κινήμα-
τος. Αυτή η εναλλακτική είναι αντι-
καπιταλιστική. Απέναντι στο κύμα
της ακρίβειας, η απάντηση δε μπο-
ρεί να είναι εποικοδομητικές προτά-
σεις για τον έλεγχο της αγοράς σαν
κι αυτές που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα
και αν συνοδεύονται με ρητορικές
αντικυβερνητικές εξάρσεις του Τσί-
πρα.

Η απάντηση είναι η κρατικοποίηση
των βασικών επιχειρήσεων με πρώ-
τες τις εταιρείες ενέργειας κάτω
από εργατικό έλεγχο. Όχι μόνο να
επιστρέψει η ΔΕΗ στο δημόσιο πλή-
ρως, αλλά να κρατικοποιηθούν οι
επιχειρήσεις των Μυτιληναίων των
Κοπελούζων, η Energean στην Κα-
βάλα. Το ίδιο ισχύει και για τα καρ-
τέλ των τροφίμων και τα σούπερ
μάρκετ που βάζουν πλαφόν στους
καταναλωτές για το ηλιέλαιο, το
αλεύρι και τη ζάχαρη. Πιστεύει κα-
νείς ότι μπορεί να βάλει φρένο στη
κερδοσκοπία και το μαυραγοριτισμό
τους η «επιτροπή επισιτιστικής
ασφάλειας» που έχει «ενεργοποι-
ήσει» η κυβέρνηση; 

Την ίδια στιγμή που το εισόδημα
της εργαζόμενης πλειοψηφίας εξα-
νεμίζεται από την ακρίβεια η κυβέρ-
νηση του Μητσοτάκη αγοράζει πε-
ρισσότερα όπλα. Όπως αναφέρει η
Καθημερινή «Στις 24 Μαρτίου, «έπε-
σαν» οι υπογραφές για τις συμβά-
σεις απόκτησης τριών φρεγατών Be-
lharra -με την προαίρεση αγοράς
μίας ακόμη- και έξι επιπλέον μαχητι-
κών αεροσκαφών Rafale -πλέον των
18 που ήδη έχει αποκτήσει η Πολεμι-
κή Αεροπορία- σε τελετή που πραγ-
ματοποιήθηκε στο ‘Θωρηκτό Γεώρ-
γιος Αβέρωφ’». 

Το κόστος για τις φρεγάτες φτά-
νει τα 3,049 δις ευρώ (4.07 με την
τέταρτη). Για τα πρόσθετα Ραφάλ το
συνολικό κόστος φτάνει το 1,049 δις
ευρώ. Μαζί με τα κέρδη των εταιρει-
ών ενέργειας και των τραπεζών μα-
ζεύονται τόσα πολλά, ώστε να μην
χρειάζεται το ερώτημα αν υπάρχουν
λεφτά και πού θα τα βρούμε.

Μόνο η συλλογική δύναμη της ορ-
γανωμένης εργατικής τάξης μπορεί
να κόψει τα χέρια των κερδοσκό-
πων. Το εργατικό κίνημα μπορεί να
ανατρέψει τη χρεοκοπημένη κυβέρ-
νηση της φτώχειας και της πολεμο-
καπηλείας. Δεν είναι μια ευχή είναι
ανάγκη. 

Λέανδρος Μπόλαρης

Νο 1515, 30 Μάρτη 2022 Οικονομία και Πολιτικήσελ.2 εργατικη αλληλεγγυη

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Αυξήσεις στους μισθούς,
κρατικοποιήσεις 
των κερδοσκόπων

10/6/21, Πανεργατική απεργία. Φωτό: Γιώργος Πίττας
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Η απόφαση της κυβέρνησης της Νέας
Δημοκρατίας να προσκαλέσει τον
Ζελένσκι να μιλήσει στη Βουλή στις 7

Απρίλη είναι μια πολεμική πρόκληση.

Ο Ζελένσκι χρησιμοποιεί τέτοιες εμφανί-
σεις για να ζητήσει μεγαλύτερη εμπλοκή του
ΝΑΤΟ στον πόλεμο της Ουκρανίας. Ήταν
καλεσμένος και μίλησε στο Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο, στη Βρετανική Βουλή, στο Αμερι-
κανικό Κογκρέσο. Παντού το αίτημά του
ήταν να αναλάβουν τα μαχητικά αεροπλάνα
του ΝΑΤΟ τον έλεγχο του εναέριου χώρου
της Ουκρανίας, μια κίνηση που θα σήμαινε
κατακόρυφη κλιμάκωση της πολεμικής σύγ-
κρουσης με τη Ρωσία.

Μέχρι τώρα οι ΝΑΤΟϊκές ηγεσίες έχουν
αποφύγει να κάνουν αυτό το βήμα και αυτό

είναι ένας επιπλέον λόγος γιατί δεν θα έπρε-
πε να δώσει ο Μητσοτάκης την ευκαιρία
στον Ζελένσκι να επαναλάβει αυτή την απαί-
τηση. Η αλήθεια, όμως, είναι ότι ο Μητσοτά-
κης επιδιώκει μεγαλύτερη ελληνική εμπλοκή
και γι’ αυτό προσκαλεί τον Ζελένσκι. Την
ώρα που η Τουρκία διεκδικεί ρόλο μεσολα-
βητή, η πολεμοκάπηλη κυβέρνηση της Νέας
Δημοκρατίας περιμένει στη γωνία για την
αποτυχία των διαπραγματεύσεων και ετοιμά-
ζεται για τον επόμενο πολεμικό γύρο.

Υποκρισία
Η κυβερνητική προπαγάνδα προσπαθεί να

κρύψει όλα αυτά πίσω από υποκριτικές δια-
κηρύξεις περί αλληλεγγύης στο λαό της Ου-
κρανίας που χτυπιέται από την επίθεση του
Πούτιν. Λέει ψέματα. Ποτέ δεν νοιάστηκε για
τον απλό κόσμο της Ουκρανίας, αντίθετα
συμμετείχε και συμμετέχει στη λεηλασία σε
βάρος της εργατικής τάξης της Ουκρανίας
από τα μεγάλα συμφέροντα της ΕΕ και των
ΗΠΑ. Ο γιος του Μπάιντεν ήταν χωμένος ως
τον λαιμό στα σκάνδαλα των ιδιωτικοποιήσε-
ων στην Ουκρανία και τώρα παριστάνει τον
υπερασπιστή των «αξιών του πολιτισμού». Ο
απλός κόσμος υπέφερε από τον οικονομικό
ανταγωνισμό και υποφέρει από την πολεμική
σύγκρουση ανάμεσα στους δυτικούς και

τους ανατολικούς «ολιγάρχες».
Δεν ταυτίζουμε τους απλούς ανθρώπους

της Ουκρανίας με την κυβέρνηση της χώ-
ρας. Δεν ταυτίζουμε τον Ζελένσκι με το λαό
της Ουκρανίας, όπως δεν ταυτίζουμε εδώ
τον Μητσοτάκη με τον κόσμο που παλεύει
για να τα βγάλει πέρα. Πραγματική αλληλεγ-
γύη στο λαό της Ουκρανίας σημαίνει στήρι-
ξη για το αντιπολεμικό κίνημα σε Ανατολή
και Δύση. Οι σύντροφοί μας στη Ρωσία που
παίζουν το κεφάλι τους κορώνα-γράμματα
για να διαδηλώσουν ενάντια στον πόλεμο
του Πούτιν δείχνουν τον πραγματικό δρόμο
της αλληλεγγύης. Το ίδιο ισχύει για τους αν-
τιπολεμικούς διαδηλωτές στη Δύση. Το ίδιο
ισχύει και εδώ. Η φωνή της αλληλεγγύης
ακούγεται στους δρόμους και στις συναυ-
λίες και όχι στις υποκριτικές διακηρύξεις στη
Βουλή.

Η πρόκληση του Μητσοτάκη με την πρό-
σκληση Ζελένσκι γίνεται χειρότερη καθώς η
ημερομηνία που διάλεξε είναι η επόμενη μέ-
ρα μετά την Πανεργατική Απεργία της 6
Απρίλη. Γελιέται, όμως, η κυβέρνηση αν νο-
μίζει ότι με τέτοιες κινήσεις θα ξεφύγει από
την εργατική οργή. Οργανώνουμε με ακόμη
μεγαλύτερη αποφασιστικότητα την απεργία
και τη συνέχειά της για να ανατρέψουμε τα
πολεμοκάπηλα παιχνίδια τους. 

Για να δείξουμε ότι υπάρχει μια γνήσια ερ-
γατική εναλλακτική απέναντι στους διαχειρι-
στές αυτού του συστήματος που έχουν κα-
ταντήσει να προβάλλουν τον πόλεμο σαν μο-
νόδρομο. Η πάλη για να γκρεμίσουμε τον
Μητσοτάκη είναι το καλύτερο μήνυμα που
έχουμε να στείλουμε στους εργάτες και στο
Κίεβο και στο Ντονέτσκ, και στη Μόσχα και
στο Παρίσι.

Με τροπολογία που κατέθεσε στη
Βουλή και ψήφισε με fast track δια-
δικασία, η κυβέρνηση επιχειρεί να

επιβάλει προληπτική και κατασταλτική λογο-
κρισία στις έντυπες εφημερίδες. Η τροπολο-
γία προβλέπει εξοντωτικά αθροιστικά πρό-
στιμα για την έκδοση και κυκλοφορία των
εφημερίδων στη χώρα μας, αν δεν ορίσουν
νόμιμο εκπρόσωπο, διευθυντή, διευθυντή
σύνταξης και τον μέτοχο ή εταίρο που κατέ-
χει, άμεσα ή έμμεσα, το μισό τουλάχιστον
των μετοχών ή εταιρικών μεριδίων. Τα πρό-
στιμα ανέρχονται σε 10.000 ευρώ για κάθε
φύλλο εφημερίδας που εκδίδεται-κυκλοφο-
ρεί και για κάθε μη αναγραφή έστω και ενός
από αυτά τα πρόσωπα, πράγμα που σημαί-
νει ότι τα χαράτσια αυτά είναι πολλαπλάσια.       

Παράλληλα, υποχρεώνει τα έντυπα αυτά
να ορίσουν δύο επαγγελματίες δημοσιογρά-
φους ως διευθυντές τους, θέτοντας ακόμη
μεγαλύτερα εμπόδια στην έκδοση και κυ-
κλοφορία τους, ενώ εξουσιοδοτεί και προ-
ικοδοτεί το γνωστό μονοπώλιο στη διακίνη-
ση του τύπου, ορίζοντάς το ως αρμόδιο για
την είσπραξη-παρακράτηση και απόδοση
στο κράτος των προστίμων αυτών, που επι-
βάλλονται από το ΕΣΡ(!).

Η ενέργεια αυτή της κυβέρνησης είναι αυ-
ταρχική και αντιδημοκρατική, έρχεται σε ευ-
θεία αντίθεση με την ελευθεροτυπία και την
ελεύθερη διάδοση των ιδεών και των απόψε-
ων. Εντάσσεται στην πολιτική της εντεινόμε-
νης καταστολής και διευρυνόμενης αντιδρα-
στικής στροφής της πολιτικής και κοινωνι-
κής ζωής και αποσκοπεί στο να τρομοκρατή-
σει, να καταστείλει και να απαγορεύσει εντέ-
λει κάθε φωνή που τής ασκεί κριτική και δεν
υποτάσσεται στις αφηγήσεις και τις πρακτι-
κές εφαρμογές της αντιλαϊκής της πολιτι-
κής. Όχι μόνο τη φωνή των εφημερίδων- εν-
τύπων της Αριστεράς, αλλά και των συνδικά-
των, τοπικών κινήσεων, περιβαλλοντικών
συλλογικοτήτων κλπ. Αποτελεί συνέχεια των
αντιδημοκρατικών νόμων που χτυπούν το δι-
καίωμα στη διαδήλωση (ν. 4703/2020) και το
δικαίωμα στον ελεύθερο συνδικαλισμό (ν.
4808/2021).

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ
τις μεθοδεύσεις αυτές και τη στόχευσή

τους. Οι εφημερίδες-έντυπά μας, όσο κι αν
επιδιώκει το κράτος και η κυβέρνηση να τις
εμφανίσει ως καπιταλιστικές επιχειρήσεις,
ΔΕΝ λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο και
αγωνίζονται να κατοχυρώνουν την δυνατό-
τητα να μπορούν οι πολιτικές/κινηματικές
συλλογικότητες στις οποίες αναφέρονται να
διαδίδουν ανεμπόδιστα τις απόψεις τους.
Καλούμε όλες τις δυνάμεις της Αριστεράς
και του μαχόμενου εργατικού – λαϊκού κινή-
ματος να καταδικάσουν την προσπάθεια φί-
μωσης και λογοκρισίας. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ-ΚΑ-
ΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ

(κείμενο που συγκεντρώνει υπογραφές)

Κυκλοφορεί
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

Να μην περάσει 
η τροπολογία 
της λογοκρισίας

Ενάντια στις πολεμικές
προκλήσεις του Μητσοτάκη

Η πρόσκληση Μητσοτάκη στον Ζελένσκι για να μιλήσει στη Βουλή είναι πρόκληση
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Άμεση κλιμάκωση της πολεμι-
κής σύγκρουσης και των ιμ-
περιαλιστικών ανταγωνισμών

σήμανε η Σύνοδος του ΝΑΤΟ στις
Βρυξέλλες την προηγούμενη Πέμ-
πτη.

Στη Σύνοδο της ΕΕ, που ακολού-
θησε τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ την ίδια
μέρα, μέσα σε κλίμα έντονων διαφω-
νιών για το πως θα αντιμετωπίσουν
την ενεργειακή κρίση, οι ηγέτες των
χωρών της ΕΕ αποφάσισαν να συνε-
χίσουν την πολιτική των σκληρών κυ-
ρώσεων ενώ επιφυλάσσονται για την
επιβολή των όποιων νέων προκύ-
ψουν. 

Επίσης, στη συνάντησή τους, οι
G7 αποφάσισαν να μπλοκάρουν τη
δυνατότητα της Ρωσίας να πουλήσει
τα αποθέματά της σε χρυσό επιδιώ-
κοντας να δώσουν ένα χτύπημα στο
ρούβλι. 

Σύνοδος ΝΑΤΟ
Η Σύνοδος του ΝΑΤΟ αποφάσισε

πρώτον, την άμεση στρατιωτική ενί-
σχυση του Τομέα της Συμμαχίας
στην Ανατολική Ευρώπη, δεύτερον,
τη συνέχιση της πολεμικής ενίσχυ-
σης του ουκρανικού στρατού και
τρίτον, την κλιμάκωση των εξοπλι-
σμών. Όπως αναφέρεται στην από-
φαση: «Δημιουργούμε επίσης τέσσε-
ρις επιπλέον πολυεθνικές μάχιμες
ομάδες στη Βουλγαρία, την Ουγγα-
ρία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία…
Τα μέτρα που λαμβάνουμε για να
διασφαλίσουμε την ασφάλεια της
Συμμαχίας μας και του ευρωατλαντι-
κού χώρου θα απαιτήσουν επαρκείς
πόρους. Οι σύμμαχοι αυξάνουν ση-
μαντικά τις αμυντικές τους δαπάνες.
... Κατά τη συνάντησή μας στη Μα-

δρίτη, θα υποβάλλουμε πρόσθετα
σχέδια σχετικά με τον τρόπο εκπλή-
ρωσης της δέσμευσης».

Στην ομιλία του ο γ.γ. του ΝΑΤΟ
Στόλτενμπεργκ τόνισε ότι: «Έχουμε
τώρα οκτώ πολυεθνικούς σχηματι-
σμούς μάχης του ΝΑΤΟ. Από τη Βαλ-
τική Θάλασσα μέχρι τη Μαύρη Θά-
λασσα. Σε όλη την Ευρώπη, υπάρ-
χουν εκατό χιλιάδες στρατιώτες των
ΗΠΑ που υποστηρίζουν τις προσπά-
θειες του ΝΑΤΟ. Έχουμε 40.000 στη
Δύναμη Άμεσης Αντίδρασης του ΝΑ-
ΤΟ, κυρίως στο ανατολικό τμήμα της
Συμμαχίας. Με την υποστήριξη πέντε
πρωτοφανών ομάδων κρούσης αε-
ροπλανοφόρων από τον απώτερο
Βορρά έως τη Μεσόγειο». 

Η Σύνοδος μπορεί να μην αποδέχ-
θηκε την πρόταση της Ουκρανίας
για ζώνη απαγόρευσης πτήσεων
στον ουρανό της ούτε της Πολωνίας
να στείλει το ΝΑΤΟ «ειρηνευτική δύ-
ναμη» στην Ουκρανία γιατί θα ισο-
δυναμούσαν με την άμεση κήρυξη
ενός παγκόσμιου πολέμου αλλά οι
αποφάσεις της κλιμακώνουν την έν-
ταση.  

Μπορεί ο Λευκός Οίκος και ο ίδιος
ο Μπάιντεν να ανασκεύασαν τη δή-
λωση περί αλλαγής καθεστώτος στη
Ρωσία αλλά είναι χαρακτηριστικά

αυτά που είπε, λίγο πριν πάει στη
Σύνοδο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες ο
Μπάιντεν, σε μια άλλη συνάντηση
που είχε στον Λευκό Οίκο με Αμερι-
κάνους επιχειρηματίες: 

«Είμαστε όλοι καπιταλιστές σε αυ-
τό το δωμάτιο. Βρισκόμαστε παγκο-
σμίως σε ένα σημείο καμπής. Πα-
ρουσιάζεται μια φορά σε κάθε τρεις-
τέσσερις γενεές. Όπως μου είπε
ένας κορυφαίος άνθρωπος του
στρατού προχθές, 60 εκατομμύρια
άνθρωποι πέθαναν ανάμεσα στο
1900 και στο 1946. Και από τότε δη-
μιουργήσαμε μια φιλελεύθερη νέα
τάξη. Τώρα βρισκόμαστε σε μια χρο-
νική στιγμή που τα πράγματα αλλά-
ζουν. Πρόκειται να υπάρξει μια νέα
τάξη πραγμάτων εκεί έξω και πρέπει
να είμαστε εμείς εκείνοι που θα ηγη-
θούν σε αυτή».

Επιπλέον, οι Αμερικάνοι διπλωμά-
τες που συνόδευαν τον Μπάιντεν
δήλωναν σε όλους τους τόνους ότι
οι κυρώσεις θα μπορούσαν να επε-
κταθούν και σε τρίτες χώρες που
«στηρίζουν την πολεμική επέμβαση»
της Ρωσίας υπονοώντας την Ινδία
και την Κίνα που δεν στηρίζουν τις
κυρώσεις. Οι υπουργοί Εξωτερικών
των οποίων, μάλιστα, συναντήθηκαν
αυτές τις μέρες καθώς ο Κινέζος
ΥΠΕΞ μετά από μια ανακοινωμένη
επίσκεψη στο Πακιστάν τελικά έκανε
στάση στην Ινδία αλλά και στην Καμ-
πούλ όπου συναντήθηκε με εκπρο-
σώπους των Ταλιμπάν.

Σύνοδος ΕΕ
Σε ίδιο μήκος κύματος με την Σύ-

νοδο του ΝΑΤΟ κινήθηκε και η Σύνο-
δος της ΕΕ, η απόφαση της οποίας
να μην προχωρήσει σε νέες κυρώ-
σεις κατά της Ρωσίας, προβλήθηκε
από διάφορα μέσα σαν ένα βήμα
«αποκλιμάκωσης». Πρόκειται για πα-
ραμύθι. Αφενός είναι στην πλειοψη-
φία τους οι ίδιοι ηγέτες που λίγες
ώρες πριν συμμετείχαν στη Σύνοδο
του ΝΑΤΟ και έβαλαν την υπογραφή
τους στην απόφασή της. Αφετέρου,
όπως το ίδιο το Ευρωπαϊκό Συμβού-
λιο τονίζει στην απόφασή του, οι
τέσσερις δέσμες κυρώσεων που ήδη
έχει επιβάλει στη Ρωσία έχουν «ση-
μαντικό αντίκτυπο» και γι’ αυτό καλεί
τις χώρες της ΕΕ να διασφαλίσουν
ότι αυτές τηρούνται όπως έχουν
συμφωνηθεί ενώ επιφυλάσσεται για
νέες.

Για παράδειγμα, οι κυρώσεις
έχουν οδηγήσει το ρούβλι, το νόμι-
σμα της Ρωσίας, να κατρακυλάει συ-
νέχεια απέναντι στα δυνατά νομί-
σματα, το δολάριο και το ευρώ, και
οι κόντρες που συνοδεύουν την
προσπάθεια της ρωσικής κυβέρνη-
σης να το συγκρατήσει είναι ενδει-
κτικές του τι εννοεί λέγοντας «μεγά-
λος αντίκτυπος» το ευρωπαϊκό συμ-
βούλιο. Σύμφωνα με το Russia To-
day, o Πούτιν έχει δώσει εντολή στο
υπουργικό του συμβούλιο, στην Κεν-
τρική Τράπεζα της Ρωσίας και

την Gazprom να λάβουν μέτρα έως
τις 31 Μαρτίου για να αλλάξουν το
νόμισμα πληρωμής για τις προμήθει-
ες φυσικού αερίου σε μη φιλικές χώ-
ρες σε ρούβλια. 

Στη Σύνοδο της ΕΕ, οι ηγέτες των
ευρωπαϊκών χωρών απάντησαν αρ-
νητικά στην απόφαση της ρωσικής
κυβέρνησης. Ο καγκελάριος Σολτς
αναφέρθηκε στο ζήτημα λέγοντας
ότι υπάρχουν συμβόλαια με όρους
που ορίζουν σε τι νόμισμα γίνονται
οι πληρωμές. Ο Ντράγκι δήλωσε ότι
η απαίτηση της Ρωσίας συνιστά πα-
ραβίαση των υπαρχόντων συμβολαί-
ων ενώ ο Βέλγος πρωθυπουργός
Ντε Κρόο είπε ότι εάν η Ρωσία ζητή-
σει από τις ευρωπαϊκές χώρες να
πληρώσουν για τις παραδόσεις φυ-
σικού αερίου σε ρούβλια, η τιμή θα
πρέπει επίσης να επαναδιαπραγμα-
τευτεί.

Επιπλέον, στη συνάντηση που εί-
χαν την ίδια μέρα με τις συνόδους
του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, οι G7 συμφώ-
νησαν να περιορίσουν την ικανότητα
της Ρωσίας να πουλήσει τα αποθέ-
ματά της σε χρυσό για να στηρίξει
το νόμισμά της σύμφωνα με τους Fi-
nancial Times. Σε ανακοίνωσή του ο
Λευκός Οίκος ανέφερε ότι: «Οι ηγέ-
τες της G7 και η ΕΕ θα συνεχίσουν
να εργάζονται από κοινού… κάθε συ-
ναλλαγή που αφορά χρυσό και σχε-
τίζεται με την Κεντρική Τράπεζα της
Ρωσικής Ομοσπονδίας, θα πλήττεται
από τις υπάρχουσες κυρώσεις».

Αυτός που  πληρώνει τις κυρώσεις
ή την κατρακύλα του ρουβλιού, δεν
είναι ούτε ο Πούτιν ούτε οι «ρώσοι
ολιγάρχες», είναι η εργατική τάξη
της Ρωσίας. Την περασμένη Τετάρ-
τη, το υπουργείο Οικονομικών της
Ρωσίας ανακοίνωσε ότι ο ετήσιος
πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο
14,5% την εβδομάδα που έληξε στις
18 Μαρτίου – το υψηλότερο ποσο-
στό από τα τέλη του 2015. Η τιμή
της ζάχαρης που εξαφανίζεται από
τα ράφια αυξήθηκε έως και 37,1%
σε ορισμένες περιοχές ενώ μεγάλες
είναι οι αυξήσεις στα βασικά αγαθά. 

Αντίστοιχα, οι ευρωπαίοι «ολιγάρ-
χες» (που συνηθίζεται να αποκα-
λούνται απλά «επιχειρηματίες» ενώ
είναι ίδιοι και απαράλλακτοι με τους
ρώσους ομογάλακτούς τους)  δεν
θα υποστούν την ενεργειακή -και όχι
μόνο- κρίση που δημιουργούν οι κυ-
ρώσεις αλλά η εργατική τάξη στις
χώρες της ΕΕ.

Στην Σύνοδο, οι ηγέτες της δια-
φώνησαν στην επιβολή πλαφόν στις
τιμές αερίου όπως και στην αποσύν-
δεση της τιμής της ηλεκτρικής ενέρ-
γειας από το φυσικό αέριο. Μόνο η
Ισπανία και η Πορτογαλία εξαιρέθη-
καν εξασφαλίζοντας προσωρινά την
αποσύνδεση των τιμών αερίου από
τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος.
Ενώ τα ψίχουλα που υπόσχονται να
δώσουν, υποτίθεται με την φορολό-
γηση των εταιριών ενέργειας που
έχουν εκτινάξει τα κέρδη τους, δεν
φτάνουν για να καλύψουν την έκρη-
ξη των τιμών στις χώρες της ΕΕ ού-
τε γι’ αστείο. 

Οι διαφωνίες δεν περιορίζονται
στα παραπάνω αλλά αφορούν και
στο ερώτημα πως θα καλυφθεί η
ενεργειακή στροφή απεξάρτησης
της ΕΕ από το ρωσικό φυσικό αέριο.
Η συμφωνία που ανακοίνωσαν ο
Μπάιντεν και η πρόεδρος της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον
ντερ Λάιεν και με την οποία οι ΗΠΑ
«σε συνεργασία με διεθνείς εταί-
ρους» αναλαμβάνουν την παροχή
τουλάχιστον 15 δισεκατομμυρίων
κυβικών μέτρων (bcm)  επιπλέον
υγροποιημένου φυσικού αερίου
(LNG) φέτος στην Ε.Ε δεν μπορούν
να καλύψουν τις ανάγκες των χω-
ρών της ΕΕ. Για να έχουμε μια εικό-
να των αριθμών, οι εξαγωγές του
αμερικανικού LNG προς την Ε.Ε.
έφτασαν πέρυσι τα 22 bcm ενώ οι
ευρωπαϊκές εισαγωγές ρωσικού αε-
ρίου έφτασαν τα 155 bcm. 

Η ΕΕ μπορεί να διαβεβαίωσε τις
ΗΠΑ ότι θα υπάρχει σταθερή ζήτηση
του (πανάκριβου) LNG και οι τελευ-
ταίες να δεσμεύτηκαν ότι θα προχω-
ρήσουν με ταχύτητα στην έγκριση
αιτήσεων για άδειες περαιτέρω εξα-
γωγών προς την ΕΕ, αλλά οι φου-
σκωμένοι λογαριασμοί θα πέσουν
στις πλάτες των εργατικών νοικοκυ-
ριών  από τη Σκοτία μέχρι τα Βαλκά-
νια. 

Γ.Π.

ΝΑΤΟ-ΕΕ-G7

Οικονομικός πόλεμος και
στρατιωτική κλιμάκωση



Συνεχίζονται παρά την καταστολή οι αντιπολεμικές διαμαρ-
τυρίες στη Ρωσία. Επόμενο κάλεσμα για πανεθνική δράση

είναι η 2 Απρίλη καθώς η 1η Απριλίου είναι η ετήσια μέρα κατά-
ταξης των εφέδρων στον ρωσικό στρατό. Όπως αναφέρει ανά-
μεσα σε άλλα το κάλεσμα:

«Σήμερα κλείνει ακριβώς ένας μήνας από την έναρξη του πο-
λέμου που κήρυξε ο Πούτιν στον λαό της Ουκρανίας. Η αντιπο-
λεμική εκστρατεία συνεχίζεται και δεν έχουμε σκοπό να τα πα-
ρατήσουμε. Ανακοινώνουμε διαδηλώσεις στη Μόσχα, την Αγία
Πετρούπολη και την υπόλοιπη Ρωσία. Θα πραγματοποιηθούν
στις 2 Απριλίου στις 14:00. Θα ανακοινώσουμε τις τοποθεσίες
αργότερα - για να μην προλάβει η αστυνομία να προετοιμαστεί.
Ο πόλεμος έφερε βάσανα και στη χώρα μας: οι συνταξιούχοι
μένουν χωρίς φάρμακα, οι εργαζόμενοι χωρίς μισθούς, οι νέοι
χωρίς προοπτικές... Η Ρωσία αξίζει ειρήνη, δημοκρατία και ευη-
μερία. Είναι στο χέρι μας να το πετύχουμε αυτό».

Στα γκάλοπ που έγιναν υπό την αιγίδα της κυβέρνησης στην
αρχή του πολέμου, ένα 22% ήταν ενάντια στην εισβολή και 68%
υπέρ αλλά αυτό έχει αρχίσει να αλλάζει. «Το ερώτημα που πλα-
νάται είναι αφού είναι τόσο πολυάριθμοι οι υποστηρικτές του
πολέμου γιατί δεν τους βλέπουμε πουθενά;» γράφει ο Αλεξέι
Σακνίν, ο οποίος σε άρθρο του στην ιστοσελίδα η «Αριστερά
ενάντια στον Πόλεμο» αναφέρεται στις εξελίξεις:

«Κανένα δρακόντειο μέτρο ελέγχου της πληροφόρησης δεν
μπορεί να προστατεύσει τους πολίτες από την τερατώδη πραγ-
ματικότητα. Πρώτα απ' όλα, περίπου το ένα τρίτο των Ρώσων
έχει συγγενείς στην Ουκρανία. Καμία λογοκρισία δεν μπορεί να
αποτρέψει εκατομμύρια τηλεφωνήματα και μηνύματα μεταξύ
τους. Το τηλέφωνό μου είναι γεμάτο από μηνύματα απελπισίας
και πόνου: “Καθόμαστε στο υπόγειο εδώ και τέσσερις μέρες…
Βομβαρδίζουν… Η πόλη βρίσκεται υπό αποκλεισμό”.

Είναι επικίνδυνο για εμάς να συζητήσουμε τον αριθμό των
απωλειών που έχει ο ρωσικός στρατός στην Ουκρανία. Είναι το
πιο ευαίσθητο θέμα για την κυβέρνηση. Η φράση “τροφή για τα
κανόνια” εμφανίζονται πιο συχνά σε μηνύματα και συνομιλίες.
Οι μητέρες φοβούνται να αφήσουν τους γιους τους να κάνουν
την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία και την 1η Απριλίου θα ξε-
κινήσει η νέα επιστράτευση.

Τέλος, υπάρχει ένας τρίτος παράγοντας. Η οικονομική κατα-
στροφή που ξετυλίγεται μετατρέπεται σε μια συλλογική αντιπο-
λεμική μηχανή αναταραχής. Στο Βόλγκοντονσκ, οι γυναίκες
αναγνώστριες της τοπικής εφημερίδας είναι εξοργισμένες με
το διπλασιασμό των τιμών των παιδικών τροφών και των πα-
νών... 10 από τους 14 μεγαλύτερους κατασκευαστές αυτοκινή-

των έχουν ήδη σταματήσει την παραγωγή τους στην Ρωσία.
Τουλάχιστον 150.000 άνθρωποι θα μείνουν χωρίς δουλειά… Οι
κυβερνητικοί ειδικοί υπολογίζουν την κλίμακα της επικείμενης
μαζικής ανεργίας σε 7-10 εκατομμύρια ανθρώπους.

Είναι δύσκολο να περιγράψεις αντικειμενικά την ταχύτητα με
την οποία συμβαίνουν οι αλλαγές στην αντίληψη των μαζών.
Καθ' όλη τη διάρκεια των πρώτων δύο εβδομάδων του πολέμου,
αντιπολεμικές διαδηλώσεις γίνονταν στους δρόμους σχεδόν κά-
θε μέρα. Μέχρι τις 11 Μαρτίου, η αστυνομία είχε συλλάβει έναν
άνευ προηγουμένου αριθμό συμμετεχόντων, 13.913 άτομα. 

Παρά την συνήθη αντίληψη, που πηγάζει κυρίως από την κυ-
ριαρχία της φιλελεύθερης αφήγησης στα μέσα ενημέρωσης
της αντιπολίτευσης, ότι μόνο η μορφωμένη και εύπορη μειοψη-
φία εναντιώνεται στον Πούτιν, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι
φτωχοί στέκονται πιο επικριτικά απέναντι στον πόλεμο. “Οι άν-
θρωποι με χαμηλά εισοδήματα είναι πιο ανήσυχοι γιατί αναμέ-
νουν περαιτέρω επιδείνωση των υλικών συνθηκών τους”, παρα-
τηρούν οι ερευνητές.

Η Αριστερά στοχεύει να αποδείξει στην κοινωνία, συμπεριλαμ-
βανομένης της εργατικής τάξης και των φτωχών στρωμάτων, ότι
δεν είναι μόνο οι φιλοδυτικοί φιλελεύθεροι με επικεφαλής την
“αντιπολίτευση της μεσαίας τάξης” που είναι εναντίον του πολέ-
μου. Είναι σημαντικό να δείξουμε ότι οι Ρώσοι εργάτες έχουν
τους δικούς τους λόγους να αγωνίζονται για την ειρήνη, που εί-
ναι ανεξάρτητοι από τη Δύση. Η ρωσική εργατική τάξη θα πρέπει
να αλλάξει εντελώς τη χώρα της για να σταματήσει αυτόν τον
πόλεμο. Είναι μια απλή αλήθεια. Κι όμως, μόνο η ρωσική Αριστε-
ρά μπορεί να το αρθρώσει αυτό. Δεν υπάρχει κανένας άλλος».
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Aντιπολεμικό κίνημα σε Ανατολή και Δύση
Αντιπολεμικό και αντιρατσιστι-

κό ήταν το μήνυμα που έστει-
λαν οι μαθητές στις παρελά-

σεις της 25ης Μαρτίου στην Αθήνα,
στον Άγιο Δημήτριο και σε άλλες
γειτονιές ενώ μαζική αναμένεται να
είναι σε συμμετοχή η αντιπολεμική
συναυλία που διοργανώνεται στα
Προπύλαια την Τρίτη 29/3 την ώρα
που η Εργατική Αλληλεγγύη πηγαί-
νει στο τυπογραφείο. 

Στην Αθήνα, στις 24 Μαρτίου, τα
παιδιά του 132ου δημοτικού σχολεί-
ου Αθηνών κρατώντας πλακάτ που
έγραφαν «Όχι στον πόλεμο - ειρήνη
παντού» έστειλαν το δικό τους ηχη-
ρό και συγκινητικό αντιπολεμικό μή-
νυμα σε μία συμβολική πράξη συμ-
παράστασης στους Ουκρανούς φί-
λους και συμμαθητές τους. Στην
ακριβώς απέναντι πλευρά της Ιστο-
ρίας την επόμενη μέρα η κυβέρνηση
Μητσοτάκη πραγματοποίησε μια πο-
λεμοκάπηλη και σπάταλη επίδειξη
των νέων οπλικών συστημάτων στην
στρατιωτική παρέλαση της 25ης
Μαρτίου - με τον θόρυβο από τα μα-
χητικά αεροπλάνα να θυμίζουν
στους κατοίκους της Αθήνας τις ει-
κόνες καταστροφής που έρχονται
καθημερινά από την Ουκρανία. 

Στην ίδια πολεμοκάπηλη κατεύ-
θυνση κινήθηκαν και όλα τα παπαγα-
λάκια της κυβέρνησης Μητσοτάκη
που δεν σταμάτησαν ούτε λεπτό να
επιτίθενται στους καλλιτέχνες που

μαζικά στηρίζουν την αντιπολεμική
συναυλία. “Πάντα υπήρχε αντίδραση
σε όποια αντιπολεμική συναυλία κά-
ναμε” τόνισε η Τάνια Τσανακλίδου
μιλώντας στο Κόκκινο “Είτε στην
Αθήνα το 1999, είτε στο Βελιγράδι
που πήγαμε και τραγουδήσαμε για
την Ειρήνη. Αυτοί που επιτίθενται το
κάνουν γιατί ξέρουν την οργή του
κόσμου. Και φοβούνται ότι η αντιπο-
λεμική συναυλία θα εξελιχθεί σε αν-
τικυβερνητική”.

Οι αντιπολεμικές φωνές που λένε
ούτε Πούτιν ούτε ΝΑΤΟ δεν υψώ-
νονται μόνο στην Ελλάδα αλλά και
σε μια σειρά από χώρες της Δύσης. 

«Ο πόλεμος στην Ουκρανία είχε
δύο κύριες συνέπειες στην Πολωνία.
H πρώτη, ένας τεράστιος αριθμός
προσφύγων που έρχονται στη χώρα.
Το δεύτερο είναι η αυξανόμενη στρα-

τιωτικοποίηση καθώς και η κλιμάκωση
της δράσης του ΝΑΤΟ και της Δύ-
σης» αναφέρει σε ανταπόκρισή του
από την Πολωνία ο Άντυ Ζεμπρόφσκι,
από την Εργατική Δημοκρατία, αδελ-
φή οργάνωση του ΣΕΚ στην Πολωνία. 

Έκρηξη αλληλεγγύης
«Η οργάνωσή μας έχει πραγματο-

ποιήσει πολλές εκδηλώσεις για τον
πόλεμο της Ουκρανίας και η εφημε-
ρίδα μας συνάντησε πολύ θετική αν-
ταπόκριση στους δρόμους αλλά  και
στις αντιρατσιστικές και γυναικείες
διαδηλώσεις που έγιναν το περα-
σμένο Σαββατοκύριακο. Υπήρξε μια
μαζική έκρηξη αλληλεγγύης προς
τους πρόσφυγες.  Η πολιτική “ανοι-
χτής πόρτας” για τους Ουκρανούς
πρόσφυγες όμως έρχεται σε έντονη
αντίθεση με την κατάσταση στα σύ-

νορα ης Πολωνίας με τη Λευκορω-
σία. Εκεί συνεχίζονται οι επαναλαμ-
βανόμενες απωθήσεις μη Ευρωπαί-
ων προσφύγων. 

Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση ψήφι-
σε νόμο που αυξάνει τις στρατιωτι-
κές δαπάνες σε τουλάχιστον 3% του
ΑΕΠ και διπλασιάζει το μέγεθος του
στρατού. Ο ηγέτης του κυβερνών-
τος κόμματος Γιαρόσλαβ Κατσίνσκι
δήλωσε ότι μια ένοπλη νατοϊκή «ει-
ρηνευτική αποστολή» στρατιωτών
πρέπει να σταλεί στην Ουκρανία. 

Υποστηρίζουμε την αλληλεγγύη με
τους Ουκρανούς. Η κατευθυντήρια
θέση μας για τους ενδοϊμπεριαλιστι-
κούς πολέμους, ότι “ο κύριος εχθρός
βρίσκεται μέσα στη χώρα μας”, ση-
μαίνει ότι στεκόμαστε ενάντια στην
αυξανόμενη στρατιωτικοποίηση της
Πολωνίας και την κλιμάκωση του ΝΑ-
ΤΟ και της Δύσης. Το επόμενο διά-
στημα σχεδιάζουμε διαδήλωση πάνω
στους άξονες: Αλληλεγγύη στους
Ουκρανούς. Τερματισμό της ρωσικής
εισβολής. Αλληλεγγύη στις θαρραλέ-
ες αντιπολεμικές διαδηλώσεις στη
Ρωσία. Όχι σε μια ένοπλη «ειρηνευτι-
κή αποστολή» στην Ουκρανία. Όχι
στην κλιμάκωση του ΝΑΤΟ και της
Δύσης. Όλοι οι πρόσφυγες είναι ευ-
πρόσδεκτοι, όχι στις ρατσιστικές δια-
κρίσεις. Καμία αύξηση των δαπανών
για το στρατό. Ξοδέψτε τα χρήματα
για στέγαση, εκπαίδευση και Υγεία».

Στη Βρετανία το Stop the War Coa-
lition διοργάνωσε την περασμένη

εβδομάδα εκδήλωση για τον πόλεμο
στην Ουκρανία με τη συμμετοχή ακτι-
βιστών και από την Ρωσία και από την
Ουκρανία. Η Ουκρανή ακτιβίστρια
Οξάνα Σολωμού είπε ότι η πατρίδα
της, το Τσερνίχιβ, είχε καταστραφεί
κατά 60% από τη ρωσική εισβολή αλ-
λά αντιτάχθηκε στην παρέμβαση του
ΝΑΤΟ». Η Ρωσίδα ακτιβίστρια Άσια
Μαρουκετ αναφέρθηκε στις αντιπολε-
μικές διαδηλώσεις στη Ρωσία τονίζον-
τας ότι «οι ακτιβιστές αντιμετωπίζουν
σκληρή καταστολή, αλλά δεν έχει
κάμψει την αποφασιστικότητα  του
αντιπολεμικού κινήματος».

«Καλωσορίζουμε τους πρόσφυ-
γες. Αντιμέτωποι με τα εκατομμύρια
των ανθρώπων που προσπαθούν να
ξεφύγουν από τον πόλεμο του Πού-
τιν στην Ουκρανία, λέμε: οι πρόσφυ-
γες είναι καλοδεχούμενοι» ανέφερε
η Κριστίνε Μπούχολτς πρώην βου-
λευτής του Die Linke στην αντιρα-
τσιστική-αντιπολεμική διαδήλωση
στο Βερολίνο στις 19 Μάρτη. «Ταυ-
τόχρονα Μαύροι, Μουσουλμάνοι και
Έγχρωμοι που προσπαθούν να απο-
δράσουν από την Ουκρανία καταγ-
γέλλουν ότι απωθούνται βάναυσα
και βίαια στα σύνορα. Καθημερινά
πνίγονται πρόσφυγες στη Μεσόγειο
και ξεπαγιάζουν στα σύνορα Πολω-
νίας - Λευκορωσίας. Αδιάφορο αν
έρχονται από την Ουκρανία, το Αφ-
γανιστάν, τη Συρία ή την Αφρική το
σύνθημά μας είναι ένα: όλοι οι πρό-
σφυγες είναι καλοδεχούμενοι εδώ». 

Νέες διαδηλώσεις στη Ρωσία

Μαθητική παρέλαση στην Αθήνα για την 25η Μαρτίου. Φωτό: Eurokinissi

Αντιπολεμική κινητοποίηση στη Ρωσία, φωτό: David Frenkel/Mediazone



«Πήρα συνέντευξη από τον
Έλληνα Αναπληρωτή Υπ-
ουργό Εξωτερικών Μιλ-

τιάδη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος είπε ότι
οι κυρώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο
σε βάρος της Ρωσίας “αποσκοπούν
στην πτώση του καθεστώτος Πούτιν
με εσωτερική αναταραχή”!» έγραψε
σε ανάρτησή της, η δημοσιογράφος
Λάουρα Κέλλυ της αμερικανικής
εφημερίδας «The Hill» στο twitter
στις 23 Μαρτίου.

Μια μέρα αργότερα, κατά την
διάρκεια της επίσκεψής του στην
Πολωνία ο πρόεδρος Μπάιντεν προ-
έβη σε μια παρόμοια δήλωση για να
την ανασκευάσει λίγο αργότερα.
Όπως το ίδιο έκανε και ο Βαρβιτσιώ-
της δηλώνοντας ότι «ασφαλώς, οι
κυρώσεις δεν έχουν στόχο καθεστω-
τική αλλαγή. Για το μέλλον της Ρω-
σίας θα αποφασίσει κυρίαρχα ο ρω-
σικός λαός». Αλλά δεν σταματάνε
εκεί οι «πρωτιές» της κυβέρνησης
Μητσοτάκη στον άκρως επικίνδυνο
αλλά στοχοπροσηλωμένο αγώνα
που δίνει στην πρώτη γραμμή των
ιμπεριαλιστικών σχεδίων των ΗΠΑ
και του ΝΑΤΟ.  

«Θεωρώ επίσης πολύ σημαντικό το
γεγονός ότι πολλά κράτη-μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης συνειδητοποί-
ησαν, ως αποτέλεσμα αυτής της κρί-
σης, ότι η Ευρώπη πρέπει να αυξή-
σει το γεωπολιτικό της αποτύπωμα
και τις αμυντικές της δαπάνες. Η Ελ-
λάδα είναι μια χώρα που δαπανά πά-
νω από το 2% του ΑΕΠ της για την
άμυνα εδώ και καιρό» δήλωσε όλος
καμάρι ο Μητσοτάκης πηγαίνοντας
στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ που έθεσε
σαν στόχο τον διπλασιασμό των πο-
λεμικών δαπανών για τα μέλη του. 

Επιχαίρει ο Μητσοτάκης για την
επιβάρυνση του κρατικού προϋπο-
λογισμού «εδώ και καιρό» με το 2%
του ΑΕΠ που απαιτούν οι ΗΠΑ και το
ΝΑΤΟ για εξοπλισμούς, που για το
2021 αναμένεται να πάρει την πρω-
τιά και από τους ίδιες τις ΗΠΑ πιά-
νοντας μετά την αγορά των μαχητι-
κών αεροπλάνων και των φρεγατών
το 3,82%, αφήνοντας τις ΗΠΑ δεύτε-
ρες με  3,52% του ΑΕΠ! 

Battlegroups
Αλλά και πάλι δεν είναι μόνο οι δη-

λώσεις και οι εξοπλισμοί που ανα-
δεικνύουν την κυβέρνηση Μητσοτά-
κη στο καλύτερο τσιράκι των ΗΠΑ
στην περιοχή. Η εγκατάσταση των
τεσσάρων νέων Σχηματισμών Μάχης
(Battlegroups) που θα επιχειρούν σε
Ουγγαρία, Σλοβακία, Ρουμανία και
Βουλγαρία δεν υπάρχει καμιά αμφι-
βολία ότι περνάει μέσα από τον
στρατιωτικό κόμβο του ΝΑΤΟ στην
Αλεξανδρούπολη. 

«Οργασμός δραστηριότητας και
αφίξεων επικρατεί αυτές τις ημέρες
στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης,
αφού μεταγωγικά πλοία μεταφέρουν
στρατιωτικό και όχι μόνο εξοπλισμό
των ΝΑΤΟϊκών δυνάμεων» ανέφεραν
την προηγούμενη Παρασκευή, τοπικά

ΜΜΕ στον Έβρο. «Συγκεκριμένα,
προχθές κατέπλευσε και “έδεσε” στο
λιμάνι της Αλεξανδρούπολης το Βρε-
τανικό μεταγωγικό πλοίο “HARTLAND
POINT” το οποίο ξεφόρτωσε κυρίως
εξοπλισμό υποστηρικτικό για την δια-
μονή των δυνάμεων του ΝΑΤΟ που
βρίσκονται στα Βαλκάνια και άλλες
χώρες κοντά στην Ρωσία... και σήμε-
ρα το πρωί αναμένεται να φτάσει το
μεγαλύτερο από τα τρία που συνολι-
κά θα βρεθούν στο λιμάνι της πρω-
τεύουσας του Έβρου. Πρόκειται για
το Αμερικανικό μεταγωγικό “LIBERTY
PASSION” το οποίο θα ξεφορτώσει
άρματα των αμερικανικών ενόπλων
δυνάμεων, τα οποία στη συνέχεια σι-
δηροδρομικά αλλά και με νταλίκες θα
προωθηθούν σε Ρουμανία και άλλες
χώρες μέλη του ΝΑΤΟ». 

«Ήδη 12 ελικόπτερα Apache προ-
ωθήθηκαν μέσω της βάσης ελικο-
πτέρων στο Στεφανοβίκειο, στην Πο-
λωνία, στο πλαίσιο της ενίσχυσης
των αμερικάνικων δυνάμεων στην
Αν. Ευρώπη απέναντι στην Ρωσία.
Καθ’ όλη την διάρκεια των προηγού-
μενων μηνών ΝΑΤΟϊκά πολεμικά αε-
ροσκάφη και drones εφορμούσαν
από την 110 Πτέρυγα Μάχης στην
πόλη μας για να περιπολούν στην
περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και
της Αν. Ευρώπης» αναφέρουν σε
ψήφισμά του, ο Σύλλογος Υπαλλή-
λων Δήμων Λάρισας.  

Στις 19 Μαρτίου έφτασε στην Σού-
δα το αμερικανικό αεροπλανοφόρο
Χάρι Τρούμαν ενώ στις 26 Μαρτίου
έδεσε στην Σούδα το γαλλικό αερο-
πλανοφόρο Σαρλ Ντε Γκολ, στη συ-
νοδεία του οποίου συμμετέχει η ελ-
ληνική φρεγάτα Ύδρα που λίγες μέ-
ρες πριν είχε αποπλεύσει από τον
Πειραιά για να αντικατασταθεί από
την γαλλική φρεγάτα Forbin. Eπιπλέ-
ον η ελληνική φρεγάτα «Αιγαίον», εί-
ναι ενταγμένη σήμερα στη ΝΑΤΟϊκή
αρμάδα SNMG2 που επιχειρεί στην
Ανατολική Μεσόγειο. 

Και ενώ το Άκτιο λειτουργεί σαν
«προωθημένη επιχειρησιακή βάση»
για τα νατοϊκά Awacs που περιπο-
λούν στην Ανατολική Ευρώπη, την
ώρα που γράφονται αυτές οι γραμ-
μές στις 28 Μαρτίου, στην Ανδραβί-
δα ξεκινάει η πολυεθνική άσκηση
«Ηνίοχος 22» (με τη συμμετοχή με-
ταξύ άλλων γαλλικών Rafale που θα
επιχειρούν από το  «Σαρλ ντε Γκολ»,
αμερικανικών F-15, ισραηλινών F16
και ιταλικών Τornado), καθώς και η
άσκηση «Ωρίων 22» (με θέμα την
εξέταση έργων ειδικών επιχειρήσε-
ων), με τη συμμετοχή τμημάτων ειδι-
κών επιχειρήσεων μεταξύ άλλων της
Βουλγαρίας, της Γαλλίας, των ΗΠΑ
και του Ισραήλ.

Αυτό είναι το δόγμα της «στρατι-
κοποίησης» του Μητσοτάκη που
απειλεί να μετατρέψει όλη την Ελλά-
δα σε μια απέραντη βάση και ένα

ατελείωτο πεδίο ασκήσεων των να-
τοϊκών δυνάμεων - και αύριο σε κα-
νονικό θέατρο πολεμικών επιχειρή-
σεων. 

Με αυτά τα «γαλόνια» πήγε ο Μη-
τσοτάκης στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ,
αφού σε διπλωματικό επίπεδο (με
«πρωτοβουλίες» όπως η πρόσκληση
στον Ζελένσκι να μιλήσει στη Βου-
λή) κυνηγάει καταϊδρωμένος τον
Ερντογάν που βρέθηκε στην πρώτη
σειρά της «οικογενειακής» φωτο-
γραφίας της Νατοϊκής Συνόδου δί-
πλα στον Μπάιντεν και τον Τζόνσον,
έχοντας αναλάβει την εργολαβία
των διπλωματικών επαφών Ουκρα-
νίας-Ρωσίας και παρά την άρνησή
του να επιβάλλει κυρώσεις στη Ρω-
σία. Ακόμη και η «πρωτοβουλία Δέν-
δια» για την Μαριούπολη σκεπάστη-
κε από την πρωτοβουλία Μακρόν
που στο περιθώριο της Συνόδου

πρότεινε σε Ελλάδα και Τουρκία κοι-
νή «ανθρωπιστική» αποστολή στην
Μαριούπολη. 

Αλλά δεν είναι λίγα αυτά τα γαλό-
νια. Η υλική υποστήριξη που παρέχει
η ελληνική κυβέρνηση στις ΗΠΑ και
στην ΕΕ, παίζοντας στα νοτιοδυτικά
της Ρωσίας τον ρόλο που έχει η Πο-
λωνία στα βορειοδυτικά της, είναι
μια άκρως επικίνδυνη εξέλιξη. Το αν-
τιπολεμικό κίνημα που ξεσηκώνεται
ενάντια στην εισβολή του Πούτιν
στην Ουκρανία έχει κάθε δίκιο να ξε-
σηκώνεται ενάντια στη νατοϊκή κλι-
μάκωση. Ακόμη περισσότερο πρέπει
να διεκδικήσει ξεκάθαρα να κλείσουν
όλες οι αμερικανικές βάσεις, να στα-
ματήσουν τα λιμάνια και τα αερο-
δρόμια, να χρησιμοποιούνται σαν
βάσεις για τα νατοϊκά στρατεύματα,
να σταματήσει τώρα η σπατάλη των
εξοπλισμών. Να μπει τέλος σε κάθε
σκέψη νέας αποστολής στρατιωτι-
κού υλικού στην Ουκρανία και να
σταματήσουν οι κυρώσεις που κλιμα-
κώνουν τη σύγκρουση με τη Ρωσία. 

Αυτή είναι η καλύτερη βοήθεια
που έχουμε να δώσουμε από την Ελ-
λάδα και κάθε χώρα μέλους του ΝΑ-
ΤΟ στους αντιπολεμικούς διαδηλω-
τές που για πέμπτη εβδομάδα δεν
έχουν σταματήσει να κατεβαίνουν
στους δρόμους της Ρωσίας απαι-
τώντας από τον Πούτιν να βάλει τέ-
λος στον πόλεμο και στην εισβολή
στην Ουκρανία. Αυτή είναι η καλύτε-
ρη βοήθεια για τον λαό της Ουκρα-
νίας που υποφέρει και αποζητά το
τέλος της εισβολής και την ειρήνη -
και όχι την κλιμάκωση ενός πολέμου
του ΝΑΤΟ στο έδαφός της σε ένα
παγκόσμιο πόλεμο. 

Γιώργος Πίττας
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Πρωταθλητής σε ακρίβεια 
και περιβαλλοντική καταστροφή

Άνθρακες αποδείχτηκε ο θησαυρός που υποσχό-
ταν ότι θα φέρει από την Σύνοδο της ΕΕ ο Μη-

τσοτάκης όσον αφορά στην ακρίβεια και τις τιμές
ενέργειας. Η δήλωσή του μετά το πέρας της Συνόδου
«καταφέραμε να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα
μια ρητή αναφορά στα πλαφόν των τιμών φυσικού αε-
ρίου, ανάμεσα στις άλλες επιλογές, που καλούμε την
Κομισιόν να εξετάσει προκειμένου να συμπιέσουμε
τις τιμές» είναι πραγματικά για γέλια. 

Μια «ρητή αναφορά ανάμεσα στις άλλες που κα-
λούμε να εξετάσει» δεν το λες και τεράστια επιτυχία.
Όπως δεν μπορείς να πεις και «καθησυχαστική» την
διαβεβαίωσή του ότι «καταλήξαμε σε κοινά συμπερά-
σματα που είναι ικανοποιητικά, θα τα λάβουν υπόψη
τους και οι αγορές». Αντί να συγκρουστεί με τους
«κερδοσκόπους» όπως υποκριτικά ανέφερε, ο Μητσο-
τάκης επιτέθηκε στη Ρωσία λέγοντας ότι «οι τιμές
που βλέπουμε σήμερα έχουν ως αποκλειστικό υπαίτιο
τον πρόεδρο Πούτιν» -λες και το ράλι των τιμών της
ενέργειας άρχισε τον Μάρτη- ενώ επιτέθηκε και στην

Τουρκία γιατί δεν επιβάλει κυρώσεις στην Ρωσία. 
Αντίθετα, είναι έτοιμος να συνεργαστεί με όλους

εκείνους που κερδοσκοπούν πάνω στην ενέργεια
όπως οι εταιρίες παραγωγής LNG και οι έλληνες εφο-
πλιστές που μεταφέρουν το υγροποιημένο φυσικό αέ-
ριο μέσα στα νέα πλαίσια της συμφωνίας ΗΠΑ-ΕΕ με
την δημιουργία νέων σταθμών αποθήκευσης και με-
ταφοράς LNG που έχουν στόχο να καταστήσουν την
Ελλάδα όχι μόνο σε στρατιωτικό αλλά και σε «ενερ-
γειακό κόμβο». Επίσης προανήγγειλε «ανακοινώσεις
την μεθεπόμενη εβδομάδα για το ζήτημα της εξόρυ-
ξης φυσικών κοιτασμάτων».

Και στα δύο ζητήματα θα βρεθεί αντιμέτωπος με το
περιβαλλοντικό κίνημα που είναι ενάντια στις εξορύ-
ξεις των πολυεθνικών στο Ιόνιο και στο Αιγαίο ενώ
στον Βόλο ήδη περιβαλλοντικές οργανώσεις και μια
σειρά από φορείς δηλώνουν την αντίθεσή τους σχέ-
διο δημιουργίας σταθμού Εισαγωγής, Αποθήκευσης,
Αεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, στο
Λιμένα Βόλου.

Κλείστε τις βάσεις (και τον Μητσοτάκη)

19/3/21, Αντιπολεμικό - αντιρατσιστικό συλλαλητήριο στην Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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«Εποικοδομητικές»
διαπραγματεύσεις
- Άγριες πολεμικές
επιχειρήσεις
Ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων ολοκληρώθηκε, αυτήν τη φορά

δια ζώσης, ανάμεσα σε εκπροσώπους της ρωσικής και της ουκρανι-
κής κυβέρνησης στην Τουρκία με το κοινό ανακοινωθέν να αναμένεται το
απόγευμα της Τρίτης 29 Μαρτίου, την ώρα που η Εργατική Αλληλεγγύη
πήγαινε στο τυπογραφείο. Σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς: 

«Οι Ουκρανοί διαπραγματευτές είπαν ότι πρότειναν ένα καθεστώς βάσει
του οποίου η χώρα τους δεν θα προσχωρήσει σε συμμαχίες ούτε θα φιλο-
ξενεί βάσεις ξένων στρατευμάτων, αλλά θα έχει εγγυημένη την ασφάλειά
της με όρους παρόμοιους με το Άρθρο 5, τη ρήτρα συλλογικής άμυνας του
ΝΑΤΟ. Προσδιόρισαν το Ισραήλ και τα μέλη του ΝΑΤΟ, τον Καναδά, την
Πολωνία και την Τουρκία ως χώρες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην
παροχή τέτοιων εγγυήσεων. Οι προτάσεις θα περιλαμβάνουν μια 15ετή πε-
ρίοδο διαβούλευσης για το καθεστώς της προσαρτημένης από τη Ρωσία
Κριμαίας και θα μπορούσαν να τεθούν σε ισχύ μόνο σε περίπτωση πλή-
ρους κατάπαυσης του πυρός. Ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός Άμυνας
Φόμιν δήλωσε ότι η Ρωσία αποφάσισε να περιορίσει τις μάχες κοντά στο
Κίεβο και το Τσερνίχιβ για να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για διάλογο.
Ο επικεφαλής της ρώσικης αντιπροσωπείας Μεντίνσκι είπε ότι θα εξετάσει
τις ουκρανικές προτάσεις και θα τις αναφέρει στον πρόεδρο Βλαντιμίρ
Πούτιν δηλώνοντας ότι οι συνομιλίες υπήρξαν εποικοδομητικές». 

Σε διαρροές από διπλωμάτες που συμμετείχαν στις συνομιλίες και δημο-
σίευσαν οι Φαϊνάνσιαλ Τάιμς την Δευτέρα αναφέρθηκε ότι η ρωσική πλευρά
θα ήταν διατεθειμένη να επιτρέψει στην Ουκρανία να ενταχθεί στην Ευρω-
παϊκή Ένωση εάν το Κίεβο συμφωνήσει να παραμείνει στρατιωτικά ουδέτε-
ρο και να ξεχάσει την ένταξή του στο ΝΑΤΟ. Οι Φαϊνάνσιαλ Τάιμς επισημαί-
νουν βέβαια ότι «η Ουκρανία και οι δυτικοί υποστηρικτές της είναι σκεπτικοί
απέναντι στις προθέσεις του Πούτιν» που μπορεί να χρησιμοποιεί τις συνο-
μιλίες για να κερδίσει στρατιωτικό χρόνο. Αλλά τι να σχολιάσει κανείς και
για τις προθέσεις των «δυτικών υποστηρικτών», αυτών των περιστεριών της
ειρήνης όπως ο πρόεδρος Μπάιντεν που λίγο πριν την εκκίνηση των δια-
πραγματεύσεων, έκανε δημόσια δήλωση για ανατροπή του Πούτιν. 

Θάνατος
Οι διπλωμάτες θα μιλήσουν με τους ανωτέρους, θα συνεχίσουν τις δια-

πραγματεύσεις αλλά στο μεταξύ θα συνεχίζεται και ο πόλεμος η έκβαση
του οποίου κρίνεται στο πεδίο της μάχης. Όλες τις προηγούμενες μέρες,
οι πολεμικές επιχειρήσεις συνεχίστηκαν αμείωτα σπέρνοντας την κατα-
στροφή και τον θάνατο σε όλα τα ανοιχτά μέτωπα στην Ουκρανία. Eκατον-
τάδες χιλιάδες άμαχοι εξακολουθούν να είναι εγκλωβισμένοι στην Μαριού-
πολη, που σύμφωνα με τις δηλώσεις του δημάρχου Μποϊτσένκο, στο CNN
«βρίσκεται στα χέρια των κατακτητών». 

«Ο ουκρανικός στρατός υπέστη σημαντική ζημιά, γεγονός που μας επι-
τρέπει να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας στην επίτευξη του κύριου
στόχου – την απελευθέρωση του Ντονμπάς», δήλωσε ο Ρώσος υπουργός
Άμυνας Σόιγκου, την ίδια ώρα που στην Ινσταμπούλ συνεχίζονταν οι δια-
πραγματεύσεις. Παραδεχόμενος εμμέσως ότι ο ρωσικός στρατός εγκατα-
λείπει πλέον τις προσπάθειες κατάληψης των μεγάλων πόλεων της Ουκρα-
νίας - κάτι που ταιριάζει και με την ανακοίνωση για περιορισμό των μαχών
κοντά στο Κίεβο και το Τσερνίχιβ. Διαβεβαίωσε επίσης ότι οι κληρωτοί που
θα ενταχθούν στον στρατό την άνοιξη δεν πρόκειται να σταλούν στις μάχες,
δήλωση ενδεικτική της πίεσης που αντιμετωπίζει η ρωσική κυβέρνηση στο
εσωτερικό της λόγω της αυξανόμενης δυσαρέσκειας απέναντι στον πόλεμο.

Εκεί βρίσκεται η ελπίδα για την ειρήνη, στην κινητοποίηση των καθημερι-
νών ανθρώπων, στις αντιπολεμικές διαδηλώσεις που θα γίνουν ξανά στις 2
Απρίλη σε πόλεις της Ρωσίας αλλά και στις διαδηλώσεις που συνεχίζουν να
γίνονται στην Ουκρανία ακόμη και κάτω από συνθήκες πολέμου. Όπως αυ-
τή, το περασμένο Σάββατο στην (υπό ρωσική κατοχή) πόλη Σλαβούτιτς στα
βόρεια της χώρας όπου μεγάλος αριθμός ανθρώπων διαδήλωσε στο κέν-
τρο της πόλης, αψήφησε τους πυροβολισμούς στον αέρα των Ρώσων
στρατιωτών πετυχαίνοντας την απελευθέρωση του δήμαρχου, με τον ρωσι-
κό στρατό να ανακοινώνει ότι αποχωρεί από την πόλη εφόσον δεν υπάρχει
ουκρανικός στρατός σε αυτήν. Αυτές οι δράσεις αξίζουν όσο χίλιες συναν-
τήσεις διπλωματών. 

Γ.Π.

Η μητέρα μου είχε φύγει από
την Ουκρανία το ’90, όταν
κατέρρευσε η Σοβιετική

Ένωση, γιατί η κατάσταση εκεί
ήταν χάλια και δεν υπήρχαν δου-
λειές. Γεννήθηκα στην Ελλάδα και
11 χρονών ξαναγύρισα στην Ου-
κρανία με την οικογένειά μου. Μέ-
ναμε στη Λβιβ, στη Δυτική Ουκρα-
νία κοντά στα σύνορα με την Πο-
λωνία. Η κατάσταση δεν ήταν ποτέ
καλή για τον απλό κόσμο και πολ-
λοί νόμιζαν ότι θα έφτιαχνε αν πη-
γαίναμε με την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση. Εγώ έλεγα ότι δεν θα πέφτουν
λεφτά από τον ουρανό επειδή
απλά θα μπαίναμε στην ΕΕ. 

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες ξε-
κίνησε το κίνημα της πλατείας
Μεϊντάν το 2014 και ακολούθησε η
κρίση με τη Ρωσία και η κατάληψη
της Κριμαίας. Από εκεί ξεκινούν
όλα και φτάσαμε στη συμφωνία
του Μινσκ ανάμεσα σε Ουκρανία
και Ρωσία. Με βάση αυτά που
γνωρίζω και οι δύο μεριές δεν τή-
ρησαν τη συμφωνία. Η δικιά μας
πλευρά (της Ουκρανίας) λέει ότι
χτυπούσαν οι Ρώσοι κι εμείς τους
απαντούσαμε. Ποιος ξέρει ποια εί-
ναι η αλήθεια; Κι εγώ τώρα πια δεν
πιστεύω σε κανέναν. Είναι πόλε-
μος, όλοι κάνουν ό,τι θέλουν. 

Θυμάμαι πολύ καλά το βράδυ
που ο Πούτιν ανακοίνωσε την ανε-
ξαρτησία του Ντονέτσκ και του
Λουγκάνσκ. Αυτό σήμαινε και ότι
θα μπει ρώσικος στρατός σε εκεί-
νες τις περιοχές. Πολύς στρατός,
όχι όπως ήταν πριν. Ξέραμε ότι θα
αρχίσει ο πόλεμος, αλλά δεν περί-
μενα να είναι τόσο τρομακτικός.
Τρεις μέρες μετά με ξύπνησαν
στις έξι το πρωί για να μου πουν
ότι ξεκίνησαν οι βομβαρδισμοί.
Μαζέψαμε λίγα πράγματα και βγή-
καμε έξω να πάμε σούπερ μάρκετ.
Γινόταν χαμός με τεράστιες ου-
ρές. Το ίδιο και στις τράπεζες. 

Μας έλεγαν να μην βγαίνουμε
από τα σπίτια κι όταν βγαίναμε
ήμασταν με μια τσάντα με τα απα-
ραίτητα. Κάθε φορά που χτυπού-
σε η σειρήνα παίρναμε αυτή τη
τσάντα για να πάμε στα καταφύ-
για. Τις μέρες που ήμουν εγώ εκεί
χτυπούσε δύο με τρεις φορές την
ημέρα, κάθε φορά που έπεφταν
ρουκέτες, αλλά τα αντιπυραυλικά
συστήματα τις περισσότερες τις
ανατίναζαν στον αέρα. Τα καταφύ-
για ουσιαστικά είναι υπόγεια σε
χάλια κατάσταση, που έχουν σχε-
δόν όλες οι πολυκατοικίες. Αν
ήσουν έξω ή η πολυκατοικία σου

δεν είχε καταφύγιο, μπορούσες να
δεις σε πρόγραμμα στο κινητό
που είναι το πιο κοντινό σου. Αυτά
φτιάχτηκαν εδώ και οχτώ χρόνια,
μετά το 2014, για να είμαστε έτοι-
μοι σε περίπτωση πολέμου. 

Κάποιοι ξεκίνησαν να φεύγουν
από το Λβιβ για να πάνε σε χωριά
που θα είναι πιο ασφαλής. Πάρα
πολλοί πήγαιναν στο σταθμό του
τρένου για να φύγουν προς την
Πολωνία και επικρατούσε συνωστι-
σμός. Όταν πήγα εγώ, έφτασε γυ-
ναίκα να γεννάει μέσα σε αυτόν
τον χαμό και έτρεχαν γιατροί που
βρίσκονταν εκεί για να βοηθήσουν.
Στα σύνορα άνθρωποι κατασκήνω-
ναν τέσσερις και πέντε μέρες για
να καταφέρουν να τα περάσουν.
Εμείς πήραμε το τρένο για Ουγγα-
ρία για να φτάσουμε Ελλάδα.

Συκοφαντίες
Λένε συκοφαντίες ότι στη Δυτι-

κή Ουκρανία, ειδικά στο Λβιβ, εί-
μαστε τόσο εθνικιστές που όποιος
μιλάει ρώσικα, του επιτιθόμαστε.
Δεν ισχύει καθόλου. Στην οικογέ-
νειά μου μιλάμε και ρώσικα, γιατί η
γυναίκα του αδερφού μου είναι
από το Ντονέτσκ και δεν ξέρει ου-
κρανικά. Κανείς δεν έχει πρόβλη-
μα να μιλάει ρώσικα, όλοι ξέρουν
και τις δύο γλώσσες. Στην Ουκρα-
νία έχουμε πολλούς λαούς και
όλοι ζούσαμε μαζί μια χαρά. Στη
Μαριούπολη ήταν Έλληνες,
Εβραίοι, Ρώσοι και Ουκρανοί. Το

ειρωνικό είναι ότι οι περισσότεροι
που σκοτώνονται από την εισβολή
του Πούτιν είναι ρωσόφωνοι. Δεν
βλέπουν τους βομβαρδισμούς σαν
απελευθέρωση. Υπήρχαν άνθρω-
ποι που έβλεπαν το κράτος της
Ρωσίας φιλικά. Δεν ξέρω κατά πό-
σο αυτό ισχύει πια. Την προπαγάν-
δα ο Πούτιν τη χρησιμοποιεί κυ-
ρίως για τον λαό του, όχι για να
πείσει ρωσόφωνους Ουκρανούς. 

Εγώ νομίζω ότι πολλοί φταίνε,
όχι μόνο η Ρωσία, αλλά και η Αμε-
ρική και η ΕΕ, όλοι οι «μεγάλοι».
Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει εί-
ναι να τελειώσει ο πόλεμος. Το
πρόβλημα δεν το έχουν ποτέ οι λα-
οί, αλλά οι κυβερνήσεις. Κανένας
Ρώσος δεν είπε ότι θέλει να πολε-
μήσει με τους Ουκρανούς ή το αν-
τίστροφο. Το ίδιο και στο Αφγανι-
στάν, στη Συρία, κτλ. Οι μόνοι που
κερδίζουν από τον πόλεμο είναι οι
«από πάνω». Το πιο ωραίο πράγμα
είναι να μην υπάρχουν σύνορα.
Πολλοί είναι μισοί Ρώσοι, μισοί Ου-
κρανοί. Εγώ είμαι μισή Αιγύπτια
από τον πατέρα μου. Γιατί να είναι
πρόβλημα; Στο σχολείο στην Ελλά-
δα με έλεγαν μουσουλμάνα και δε-
χόμουν ρατσισμό, στην Ουκρανία
με έλεγαν Ελληνίδα. Οι ιδέες του
μίσους είναι οι χειρότερες. Ο καθέ-
νας να μπορεί να αγαπάει όποιον
θέλει, ανεξάρτητα από τη θρησκεία
του, αν είναι γυναίκα ή άντρας.

Γιασμίν Ελ Νταραουί,
προσφύγισσα από την Ουκρανία

ΜΙΑ ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΗ ΦΩΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

«Το πρόβλημα δεν το έχουν 
ποτέ οι λαοί»

19 Μάρτη, Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης



Χάρηκα πάρα πολύ που κερδί-
σαμε τις εκλογές στο Σύλλο-
γο του Άγιου Σάββα. Δεν εί-

ναι τυχαίο ότι δουλεύω 32 χρόνια
στο νοσοκομείο και αποφάσισα να
βάλω τώρα υποψηφιότητα. Αυτό
έγινε, όχι γιατί δεν είχα τι να κάνω,
αλλά προς όφελος όλων όσων δου-
λεύουμε μαζί όλα αυτά τα χρόνια.
Αντιλήφτηκα πράγματα που γίνον-
ταν εις βάρος του προσωπικού.
Ένα ήταν να φτιάχνει η Διοίκηση
δικό της ψηφοδέλτιο. Εμένα αυτό
με τρέλανε. Στο νοσοκομείο λείπει
κόσμος, το προσωπικό είναι πολύ
λίγο και αυτή είναι μια κατάσταση
που διαιωνίζεται. Έχουμε μείνει
όπως πριν 30 χρόνια. 

Όλοι οι υποψήφιοι της Ενωτικής
Αγωνιστικής Πρωτοβουλίας έχουμε
μια πορεία ετών στο νοσοκομείο
και όλοι έχουμε συνεισφέρει με τον
τρόπο μας. Η Κατερίνα [Πατρικίου]
σαν μέλος του ΔΣ εδώ και χρόνια,
τα άλλα παιδιά το ίδιο, μέσα και
έξω από το ΔΣ. Είναι μια προσπά-
θεια ετών που έχει αποδώσει. Η
Ενωτική θα κατεβάσει τον κόσμο
στις απεργίες. Διεκδικεί πράγματα
για το προσωπικό. Θέλει να επι-
στρέψουν οι συνάδελφοι σε ανα-
στολή που δεν υπάρχει κανένας λό-
γος να στερούνται τη δουλειά
τους. Είναι ό,τι πιο τιμωρητικό, από
τη στιγμή που πάνω από το 97% εί-
μαστε τριπλά εμβολιασμένοι και
λείπει τόσο προσωπικό, να είναι οι
συνάδελφοι εκτός, μην μας φέρουν
δήθεν κάποια ασθένεια.

Αυτό μου έχει στοιχίσει και προ-
σωπικά πάρα πολύ, γιατί τους γω-
ρίζω όλους χρόνια και δεν μπορώ
να δεχτώ ότι τους χρησιμοποίησαν
ενάμιση χρόνο και τώρα τους
έχουν πετάξει έξω. Επίσης έχει δώ-
σει μάχες για τα παιδιά που είναι
με συμβάσεις για δεκαετίες ολό-

κληρες. Θα πρέπει κάποια στιγμή
να μονιμοποιηθούν. Δεν μπορεί να
είναι ο άλλος πέντε, δέκα, είκοσι
χρόνια στο νοσοκομείο και να μην
τον μονιμοποιούν. Αν φύγει, τι θα
κάνει στα 50 του και με οικογένεια
πίσω;

Πρέπει να γίνουν προσλήψεις αν
θέλουμε παροχή ποιοτική στη
φροντίδα Υγείας. Γενικά η Ενωτική
είναι υπέρ των εργαζομένων. 

Προσωπικά με τις Διοικήσεις ου-
δέποτε τα πήγα καλά, ούτε με αυτή

ούτε με τις προηγούμενες. Χωρίς
αυτό να σημαίνει ότι συμφωνούσα
ή συμφωνώ σε όλα με τον Κώστα
[Καταραχιά] ή την Κατερίνα. Αλλά
έχουμε κοινά προβλήματα αυτή τη
στιγμή και τρόπο να θέσουμε λύ-
σεις και προτάσεις. Ο Κώστας ξε-
σήκωνε τον κόσμο. Προστάτεψε
συναδέλφους, πάρα πολύ βασικό.
Είναι μεγάλη η απουσία του, ήταν
χασούρα για το νοσοκομείο, αλλά
έχει αφήσει σποράκια πίσω όπως
είδαμε.

Εύη Σάλτα, 
νοσηλεύτρια, Άγιος Σάββας
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Δώσαμε τη μάχη των εκλογών στο Γεννηματάς κοιτώντας το κίνημα.
Και με όλους τους ανθρώπους με τους οποίους απεργήσαμε μαζί,

κάναμε κοινή δράση, φτιάξαμε επιτροπές αγώνα, αντισταθήκαμε σε κάθε
επίθεση, με το πιο πρωτοπόρο κομμάτι, από όλη την Αριστερά, συγκρο-
τήσαμε ένα ψηφοδέλτιο που είχε ρίζες στο κίνημα. Αυτή ήταν το αντανα-
κλαστικό και ο προσανατολισμός του Συντονιστικού Νοσοκομείων. Ότι
μπορούμε να είμαστε μαζί και στη μάχη των εκλογών. Κι αυτό έκανε τη
διαφορά.

Πολιτικά συνδέσαμε τη μάχη ενάντια στη δολοφονική κυβέρνηση με τη
μάχη ενάντια στο πόλεμο, το σεξισμό, το ρατσισμό, τους φασίστες. Άλ-
λοι μας στήριξαν για τις απεργίες, άλλοι αντιρατσιστικά, άλλοι αντισεξι-
στικά, άλλοι ενάντια στο μπούλινγκ από τους διευθυντές τους κλπ. Αλλά
όλοι συνολικά γιατί είχαν στο μυαλό τους ότι αυτή η αριστερά είναι με
τους αγώνες και τη σύγκρουση. Όχι με τις κοινοβουλευτικές αυταπάτες
ή την αλλαγή συσχετισμών από τα πάνω.

Γι’ αυτό και πάρα πολλοί υποψήφιοι και ψηφοφόροι άλλων παρατάξε-
ων μάς είπαν μετά συγχαρητήρια, το αξίξετε γιατί ήσασταν σε όλες τις
μάχες. Κι αυτό είναι ειλικρινές. Δεν είναι αβρότητα. Κι άλλες φορές είχα-
με καλό αποτέλεσμα αλλά δεν δεχόμασταν συγχαρητήρια. Τώρα είναι
διαφορετικά. Είναι αναγνώριση. Γιατί είναι θρίαμβος ότι η αριστερά και
μάλιστα η αντικαταπιταλιστική γίνεται δεύτερη δύναμη στο Γεννηματάς.

Τώρα συνεχίζουμε με τις εκλογές της ΕΙΝΑΠ για να εκφράσουμε την
ίδια δυναμική με το Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή. Και με την ίδια
ορμή οργανώνουμε την πανεργατική στις 6 Απρίλη για να μην πληρώ-
σουμε εμείς τα σπασμένα του πολέμου, της ακρίβειας, της πανδημίας
που συνεχίζεται -χτες μόνο κάναμε 30 εισαγωγές. Οι αγώνες μετράνε.
Και όποιος είναι με τους αγώνες μπορεί να κερδίσει την τάξη και το σω-
ματείο του, ανεξάρτητα από τους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς και
δύναμη. Αυτό είναι δίδαγμα για όλη την αριστερά.

Χρίστος Αργύρης, γιατρός ΓΝΑ Γεννηματάς

Οι τοπικοί πυρήνες του ΣΕΚ στο κέντρο της Αθήνας έπαιξαν ρόλο
στη νίκη της αντικαπιταλιστικής αριστεράς στον Άγιο Σάββα.

Όλα τα τελευταία χρόνια έχουμε στηρίξει τις μάχες του νοσοκομεί-
ου με σταθερή παρουσία στο χώρο. Ιδιαίτερα την περίοδο της παν-
δημίας υλοποιήσαμε το σύνθημα «Στηρίξτε τους εργάτες και τις ερ-
γάτριες της Υγείας», ξεσηκώνοντας τη γειτονιά στο πλευρό των ερ-
γαζόμενων που αγωνίζονταν ενάντια στη δολοφονική διαχείριση της
πανδημίας και όλες τις κυβερνητικές επιθέσεις και αντίστροφα, φέρ-
νοντας τις μάχες της γειτονιάς και όλης της εργατικής τάξης μέσα
στο νοσοκομείο.

Από την απόπειρα απόλυσης του Κώστα Καταραχιά που κάναμε
μια τεράστια καμπάνια τοπικά για να μην περάσει, μέχρι όλες τις κι-
νητοποιήσεις και κόντρες που δόθηκαν, ήμασταν εκεί. Με την Εργα-
τική Αλληλεγγύη και το περιοδικό Σοσιαλισμός από τα Κάτω στο χέ-
ρι, ξεκινώντας νωρίς το πρωί στην πύλη και στη συνέχεια σαρώνον-
τας όλους τους χώρους, από τον 6ο όροφο μέχρι τη φύλαξη. Συζη-
τώντας με όλους και όλες, ανοίγοντας όλα τα μέτωπα και μάχες είτε
ήταν οι απεργιακές είτε οι πολιτικές ενάντια στο ρατσισμό και το σε-
ξισμό, οργανώνοντάς τες στο πλευρό του Συλλόγου και ενισχύοντας
τη δράση του.

Το προσωπικό του νοσοκομείου έχει γνωρίσει και αναγνωρίσει το
ρόλο του συνεργείου της Εργατικής Αλληλεγγύης. Μας βλέπει πλέ-
ον, όχι σαν μια εξωτερική δύναμη, αλλά σαν κομμάτι δικό του και της
μάχης που δίνει. Αυτό φάνηκε και τις μέρες των εκλογών. Μαζί ορ-
γανώναμε τις προεκλογικές περιοδείες, καλώντας σε μαύρο στο ψη-
φοδέλτιο της κυβέρνησης και σε αγώνες. Την τελευταία βδομάδα
δόθηκαν 42 φύλλα της εφημερίδας και 20 περιοδικά «Σοσιαλισμός
από τα κάτω» στο νοσοκομείο. 

Βίκυ Βρακά, Νίκη Αργύρη, ΣΕΚ Κέντρου Αθήνας

Μεγάλες νίκες σε Αγ. Σάββα και Γεννηματά
Με μεγάλες νίκες για τα αριστερά μαχητικά ψηφοδέλτια που στηρίζουν το

Συντονιστικό των Νοσοκομείων, ολοκληρώθηκαν οι εκλογές στα σωμα-
τεία των εργαζόμενων στα νοσοκομεία Άγιος Σάββας και Γεννηματάς. Παρά
την τεράστια προσπάθεια των δυνάμεων της Δεξιάς, σε συνεργασία με τις δι-
οικήσεις των νοσοκομείων, οι δυνάμεις της αντικαπιταλιστικής αριστεράς κα-
τάφεραν να είναι οι νικητές των εκλογών.

Στον Άγιο Σάββα η Ενωτική Αγωνιστική Πρωτοβουλία παραμένει πρώτη δύ-
ναμη αυξάνοντας τις ψήφους της, παρα τη λυσσασμένη προσπάθεια της διοί-
κησης (που προσπάθησε να απολύσει τον Καταραχιά) με Δούρειο Ίππο το κοι-
νό κατέβασμα ΔΑΚΕ-ΠΑΣΚΕ και την στήριξη των περισσότερων διευθυντών
κλινικών να κερδίσουν το σωματείο. Στο Γεννηματάς, το νοσοκομείο της Παγώ-
νη, για πρώτη φορά μετά το 1984, βγαίνει δεύτερη δύναμη μια αριστερή παρα-
ταξη, η Αγωνιστική Πρωτοβουλία για την Ανατροπή, διπλασιάζοντας τις ψή-
φους της, εκτοπίζοντας την ΠΑΣΚΕ από την δεύτερη θέση.

Οι εργαζόμενοι και στα δυο νοσοκομεία, επιβεβαίωσαν τη θέλησή τους να
παραμείνουν τα σωματεία τους πρωτοπόρα στον αγώνα... Επιβεβαίωσαν ότι η
δύναμη να τσακίσουμε την κυβέρνηση του πολέμου, του θανάτου και της ακρί-
βειας βρίσκεται μέσα στους χώρους δουλειάς και ΨΗΦΙΖΕΙ ΟΠΩΣ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ.

Από την ανακοίνωση του Συντονιστικού Νοσοκομείων

Στον Άγιο Σάββα τα αποτελέσματα των εκλογών είναι:
Ψήφισαν 627, Άκυρα/λευκά 25
Ενωτική Αγωνιστική Πρωτοβουλία 251 ψηφους και 4 έδρες 
(το 2020, 233 και 4 έδρες),
ΔΑΚΕ- ΠΑΣΚΕ 239 ψηφους και 3 έδρες (το 2020, 211 και 3 έδρες),
Αγωνιστική Συσπείρωση Υγειονομικών (ΚΚΕ) 112 ψηφους και 2 έδρες 
(το 2020, 98 και 2 έδρες)

Στο ΓΝΑ Γεννηματάς τα αποτελέσματα των εκλογών είναι:
Ψήφισαν 1316, Άκυρα/λευκά 53
ΔAKE 522 - 6 έδρες (5)
Αγωνιστική Πρωτοβουλία για την Ανατροπή 230 - 3 έδρες (2)
NEA ΠOPEIA ΠAΣKΕ 182 - 2 έδρες (3)
OPAMA – ΣYPIZA 112 - 1 έδρα (1)
ΣYNAΔEΛΦOI ΣTA AΛHΘEIA 95 - 1 έδρα (1)
ΕΣΑΚ ΠΑΜΕ 82 - 0 έδρες (1)
Ταξική Πορεία 37 - 0 έδρες (0)
*Σε παρένθεση οι έδρες του 2019

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ

19/3/21, Αντιπολεμική - αντιρατσιστική διαδήλωση στην Αθήνα. Φωτό: Γιώργος Πίττας



Στις 30 Μάρτη γίνονται οι
εκλογές στο Σωματείο Ερ-

γαζόμενων στο Ιπποκράτειο
Θεσσαλονίκης στις οποίες συμ-
μετέχει η Αγωνιστική Πρωτο-
βουλία για την Ανατροπή. Ο
Γιάννης Κούτρας, γιατρός και
υποψήφιος του σχήματος, μας
είπε:

«Δίνουμε μια μεγάλη μάχη
ενάντια σε συνδικαλιστικές δυ-
νάμεις που είτε στηρίζουν ανοι-
χτά είτε συναινούν στην κυβερ-
νητική πολιτική και που, όπως
στον Άγιο Σάββα, το Γεννημα-
τάς και άλλα νοσοκομεία, κά-
νουν ό,τι περνάει από το χέρι
τους για να πάρουν τα ηνία του
σωματείου και να το φιμώσουν.
Το Σωματείο μας ήταν όλα τα
τελευταία χρόνια με την δική
μας συμβολή στο ΔΣ ένα από
τα πιο πρωτοπόρα στον κλάδο
της Υγείας αλλά και συνολικά
στο εργατικό κίνημα της πόλης.
Με παρουσία σε όλες τις απερ-
γίες και κινητοποιήσεις, σε
όλες τις μάχες, αντιρατσιστι-
κές, αντιφασιστικές, αντισεξι-
στικές, αντιπολεμικές. 

Οι εκλογές έρχονται μετά
από μια διετία πανδημίας με
όλα τα προβλήματα που δημι-
ούργησε η πολιτικής της κυ-
βέρνησης, του Υπουργείου και
της Διοίκησης, αλλά που οι

αγώνες δεν σταματάνε. Έχου-
με για παράδειγμα την Πέμπτη
31 Μάρτη στάση εργασίας της
ΕΝΙΘ, 12μ με 3μμ, για να επι-
στρέψουν στη δουλειά οι συνά-
δελφοι σε αναστολή και για να
παραμείνουν στις θέσεις τους
οι εργαζόμενοι/ες ΣΟΧ. Ενώ η
συγκέντρωση γίνεται στο ΑΧΕ-
ΠΑ λόγω του προκλητικού εγ-
γράφου του Διοικητή του νοσο-
κομείου ότι δεν θα γίνεται κα-
μιά εισαγωγή χωρίς την έγκρι-
ση του ίδιου, αλλιώς οι γιατροί
θα πρέπει να πληρώνουν από
την τσέπη τους τα νοσήλεια.

Είναι μια τόσο επικίνδυνη κυ-
βέρνηση, όλοι είμαστε εξοργι-

σμένοι και αυτό θέλουμε να εκ-
φραστεί και στις εκλογές του
σωματείου. Το ψηφοδέλτιό μας
είναι αγωνιστικό με συναδέλ-
φους/ισσες όλων των ειδικοτή-
των, μόνιμους και συμβασιού-
χους, από όλες τις μάχες που
έχουμε δώσει. Αυτές προβάλ-
λουμε στην τετρασέλιδη ανα-
κοίνωση που έχουμε κυκλοφο-
ρήσει και στις περιοδείες που
κάνουμε στο νοσοκομείο. Κα-
λούμε τους συναδέλφους και
τις συναδέλφισσες να ψηφί-
σουμε όπως αγωνιζόμαστε και
στο Ιπποκράτειο».

Το ψηφοδέλτιο της Αγωνιστικής
Πρωτοβουλίας για την Ανατροπή

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 ακτινολο-
γικό
ΣΤΑΪΝΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 
συμβασιούχος ΟΑΕΔ Β ΠΠ
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Ψηφίζουμε όπως αγωνιζόμαστεΕΙΝΑΠ

ΑΓ. ΟΛΓΑ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Με αέρα νίκης

Με τον αέρα των νικών στον Άγιο Σάβ-
βα και το ΓΝΑ Γεννηματάς συνεχί-

ζουν να δίνουν οι δυνάμεις της αντικαπι-
ταλιστικής αριστεράς τις εκλογικές μάχες
στα Σωματεία της Υγείας. Μια κρίσιμη
αναμέτρηση είναι οι εκλογές της μεγαλύ-
τερης Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών
της χώρας, της ΕΙΝΑΠ, για νέο ΔΣ και αν-
τιπροσώπους στο συνέδριο της ΟΕΝΓΕ,
στις 31 Μάρτη. Το Ενωτικό Κίνημα για την
Ανατροπή διεκδικεί την ενίσχυσή του.

«Το Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή
είναι η αριστερά που πρέπει να δυναμώ-
σει σε αυτές τις εκλογές», μας είπε η Θέ-
νια Ασλανίδη, ειδ. γιατρός στον Ερυθρό.
«Είμαστε η δύναμη που σήκωσε τα αιτή-
ματα για μαζικές προσλήψεις και μονιμο-
ποιήσεις, για επίταξη των ιδιωτικών κλινι-
κών χωρίς αποζημίωση στους κλινικάρ-
χες, για χρηματοδότηση του ΕΣΥ, για
όσα θα σταματούσαν δηλαδή τους μαζι-
κούς θανάτους σε καιρό πανδημίας. Και
τα έκανε αυτό που λέει το όνομά του: Κί-
νημα. Από τις 7 Απρίλη του 2020 όταν με
τις συγκεντρώσεις στις πύλες σπάσαμε
το σιωπητήριο που ήθελε να επιβάλει η
κυβέρνηση, μέχρι όλες τις απεργιακές κι-
νητοποιήσεις. Πρακτικά δεν υπήρχε μή-
νας που να μην βρεθήκαμε σε απεργίες
και συγκεντρώσεις στα προαύλια και το
Υπουργεία.

Τα έκανε Ενωτικό Κίνημα. Πάντα μαζί
με όλο το υγειονομικό προσωπικό, πάντα
μαζί με όλο το εργατικό κίνημα, πιστεύον-
τας ότι στους κοινούς αγώνες βρίσκεται
η δύναμη. Και με προοπτική την Ανατρο-
πή. Μιας δολοφονικής κυβέρνησης και
του συστήματός της που έβαλε και συνε-
χίζει να βάζει τα κέρδη των λίγων πάνω
από τις ανθρώπινες ζωές. Το πόσο εγκλη-
ματικές είναι οι πολιτικές της το δείχνουν
ξανά οι επιλογές της σχετικά με τον πόλε-
μο. Ο κόσμος παλεύει για ψωμί, υγεία και
ειρήνη -αυτό θα είναι το μήνυμα και της
πανεργατικής απεργίας στις 6 Απρίλη-
και η κυβέρνηση δίνει δισεκατομμύρια για
ραφάλ και εξοπλισμούς που τα κόβει από
τις ΜΕΘ και τους μισθούς μας.

Σε όλα τα μέτωπα ήμασταν στην πρώτη
γραμμή. Σήμερα μπορεί να θεωρείται δε-
δομένο ότι έχουμε μάσκες και μέσα προ-
στασίας, αλλά αρχικά ούτε αυτά τα ελάχι-
στα δεν ήταν διατεθειμένη η κυβέρνηση
να μας προσφέρει. Παλέψαμε για να τα
κερδίσουμε. Η παρέμβασή μας σχετικά
με το εμβόλιο ήταν επίσης καθοριστική
για να μην νομιμοποιηθεί η υποχρεωτικό-
τητα και περάσει η προσπάθειά της να
στοχοποιήσει συναδέλφους ως υγειονο-
μική βόμβα για να περάσει απολύσεις.
Αυτό έπαιξε ρόλο για να μην απομονων-
θούν οι συνάδελφοι, να μην γίνουν βορά
σε ακροδεξιούς και φασίστες, να κερδί-
σει μαζικά υποστήριξη το αίτημά τους να
γυρίσουν όλοι στη δουλειά.

Αντισταθήκαμε στη μετατροπή ολόκλη-
ρων νοσοκομείων, όπως το δικό μου, σε
αποκλειστικά κόβιντ, επιλογή που πετού-
σε τους ασθενείς έξω από το ΕΣΥ και
τους έστελνε στους ιδιώτες. Δεν υπήρξε
αγώνας που να μην ήμασταν μπροστά.

Και βέβαια δώσαμε όλες τις πολιτικές μά-
χες. Ενάντια στο σεξισμό, όπως στην πε-
ρίπτωση της συναδέλφου που της αρνή-
θηκαν την πρόσληψη στο Λαϊκό με τη δι-
καιολογία ότι είναι μητέρα και δεν θα
μπορούσε να ανταποκριθεί στα καθήκον-
τά της. Ή σε αντίστοιχη περίπτωση μη
ανανένωσης σύμβασης εργαζόμενης μη-
τέρας μονογονεϊκής οικογένειας στα
Γιάννενα.

Δεν ήταν μεμονωμένα περιστατικά, το
υπουργείο επιλέγει συστηματικά να αξιο-
λογεί χαμηλότερα τις γυναίκες που διεκ-
δικούν δικαιώματα και μόνιμες θέσεις.
Αλλά και μάχες ενάντια στο ρατσισμό, για
την πρόσβαση όλων των προφύγων/ισ-
σών και των μεταναστών/τριών στα νοσο-
κομεία, για υγεία για όλους και όλες, για
άνεργους, ανασφάλιστους. Τώρα με τον
πόλεμο συνεχίζουμε ακόμα πιο δυνατά.
Το “δουλειές και ΜΕΘ, όχι βόμβες” είναι
για μας κεντρικό και δεν θα σταματήσου-
με μέχρι να το κερδίσουμε».

Το ψηφοδέλτιο του 
Ενωτικού Κινήματος για την Ανατροπή

Για ΔΣ:
ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 
Ακτινοδιαγνωστής ΓΝΑ Γεννηματάς
ΑΣΛΑΝΙΔΗ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΘΕΝΙΑ) 
ειδικ. Γενικής Ιατρικής Ερυθρός
ΒΛΑΧΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ειδικ. Παθολογίας Λαϊκό
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ ΑΡΓΥΡΗ 
Παθολόγος ΓΝΑ Γεννηματάς
ΚΑΡΑΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
Παθολόγος ΓΝΑ Γεννηματάς - ΚΥ Ηλιού-
πολης
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΝΑΣ 
ειδικ. Νεφρολογίας ΓΝ Αττικόν
ΚΑΡΑΜΠΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 
Παθολόγος ΓΝΑ Γεννηματάς
ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
Ακτινοδιαγνωστής ΓΝ Έλενα Βενιζέλου
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ 
Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος ΓΝ Νίκαιας
ΚΟΥΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ – ΞΑΝΘΙΠΠΗ 
Πνευμονολόγος ΓΝΝΘ Σωτηρία
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Νευροχειρουργός, ΓΝ Νίκαιας
ΠΑΣΠΑΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 
Ορθοπαιδικός Παίδων Πεντέλης
ΡΙΖΟΣ ΜΙΧΑΗΣ 
Παθολόγος – Εντατικολόγος Αττικόν
ΤΟΣΟΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
Ακτινοδιαγνώστρια ΓΝ Ασκληπιείο Βούλας
ΤΡΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΑΓΓΕΛΟΣ 
ειδικ. Ορθοπαιδικής ΓΝΑ ΚΑΤ

Για Εξελεγκτική Επιτροπή:
ΒΑΡΤΖΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΝΑΓΙΑ) 
Πνευμονολόγος – Εντατικολόγος  Μετα-
ξά
ΒΗΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Καρδιολόγος ΚΥ Καλυβίων 
ΓΡΙΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
Παθολόγος - Ογκολόγος ΓΝ Άγιος Σάβ-
βας
ΔΗΜΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
Παθολόγος - Εντατικολόγος Σισμανόγλειο
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ 
Βιοπαθολόγος Ερυθρός

Για τις 5-6 Απρίλη έχουν οριστεί οι
εκλογές στο Σωματείο Εργαζόμενων

στο Αγία Όλγα. Η Αγωνιστική Πρωτοβου-
λία για την Ανατροπή συμμετέχει για δεύ-
τερη φορά.

Ο Γιάννης Φουφουδάκης, επικουρικός
τραυματιοφορέας και υποψήφιος του
σχήματος μάς είπε: «Δυο χρόνια τώρα το
Αγία Όλγα είναι αντιμέτωπο με αποσπά-
σεις κυρίως νοσηλευτριών σε άλλα νοσο-
κομεία, με παραιτήσεις γιατρών που δού-
λευαν σε εξοντωτικούς ρυθμούς και τους
αρνούνταν τα δεδουλευμένα τους, με μετακινή-
σεις προσωπικού από το ένα τμήμα στο άλλο χω-
ρίς λόγο και αιτία, γενικά μια κατάσταση διάλυ-
σης. Και όλα αυτά από μια Διοίκηση που είναι η
χειρότερη που έχει περάσει από το νοσοκομείο,
ακροδεξιά, αλαζονική, αυταρχική και απαξιωτική
απέναντι στους εργαζόμενους, που έχει διαλύσει
τις μισές κλινικές.

Τώρα μάλιστα στήνει και μηχανισμό με διευ-
θυντάδες και τομεάρχες για να κερδίσει η ΔΑΚΕ
το Σωματείο, για να είναι μια καρικατούρα σωμα-
τείου, να μην αντιδρά σε τίποτα, να είναι πιο κυ-
βερνητικό και αδρανές και από το σημερινό που
είχε στην ηγεσία του την ΠΑΣΚΕ. Κι εμείς, που
μιλάμε για τις απεργίες και κατεβαίνουμε στις
διαδηλώσεις, να είμαστε στο περιθώριο. Γι’ αυτό
δίνουμε τη μάχη, για να μην περάσει αυτή η προ-
σπάθεια. Για να υπάρξει αντίσταση και μια φωνή
αριστερή-επανασταστική που να κάνει τη διαφο-

ρά μέσα στο σωματείο. Για να πάμε κόντρα στην
κυβέρνηση και να παλέψουμε για μονιμοποιήσεις
και προσλήψεις».

«Σε περιοδεία μας το Σάββατο στο νοσοκο-
μείο, η συζήτηση ήταν φοβερή», συμπληρώνει ο
Μιχάλης Βερβέρης. «Το προσωπικό είναι πολύ
οργισμένο, ιδιαίτερα στο νοσηλευτικό κομμάτι,
γιατί έχει εξαντληθεί να δουλεύει με τόσο εντατι-
κούς ρυθμούς. Έλεγαν ότι στο τέλος θα τους
βάλουν και ροδάκια στα πόδια για να προλαβαί-
νουν τους ασθενείς. Αντίστοιχα στους γιατρούς.
Στη συζήτηση για τις εκλογές της ΕΙΝΑΠ και για-
τί να στηρίξουμε Ενωτικό Κίνημα για την Ανατρο-
πή, συναντούσαμε έντονη αγωνιστική διάθεση.
Επίσης υπήρχε πολλή συζήτηση για την πανερ-
γατική απεργία στις 6 Απρίλη, ότι δεν είναι δυνα-
τόν να μην είμαστε εκείνη τη μέρα στο δρόμο
απεργώντας και διαδηλώνοντας ενάντια στην κυ-
βέρνηση που διαλύει τις ζωές μας».

Γ.Κούτρας

10/6/21, Πανεργατική απεργία. Φωτό: Δημήτρης Δασκαλάκης



Γύρος Γενικών Συνελεύσεων θα γίνει
αυτή την εβδομάδα στις ΕΛΜΕ και θα

ακολουθήσει η συνέλευση των προέδρων
το Σάββατο 2/4. Στην εισήγησή της προς
τις συνελεύσεις, η ΟΛΜΕ μεταξύ άλλων
δηλώνει τη συμμετοχή του κλάδου στην
πανεργατική απεργία στις 6 Απρίλη, κα-
θώς και την προκήρυξη 24ωρης πανεκπαι-
δευτικής απεργίας μαζί με τη ΔΟΕ, τον
Απρίλιο ή το Μάιο. 

Το Δίκτυο Εκπαιδευτικών “Η Τάξη μας”
σε προκήρυξή του αναφέρει: «Στις 6 Απρί-
λη απεργούμε μαζικά ενάντια στην κυβέρ-
νηση του πολέμου, του ρατσισμού, της
φτώχειας, των ιδιωτικοποιήσεων και της
ακρίβειας. Πιάνουμε ξανά το νήμα που εί-
χαμε αφήσει στη μεγάλη απεργία του πε-
ρασμένου Οκτώβρη, απέναντι στην κυ-
βέρνηση της ΝΔ η οποία έχει μετατρέψει
την Ελλάδα σε πρωταθλητή των πολεμι-
κών προετοιμασιών, επιβάλλοντας ένα
εξοπλιστικό πρόγραμμα – μαμούθ, ίσο με
το 4% του ΑΕΠ της χώρας για το 2021.
Κατέχει μακράν την πρώτη θέση σε δαπά-
νες για εξοπλισμούς στις χώρες μέλη του
ΝΑΤΟ, ξεπερνώντας ακόμη και αυτές των
ΗΠΑ. 

Η αποστολή όπλων στην Ουκρανία και η
συμμετοχή στην πολιτική κλιμάκωσης της
σύγκρουσης μέσα από το καθεστώς των
κυρώσεων εγκυμονεί ακόμη μεγαλύτε-
ρους κινδύνους συμμετοχής σε πολεμικές
περιπέτειες. Δεν θα διστάσουν να στεί-
λουν τα παιδιά των εργατών ακόμη και
στον πόλεμο για να εξυπηρετήσουν τα
συμφέροντα των αρχουσών τάξεων της
Δύσης, όπως ακριβώς δεν δίστασαν να
στείλουν στο θάνατο 27.000 ανθρώπους
κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 

Η Ελλάδα πλέον φιγουράρει στην πρώ-
τη θέση ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ, σε
αριθμό νεκρών από την πανδημία. Αυτό
είναι το αποτέλεσμα της μείωσης των δα-
πανών για την Υγεία, των απολύσεων υγει-
ονομικών και της διάλυσης του ΕΣΥ για
χάρη του ιδιωτικού τομέα της Υγείας. 

Ο πληθωρισμός, οι ανατιμήσεις σε βα-
σικά προϊόντα διαβίωσης και η κερδοσκο-
πία που επιδίδονται οι βιομήχανοι και οι
μεγαλέμποροι ροκανίζουν τα μεροκάματα
και τις συντάξεις, κάνοντας δυσβάσταχτο
το κόστος ζωής για εκατομμύρια εργαζό-
μενους. Η κυβέρνηση αντί να προστατεύει
το εισόδημα των εργαζομένων κάνει πλά-
τες στους κερδοσκόπους. 

Καταστροφικό έργο
Η Κεραμέως συνεχίζει το καταστροφικό

της έργο επιμένοντας στην πολιτική διά-
λυσης της δημόσιας Παιδείας. Επιμένει
στις περικοπές, το στοίβαγμα των μαθη-
τών μέσα σε τάξεις κλουβιά, την υποστε-
λέχωση των σχολείων καθώς ακόμη και
τώρα τα κενά σε εκπαιδευτικούς στα σχο-
λεία είναι τεράστια, την αξιολόγηση, τις
εξετάσεις Pisa, την ελάχιστη βάση εισα-
γωγής στα Πανεπιστήμια με τον συντελε-
στή μαθημάτων, την Τράπεζα Θεμάτων,
τη δημιουργία σχολείων ελίτ, αυξάνοντας
τον αριθμό των πρότυπων – πειραματικών
σχολείων, στερώντας πολλά παιδιά από
το σχολείο της γειτονιάς τους. 

Το ίδιο όμως αμείωτη συνεχίζεται και η
αντίσταση των εκπαιδευτικών. Η προσπά-
θεια να επιβληθεί η αξιολόγηση βρίσκεται

σε τέλμα για την κυβέρνηση. Η μία παρά-
ταση διαδέχεται την άλλη στην ημερομη-
νία κατάθεσης του συλλογικού προγραμ-
ματισμού. Η προσπάθεια του ΥΠΑΙΘ να
τρομοκρατήσει τους εκπαιδευτικούς και
να κάμψει την αντίστασή τους τιμωρών-
τας τους 114 συναδέλφους διευθυντές
που συμμετείχαν στην απεργία – αποχή
αποτελεί μια απελπισμένη προσπάθεια
που σε κάθε περίπτωση καταδεικνύει την
αδυναμία τους να κάμψουν την μαζική αν-
τίσταση των εκπαιδευτικών. 

Η κυβέρνηση κρέμεται από μια κλωστή.
Οι επιθέσεις της ενάντια στο αντιπολεμικό
κίνημα και σε όποιον αντιπολιτεύεται τις
φιλοπόλεμες επιλογές τους, λέγοντας ότι
ανήκει “στη σωστή πλευρά της ιστορίας”,
είναι δείγμα της αδυναμίας τους να εξα-
σφαλίσουν την οποιαδήποτε συναίνεση. Η
συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου δεν
εγκρίνει τους κυβερνητικούς χειρισμούς.
Φοβούνται ότι ο συνδυασμός του αντιπο-
λεμικού κινήματος με τους εργατικούς
αγώνες μπορεί να αποβεί μοιραίος για την
κυβέρνηση τους. 

Είναι ώρα να κάνουμε πράξη τους
εφιάλτες τους! Να τους ανατρέψουμε! Εί-
ναι η μεγαλύτερη εγγύηση ότι δεν θα πλη-
ρώσουμε εμείς το κόστος του πολέμου.
Είναι η μεγαλύτερη πράξη αλληλεγγύης
προς όλο τον κόσμο που μαστίζεται από
τα δεινά του πολέμου».

Τη μάχη για τη μαζική συμμετοχή της νεολαίας στην πανεργα-
τική απεργία δίνουν οι φοιτητές/ριες του Σοσιαλιστικού Εργα-

τικού Κόμματος. Σε προκήρυξη που κυκλοφόρησε το ΣΕΚ στις
Σχολές για την οργάνωση της απεργίας, σημειώνει:

«Στις 6 Απρίλη απεργούμε και διαδηλώνουμε ενάντια στη φρί-
κη του πολέμου των ιμπεριαλιστών στην Ουκρανία και τον πόλε-
μο που έχει κηρύξει η κυβέρνηση της ΝΔ στην εργατική τάξη και
την νεολαία στην ίδια μας τη χώρα με τις απολύσεις, τις περικο-
πές, την ακρίβεια και τη λιτότητα. 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες πιάνουμε το νήμα από τα μεγάλα
φοιτητικά συλλαλητήρια που ανάγκασαν την κυβέρνηση να μην
μπορεί να εφαρμόσει τους ίδιους της τους νόμους για τα πανεπι-
στήμια και συνδεόμαστε με τους αγώνες του εργατικού κινήμα-
τος που δίνουν τον τόνο, από την Cosco μέχρι την Καβάλα και τη
ΛΑΡΚΟ, ότι μπορούμε να νικάμε. 

Αυτή η απεργία είναι η απάντηση στα πολεμοκάπηλα σχέδια
του Μητσοτάκη που μας σέρνει στον πόλεμο στο πλευρό του
ΝΑΤΟ ενώ γνωρίζει ότι το κόστος του πολέμου θα το φορτωθεί ο
απλός κόσμος. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες δεν έχουμε κανένα
συμφέρον από την εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο. Aντίθετα
διεκδικούμε λεφτά για τις ανάγκες μας, για τη δημόσια Παιδεία
και Υγεία και όχι για εξοπλισμούς, Ραφάλ και φρεγάτες. Την ίδια
στιγμή που η κυβέρνηση κάνει περικοπές στην Παιδεία, στη σίτι-
ση, τη στέγαση αλλά και με μέτρα όπως η ΕΒΕ που άφησε εκτός
σχολής πάνω από 30.000 μαθητές ξοδεύει δισεκατομμύρια για
πολεμικές δαπάνες και την αστυνομία. Απαιτούμε να σταματήσει
τώρα η κούρσα των εξοπλισμών και οι κυρώσεις. Οι κυρώσεις όχι
μόνο δεν εξασφαλίζουν την ειρήνη αλλά βυθίζουν τον κόσμο
στην ανεργία και φορτώνουν το κόστος της σύγκρουσης ΕΕ-Ρω-
σίας στις πλάτες της εργατικής τάξης και της νεολαίας. 

Η κυβέρνηση της ΝΔ αναγκάζεται να καλωσορίσει υποκριτικά

τους πρόσφυγες από την Ουκρανία αλλά την ίδια στιγμή συνεχί-
ζει τη δολοφονική πολιτική των επαναπροωθήσεων και των κλει-
στών συνόρων για τους πρόσφυγες από τη Συρία, το Αφγανιστάν
και αλλού και ετοιμάζεται να απελάσει εργάτες και μαθητές που
ήδη ζουν εδώ, όπως ο Σαϊντού Καμαρά από το 1ο ΓΕΛ Αγίου Δη-
μητρίου. 

Δίνουμε τη μάχη ενάντια στη δολοφονική διαχείριση της παν-
δημίας, από την κυβέρνηση της ΝΔ, που έχει αφήσει πίσω της
πάνω απο 27.000 νεκρούς, τους περισσότερους απο κάθε άλλη
ευρωπαϊκή χώρα. Με τα νοσοκομεία περισσότερο διαλυμένα απο
ποτέ, με λιγότερο προσωπικό από όταν άρχισε η πανδημία, με
τον κίνδυνο να απολυθούν χιλιάδες εργαζόμενοι, είτε βρίσκονται
σε αναστολή, είτε είναι συμβασιούχοι. Ενάντια στην κυβέρνηση
που προωθεί την πλήρη ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ. 

Οι φοιτητές θα βρισκόμαστε στην απεργία ενάντια στον μέλ-
λον της επισφάλειας και της ανεργίας. Η ΝΔ προετοιμάζει τους
φοιτητές να γίνουν φτηνό εργατικό δυναμικό που προσαρμόζεται
εύκολα σε μια ευμετάβλητη αγορά εργασίας που δεν εξυπηρετεί
τις ανάγκες της κοινωνίας αλλά εξασφαλίζει τα υπερκέρδη των
καπιταλιστών. Γι’ αυτό είμαστε στο πλευρό των απεργών που πα-
λεύουν για αυξήσεις, ενάντια στην αυξανόμενη ακρίβεια που έχει
εξαφανίσει τους μισθούς. Διεκδικώντας Συλλογικές Συμβάσεις,
με αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, για να μπορούμε να ζούμε
με αξιοπρέπεια. 

Οι φοιτητές μαζί με τους εργάτες μπορούμε να νικάμε ενάντια
σε μια κυβέρνηση που είναι στριμωγμένη κάτω από την πίεση
των αγώνων αλλά δεν παύει να είναι επικίνδυνη. Αυτό το μήνυμα
απλώνεται από τις σχολές και τα σχολεία μέχρι την efood, τη
ΛΑΡΚΟ, τη COSCO και την Καβάλα. Αυτή η δυναμική εκφράστη-
κε στην απεργιακή 8 Μάρτη, στα μεγάλα αντιπολεμικά, αντιφασι-
στικά και αντιρατσιστικά συλλαλητήρια. 

Να κάνουμε την απεργία στις 6 Απρίλη σταθμό για να διώξου-
με την κυβέρνηση της καταστροφής!» 

Νο 1515, 30 Μάρτη 2022
σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη Πανεργατική 6 Απρίλη

Στην κατεύθυνση της απεργιακής κλιμά-
κωσης προσανατολίζεται η Ομοσπον-

δία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελ-
λάδας (ΟΤΟΕ) σε περίπτωση που δεν κα-
ταλήξουν οι διαπραγματεύσεις με τους
τραπεζίτες για την υπογραφή κλαδικής
συλλογικής σύμβασης για την τριετία
2022-2024 μετά και την έκτη συνάντηση
που θα γίνει στις 30/3. 

Η ΟΤΟΕ ζητά ουσιαστικές αυξήσεις που
θα αποκαθιστούν όπως τονίζει «τις σοβα-
ρές απώλειες που επί σειρά ετών υπέστη-
σαν οι εργαζόμενοι του κλάδου», καθώς
και την προστασία της απασχόλησης. Προ-
ηγήθηκε προειδοποιητική στάση εργασίας
των τραπεζοϋπαλλήλων τη Δευτέρα 28/3.

«Είναι αδιανόητο οι τράπεζες, που συγ-
καταλέγονται ανάμεσα στις σημαντικότε-
ρες και ισχυρότερες επιχειρήσεις της χώ-
ρας, να απαιτούν από τους δικούς τους
εργαζόμενους να χρηματοδοτήσουν ξανά
τις επενδύσεις τους και να πληρώσουν ξα-
νά τα σπασμένα της ακρίβειας», αναφέρει
η Ομοσπονδία και καλεί τους εκπροσώ-
πους των Τραπεζών να προσέλθουν με ου-
σιαστικά βελτιωμένες προτάσεις σε μισθο-
λογικά και θεσμικά θέματα. Η πραγματικό-
τητα είναι ότι τα τελευταία χρόνια στις
πλάτες των εργαζόμενων οι τραπεζίτες
δεν κάλυψαν απλά τη χασούρα λόγω οικο-
νομικής κρίσης, αλλά συνέχισαν να βγά-
ζουν υπερκέρδη. 

Βροχή οι απολύσεις
Σε όλον τον χρηματοπιστωτικό κλάδο οι

απολύσεις έχουν πέσει βροχή με αποτέλε-
σμα την τελευταία δεκαετία ο αριθμός των
μόνιμων υπαλλήλων των τραπεζών να έχει
πέσει στο μισό, από 60.000 σε 30.000. Με
διαδικασίες εκβιαστικών προγραμμάτων
«εθελούσιας» εξόδου και με τη δικαιολογία
του ψηφιακού εκσυγρονισμού, έκλεισαν
εκατοντάδες καταστήματα τραπεζών και με
παραβάσεις του κανονισμού εργασίας πολ-
λοί έχασαν τις οργανικές τους θέσεις.
Φρόντισαν ώστε το μόνιμο προσωπικό που
καλύπτεται από συλλογική σύμβαση, να αν-
τικαθίσταται από λιγότερους εργολαβι-
κούς, ενοικιαζόμενους ή με ατομική σύμβα-
ση εργαζόμενους. Αντίθετα, δεν έχουν στα-
ματήσει οι προσλήψεις των golden boys με
μισθούς πολλαπλάσια μεγαλύτερους.

Η ΟΤΟΕ για να εξασφαλίσει ότι θα ορ-
γανώσει έναν επιτυχημένο απεργιακό αγώ-
να χρειάζεται να συμπεριλάβει όλους τους
εργαζόμενους, όχι μόνο τους μόνιμους,
αλλά και τους συμβασιούχους και εργολα-
βικούς. Όχι μόνο στις γραμμές της, κάνο-
ντάς τους μέλη της ομοσπονδίας και κα-
λώντας τους να απεργήσουν, αλλά να
τους συμπεριλάβει και στην κλαδική σύμ-
βαση εργασίας. Η προοπτική μιας κλαδι-
κής απεργίας μαζί με την Πανεργατική
απεργία στις 6 Απρίλη και με τη συσσω-
ρευμένη αντικυβερνητική οργή που υπάρ-
χει σε όλους τους εργατικούς χώρους, εί-
ναι άσσος στο μανίκι της ΟΤΟΕ για να κερ-
δίσει στις διαπραγματεύσεις. Αρκεί να μην
μείνει στο μανίκι.

Μ.Ν.

Στις τράπεζες

Τρίτη 29/3
ΑΑΔΕ, Σύσκεψη για Επιτροπή Αγώνα
11πμ στο Κυλικείο
Καταστήματα Επισιτισμού Παγκράτι,
6.30μμ
Νοσοκομείο Ερυθρός, 1μμ

Τετάρτη 30/3
ΕΡΤ, 1μμ
Δρομοκαΐτειο, 7.30πμ
ΚΑΤ, 7πμ
Ακρόπολη, 11πμ
Δήμος Αγίων Αναργύρων, 8.30πμ
Νοσοκ. Άγιος Σάββας, 1μμ
Νοσοκ. Ερυθρός, 1μμ
Νοσοκ. Έλενα Βενιζέλου, 12μεσ
Νοσοκ. Παμμακάριστος, 1μμ
5ο ΓΕΛ Βύρωνα, 1.30μμ
ΓΣ. Α’ ΕΛΜΕ Αθήνας, 1.30μμ, 8ο ΓΕΛ
Νικοπόλεως
ΓΣ. Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας, 2μμ Γκράβα
ΓΣ. ΕΛΜΕ Πειραιά, 2μμ Τζαβέλλα
ΓΣ. Ε’ ΕΛΜΕ Αθήνας, 2.30μμ 1ο ΕΠΑΛ

Δάφνης
ΓΣ. ΕΛΜΕ Νοτίων, 1.30μμ, 2ο ΓΕΛ Αρ-
γυρούπολης
ΓΣ. Γ’ ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής, 1μμ, 7ο
ΓΕΛ Ιλίου
9ο ΓΕΛ Πετράλωνα, 7.30πμ
Νοσοκ. Βόλου, 11πμ

Πέμπτη 31/3
Αμαξοστάσιο δήμου Ρέντη, 6.45πμ
Τεχ. Υπηρεσίες δήμου Νίκαιας, 6.45πμ
Δημαρχείο Ρέντη, 8πμ
Δημαρχείο Νίκαιας, 9πμ
ΔΟΥ Γλυφάδας, 9πμ
Δήμος Αθήνας (Λιοσίων), 8.30πμ
Νοσοκ. Άγιος Σάββας, 7.30πμ
Νοσοκ. Ερυθρός, 7.30πμ
Νοσοκ. Έλενα Βενιζέλου, 7.30πμ
Βυζαντινό Μουσείο, 10πμ
Τεχνική Υπηρεσία Δ. Ελλ.-Αργυρ. (Αρ-

γυρουπόλεως), 9πμ
Παίδων Αγλ. Κυριακού, 11πμ
Λευκός Σταυρός, 7πμ
Αττικό, 7.30πμ
Νοσοκομείο Αγία Όλγα, 1μμ
Δ. Περιστέρι Ξυλοτεχνία, 8.30πμ
Δημαρχείο Αμαρουσίου, 9πμ
ΣΕΛΕΤΕ, 7.30πμ
Σισμανόγλειο, 2μμ
ΔΟΥ Αγίων Αναργύρων, 9πμ 
Δημαρχείο Αγίας Παρασκευής, 10πμ
Κρατικό Νίκαιας, 12μεσ
Δημαρχείο Πειραιά, 12μεσ
Τζάνειο, 2.30μμ
Μουσικό Σχολείο Πειραιά, 3.15μμ
Ιπποκράτειο, 8πμ
Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, 8πμ
ΑΑΔΕ, 7.30πμ
Εργοστάσιο Παυλίδης, 10μμ
ΕΡΤ Βόλου, 11.30πμ

Νοσοκομείο Χανίων, 11πμ
ΙΚΑ Χανίων, 1μμ

Παρασκευή 1/4
ΔΕΗ Ρουφ, 6.15πμ
Μετρό αμαξοστάσιο Σεπόλια, 11πμ
ΚΟΣΚΟ(ΣΕΜΠΟ), 6.30πμ
Υπ. Εργασίας, 7.30πμ
Δήμος Κερατσίνι, 9πμ
Μουσικό Σχολείο Αλίμου, 8πμ
Ερρίκος Ντυνάν 7πμ
Ωνάσειο, 7πμ
Δ. Περιστέρι Γκαράζ, 6.15πμ
Νοσοκομείο Σωτηρία, 7.15πμ
ΕΡΤ, 7.30πμ
Γκαράζ Δήμου Αθήνας, 6.45πμ
Δημαρχείο Γαλάτσι, 10πμ
ΓΣ. Β’ ΕΛΜΕ Αθήνας, 5.30μμ, 2ο ΓΕΛ
Πρότυπο
Νοσοκομείο Αγιά Σοφία, 9πμ

5ο ΓΕΛ Νέας Σμύρνης, 1.15πμ
Δήμος Ηλιούπολης, 9πμ
ΙΚΑ Ηλιούπολης, 10.30πμ
Υπ. Πο. – ΤΑΠΑ, 11πμ
Νοσοκομείο Ασκληπιείο, 12μεσ
1ο ΓΕΛ Βούλας, 1.30μμ
Καταστήματα Επισιτισμού Εξάρχεια, 6.30μμ
Λιμάνι Βόλου, 7πμ
Δημαρχείο Βόλου, 9.30πμ
Δήμος Χανίων, 11πμ
Νομαρχία και δικαστήρια Χανίων 12μεσ

Δευτέρα 4/4
ΕΦΚΑ Ν Ιωνίας, 8πμ
Νοσοκομείο Γεννηματάς, 7πμ
Νοσοκομείο Κρατικό Νίκαιας, 12μεσ
Δήμος Ζωγράφου, 9πμ
Δήμος Νέας Σμύρνης, 8πμ
ΔΕΗ Χανίων, 6.30πμ
ΕΛΤΑ Χανίων, 12 μες.

Τρίτη  5/4
Δήμος Κερατσινίου, 9πμ
Νοσοκομείο Αγλαΐα Κυριακού, 11πμ

και στις Σχολές

Πάμε δυνατά, όλοι μαζί στην απεργία
Συνέλευση για την οργάνωση της πανεργατι-

κής απεργίας στις 6 Απρίλη πραγματοποί-
ησε ο Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης,

την Κυριακή 27/3 στο Θέατρο ΕΜΠΡΟΣ, με συμ-
μετοχή δεκάδων αγωνιστών/ριών από μια σειρά
εργατικούς χώρους. Στην Αθήνα την ημέρα της
απεργίας τα συνδικάτα καλούν απεργιακό συλλα-
λητήριο στις 11πμ στην πλ.Κλαυθμώνος. Ο Συντο-
νισμός Εργταικής Αντίστασης καλεί σε προσυγ-
κέντρωση στις 10πμ στο Υπ. Εργασίας.

Τη συζήτηση άνοιξαν η Μαρία Χαρχαρίδου, από
το Σωματείο Εργαζομένων ΓΝΑ Γεννηματάς, ο Τά-
σος Μοσχονάς, μέλος του Σωματείου Εργαζομέ-
νων στις Ιδιωτικές Κλινικές κι ο Τάσος Αναστασιά-
δης εκ μέρους του Συντονισμού. Το συντονισμό
της συζήτησης έκανε η Κατερίνα Πατρικίου, από
το Σύλλογο Εργαζομένων του νοσοκομείου Αγ.
Σάββας. 

«Το “να ξεφορτωθούμε την κυβέρνηση” είναι
καθολικό αίτημα του κόσμου, αλλά χρειαζόμαστε
δυνατά συνδικάτα για αυτό» σημείωσε η Μ. Χαρ-
χαρίδου κι έφερε παραδείγματα από τις μάχες
του Συντονιστικού Νοσοκομείων κι από την καμ-
πάνια για ενίσχυση αυτής της φωνής στις πρό-
σφατες εκλογές του σωματείου.  

Ο Τ. Μοσχονάς ξεκίνησε αναφερόμενος στον
χώρο που γίνεται η συνέλευση και την επίθεση
που δέχεται το Θέατρο ΕΜΠΡΟΣ. Συνέχισε βάζον-
τας τα κεντρικά ζητήματα γύρω από τα οποία
χρειάζεται να οργανωθεί η επιτυχία της απεργίας.
«Καταρχήν απεργούμε για τον κόσμο που χάθηκε
και μπορούσε να σωθεί», τόνισε μιλώντας για την
εγκληματική κυβερνητική διαχείριση της πανδη-
μίας. «Να απεργήσουμε για να μην απολυθεί κα-
νείς συνάδελφος από τα δημόσια νοσοκομεία. Για
να γίνουν μόνιμες προσλήψεις. Για να αυξηθούν
οι μισθοί σε δημόσιο και ιδιωτικό. Για να μην ιδιω-
τικοποιηθεί η δημόσια Υγεία». Τα ζητήματα της
ακρίβειας και του πολέμου ήταν τα επόμενα στα
οποία αφιέρωσε χρόνο τονίζοντας το σύνθημα
«ούτε ΝΑΤΟ – ούτε Πούτιν».

«Είναι η πιο σημαντική απεργία των τελευταίων
χρόνων» υπογράμμισε ο Τάσος Αναστασιάδης. «Εί-
ναι η πρώτη πανεργατική απεργία σε χώρα του ΝΑ-
ΤΟ από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.
Σε μια χρονική στιγμή που όλος ο πλανήτης συζη-
τάει τους κινδύνους της πολεμικής κλιμάκωσης,
των ανταγωνισμών Δύσης και Ρωσίας, τη σφαγή
που γίνεται, έρχεται το εργατικό κίνημα στην Ελλά-
δα να πει “Απεργούμε! Ειρήνη Τώρα!”. Δεύτερον
είναι μια πανεργατική σε συνθήκες βαθέματος της
κρίσης. Έχει ανοίξει η συζήτηση σε μια σειρά ευ-
ρωπαϊκές χώρες για το αν θα έρθουν τα κουπόνια
για να παίρνει ο κόσμος τρόφιμα. Η φτώχεια μεγα-
λώνει. Η Ελλάδα μπήκε στα μνημόνια με χρέος στο
184% του ΑΕΠ και σήμερα είναι στο 210%, γεγονός
που προμηνύει την ετοιμασία ενός νέου μνημονίου. 

Τρίτον είναι μια πανεργατική σε μια περίοδο
που ξαναχτυπάει κόκκινο η πανδημία. Η δολοφο-
νική διαχείριση της κυβέρνησης έφερε την Ελλά-
δα στην πρώτη θέση σε αριθμό νεκρών σε σχέση
με τον πληθυσμό της. Και τέταρτον είναι μια πα-
νεργατική απεργία σε συνθήκες παρατεταμένης

προεκλογικές περιόδου. Το σύνθημα “να πέσει η
κυβέρνηση” είναι γενικευμένο. Η αγανάκτηση βρί-
σκεται παντού. Επειδή είναι αυτές οι συνθήκες και
κινείται πολύς κόσμος για την επιτυχία της απερ-
γίας, θα κινηθούμε όπως το ψάρι στο νερό. Χρει-
άζεται όχι απλά να γνωστοποιήσουμε την απεργία
με την αφίσα και την προκήρυξη, αλλά να οργα-
νώσουμε το κατέβασμα ολόκληρων χώρων». 

«Πρέπει να τα κλείσουμε όλα, για να το πάρουν
απόφαση ότι πρέπει να μονιμοποιήσουν τους συμ-
βασιούχους, ότι πρέπει να κινηθούν με βάση τα
συμφέροντά μας. Η απεργία είναι μονόδρομος»
είπε σε μια οργισμένη τοποθέτηση η Ελένη Τσα-
γανού, εργαζόμενη στο δήμο Νίκαιας

«Το κλίμα είναι πράγματι εύφλεκτο αλλά η
απεργία δεν θα οργανωθεί αυτόματα» τόνισε ο Νί-
κος Τουρνάς από το Σύλλογο Εργαζομένων ΑΑ-
ΔΕ, μεταφέροντας ότι στο χώρο εργασίας του ορ-
γανώνεται σύσκεψη για συγκρότηση Επιτροπής
Αγώνας, καθώς και το παράδειγμα εφορίας σε άλ-
λη περιοχή όπου σε συνεργασία με το τοπικό συ-
νεργείο της Εργατικής Αλληλεγγύης οργανώνεται

περιφρούρηση την ημέρα της απεργίας από τους
εργαζόμενους.

«Η εργατική τάξη έχει εμπειρία από αντιπολεμι-
κούς αγώνες. Το σύνθημα για ειρήνη δεν μπαίνει
προπαγανδιστικά, αλλά διεκδικητικά, κηρύσσον-
τας απεργία. Δώσαμε τη μάχη το 2003, τότε που
προσπαθούσαμε μέσα στο αντιπολεμικό κίνημα να
πείσουμε ότι κέντρο είναι η εργατική τάξη και τα
συνδικάτα.  Σήμερα είναι πολύ πιο μπροστά η ερ-
γατική τάξη κι έτσι και τα συνδικάτα αναγκάζονται
κατευθείαν να βγάλουν απεργία» σημείωσε η Ντί-
να Γκαρανέ, μέλος του ΔΣ της Γ ΕΛΜΕ Αθήνας, κι
ενημέρωσε ότι αυτή τη βδομάδα θα γίνει γύρος
γενικών συνελεύσεων στις ΕΛΜΕ και γενική συνέ-
λευση προέδρων το Σάββατο.

Στη νέα εκλογική επιτυχία των δυνάμεων του Συν-
τονιστικού Νοσοκομείων στο Σύλλογο Εργαζομέ-
νων του νοσοκομείου Αγ. Σάββας αναφέρθηκε η
Κατερίνα Πατρικίου, όπου για 6η συνεχή φορά ανα-
δείχτηκαν πρώτη δύναμη. «Πάμε να οργανώσουμε
την απεργία όσο υποδειγματικά οργανώσαμε τη μά-
χη των εκλογών στο σωματείο. Περιμένουμε καιρό
αυτή την απεργία. Από το αν θα πέσει η ΝΔ εξαρτά-
ται το αν θα έχει δουλειά χιλιάδες κόσμος από δω
και πέρα» συμπλήρωσε μεταξύ άλλων.

«Με τον αγώνα μας κερδίσαμε την επιστροφή
μας στη δουλειά» είπε η Λιντίντα Μπούζι από τις
σχολικές καθαρίστριες του δήμου Αθήνας «αλλά
θα είμαστε στην απεργία για να φωνάξουμε ούτε
Πούτιν – ούτε ΝΑΤΟ – ούτε Μητσοτάκης – ούτε
Βορίδης – ούτε ρατσισμός – ούτε πόλεμος».

«Δεν υπάρχει καλύτερη περίοδος από τώρα για
να βγούμε στα θέατρα και να πούμε στους συνα-
δέλφους/ισσες για τη γενική απεργία» επεσήμανε
ο Αλέξης Μαρτζούκος μέλος του ΣΕΗ και της
Ανατρεπτικής Συσπείρωσης Ηθοποιών. Στην τοπο-
θέτησή του μίλησε για το ΕΜΠΡΟΣ, τη νέα επίθε-
ση που δέχεται από τον Μπακογιάννη και το Αντι-
φασιστικό Φεστιβάλ που έλαβε χώρα την περα-
σμένη βδομάδα στο κατειλημμένο θέατρο.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Στα Σχολεία

Ξεσηκώνουμε όλους τους χώρους

10/6/21, Πανεργατική απεργία. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Ούτε Πούτιν
Ούτε ΝΑΤΟ
Πόλεμοι έχουν γίνει πολλοί τα τελευταία 30 χρόνια. Πρώτη

φορά όμως υπάρχει σύγκρουση χερσαίων δυνάμεων σε
τόσο μεγάλη κλίμακα, δυο τεχνολογικά ανεπτυγμένων στρα-
τών σε μια βιομηχανική χώρα στην Ευρώπη. Είναι ένας πόλε-
μος που φέρνει σε τροχιά σύγκρουσης δυο πυρηνικές δυνά-
μεις, το ΝΑΤΟ και τη Ρωσία.

Θα είναι ένας πόλεμος μακρόσυρτος, ανεξάρτητα από πιθα-
νές ανακωχές και διπλωματικά διαλείμματα. Ούτε ο ρώσικος
στρατός κάνει περίπατο, ούτε ο ουκρανικός μπορεί να κάνει
γενικευμένη αντεπίθεση και να νικήσει. Είναι μια αναμέτρηση –
κρεατομηχανή. Το σύνθημα που βάζουμε είναι “Ούτε ΝΑΤΟ –
Ούτε Πούτιν”. Και οι δυο πλευρές πάνε να δικαιολογήσουν αυ-
τή τη σύγκρουση με ψέματα και κυνικές υποκρισίες.

Η Αμερική, το ΝΑΤΟ, η Δύση λένε ότι υπερασπίζουν, και
στην Ουκρανία, την ελευθερία και τα δικαιώματα. Ξέρουμε
όμως τι σημαίνει ΝΑΤΟ: χούντες και πόλεμοι, όπως πχ το 1999
στη Γιουγκοσλαβία. Ανάμεσα στους συμμάχους της Δύσης εί-
ναι η Σαουδική Αραβία, το Ισραήλ. Αλλά και μέσα στην Ευρώ-
πη προμαχώνας του ΝΑΤΟ είναι η πολωνική κυβέρνηση, που
φιμώνει τα μέσα, απαγορεύει τις εκτρώσεις, πετάει πρόσφυ-
γες στα σύνορα με τη Λευκορωσία.

Σταυροδρόμι
Η εισβολή είναι κομμάτι μιας ολόκληρης πορείας ιμπεριαλι-

στικών ανταγωνισμών που οξύνονται, μέρος των οποίων η
προσπάθεια των ΗΠΑ μέσω του ΝΑΤΟ να επεκταθεί ανατολικά
και να ελέγξει την Ευρασία. Η επέκταση προς ανατολάς έφτα-
σε στην Ουκρανία που είναι το σταυροδρόμι για τον έλεγχο
αυτής της μεγάλης περιοχής και λόγω της γεωγραφίας της και
λόγω των πλουτοπαραγωγικών πηγών της.

Το ΝΑΤΟ επεμβαίνει στον πόλεμο. Η βρετανική κυβέρνηση
έχει δώσει αντιαρματικούς πυραύλους και εκπαίδευε τον ου-
κρανικό στρατό. Οι ΗΠΑ έχουν δώσει στρατιωτική βοήθεια
ύψους 2,5 δις από το 2009. Οι σημερινές αποφάσεις στη σύνο-
δο κορυφής του ΝΑΤΟ είναι περισσότερα στρατεύματα στην
Ανατολική Ευρώπη και ενίσχυση της Ουκρανίας.

Από την άλλη μεριά έχουμε τα ψέματα και τις υποκρισίες του
Πούτιν. Δεν εισέβαλε για να απαλλάξει τη χώρα από τους -
υπαρκτούς- φασίστες. Θα έπρεπε πρώτα να ασχοληθεί με τους
δικούς του φασίστες που τον στηρίζουν σε αυτόν τον πόλεμο.
Ούτε απελευθερωτικό πόλεμο κάνει: δήλωσε ότι η Ουκρανία εί-
ναι τεχνητό έθνος που το έστησε ο Λένιν και οι Μπολσεβίκοι.

Ο ρώσικος ιμπεριαλισμός θέλει να ελέγξει το “εγγύς εξωτε-
ρικό”. Δεν είναι ο πρώτος πόλεμος που κάνει σε αυτή την προ-
σπάθεια: πόλεμοι σε Τσετσενία, Γεωργία, καθώς και η πρό-
σφατη επέμβαση στο Καζακστάν. Ξεσηκώθηκε ο κόσμος για
την ακρίβεια και αυτός που εξασφάλισε την τάξη και για τις
αμερικάνικες πολυεθνικές ήταν η «ειρηνευτική» δύναμη του
Πούτιν. Με επικεφαλής τον στρατηγό που είχε διευθύνει τις
επιχειρήσεις για την προσάρτηση της Κριμαίας.

Ζωγραφίζεται μια απλουστευτική εικόνα. Από τη μια μεριά οι
Ουκρανοί εθνικιστές στη δυτική Ουκρανία κι από την άλλη οι
Ρώσοι του Ντονμπάς που είναι αντιφασίστες. Ή αντίστροφα: οι
Ρώσοι ενεργούμενα του Πούτιν και οι Ουκρανοί μαχητές της
ελευθερίας. Στην πραγματικότητα υπήρχαν περίοδοι που Ου-
κρανοί και Ρώσοι πάλεψαν μαζί. Το 1989, ξέσπασε μια απεργία
ανθρακωρύχων στο Κουζμπάς που συγκλόνισε όλη την ΕΣΣΔ.
Απλώθηκε στο Ντονμπάς και από κει στη Βολινία, στη δυτική
Ουκρανία. Οι εργάτες πάλευαν μαζί για συνθήκες εργασίας,
ελευθερία και δικαιώματα. Έτσι έφτασαν με συντριπτικά ποσο-
στά να ψηφίζουν όλοι μαζί υπέρ της ανεξαρτησίας το 1991.

Η ελπίδα τους διαψεύστηκε γιατί τα ηνία τα πήρε η παλιά άρ-
χουσα τάξη. Οι «ολιγάρχες» κοιτούσαν ή προς τη δύση ή προς
την ανατολή. Ο σημερινός πόλεμος απειλεί την παγίωση αυτού
του μίσους που προσπαθούν να σπείρουν από πάνω, κι αυτός
είναι ένας ακόμα λόγος να παλέψουμε ενάντια στον πόλεμο.

Λέανδρος Μπόλαρης

Ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν
είναι τοπικός αλλά η απαρχή
μιας μεγάλης σύγκρουσης.

Αυτό έχουμε να το αντιμετωπίσουμε τη
χρονιά που κλείνουν 100 χρόνια από
τη Μικρασιατική Εκστρατεία κι αυτή εί-
ναι μια σύνδεση που έχει μεγάλη ση-
μασία. Ήταν η κορύφωση ενός δεκαε-
τούς πολέμου 1912-1922 που ξεκίνησε
σαν “απελευθερωτικός” αλλά ο χαρα-
κτήρας του φάνηκε στο τέλος, ως η
ελληνική συμμετοχή στους ιμπεριαλι-
στικούς ανταγωνισμούς που γέννησαν
τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο και συνεχί-
στηκαν και μετά το τέλος του. Το επί-
δικο τότε ήταν η μοιρασιά της καταρ-
ρέουσας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Τώρα είναι η μοιρασιά της Σοβιετικής
Ένωσης που κατέρρευσε το 1991.

Ο νέος “ψυχρός πόλεμος” ξεκινάει
με θερμό πόλεμο με θηριώδεις από
κάθε άποψη διαστάσεις. Ο Μαρξ είχε
πει ότι οι καπιταλιστές κινούνται στο
πλαίσιο ενός συστήματος που δημι-
ουργεί λυκοσυμμαχίες. Ο Λένιν μίλησε
για τον ιμπεριαλισμό ως το “ανώτατο
στάδιο του καπιταλισμού”. Για να αντι-
μετωπίσουμε τον πόλεμο χρειαζόμα-
στε τα εργαλεία αυτά της επαναστατι-
κής παράδοσης. Το κράτος που δημι-
ουργήθηκε με την επανάσταση του '21
ήταν ένα καπιταλιστικό κράτος και
συμμετέχει στο καπιταλιστικό σύστημα
που έφτασε να έχει αυτά τα ιμπεριαλι-
στικά χαρακτηριστικά.

Ο ελληνικός καπιταλισμός έψαχνε
ανταλλάγματα για την εμπλοκή του
στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Πλέον ακό-
μα και στην Καθημερινή μπορούμε να
διαβάσουμε, ποιο ήταν το υπόβαθρο
του “εθνικού διχασμού”: από πού θα
πάρουμε τα μεγαλύτερα ανταλλάγμα-
τα, αν συμμαχήσουμε με τη Γερμανία ή
αν συμμαχήσουμε με τους Αγγλογάλ-
λους. Πίσω από τις μεγάλες φιλολογίες

για τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας τα
παζάρια ήταν απροκάλυπτα.

Είναι διαφορετική η εικόνα σήμερα;
Καθόλου. Δεν υπάρχει δίλημμα ανάμε-
σα στο ΝΑΤΟ και τη Ρωσία, το ερώτη-
μα είναι τι θα πάρουμε μέσα από την
εμπλοκή. Ένα προηγούμενο διάστημα
υπήρχε η προοπτική της Ανατολικής
Μεσογείου. Απομόνωση της Τουρκίας,
συμμαχία με το Ισραήλ, στήριξη από
ΗΠΑ, Γαλλία κλπ. Αυτό το αφήγημα
έσπασε και τώρα έχει πάει σε διαφο-
ρετικές διαδρομές.

Στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ αυ-
τό που αποφασίστηκε είναι η αποστο-
λή περισσότερων στρατευμάτων. Τα
στρατεύματα θα περάσουν από την
Αλεξανδρούπολη. Είναι ο δρόμος και
για τη στρατιωτική εξόρμηση του ΝΑ-
ΤΟ και για το υγροποιημένο φυσικό
αέριο με το οποίο θα τροφοδοτείται η
Ευρώπη απομονώνοντας τη Ρωσία.

Εναντίωση στον πόλεμο σημαίνει
σύγκρουση με την άρχουσα τάξη της
Ελλάδας που είναι χωμένη μέχρι τον
λαιμό στον πόλεμο και θέλει να αρπάξει
ανταλλάγματα. Αυτά πρέπει να είναι πο-
λύ ξεκάθαρα στο αντιπολεμικό κίνημα.

Μήτρα
Το μεγαλύτερο δίδαγμα από το 1922

είναι η σχέση του αντιπολεμικού κινή-
ματος με την Αριστερά. Η αντίσταση
στη μικρασιατική εκστρατεία και το αν-
τιπολεμικό κίνημα ήταν η μήτρα της
επαναστατικής αριστεράς στην Ελλά-
δα. Μέσα από τις λιποταξίες, μέσα
από την αντιπολεμική δράση του Που-
λιόπουλου, μέσα από τους αγώνες της
περιόδου δημιουργήθηκε το ΣΕΚΕ.

Δεν είναι μόνο το σύστημα που δια-
τηρεί τα πολεμοχαρή του χαρακτηρι-
στικά, είναι και η εργατική τάξη που
έχει την παράδοση αντίστασης στον
πόλεμο. Χρειάζεται να θυμίσουμε πώς

παλεύεται ο πόλεμος. Σύγκρουση με
την εκστρατεία της ΝΔ, που έχει φτιά-
ξει ολόκληρο μηχανισμό για να συκο-
φαντήσει κάθε αντιπολεμική φωνή.
Πρέπει να τσακίσουμε τις προσπάθει-
ες αυτές της ΝΔ. Αυτά πρέπει να τα
πάρει πάνω της όλη η Αριστερά.

Έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε
στα ζητήματα της μεγαλύτερης σύγ-
κρουσης με την κυβέρνηση. Έχουμε
μπροστά μας την πανεργατική απεργία.
Δίνει συνέχεια στους αγώνες που έχουν
ήδη ξεκινήσει στα νοσοκομεία, στην Κα-
βάλα, στη ΛΑΡΚΟ. Και ο κόσμος που το
καλοκαίρι έλεγε “Μητσοτάκη γαμιέσαι”,
δεν πρόκειται τώρα να πει “Μπράβο
Μητσοτάκη, πάμε να πάρουμε το Κίε-
βο”. Γι' αυτό η απεργία θα είναι για όλα
τα εργατικά αιτήματα και αντιπολεμική.

Το “αντιπολεμική” έχουμε τρόπο να
το κάνουμε συγκεκριμένο. Οι δαπάνες
σαν ποσοστό του ΑΕΠ διπλασιάστηκαν
στα χρόνια της ΝΔ -έχουμε ξεπεράσει
τις ΗΠΑ και πλησιάζουμε το 4%. Κλεί-
στε το ΝΑΤΟ σημαίνει “κλείστε τη βά-
ση στην Αλεξανδρούπολη”. Ανοίξτε τα
σύνορα για όλους τους πρόσφυγες.
Όλα αυτά τα ζητήματα θα τα σηκώ-
σουμε με άμεσο βήμα τις 6 Απρίλη αλ-
λά δε θα σταματήσουμε εκεί. Ο πόλε-
μος δεν τελειώνει και το αντιπολεμικό
κίνημα θα συνεχίσει.

Οι σύντροφοί μας δίνουν τη μάχη
στη Ρωσία να προσανατολίσουν το αν-
τιπολεμικό κίνημα που έχει ξεσπάσει.
Η Δύση προσπαθεί να το καπελώσει,
αλλά είναι ένα γνήσιο αντιπολεμικό κί-
νημα στο οποίο οι σύντροφοί μας
έχουν την τόλμη να λένε “στην ίδια
μας τη χώρα είναι ο εχθρός” όπως
έλεγε ο Λένιν. Με εφαλτήριο την απερ-
γία να στείλουμε τον Μητσοτάκη στον
αγύριστο και να απεμπλακούμε από
τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο.

Πάνος Γκαργκάνας

Πώς πολεμάμε   

24/3, αντιπολεμική εκδήλωση του ΣΕΚ στην Νομική. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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STOP στον
ελληνοτουρκικό
ανταγωνισμό

ΗΤουρκία έχει γίνει το κέντρο των συνο-
μιλιών των δυο πλευρών. Οι δυο

υπουργοί Εξωτερικών, Ρωσίας και Ουκρα-
νίας, συναντήθηκαν πρώτη φορά στην Ατ-
τάλεια μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών της
Τουρκίας. Είναι μια αποτυχία για την εξωτε-
ρική πολιτική που ακολουθεί η Ελλάδα εδώ
και δεκαετίες.

Μια εξωτερική πολιτική που στηριζόταν
σε δυο δόγματα. Πρώτο, η Ελλάδα θα με-
τατραπεί στον πιο πρόθυμο σύμμαχο του
ΝΑΤΟ και της Δύσης. Δεύτερο, θα αξιοποι-
ούσε το χαρτί των καλών σχέσεών της με
το ΝΑΤΟ και της θέσης της στην ΕΕ σε μια
προσπάθεια απομόνωσης της Τουρκίας. Με
σκοπό  να ζητήσει παραχωρήσεις στα λεγό-
μενα “εθνικά” θέματα, δηλαδή τα συμφέ-
ροντα του ελληνικού καπιταλισμού. Μια εγ-
κληματική πολιτική στο πλαίσιο της οποίας
η Ελλάδα γίνεται σύμμαχος στα  εγκλήματα
του Ισραήλ και της Σαουδικής Αραβίας.

Η Ελλάδα προσπάθησε να αξιοποιήσει
την ψυχρότητα που δημιουργήθηκε ανάμε-
σα στην Τουρκία και στις ΗΠΑ σαν αποτέλε-
σμα του πολέμου στη Συρία. Οι ΗΠΑ απο-
φάσισαν να μετατρέψουν τους Κούρδους,
που η Τουρκία θεωρεί “τρομοκράτες”, σε
χερσαία τους δύναμη με ψευδή ανταλλάγ-
ματα. Όταν ο Ερντογάν έκλεισε μια συμφω-
νία αγοράς πυραύλων από τον Πούτιν
έφτασε τις σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ στο να-
δίρ. Η Ελληνική διπλωματία έτριβε τα χέρια
της και διπλασίασε τις προσπάθειες απομό-
νωσης της Τουρκιας επιτρέποντας στο ΝΑ-
ΤΟ να επεκταθεί στη Β. Μακεδονία.

Ματαίωση
Η αποτυχία απομόνωσης της Τουρκίας

φάνηκε έντονα με την ματαίωση του East
Med. Λόγω του πολέμου ανάμεσα στη Δύση
και στη Ρωσία. Η Τουρκία είναι σημαντικός
σύμμαχος του ΝΑΤΟ σε αυτήν την εκστρα-
τεία. Γεωστρατηγικά, γιατί είναι ανάμεσα
στη  Μαύρη Θάλασσα, τον Καύκασο, τη Μέ-
ση Ανατολή. Στρατιωτικά, γιατί παίζει ρόλο
από το Αζερμπαϊτζάν μέχρι τη Λιβύη. Και οι-
κονομικά, γιατί παρά την κρίση της είναι η
21η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. 

Η απάντηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη
σε αυτή την αποτυχία ήταν η έκρηξη των
εξοπλισμών. Από τη 2η θέση στον κόσμο
ως προς το ποσοστό του ΑΕΠ που πάει σε
εξοπλισμούς, ανέβηκε στην 1η θέση. Η κλι-
μάκωση είναι επικίνδυνη όχι μόνο διεθνώς
αλλά και για τη γειτονιά μας. Ούτε μόνο στο
μέλλον αλλά στο εδώ και τώρα, στο τι ση-
μαίνει σε θυσίες.

Η κυβερνητική προπαγάνδα προσπαθεί
να ταυτίσει τον Ερντογάν με τον Πούτιν. Εί-
ναι Σουλτάνος (όπως Τσάρος), αναθεωρη-
τής των συνόρων, αυταρχικός, εκμεταλ-
λεύεται τις μειονότητες στις γειτονικές του
χώρες. Έτσι πάνε να δικαιολογήσουν τις
πολεμικές ετοιμασίες τους. Η λύση είναι
στην αντίθετη κατεύθυνση: στον αφοπλισμό
και στην εναντίωση στον πόλεμο. 

Σωτήρης Κοντογιάννης

Στην κατάμεστη αίθουσα του
αμφιθεάτρου της Νομικής

πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις
24/3 η εκδήλωση του ΣΕΚ με τίτλο
“Πώς παλεύουμε και πώς
σταματάμε τον πόλεμο”. Μετά τους
εισηγητές, τον λόγο πήραν
συντρόφισσες και σύντροφοι που
έδειξαν με εικόνες από τους χώρους
τους -και όχι μόνο- πώς κάνουμε
πράξη την αλληλεγγύη στην
ουκρανική και τη ρώσικη εργατική
τάξη αλλά και πώς υλοποιούμε το
σύνθημα “στην ίδια μας τη χώρα
είναι ο εχθρός”.

Πρώτος πήρε τον λόγο ο Κώστας Καταρα-
χιάς, γιατρός στο νοσοκομείο Έλενα: “Πριν
δυο μέρες πετύχαμε θρίαμβο στις εκλογές
των σωματείων στον Άγιο Σάββα και στο 'Γεν-
νηματάς'. Ήταν μια πολύ σκληρή μάχη και
στα δυο νοσοκομεία”, τόνισε. “Είναι δικαίωση
γιατί κινηθήκαμε αντιπολεμικά, απεργιακά,
αντικυβερνητικά και με όλες τις πολιτικές μά-
χες, όπως η 8 Μάρτη και το αντιρατσιστικό.
Είναι ένα παράδειγμα για όλη την Αριστερά
και είναι κρατούμενο για το πώς μπορούμε
να σταματήσουμε τον πόλεμο. Οργανώνουμε
την πανεργατική απεργία και μπορούμε να
κερδίσουμε έναν ολόκληρο κόσμο που αντα-
ποκρίνεται σε εμάς”.

“Σήμερα τα σύνορα της ΕΕ τα έχουν περά-
σει 3,5 εκατομμύρια Ουκρανοί πρόσφυγες,
δηλαδή 900 χιλιάδες τη βδομάδα”, σημείωσε
ο Γιώργος Πίττας, δημοσιογράφος της Εργα-
τικής Αλληλεγγύης. “Δε θα τα άνοιγαν ούτως
ή άλλως τα σύνορα. Η ΕΕ ήξερε ότι θα είχε
ξανά να αντιμετωπίσει ένα τεράστιο κίνημα
που μαζί με τους πρόσφυγες θα άνοιγε τα σύ-
νορα. Έγιναν ανθρωπιστές όμως; Όχι, κάνουν
ρατσιστική ρελάνς και λένε ότι 'αυτοί είναι
λευκοί' και πολιτιστικά άλλης στάθμης. Στην
Ελλάδα αυτό σημαίνει πνιγμός του Αϊμάν,
απέλαση του Σαϊντού, σκούπες στην Ομόνοια
όλη μέρα εδώ και μέρες. Ο καθένας καταλα-
βαίνει ότι δίπλα στο 'Όχι στον πόλεμο' πάει το
'ανοίξτε τα σύνορα για τους κυνηγημένους'.
Κρίσιμο σε αυτό είναι να έχουμε δυνάμεις
που ενώνουν. Αυτό το χτίζουμε εκεί που είναι
η εργατική τάξη, στα συνδικάτα”, τόνισε.

Τον λόγο στη συνέχεια πήρε η Γιασμίν Ελ
Νταραουί, δασκάλα και προσφύγισσα από
την Ουκρανία, η οποία έδωσε την εικόνα του
παραλογισμού του πολέμου. Ανάμεσα σε άλ-
λα, είπε: “Δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα ούτε με
τους Ρώσους, ούτε με κανέναν. Δεν θέλουμε
κανείς να πεθάνει. Στην περιοχή μου μπορεί
κάποιος να μου μιλήσει ρώσικα, να απαντήσω
στα ουκρανικά και έτσι συνεννοούμαστε, έτσι
ζούμε. Αυτό που θέλω είναι ο πόλεμος να
σταματήσει, οι άνθρωποι πεθαίνουν”.

Ο Γιώργος Ράγκος, μέλος της ΚΣΕ της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ, θύμισε ότι “στην Ελλάδα υπάρχει
παράδοση αντιπολεμική. Το αντιπολεμικό κί-

νημα το 1999 δεν βγήκε μόνο στους δρό-
μους, αλλά σταματούσε τα τρένα στη Μακε-
δονία για να μην πάει ο πολεμικός εξοπλι-
σμός του ΝΑΤΟ στη Γιουγκοσλαβία. Το 2003
κάνανε απεργία τα λιμάνια για να μην πάει ο
αμερικάνικος εξοπλισμός στον πόλεμο στο
Ιράκ. Οι εργατικοί αγώνες συνδέθηκαν με τον
πόλεμο από την πρώτη μέρα που ο Πούτιν
έκανε την εισβολή. Στη διαδήλωση της ΛΑΡ-
ΚΟ, της Καβάλας και της COSCO είδαμε τον
κόσμο να λέει αντιπολεμικά συνθήματα. Για
τις 6 Απρίλη η ΑΔΕΔΥ έβγαλε αφίσα 'Όχι
στον πόλεμο' γιατί βλέπει τις μάχες που δίνει
ο κόσμος. Ποτέ δεν κάναμε πίσω στο 'λεφτά
για την Υγεία και όχι για τον πόλεμο' ή στο
'ανοίξτε τα σύνορα'. Κι όπως είδαμε στις
εκλογές των σωματείων αυτό επιβραβεύεται.
Αυτό μας δίνει αυτοπεποίθηση να τσακίσου-
με τον Μητσοτάκη”.

Αντιπολεμική διάθεση
“Ο συνδυασμός μαζικής αντιπολεμικής διά-

θεσης και οργής απέναντι στην κυβέρνηση
Μητσοτάκη είναι αυτό που φοβάται η άρχου-
σα τάξη στην Ελλάδα περισσότερο”, τόνισε ο
Σεραφείμ Ρίζος, εκπαιδευτικός. “Το ότι η
απεργία στις 6 Απρίλη θα έχει αντιπολεμικό
πρόσημο δεν είναι κάτι που θα το βάλουν μό-
νο οι επαναστάτες αλλά υπάρχει πλατιά στην
εργατική τάξη. Οργανώνουμε ήδη στους εκ-
παιδευτικούς την απεργία και βλέπουμε ότι ο
κόσμος καταλαβαίνει τον πόλεμο ως μια επί-
θεση στην εργατική τάξη. Και στα γκάλοπ
βλέπουμε το 68% να είναι αντίθετο στους χει-
ρισμούς Μητσοτάκη. Το σύνθημα “Ούτε Πού-
τιν ούτε ΝΑΤΟ” έχει αυτή την πλατιά απήχη-
ση, καθώς και το 'να πέσει η κυβέρνηση Μη-
τσοτάκη'. Η πτώση της κυβέρνησης είναι το
καλύτερο μήνυμα στα αδέλφια μας στη Ρω-
σία και την Ουκρανία, απέναντι στην απειλή
για γενίκευση του πολέμου”.

Η Αργυρή Ερωτοκρίτου, γιατρός στο “Γεν-
νηματάς”, υπογράμμισε: “Απέναντι στα αιτή-
ματά μας η απάντηση της κυβέρνησης ήταν

'δεν υπάρχουν λεφτά' και τώρα βρίσκουν για
να στείλουν εξοπλισμό στην Ουκρανία. Η
επαναστατική Αριστερά συγκρότησε πάνω σ'
αυτό την επιχειρηματολογία της πηγαίνοντας
στις εκλογές στα σωματεία. Εκφράσαμε την
οργή απέναντι στη δεξιά, από το αντιπολεμι-
κό μέχρι όλες τις επιθέσεις των τελευταίων 2
χρόνων. Έχουμε μπροστά τις εκλογές στην
ΕΙΝΑΠ που είναι κρίσιμες. Δεν πρόκειται να
αφήσουμε αυτό το νοσοκομείο να στηρίξει
την Παγώνη που έκανε πλάτες στην κυβέρνη-
ση και στους θανάτους της πανδημίας και
στηρίζει τώρα στην πολεμική εξόρμηση”.

Τέλος, τον λόγο πήρε η Τιάνα Ανδρέου, ερ-
γαζόμενη και συνδικαλίστρια στο Υπουργείο
Οικονομικών λέγοντας ανάμεσα σε άλλα: “Ο
Μηταράκης δήλωσε ότι στην Ουκρανία είναι
οι 'πραγματικοί' πρόσφυγες και άνοιξε τα σύ-
νορα για πούλμαν με γυναίκες και παιδιά. Αλ-
λά το πιο πιθανό είναι ότι θα τα ξανακλείσει.
Είναι μια ρατσιστική υποκριτική κυβέρνηση
και το ξέρουμε πολύ καλά γιατί η Ελλάδα δέ-
χεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια πρόσφυγες
από τις ανατολικές χώρες και ξέρουμε τι αν-
τιμετώπιση τους επιφυλάσσει. Ειδικά για τις
γυναίκες που ζούνε και δουλεύουν εδώ όλα
αυτά τα χρόνια, χωρίς άδεια εργασίας, στα
μαύρα, θύματα trafficking, σε κυκλώματα που
τους παίρνουν τα λεφτά. Οι γυναίκες είναι τα
μεγαλύτερα θύματα σε έναν πόλεμο, ξέρου-
με στις εμπόλεμες περιοχές γίνονται βιασμοί
σαν πολεμική τακτική. Στις περιοχές που
έχουν πόλεμο χρόνια, όπως στο Αφγανιστάν,
αφήνουν τις γυναίκες αναλφάβητες, αλλά
ισχυρίζονται ότι τις προστατεύουν. Αυτά τα
αίσχη θα αυξηθούν το επόμενο διάστημα και
σε αυτόν τον πόλεμο. Στις 8 Μάρτη κάναμε
τη σύνδεση με τις γυναίκες από την Ουκρα-
νία που ήρθαν να παρέμβουν. Στις 6 Απρίλη
να κατεβάσουμε όλο τον κόσμο σε μια απερ-
γία που πρέπει να είναι και αντιπολεμική και
αντισεξιστική και αντικυβερνητική”.

Αφροδίτη Φράγκου

   τον πόλεμο
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ΓΡΕΒΕΝΑ

Έγκλημα χωρίς τιμωρία

ΔΗΜΟΙ

“Βορίδης-σαν κλέφτης”

Συνεχίζουν οι έρευνες, μας λένε, για τις αιτίες του τραγικού δυστυχή-
ματος στα Γρεβενά, όπου στις 21/3 ανατινάχτηκε το εργοστάσιο

εκρηκτικών υλών της ΕΛΤΕΚ και έχασαν τη ζωή τους τρεις εργάτες. Η
έκρηξη ήταν τέτοιας έντασης που το εργοστάσιο κυριολεκτικά εξαφανί-
στηκε, έγινε αισθητή μέχρι την Κοζάνη, ενώ τα σπίτια στην ευρύτερη πε-
ριοχή ταρακουνήθηκαν όπως σε πολύ ισχυρό σεισμό. Δεν έχει μείνει τί-
ποτα στο σημείο για να ερευνήσει κανείς.

Ο μόνος τρόπος για να αποδοθούν ευθύνες για το δυστύχημα είναι με
το να ξεκαθαρίσει η εικόνα σε σχέση με τις συνθήκες και τους όρους
εργασίας που επικρατούσαν στο εργοστάσιο και τις ελλείψεις στην τή-
ρηση των μέτρων ασφαλείας. Επίσης, θα έπρεπε το  προσωπικό να είναι
εξειδικευμένο και με τακτική εκπαίδευση για να μπορεί να λειτουργεί με
ασφάλεια το εργοστάσιο. Ειδικά σε τέτοιες βιομηχανίες υψηλού κινδύ-
νου, όπως σε εργοστάσιο επεξεργασίας και παραγωγής εκρηκτικών
υλών είναι προφανής η ανάγκη για τακτικούς ελέγχους. Όμως ούτε η
Επιθεώρηση Εργασίας ούτε άλλοι κρατικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί έχουν
κάποια εικόνα σε σχέση με όλα αυτά.

Ταυτόχρονα, δεν υπήρχε σωματείο για να μπορούν οι εργαζόμενοι να
καταγγέλλουν τις όποιες ελλείψεις και για να υπάρχει επιτροπή υγιεινής
και ασφάλειας με τη συμμετοχή τους. Δούλευαν χωρίς συλλογική σύμ-
βαση, ενώ η εταιρία έφτασε το 2020 να τετραπλασιάζει τα κέρδη της,
όχι όμως και τις προσλήψεις. Δεν υπάρχουν πολλοί τρόποι, σε περίοδο
κρίσης ειδικά, να εκτιναχθούν τα κέρδη, παρά μόνο με τη μείωση του
κόστους εις βάρος της εργατικής τάξης και την αύξηση της εκμετάλλευ-
σής της. 

Οι εργαζόμενοι στα Πετρέλαια Καβάλας έκαναν κινητοποιήσεις ενάν-
τια στην αναδιάρθρωση της εταιρίας που έβαζε σε κίνδυνο την ασφαλή
λειτουργία των εγκαταστάσεων με κίνδυνο να τιναχτεί όλη η Καβάλα
στον αέρα. Η εταιρία τους απέλυσε με την αμέριστη υποστήριξη της κυ-
βέρνησης. Οι εργάτες της COSCO απεργούν για να μην θρηνήσουν κι
άλλους νεκρούς, όπως το περασμένο φθινόπωρο. Η κυβέρνηση έβγαζε
τις απεργίες τους παράνομες και έστελνε τα ΜΑΤ. Αντίστοιχα, σε ΣΤΑ-
ΣΥ, ΔΕΔΔΥΕ, ΕΛΠΕ και πόσους άλλους χώρους στους οποίους κατα-
γράφονται εργοδοτικές δολοφονίες, λόγω της εντατικοποίησης, των
κόντρα βαρδιών και των εξοντωτικών ωραρίων, της έλλειψης μέτρων
προστασίας και ασφάλειας, της υποστελέχωσης και της συντήρησης
των μηχανημάτων. 

Το πόρισμα για την έκρηξη του εργοστασίου στα Γρεβενά είναι ότι τα
αφεντικά και η κυβέρνηση δολοφονούν. Τα σωματεία και οι μάχες της
εργατικής τάξης μπορούν να σώσουν ζωές.

Σε κινητοποίηση έξω από το δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας βρέθη-
καν στις 28/3, για άλλη μια φορά, οι εργαζόμενοι του δήμου - μέλη

του σωματείου «Εργατική Αντεπίθεση» που διεκδικούν να μην απολυ-
θούν από τη δουλειά, με την απόφαση του δικαστηρίου για την υπόθεσή
τους να εκκρεμεί, αλλά και να καταργηθεί τροπολογία του Βορίδη που
προσπαθεί να ακυρώσει δικαστικές νίκες συμβασιούχων. 

Ο Σπύρος Ρεμπούσκος, πρόεδρος ΔΣ του σωματείου «Εργατική Αντε-
πίθεση» δήλωσε: «Την Τρίτη (22/3) τα μεσάνυχτα σαν κλέφτης, ο κύριος
Βορίδης ψήφισε μια τροπολογία που βάζει ταφόπλακα σε όλες τις διεκ-
δικήσεις των συναδέλφων συμβασιούχων, διότι εκβιάζει τους αιρετούς
από δω και στο εξής να ασκούν όλα τα ένδικα μέσα ενάντια σε δικαστι-
κές αποφάσεις που δικαιώνουν εργαζόμενους. Ανατρέπει τον νόμο που
ίσχυε, ο οποίος έδινε τη διακριτική ευχέρεια στους δήμους και στα δη-
μοτικά συμβούλια αν θα ασκήσουν έφεση ή όχι σε αυτές τις δικαστικές
αποφάσεις. Είμαστε εδώ για να δώσουμε τη δική μας απάντηση. Ζητάμε
σήμερα από το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας να πάρει μια απόφαση
η οποία θα αντίκειται σε αυτή την τροπολογία του κ. Βορίδη. Το μόνο σί-
γουρο είναι ότι θα αντισταθούμε μέχρι το τέλος και θα παλέψουμε για
το ψωμί μας. Για να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας γιατί καλύπτουμε
πάγιες και διαρκείς ανάγκες σύμφωνα και με τα ευρωπαϊκά δικαστήρια
και την ελληνική νομοθεσία. Καλούμε τους δημοτικούς συμβούλους της
Αθήνας να αντισταθούν σε αυτή την επιβολή του κ. Βορίδη που πέρασε
χωρίς καν διαβούλευση».

Δυο εξελίξεις των τελευταίων
ημερών συμπυκνώνουν την
κατάσταση που επικρατεί στα

συνδικαλιστικά γραφεία του κλάδου
των ΜΜΕ και επιβεβαιώνουν την
ανάγκη για μια ανατροπή που θα την
αλλάξει.

Η πρώτη είναι η άρνηση της πλει-
οψηφίας του ΔΣ της ΕΣΗΕΑ για συμ-
μετοχή στη Γενική Απεργία της 6ης
Απρίλη. «Εκεί, η συμμαχία των συν-
δικαλιστικών παρατάξεων που πρό-
σκεινται σε ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε
μια 3ωρη στάση εργασίας, που μόνο
ως παρωδία μπορεί να χαρακτηρι-
στεί. Φαίνεται πως για αυτές τις δυ-
νάμεις, ο αγώνας ενάντια στον πόλε-
μο, την ακρίβεια, την ανεργία, το νό-
μο Χατζηδάκη, τη δολοφονική δια-
χείριση της πανδημίας, γενικά όλες
τις κυβερνητικές και εργοδοτικές
επιθέσεις που βρίσκονται στο κέν-
τρο της πανεργατικής, δεν αφορά
τους εργαζόμενους και τις εργαζό-
μενες στα ΜΜΕ», σημειώνουμε στην
Αριστερή Πρωτοβουλία για την Ανα-
τροπή. Ούτε καν η πρωτοφανής κυ-
βερνητική απόπειρα ελέγχου και χει-
ραγώγησης της ενημέρωσης τα τε-
λευταία χρόνια -και τώρα ακόμα πε-
ρισσότερο με τον πόλεμο στην Ου-
κρανία- με προσπάθεια φίμωσης κά-
θε φωνής που δεν αναπαράγει τη
γραμμή Μαξίμου, δεν φαίνεται να
συγκινεί την ηγεσία της ΕΣΗΕΑ.

Η δεύτερη εξέλιξη είναι ο τρόπος
διεξαγωγής των εκλογών της
ΕΣΠΗΤ για νέο ΔΣ και αντιπροσώ-
πους στην ΠΟΕΣΥ από τις 7 έως τις
10 Απρίλη. Οι εκλογές στην Ένωσή
μας θα ξεκινούν την επόμενη της Γε-
νικής Απεργίας έχοντας, με απόφα-

ση της πλειοψηφίας του απερχόμε-
νου ΔΣ της, εντάξει στη διαδικασία
και την ηλεκτρονική ψηφοφορία
σύμφωνα με το νόμο Χατζηδάκη.
Την ίδια ώρα που όλοι οι εργαζόμε-
νοι και οι εργαζόμενες θα απεργούν
ενάντια (και) στον αντισυνδικαλιστι-
κό νόμο, η ηγεσία της ΕΣΠΗΤ θα
ανοίγει -με πρόσχημα την πανδημία-
την πόρτα σε μια τις αντιδραστικότε-
ρες επιθέσεις κυβέρνησης κι εργο-
δοτών που στόχο έχει να φακελώσει
και να διαλύσει τα συνδικάτα.

Αγώνας
Είναι η συνέχεια μιας πορείας που

αρνήθηκε να αξιοποιήσει τόσο την
τεράστια δύναμη του κλάδου, όσο
και τις μάχες που έδιναν συνάδελ-
φοι/ισσες σε μια σειρά μαγαζιά
ενάντια στις απολύσεις, τις ατομικές
συμβάσεις, τις απλήρωτες αναστο-
λές και τηλεργασίες, τις λίστες Πέ-
τσα και όλες τις επιθέσεις κυβέρνη-
σης και μιντιαρχών. Γιατί τέτοιοι
αγώνας υπήρξαν και συνεχίζουν να
υπάρχουν, σπάζοντας το αφήγημα
που ήθελε να φορτώσει την αδρά-
νεια και την υποταγή των συνδικαλι-
στικών ηγεσιών στη βάση.

Σε αυτή τη δυναμική των μαχών
του κλάδου αλλά και όλης της εργα-
τικής τάξης στηριχτήκαμε σαν Αρι-
στερή Πρωτοβουλία για την Ανατρο-
πή για να σταθούμε τα τελευταία
χρόνια μέσα και έξω από το ΔΣ της
ΕΣΠΗΤ σαν μια δύναμη που επιμένει
στο δρόμο της σύγκρουσης και της
ανατροπής των κυβερνητικών πολιτι-
κών. Στηρίξαμε κάθε αγώνα του ερ-
γατικού και νεολαιίστικου κινήματος
ενάντια στις επιθέσεις στα εργασια-
κά, συνδικαλιστικά και δημοκρατικά

δικαιώματα, όπως και κάθε μάχη του
αντιφασιστικού, αντιρατσιστικού και
αντισεξιστικού κινήματος.

Φέραμε αυτές τις μάχες μέσα στο
ΔΣ και επιμείναμε ότι η θέση μας εί-
ναι μαζί τους. Υποστηρίξαμε με κάθε
τρόπο την απεργιακή απάντηση των
Ενώσεων σε όλα τα μέτρα που
έπλητταν σφοδρά τον κλάδο και την
ενημέρωση. Η συμμετοχή της
ΕΣΠΗΤ στην Απεργιακή 8 Μάρτη με
στάση εργασίας τα τελευταία χρόνια
έγινε πραγματικότητα χάρη στη δική
μας επιμονή και συμβολή.

Έτσι θα συνεχίσουμε μέχρι την τε-
λευταία μέρα των εκλογών αλλά και
μετά από αυτές. Ενόψει της Πανερ-
γατικής Απεργίας στις 6 Απρίλη,
απαιτούμε από το προεδρείο της
ΕΣΠΗΤ να μην συνταχτεί με την
πλειοψηφία της ΕΣΗΕΑ, αλλά να
υιοθετήσει την πρότασή μας για
24ωρη απεργία μαζί με όλους τους
εργαζόμενους και τις εργαζόμενες.
Μια τέτοια απόφαση μπορεί να απο-
τελέσει πίεση και στην ηγεσία ΕΣΗ-
ΕΑ να αναθεωρήσει τη στάση της.

Και να κλιμακώκουμε αμέσως με-
τά, κόντρα στην κυβέρνηση και τους
εργοδότες. Στο πλευρό όσων πα-
λεύουν για δουλειές, αυξήσεις, Συλ-
λογικές Συμβάσεις, Υγεία και Παι-
δεία, για ελεύθερη και ανεξάρτητη
ενημέρωση, ενάντια στον πόλεμο και
τους εξοπλισμούς. Με αυτή την προ-
οπτική καλούμε τα μέλη της ΕΣΠΗΤ
στις 7 με 10 Απρίλη να κάνουμε όλοι
και όλες μαζί την ανατροπή.

Λένα Βερδέ, 
μέλος απερχόμενου ΔΣ της ΕΣΠΗΤ

με την Αριστερή Πρωτοβουλία για την
Ανατροπή

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΠΗΤ

Στηρίζουμε Αριστερή Πρωτοβουλία
για την Ανατροπή

Απεργιακή 8 Μάρτη στην Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Όσο ο εφιάλτης της πανδη-
μίας συνεχίζεται, νέες απο-
καλύψεις έρχονται στην

επιφάνεια για να αποδείξουν από τη
μία την εγκληματική διαχείριση της
πανδημίας από την κυβέρνηση της
ΝΔ αλλά και το δίκαιο των αγώνων
των εργαζόμενων στα νοσοκομεία. 

Σε έγγραφο, που έχει την υπογρα-
φή του προέδρου του ΕΟΔΥ Θεοκλή
Ζαούτη, αναφέρεται ότι «συνολικά
από την αρχή της πανδημίας έως
και 01/03/22 έχουν χάσει τη ζωή
τους εκτός ΜΕΘ (εντός και εκτός
νοσοκομείου) 16.519 άτομα... η μέ-
ση διάρκεια παραμονής των διασω-
ληνωμένων ασθενών εκτός ΜΕΘ
(ανεξάρτητα από την έκβαση τους
αν δηλαδή μπήκαν στη συνέχεια σε
ΜΕΘ, απεβίωσαν ή εξήλθαν από το
νοσοκομείο) ήταν 4,7 μέρες». Αν
υπολογίσουμε ότι, μέχρι 01/03/22, οι
συνολικοί θάνατοι από την πανδημία
ήταν 26.635 αυτό σημαίνει ότι το
62% (!) των θανάτων προήλθαν από
ασθενείς που δεν πρόλαβαν να
μπουν σε ΜΕΘ. Γιατί, πέρα από τα
ψέματα της κυβέρνησης ότι δήθεν ο
χρόνος αναμονής των διασωληνω-
μένων ασθενών για να βρουν κλίνη
ΜΕΘ είναι 30 ώρες, όπως έλεγε από
τη Βουλή ο Πλεύρης, ο ΕΟΔΥ τον
υπολογίζει σε 113 ώρες. 

Στοιχεία
Το συγκεκριμένο έγγραφο του

ΕΟΔΥ, όπως και η προηγούμενη με-
λέτη Λύτρα - Τσιόρδα, δεν δόθηκε
ποτέ στη δημοσιότητα. Η κουτοπο-
νηριά της κυβέρνησης να κρύβει τα
πραγματικά στοιχεία για να θριαμ-
βολογεί για την δήθεν "άριστη δια-
χείριση της πανδημίας" δεν είναι μό-
νο εξοργιστική, στοιχίζει άδικους
θανάτους χιλιάδων ανθρώπων. Δεν
είναι "απλά" θάνατοι από την πανδη-
μία, είναι θάνατοι εξαιτίας της εγ-
κληματικής διαχείρισης της πανδη-
μίας από την κυβέρνηση. Είναι θάνα-
τοι που προέρχονται από την συνε-
χόμενη υποχρηματοδότηση της
Υγείας, την έλλειψη ΜΕΘ, την υπο-
στελέχωση και αυτών των λίγων
ΜΕΘ, τη διάλυση της Πρωτοβάθ-
μιας Φροντίδας Υγείας, την έλλειψη
μέτρων προστασίας στους χώρους
δουλειάς και στις διαλυμένες δημό-
σιες συγκοινωνίες, την αποτυχία και
την πανάκεια του εμβολιασμού. 

Το ίδιο επικίνδυνη είναι η καινού-
ρια πολιτική των "μέτρων χαλάρω-
σης" που ξεκινάει από 1 Απρίλη. Το
"κλίμα ευφορίας" που καλλιεργεί η
κυβέρνηση, πάντα πριν την έναρξη
της τουριστικής περιόδου, με ατά-
κες ότι δήθεν η πανδημία τελειώνει
γιατί γίνεται ενδημική, έχει ήπια νό-
σηση και δεν επιβαρύνεται το ΕΣΥ
είναι εγκληματικό. Το ζήσαμε και τα
δύο προηγούμενα χρόνια, με κατα-
στροφικά αποτελέσματα, αλλά η
διαφορά φέτος είναι ότι τα νούμερα
(οι λεγόμενοι "σκληροί δείκτες") εί-
ναι πολύ χειρότερα από τα αντίστοι-
χα της άνοιξης του 2020 και 2021. 

Σύμφωνα με την πλατφόρμα Our
World In Data που συγκεντρώνει τα
επιδημιολογικά δεδομένα από όλες
τις χώρες του κόσμου μέσω του
Johns Hopkins University, η Ελλάδα,
στις χώρες με πληθυσμό πάνω από
ένα εκατομμύριο, είναι, σχεδόν για
όλο το 2022, πρώτη διεθνώς στα κα-
θημερινά νέα επιβεβαιωμένα κρού-
σματα ανά εκατομμύριο πληθυσμού
καθώς και στον εβδομαδιαίο μέσο
όρο. Στους θανάτους εξακολουθεί
να κατέχει μία από τις χειρότερες
θέσεις (9η θέση παγκοσμίως, 5η θέ-
ση στην ΕΕ). Η Ελλάδα έχει 35 θα-
νάτους ανά εκατομμύριο πληθυσμού
την τελευταία εβδομάδα και συνολι-
κά 27.500 από την αρχή της πανδη-
μίας (2.470 θανάτους ανά εκατομμύ-
ριο κατοίκων).

Οι θάνατοι εξακολουθούν να είναι
από 40 - 60 καθημερινά, το ποσοστό
θετικότητας των (συνεχώς μειωμέ-
νων) τεστ είναι από 6 - 22%, οι δια-
σωληνωμένοι είναι 350 (όταν το
ΕΣΥ, σύμφωνα με την μελέτη Λύτρα
- Τσιόρδα, μπορεί να αντέξει μέχρι
400) με πιο ανησυχητικό ότι ο Μ.Ο.
εισαγωγών του επταημέρου είναι
383 και μεταξύ των διασωληνωμέ-
νων το 40% (!) είναι πλήρως εμβο-
λιασμένοι.

Το πόσο ψέμα είναι η ύφεση της
πανδημίας επιβεβαιώνεται και από

τον ΠΟΥ. Η επιδημιολόγος του ΠΟΥ
Μαρία Βαν Κέρκοβ σε συνέντευξη
Τύπου δήλωνε: «Κατά τη διάρκεια
της περασμένης εβδομάδας, διαπι-
στώσαμε αύξηση κατά 8% των κρου-
σμάτων που εντοπίστηκαν, με περισ-
σότερα από 12 εκατομμύρια κρού-
σματα να έχουν αναφερθεί στον
ΠΟΥ και αυτό παρά τη σημαντική
μείωση των τεστ ανίχνευσης... το κύ-
μα των μολύνσεων ενισχύεται σε με-
γάλο βαθμό από την υποπαραλλαγή
BA.2 της Ομικρον που είναι η πιο με-
ταδοτική παραλλαγή του ιού SARS-
CoV-2 που έχουμε δει μέχρι τώρα...

Παραπληροφόρηση
Η αύξηση εκ νέου των κρουσμά-

των είναι το αποτέλεσμα ενός συν-
δυασμού παραγόντων που δίνει
στον ιό την ευκαιρία να εξαπλωθεί: η
παραπληροφόρηση που κυκλοφορεί
σε πολύ υψηλά επίπεδα ότι η Ομι-
κρον είναι καλοήθης και ότι πρόκει-
ται για την τελευταία παραλλαγή την
οποία θα αντιμετωπίσει ο πλανήτης
ή ότι η πανδημία τελείωσε, η άρση
των υγειονομικών μέτρων που είχαν
ληφθεί σε πολλές χώρες καθώς και
μια ημιτελής εμβολιαστική κάλυψη
σε πολλές περιοχές του κόσμου». Ο
συνολικός αριθμός θυμάτων παγκο-
σμίως έχει ξεπεράσει τα 6.100.000,
ενώ τα θύματα κατά την τελευταία

εβδομάδα ήταν 35.103.
Οι φόβοι για την αύξηση των

κρουσμάτων και των θανάτων ενι-
σχύεται και από τον πόλεμο στην
Ουκρανία. Η Ουκρανία πριν τον πό-
λεμο είχε ποσοστό εμβολιασμού μό-
λις 35%. Όχι γιατί υπήρχε κάποιο
ισχυρό ρεύμα αντιεμβολιαστών αλ-
λά γιατί πολύ απλά δεν είχε επαρκή
αριθμό εμβολίων. Η Ουκρανία (όπως
και μία σειρά άλλες χώρες της Ανα-
τολής) ήταν έξω από τη μοιρασιά
των εμβολίων ανάμεσα στις φαρμα-
κοβιομηχανίες και τις κυβερνήσεις
των ΗΠΑ, της ΕΕ, της Κίνας και της
Ρωσίας. Ο πόλεμος τώρα κάνει την
κατάσταση απελπιστική. Οι μετακι-
νήσεις πληθυσμών και οι συγκεν-
τρώσεις σε καταφύγια αυξάνουν τη
διασπορά του ιού και σε συνδυασμό
με τη περιορισμένη δυνατότητα
προσφοράς ιατροφαρμακευτικής
και νοσοκομειακής περίθαλψης, σε
περίπτωση νόσησης, αυξάνουν τους
θανάτους. Ήδη το απόθεμα οξυγό-
νου στην Ουκρανία αρχίζει να μει-
ώνεται σημαντικά. Αλλά ΝΑΤΟ και
Ρωσία προτιμούν να στέλνουν όπλα
στην Ουκρανία και όχι ιατροφαρμα-
κευτική βοήθεια.

Και όμως, σ' αυτή την κατάσταση,
Μητσοτάκης και Πλεύρης εξακολου-
θούν να θυσιάζουν ανθρώπινες ζωές
για τα κέρδη της βιομηχανίας του

τουρισμού αλλά και για την διάλυση
και ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ. Η ανα-
κοίνωση για την άρση του πιστοποι-
ητικού εμβολιασμού είναι το παρά-
δειγμα που συμπυκνώνει την υποκρι-
τική και εγκληματική πολιτική της
κυβέρνησης. 

Η κυβέρνηση χρησιμοποίησε τον
εμβολιασμό ως "πανάκεια" για να μην
πάρει κανένα ουσιαστικό μέτρο προ-
στασίας, για να μην ενισχύσει το ΕΣΥ
και για να ρίξει την ευθύνη των κρου-
σμάτων και των θανάτων στους ανεμ-
βολίαστους. Έβγαλε, από 1/9/21, σε
αναστολή χιλιάδες ανεμβολίαστους
υγειονομικούς, περιόριζε την κοινωνι-
κή ζωή των ανεμβολίαστων και επέ-
βαλε πρόστιμα στους ηλικιωμένους.
Η πορεία του εμβολιασμού και της
πανδημίας έδειξε την αποτυχία αυ-
τής της πολιτικής. Ο ρυθμός εμβο-
λιασμού ήταν μικρός, τα εμβόλια εί-
χαν χαμηλή αποτελεσματικότητα
απέναντι στις διάφορες και συνεχείς
μεταλλάξεις του ιού και κυρίως η
απουσία συνοδευτικών μέτρων προ-
στασίας άφηνε απροστάτευτους ακό-
μα και τους ήδη εμβολιασμένους που
νοσούσαν (όχι πάντα "ήπια") στον ίδιο
βαθμό με τους ανεμβολίαστους. Στα
ίδια τα νοσοκομεία, οι πλήρως εμβο-
λιασμένοι υγειονομικοί που νόσησαν
ήταν πολλοί περισσότεροι από τους
υπό αναστολή, και "επικίνδυνους για
την δημόσια υγεία" ανεμβολίαστους.
Τώρα, καταργεί το πρόστιμο στους
ηλικιωμένους (μόνο το 15% το έχει
πληρώσει και ελάχιστοι εμβολιάστη-
καν) και το πιστοποιητικό εμβολια-
σμού. Αλλά όχι για όλους. 

Κέρδη
Για την κυβέρνηση, η οικονομία,

και κυρίως η βιομηχανία του τουρι-
σμού, έχει ανάγκη και τους ανεμβο-
λίαστους για να αυγατίζουν τα κέρ-
δη των καπιταλιστών αλλά το ΕΣΥ
δεν τους έχει ανάγκη. 

Ο Πλεύρης απειλεί ότι θα απολύ-
σει τους ανεμβολίαστους υγειονομι-
κούς στις 31 Μάρτη. Είναι έγκλημα.
Ήδη η απουσία τους κόστισε αν-
θρώπινες ζωές που θα μπορούσαν
να είχαν σωθεί αν τα νοσοκομεία
τους είχαν σαν προσωπικό. Η από-
λυση τους δεν έχει κανένα επιστη-
μονικό επιχείρημα. Ξέρουμε ότι νο-
σούν και μεταδίδουν και οι εμβολια-
σμένοι υγειονομικοί. Η απόλυση
τους είναι κομμάτι της διάλυσης και
της ιδιωτικοποίησης του ΕΣΥ με
"αναπλήρωση" αυτού του προσωπι-
κού είτε με ιδιώτες "οικογενειακούς
γιατρούς" είτε με εργολαβικό προ-
σωπικό είτε με κλείσιμο ολόκληρων
τμημάτων. Δεν πρέπει να αφήσουμε
την κυβέρνηση να υλοποιήσει αυτή
την απόφαση. Οι αγώνες των εργα-
ζόμενων στα νοσοκομεία μπορούν
να την σταματήσουν. Ο αγώνας για
να σώσουμε ανθρώπινες ζωές από
την πανδημία περνάει από τη πτώση
της κυβέρνησης.

Γιώργος Ράγκος

ΟΙ “ΔΕΙΚΤΕΣ” ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ

Τα επικίνδυνα ψέματα
Μητσοτάκη-Πλεύρη
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ΕΞΑΡΧΕΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3, καφέ Blue Bear 7.30μμ 
Ο ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός μετά
την ακύρωση του Eastmed
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγγόπουλος 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4, καφέ Blue Bear 7.30μμ 
Μπολσεβίκοι και ισλάμ
Μαριλένα Κουντούρη

ΠΑΤΗΣΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3 
καφέ Isak, πάρκο Ιακωβάτων 7.30μμ
Πάλη ενάντια στην τρανσφοβία  
Ομιλήτρια: Άρια Σταροπούλου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 
καφέ Isak, πάρκο Ιακωβάτων 7.30μμ
Μπολσεβίκοι και ισλάμ
Ομιλήτρια: Ρεμπέκα Ρούσου

ΚΥΨΕΛΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3 
βιβλιοπωλείο Μετεωρίτης, 
Φωκιώνος Νέγρη 68, 7.30μμ
Ο ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός μετά
την ακύρωση του Eastmed
Ομιλητής: Πάνος Γιαννακάκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 
βιβλιοπωλείο Μετεωρίτης, 
Φωκιώνος Νέγρη 68, 7.30μμ
Μπολσεβίκοι και ισλάμ
Ομιλήτρια: Σταυρούλα Πανίδου

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

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3 
Αυλή των Πετραλώνων 7μμ
Έξω η κυβέρνηση της φτώχειας, της
ανεργίας, του ρατσισμού και της πολεμο-
καπηλείας
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 ορ-
γανώνουμε
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 31/3 καφέ Περιμπανού 7.30μμ
Η απεργία στις 6 Απρίλη και πώς την ορ-
γανώνουμε
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
• ΠΕΜΠΤΗ 7/4 καφέ Pastore, μετρό Νέου
Κόσμου 8μμ
Μπολσεβίκοι και ισλάμ
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΕΜΠΤΗ 31/3 
γραφεία δημοτικού σχήματος, 
Θησέως 156, 4ος όρ., 7μμ
Έξω η κυβέρνηση της φτώχειας, της
ανεργίας, του ρατσισμού και της πολεμο-
καπηλείας
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΘΗΣΕΙΟ
• ΠΕΜΠΤΗ 31/3 καφέ Περιβολάκι 8μμ

Έξω η κυβέρνηση της φτώχειας, της
ανεργίας, του ρατσισμού και της πολεμο-
καπηλείας
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
ανεργίας, του ρατσισμού και της πολεμο-
καπηλείας
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: Τάσος Μοσχονάς

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3 Goody’s 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
• ΠΕΜΠΤΗ 7/4 
καφέ πλ. Σουρμένων 7.30μμ 
Ο ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός μετά
την ακύρωση του Eastmed
Ομιλητής: Αλέξανδρος Κοροβέσης

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
• ΠΕΜΠΤΗ 31/3 
καφέ Χόβολη, Κανάρη 30, 7μμ
Πανεργατική 6 Απρίλη
Ομιλητής: Πέτρος Μπίγκος
• ΠΕΜΠΤΗ 7/4 
καφέ Χόβολη, Κανάρη 30, 7μμ
Ο ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός μετά
την ακύρωση του Eastmed
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου

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

ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΙΛΙΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 7/4 Sweet Home 7.30μμ 
Η επαναστατική εφημερίδα, ο συλλογικός
οργανωτής
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ-ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3 
δημαρχείο Αγ.Παρασκευής 7μμ
Πώς οργανώνουμε την απεργία στις 6
Απρίλη
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 
δημαρχείο Αγ.Παρασκευής 7μμ

1922 – 100 χρόνια από την μικρασιατική
εκστρατεία
Ομιλητής: Φίλιππας Κοντοδήμας

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3 
πλ. Φελέκη, Ελευθερούπολη 7μμ
Πώς οργανώνουμε την απεργία στις 6
Απρίλη
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 
πλ. Φελέκη, Ελευθερούπολη 7μμ
Ο Λένιν και το δικαίωμα των λαών στην
αυτοδιάθεση
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3 καφέ Σταθμός 8μμ
Πώς οργανώνουμε την απεργία στις 6
Απρίλη
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 καφέ Σταθμός 8μμ
Ο Λένιν και το δικαίωμα των λαών στην
αυτοδιάθεση
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΜΑΡΟΥΣΙ
• ΠΕΜΠΤΗ 31/3 Πλ. Ηρώων 7.30μμ
Πώς οργανώνουμε την απεργία στις 6
Απρίλη
Ομιλήτρια: Άννα Αδαμίδη
• ΠΕΜΠΤΗ 7/4 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 ορ-
γανώνουμε
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 
καφέ στον πολυχώρο Μάνος Λοίζος 7μμ
Η θεωρία του κρατικού καπιταλισμού
Ομιλητής: Μάνος Καρτέρης

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3 δημαρχείο 7.15μμ
Η απεργία στις 6 Απρίλη και πώς την ορ-
γανώνουμε
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 δημαρχείο 7.15μμ
Στην ίδια μας τη χώρα είναι ο εχθρός
Ομιλητής: Γιώργος Ζέρβας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4 δημαρχείο 7.15μμ
Πάλη ενάντια στην τρανσφοβία
Ομιλητής: Έλις Μουτσέλι

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

ΙΛΙΟΝ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3 φούρνος Leo Kon, 
πλ. Αγ. Ανάργυρων 7.30μμ
Γενική απεργία 6 Απρίλη
Ομιλητής: Χρήστος Βερβέρης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 φούρνος Leo Kon, 
πλ. Αγ. Ανάργυρων 7.30μμ
Στην ίδια μας τη χώρα είναι ο εχθρός
Ομιλητής: Γιάννης Μανωλάτος

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
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7μμ
Στην ίδια μας τη χώρα είναι ο εχθρός
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΑΙΓΑΛΕΩ
• ΠΕΜΠΤΗ 31/3 
καφέ Μέρες Ραδιοφώνου 8μμ
Γενική απεργία 6 Απρίλη
Ομιλήτρια: Μαρία Αμπελιώτη
• ΠΕΜΠΤΗ 7/4 
καφέ Μέρες Ραδιοφώνου 8μμ
Στην ίδια μας τη χώρα είναι ο εχθρός
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3, 
Πυρσινέλλα 1, 4ος όρ., 7μμ 
Η απεργία στις 6 Απρίλη και πώς την ορ-
γανώνουμε
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4, 
Πυρσινέλλα 1, 4ος όρ., 7μμ 
Μπολσεβίκοι και ισλάμ
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλλου

ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3 
ΚΑΠΗ Παλιάς Πόλης 7.30μμ
Μπολσεβίκοι και Ισλάμ
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 
ΚΑΠΗ Παλιάς Πόλης 7.30μμ
Ο ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός μετά
την ακύρωση του Eastmed

ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 31/3 
ΚΑΠΗ Παλιάς Πόλης 7.30μμ
Μπολσεβίκοι και Ισλάμ
Ομιλητής: Χρήστος Κιούπης
• ΠΕΜΠΤΗ 7/4 
ΚΑΠΗ Παλιάς Πόλης 7.30μμ
Ο ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός μετά
την ακύρωση του Eastmed

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
• ΠΕΜΠΤΗ 31/3 
καφέ Μαρίνα (λιμάνι) 7.30μμ
Λένιν: Κράτος και επανάσταση
Ομιλητής: Μάνος Χατζηανέστης
• ΠΕΜΠΤΗ 7/4 
καφέ Μαρίνα (λιμάνι) 7.30μμ
Πάλη ενάντια στη τρανσφοβία
Ομιλήτρια: Μαντώ Καλατζάκη

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

ΒΟΛΟΣ
• ΠΕΜΠΤΗ 31/3 Θόλος 8μμ
Γενική απεργία 6 Απρίλη
Ομιλήτρια: Τζένη Δεμιρτζίδου
• ΠΕΜΠΤΗ 7/4 Θόλος 8μμ
Οι φοιτητές και το αντιπολεμικό κίνημα
από το Βιετνάμ μέχρι σήμερα

ΞΆΝΘΗ
ΠΕΜΠΤΗ 31/3 καφέ Σιδεράδικο 8μμ
Πώς οργανώνουμε την απεργία στις 6
Απρίλη
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ

Θεσσαλονίκη

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
• ΠΕΜΠΤΗ 31/3 καφέ Ποέτα 8μμ
6 Απρίλη οργανώνουμε την πανεργατική
απεργία ενάντια στη δολοφονική κυβέρ-
νηση
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου
• ΠΕΜΠΤΗ 31/3 καφέ Ποέτα 8μμ
Ο ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός μετά
την ακύρωση του Eastmed
Ομιλητής: Κώστας Τορπουζίδης

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 31/3 καφέ Διώροφον 6μμ
6 Απρίλη οργανώνουμε την πανεργατική
απεργία ενάντια στη δολοφονική κυβέρ-
νηση
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου
• ΠΕΜΠΤΗ 7/4 καφέ Διώροφον 6μμ
Ο ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός μετά
την ακύρωση του Eastmed
Ομιλητής: Μανώλης Μανουσαρίδης

ΤΟΥΜΠΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 31/3 καφέ Κονάκι 7.30μμ
6 Απρίλη οργανώνουμε την πανεργατική
απεργία ενάντια στη δολοφονική κυβέρ-
νηση
Ομιλητής: Νίκος Κοκκίνης
• ΠΕΜΠΤΗ 7/4 καφέ Κονάκι 7.30μμ
Ο ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός μετά
την ακύρωση του Eastmed
Ομιλήτρια: Χρύσα Καλογεράκη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
• ΠΕΜΠΤΗ 31/3 καφέ Ζωή 7.30μμ
6 Απρίλη οργανώνουμε την πανεργατική
απεργία ενάντια στη δολοφονική κυβέρ-
νηση
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου
• ΠΕΜΠΤΗ 7/4 καφέ Ζωή 7.30μμ
Ο ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός μετά
την ακύρωση του Eastmed
Ομιλητής: Σάκης Κολότσιος

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

ΚΑΜΑΡΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 31/3 καφέ Baraka 9μμ
6 Απρίλη οργανώνουμε την πανεργατική
απεργία ενάντια στη δολοφονική κυβέρ-
νηση
Ομιλήτρια: Ιωάννα Κατλαμούση
• ΠΕΜΠΤΗ 7/4 καφέ Baraka 9μμ
Μπολσεβίκοι και ισλάμ
Ομιλητής: Λεωνίδας Μαρουλάσοβ
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Συντριπτικό είναι το κύμα συμπαράστα-
σης στον μαθητή του 1ου ΓΕΛ Αγίου Δη-
μητρίου Σαϊντού Καμαρά, πρόσφυγα

από τη Γουινέα, που κινδυνεύει να απελαθεί
μετά την απόφαση του Υπουργείου Μετανά-
στευσης να μην κάνει δεκτή την αίτησή του
για άσυλο. Την Τετάρτη 30/4 εκδικάζεται σε β’
βαθμό η υπόθεσή του στην υπηρεσία Ασύλου
στο Υπουργείο Μετανάστευσης (Θηβών 196-
198). Η ΕΛΜΕ Νότιας Αθήνας καλεί εκεί συγ-
κέντρωση στις 9.30πμ, έχοντας κηρύξει στάση
εργασίας για να διευκολύνει τη συμμετοχή.

Η έγκαιρη και δυναμική κινητοποίηση από
κοινού των εκπαιδευτικών, των γονέων και των
συμμαθητών του για να στηρίξουν τον Σαϊντού
είναι αυτή που έδωσε διαστάσεις στην υπόθε-
ση, δημοσιοποιώντας την έκκλησή τους για
την έγκριση της αίτησης ασύλου. Στην επιστο-
λή τους αναφέρουν: «Ο Σαϊντού, θύμα διακρί-
σεων και ακραίας πενίας στη χώρα του, τη
Γουινέα, λίγο μετά τη συμπλήρωση των δεκα-
τεσσάρων χρόνων του, αναζητώντας ασφά-
λεια και αξιοπρεπή διαβίωση, αποτόλμησε μό-
νος, χωρίς συγγενείς ή στηρίγματα στο εξωτε-
ρικό, το μεγάλο ταξίδι φυγής που τον έφερε
ως τη χώρα μας, ταξίδι που κανείς έφηβος δεν
επιχειρεί αν δεν αισθάνεται ότι κινδυνεύει η
ίδια του η ζωή. 

Στο σχολειό μας ήρθε πριν από τρία χρόνια
ως ασυνόδευτος ανήλικος πρόσφυγας, μόχθη-
σε σκληρά να μάθει τη γλώσσα και να ενταχθεί
στο νέο περιβάλλον, άδραξε κάθε μορφωτική
ευκαιρία, πέρασε με επιτυχία τις τάξεις, ολο-
κληρώνει σε λίγους μήνες το Λύκειο, κυνηγών-

τας το όνειρό του για πνευματική πρόοδο και
προσωπική καλλιέργεια. Το σημαντικότερο·
έκανε φίλους, φίλους ζωής, συμμαθητές, εκ-
παιδευτικούς, γονείς, εργαζόμενους στη δομή
φιλοξενίας, που τον περιέβαλαν με την αγάπη
και την αλληλεγγύη τους. Και μπορεί να ονει-
ρεύεται! Να ονειρεύεται σπουδές στην Ελλά-
δα, δουλειά και προσωπική εξέλιξη στην Ελλά-
δα, προκοπή στην Ελλάδα, κοντά στους φί-
λους του που τον στήριξαν και τους στήριξε. Ο
Σαϊντού ρίζωσε εδώ, είναι κομμάτι από τη σάρ-
κα μας, συμμέτοχος σε κάθε μας δραστηριό-
τητα, μέλος αναπόσπαστο της σχολικής κοινό-
τητας και της γειτονιάς μας!

Κίνδυνος
Απορριπτική απόφαση στην αίτησή του συ-

νεπάγεται προφανή κίνδυνο ζωής, βίαιη διακο-
πή της επιτυχημένης ένταξής του στην ελληνι-
κή κοινωνία, αναίρεση της σκληρής προσπά-
θειας που έχει καταβάλει για την επούλωση
των τραυμάτων του παρελθόντος, ακύρωση
της επίμοχθης προσπάθειας για μόρφωση!».

Απόφαση για την έγκριση του ασύλου του
μαθητή έχουν πάρει εκπαιδευτικά σωματεία
και γονείς, ενώ ομόφωνα ψηφίστηκε και από
το δημοτικό συμβούλιο Αγίου Δημητρίου. Πο-
λύ θερμή ήταν η ανταπόκριση στην εξόρμηση
της ΚΕΕΡΦΑ Νοτίων με σύνθημα “Άσυλο στον
Σαϊντού και σε όλους τους πρόσφυγες” από
όλο τον κόσμο στην παρέλαση της 25ης Μάρ-

τη στον Άγιο Δημήτριο, στην οποία συμμετείχε
και ο Σαϊντού και καταχειροκροτήθηκε. Είναι
ακόμα μία απόδειξη ότι η απάνθρωπη και ρα-
τσιστική πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ βρί-
σκεται σε αντίθεση με την συντριπτική πλει-
οψηφία του κόσμου. Έτσι αναγκάστηκε τελευ-
ταία στιγμή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να
ανακοινώσει συνάντηση του Μητσοτάκη με
τον Σαϊντού το απόγευμα της Τρίτης 29/3. 

«Ο Σαϊντού, όπως οι περισσότεροι ανήλικοι
αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα, αναμετρήθηκε
με ρατσιστικά θηρία, κι όμως συνέχισε να
ονειρεύεται: επιβίωσε της βαρβαρότητας των
συνόρων, έφτασε να ξεπεράσει τις δυσκολίες
και τους αποκλεισμούς του ΥΠΑΙΘ προς χιλιά-
δες προσφυγόπουλα, κατάφερε να συνεχίσει
τη φοίτησή του, να αριστεύσει και να γίνει
“σάρκα” του σχολείου του και της γειτονιάς
του. Έχει όμως να αναμετρηθεί και με ένα βα-
θιά ρατσιστικό σύστημα ασύλου, κινδυνεύον-
τας με απέλαση», τονίζουν στο κάλεσμά τους
για τη συγκέντρωση οι εκπαιδευτικοί της
ΚΕΕΡΦΑ. «Πλάι στους εκπαιδευτικούς που αν-
τιστέκονται στα σχέδια του Υπουργείου και
της κυβέρνησης για ένα σχολείο για λίγους κι
εκλεκτούς, θα φωνάξουμε δυνατά το μήνυμα
του μεγάλου αντιπολεμικού και αντιρατσιστι-
κού συλλαλητηρίου της 19 Μάρτη: Ανοίξτε τα
σύνορα, ΟΛΑ τα προσφυγόπουλα, ΟΛΟΙ οι
πρόσφυγες είναι καλοδεχούμενοι!».

Μάνος Νικολάου
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ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μ

ΠΕΜΠΤΗ 31/3
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΤΓΥΡΟΙ Πλατεία 7μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Πλ. Λαού 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/4
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Πλ. Μερκούρη 6.30μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Πλ. Ελευθερίας 6.30μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 7μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου και Βεΐκου 7μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Πλατεία Δούρου 6μμ
Ν. ΣΜΥΡΝΗ Πλατεία ΑΒ 7μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Πεζόδρομος 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 2/4
ΚΥΨΕΛΗ Φωκίωνος Νέγρη Γερμανός 11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 12μ
ΠΑΤΗΣΙΑ Σκλαβενίτης Πατησίων 12μ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 12μ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου 12μ
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ HΣΑΠ 12μ
ΘΗΣΕΙΟ Σταθμός ΗΣΑΠ 12μ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Ματζαγριωτάκη και Θησέως 12μ
ΚΟΥΚΑΚΙ Γεωργάκη Ολυμπίου 12.30μμ
Κ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ Σκλαβενίτης 12μ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΒ Πλατεία Εθν. Αντίστασης 11.30πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 11.30πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Πλ. Βαρνάβα 12μ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 11.30πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Δημοτική Αγορά 12μ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Μουσείο ΕΑΜ Πεζόδρομος 12μ
ΙΛΙΟΝ Βιολογική Λαϊκή Πάρκο Τρίτση 12μ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 12μ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε Πετρουπόλεως 12μ
Ν. ΙΩΝΙΑ Λεωφ. Ηρακλείου 
Οργανισμός Νεότητας 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 12μ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Πλατεία Εβερεστ 12μ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος με Καραΐσκου 12μ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ Αγαλμα Λαμπράκη 11πμ
ΚΑΜΑΡΑ Σβώλου με Γούναρη 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Ξηροκρήνης 11πμ
ΤΟΥΜΠΑ Πλατεία Αγίου Θεράποντα 11πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Μινώος 11πμ
ΞΑΝΘΗ Πλατεία 11πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 1.30μμ
ΒΟΛΟΣ Πλατεία Αγ. Νικολάου 11.30πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 12μ
ΠΑΤΡΑ Πλ Γεωργίου 11.30πμ

Εξορμήσεις

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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STOP στην απέλαση του Σαϊντού

Ξεκίνησε η δίκη για την επίθεση στη Φαβέλα
Ομολόγησε ότι χτύπησε τη δικηγόρο Ελευθερία Τομπατζόγλου στην

δολοφονική επίθεση στη “Φαβέλα” ο κατηγορούμενος χρυσαυγίτης
Άκης Θεοδώρου, με επιστολή του στη δίκη που ξεκίνησε στις 22/3 στο
Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πειραιά. Η επίθεση είχε γίνει στις 25/2/2018,
ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η δίκη για την εγκληματική οργάνωση Χρυσή
Αυγή. Σε θραύσμα από κράνος που έμεινε στον χώρο βρέθηκε δακτυλι-
κό αποτύπωμα του Σωτήρη Δεβελέκου, ηγετικού στελέχους της ΧΑ και
σωματοφύλακα για χρόνια του αρχηγού Ν. Μιχαλολιάκου.

Όταν ο Δεβελέκος συνελήφθη, κάρφωσε τον Α. Θεοδώρου, λέγοντας
ότι δεν ήταν ο ίδιος στην επίθεση αλλά αυτός. Τώρα ο Θεoδώρου, ο
οποίος βρίσκεται φυγόδικος στο εξωτερικό και έστειλε επιστολή, κατέ-
φυγε σε μια άλλη συνήθη πρακτική, την αποκήρυξη της ιδεολογίας του
προκειμένου να πέσει στα μαλακά – παραδέχτηκε ωστόσο ότι αυτή η
ιδεολογία ήταν που τον έκανε να συμμετέχει σε εγκλήματα. Ο Θεοδώ-

ρου προσπάθησε να υποστηρίξει ότι ο Δεβελέκος δεν ήταν εκεί, παρά
το γεγονός ότι βρέθηκε το αποτύπωμά του.

Πρώτη κατέθεσε η Ελευθερία Τομπατζόγλου, η οποία περιέγραψε τις
φοβερές στιγμές της επίθεσης: «Είχαμε την πόρτα ανοιχτή, θα γινόταν
προγραμματισμένη εκδήλωση. Μπήκε  πρώτος ο Θεοδώρου με σκούρα
ρούχα, τον αναγνώρισα μετέπειτα. Φορούσε κράνος και χαμογελούσε. Ο
δεύτερος, μπήκε επίσης με κράνος και σιδερολοστό και ακολούθησε
πλήθος με την ίδια περιβολή. Ήταν περισσότερα από επτά άτομα και επι-
κράτησε παγωμάρα. Ξεκίνησαν να μας βρίζουν, έλεγαν “Μουνιά σήμερα
θα πεθάνετε, θα σας κάψουμε”». Όπως περιέγραψε, άναψαν καπνογόνα,
χτύπησαν πέντε άτομα, προκάλεσαν καταστροφές και αποχώρησαν μετά
από παράγγελμα λήξης φωνάζοντας “Αίμα, τιμή, Χρυσή Αυγή”.

• Η δίκη θα συνεχιστεί την 1η Απρίλη.



Την περασμένη Κυριακή, την επόμενη της
αντιπολεμικής-αντιρατσιστικής διαδήλωσης,
ολοκληρώθηκε ένα ακόμα Αντιφασιστικό
Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών, στο Θέα-
τρο ΕΜΠΡΟΣ. Τι έγινε σε αυτό το Φεστιβάλ;

Από την Τετάρτη 16/3 μέχρι την Κυριακή
20/3 πραγματοποιήθηκε ένα μεγάλο πρόγραμ-
μα από θεατρικές παραστάσεις, performances,
θεματικές συζητήσεις, συναυλίες και φυσικά τη
συμμετοχή στη διαδήλωση της 19 Μάρτη. Σκο-
πός ήταν να θιγούν μια σειρά ζητήματα: ο ρα-
τσισμός εναντίον των προσφύγων, των μετανα-
στών και των Ρομά, ο μισαναπηρισμός, ο σεξι-
σμός και η ομοφοβία, ο πόλεμος, η μάχη ενάν-
τια στους νεοναζί, οι επιπτώσεις της πανδημίας
και της κυβερνητικής της διαχείρισης. Είχε επι-
τυχία καθώς περισσότεροι από 5 χιλιάδες κό-
σμος συμμετείχαν κατά τη διάρκεια του πενθή-
μερου, δίνοντας συνειδητά το παρών σε ένα
φεστιβάλ που θέλει να ανοίξει ή να προχωρή-
σει τη συζήτηση πάνω σε αυτά τα ζητήματα
χρησιμοποιώντας τις παραστατικές τέχνες. 

Το Αντιφασιστικό Φεστιβάλ Παραστατικών
Τεχνών δεν είναι η πρώτη φορά που οργα-
νώνεται. Ποια είναι η συμβολή του όλα αυτά
τα χρόνια;

Το Φεστιβάλ ξεκίνησε σαν ιδέα το φθινόπω-
ρο του 2013 και πραγματοποιήθηκε για πρώτη
φορά τον Μάρτιο της επόμενης χρονιάς, πάλι
γύρω από την ημέρα δράσης ενάντια στο ρα-
τσισμό και τους φασίστες. Επαναλήφθηκε άλ-
λες τρεις φορές πάντα στο Θέατρο ΕΜΠΡΟΣ,
με εξαίρεση μια φορά, που κάναμε την επιλογή
να το οργανώσουμε στα Προσφυγικά της Αλε-
ξάνδρας και ήταν επίσης μια φοβερή εμπειρία.
Το φεστιβάλ μέσα σε αυτή την πορεία έγινε
πόλος έλξης από τη μια για δεκάδες καλλιτέ-
χνες, θεατρικές ομάδες, μουσικά συγκροτήμα-
τα κλπ κι από την άλλη για χιλιάδες κόσμο του
αντιφασιστικού κι αντιρατσιστικού κινήματος. 

Νομίζω ότι η εμπειρία του φεστιβάλ είναι
σημαντική και στις δυο μεριές - τον κόσμο της
τέχνης και τον κόσμο του κινήματος. Άλλωστε
ένα σκεπτικό που γέννησε το ίδιο το φεστιβάλ
ήταν ακριβώς αυτό. Πως μπορούν οι καλλιτέ-
χνες που ψάχνουν να αποκτήσουν μια κοινωνι-
κή φωνή ή να εκφραστούν πολιτικά μέσα από
το πολιτιστικό τους προϊόν, να συμμετέχουν
κάπου όπου θα συναντηθούν με τα κοινωνικά
κινήματα. Να μάθουν, αν θες κιόλας, από τα
κινήματα. Πώς οργανώνεσαι πολιτικά; Πως
συμμετέχεις στον πολιτικό λόγο ενός κινήμα-
τος; Αντίστοιχα από την άλλη μεριά ήταν ση-
μαντικό και για το κίνημα να αποκτήσει ένα
ακόμα σημαντικό εργαλείο. Δεν είναι η πρώτη
φορά που γίνεται κάτι τέτοιο. Υπάρχει αυτή η
παράδοση στο κίνημα. Από μικρός θυμάμαι,
στο Ιράν τον ένα χρόνο μετά την επανάσταση
που είχε δημοκρατία, που άνοιγε όλο αυτό.
Ότι χρειάζονται όχι μόνο συνθήματα αλλά και
τραγούδια. Να πουν τα τραγούδια τους και
τους χορούς τους οι Κούρδοι, οι Τουρκμένοι
κλπ, όλοι οι καταπιεσμένοι. Κι εδώ, θυμόμαστε
τι ρόλο έπαιξε η μουσική και το θέατρο σαν
φωνές αντίστασης στη Χούντα, ακόμα και
στον εμφύλιο. Ο πολιτισμός είναι ένα από τα
κυρίαρχα όπλα μας. 

Ένα αποτέλεσμα που μπορεί να δει κανείς
ότι συνέβη μέσα σε αυτά τα χρόνια, μέσα από
το Αντιφασιστικό Φεστιβάλ, είναι ότι μέσα από
τη μεγάλη ανταπόκριση που είχε από τον κό-
σμο, μπήκαμε στο μάτι των από πάνω. Συμβά-
λαμε ώστε να γίνει η τέχνη αυτό που λέμε ότι
θέλουμε να είναι. Επικίνδυνη.

Ο χώρος που γίνεται το Φεστιβάλ τόσα χρό-
νια δεν είναι τυχαίος. Το Ελεύθερο Αυτοδια-
χειριζόμενο Θέατρο ΕΜΠΡΟΣ δέχεται άλλη
μια επίθεση αυτές τις μέρες από τον Μπακο-
γιάννη. Ποια είναι αυτή;

Είναι φανερή η διάθεση του Μπακογιάννη
και της κυβέρνησης να καταλύσει κάθε φωνή
ελεύθερης έκφρασης κι ό,τι δεν εμπορευματο-
ποιείται με τους δικούς τους όρους. Παρότι το
ΕΜΠΡΟΣ είναι πιο γνωστό από τον Ρουβά σε
όλη την Ευρώπη. Ξέρουν τι είναι το ΕΜΠΡΟΣ

στην Ιταλία, στο Βέλγιο, στη Γερμανία, στην
Ολλανδία, στη Δανία. Τον Ρουβά δεν τον ξέ-
ρουν. Η κυβέρνηση ζει σε έναν δικό της κόσμο
όπου η τέχνη κι ο πολιτισμός δεν έχει καμία
ουσία, μετριέται σε φραγκοδίφραγκα. Κι ο,τι
δεν εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο προσπαθεί
να το καταστείλει ή να το ενσωματώσει. Το
προσπάθησε τον περασμένο Μάιο και δεν τα
κατάφερε. Ήθελε τότε μετά το στραπάτσο του
Χρυσοχοΐδη στη Νέα Σμύρνη, να τρίξει ξανά
τα δόντια της. Και τους ρεζιλέψαμε με χιλιά-
δες κόσμο που ρίξανε τους τσιμεντόλιθους
που σφράγισαν το κτίριο. 

Το ίδιο θέλουμε και τώρα. Ο Μπακογιάννης
πάει να υπογράψει μια σύμβαση παραχώρη-
σης του ΕΜΠΡΟΣ από την ΕΤΑΔ στο Δήμο
Αθηναίων και να του κάνει ανάπλαση. Ανάπλα-
ση σημαίνει κλείσιμο του Θεάτρου για τρία
χρόνια προκειμένου να γίνει ένα «σαλονάτο»
θέατρο. Το τι σήμαινε το ΕΜΠΡΟΣ ως εστία
εναλλακτικής τέχνης, ανοιχτή, ελεύθερη, αυ-
τοδιαχειριζόμενη και πρωτοπόρα θα ξεχαστεί.  

Δεν θα το επιτρέψουμε αυτό. Χρειάζεται
όλοι και όλες να σταθούμε ξανά απέναντι από
τον Μπακογιάννη και να τον αναγκάσουμε να
τα μαζέψει. Φαίνεται ότι η περίοδος ευνοεί την
αντίσταση. Η κυβέρνηση έχει όλο τον κόσμο

απέναντί της. Ακόμα και η συναυλία της Τρί-
της, από αντιπολεμική μετατρέπεται τελικά σε
αντικυβερνητική. Χρειάζεται όλο αυτό το κλίμα
να το συνδέσουμε και με την υπεράσπιση του
ΕΜΠΡΟΣ. 

Ο κόσμος της Τέχνης είδαμε την τελευταία
διετία να βγαίνει στο δρόμο ως εργαζόμενοι
με αιτήματα απέναντι στις συνέπειες που
έφερε η κυβερνητική διαχείριση της πανδη-
μίας. Ποια είναι η θέση αυτού του κόσμου εν
όψει και της πανεργατικής απεργίας στις 6
Απρίλη;

Το κίνημα του 2020 που έβγαλε τους καλλι-
τέχνες στο δρόμο, έκανε πολύ κόσμο να συνει-
δητοποιήσει και την ταξική του ταυτότητα.
Άνοιξε μια μεγάλη και μαζική συζήτηση που
έλεγε ότι οι καλλιτέχνες με τις κινητοποιήσεις
τους μπορούν να γίνουν αντιληπτοί ως κομμά-
τι μιας τάξης που έχει διεκδικήσεις. Από ένα
μεγάλο κομμάτι άνοιξε η συζήτηση και για το
ότι χρειάζεται να διεκδικήσουμε πολιτικά τα αι-
τήματά μας, όχι μόνο κλαδικοτεχνικά όπως το
λέω. Επίσης το ότι τώρα που αντιληφθήκαμε
την ταξική μας ταυτότητα, πως μπορούμε και
το ίδιο το καλλιτεχνικό προϊόν που παράγουμε
να αποκτήσει ένα τέτοιο χαρακτήρα και περιε-
χόμενο. Μέσα από αυτό το κίνημα, τα σωμα-
τεία, όπως το δικό μας το ΣΕΗ, δυνάμωσαν.
Ωστόσο από ένα σημείο και μετά η ηγεσία του
αναλώνεται σε μικροπρεπείς κλαδικοτεχνικές
λεπτομέρειες γεμάτες αντιφάσεις. 

Είμαστε σε μια περίοδο που γίνεται πόλε-
μος, η ακρίβεια έχει φτάσει στα ύψη, η κυβέρ-
νηση κάνει όλες τις επιθέσεις το σωματείο έχει
μπροστά του εκλογές κι ακόμα συζητάνε τα
ίδια με ένα χρόνο πριν. Χρειάζεται να πάμε σε
συνέλευση εκλογοαπολογιστική να ξανακινη-
τοποιήσουμε τον κόσμο μας. Να κατέβουν ξα-
νά οι συνάδελφοι/ισσες στο δρόμο. Η διάθεση
υπάρχει. Το ίδιο το ΕΜΠΡΟΣ έδειξε ότι ο κό-
σμος της Τέχνης θέλει να παλέψει. Ναι, στην
πανεργατική απεργία στις 6 Απρίλη χρειάζεται
να είναι και οι εργαζόμενοι/ες της Τέχνης. Να
συνδεθούμε στον αγώνα με τους άλλους κλά-
δους. Τους νοσοκομειακούς, τους εκπαιδευτι-
κούς, τους φοιτητές. Άλλωστε Υγεία, Παιδεία
και Πολιτισμό είναι τρία βασικά αγαθά που ξε-
πουλάνε. 
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Μεγάλο κίνημα συμπαράστασης
Ξεσηκωμός έχει σημάνει για τον κόσμο της Τέχνης -και όχι μόνο- η

νέα επίθεση του Μπακογιάννη στο Ελεύθερο Αυτοδιαχειριζόμενο
Θέατρο ΕΜΠΡΟΣ. 

Όπως καταγγέλει το ΕΜΠΡΟΣ: «Ο δήμαρχος της Αθήνας K. Μπα-
κογιάννης σχεδιάζει την εκκένωση του Ελεύθερου Αυτοδιαχειριζόμε-
νου Θεάτρου ΕΜΠΡΟΣ μέσω σύμβασης παραχώρησης του κτηρίου
από την Εταιρία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ) στον Δήμο Αθηναί-
ων. Αναγγέλλει την ανάπλαση του θεάτρου ΕΜΠΡΟΣ στα πλαίσια
των σχεδίων επέκτασης της τουριστικοποίησης του κέντρου της
Αθήνας. Οργανώνει ανάθεση σε εργολάβο έργου συντήρησης και
κλείσιμο του χώρου με τσίγκους και περίφραξη… Η σύμβαση στο
όνομα “της φύλαξης, της ασφάλειας, της τάξης και της υγιεινής του

χώρου” ετοιμάζει την αστυνομική επιχείρηση εκκένωσης ενώ προ-
αναγγέλλει και δίκες στις οποίες θα εμπλακεί και η ΕΤΑΔ!».

Εκατοντάδες καλλιτέχνες, πανεπιστημιακοί κι εργαζόμενοι/ες υπο-
γράφουν κείμενο συμπαράστασης στο ΕΜΠΡΟΣ.

Συγκέντρωση έξω από το Δημαρχείο της Αθήνας πραγματοποι-
ήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 28/3 όπου ήταν προγραμματισμένο
να συζητηθεί η σύμβαση παραχώρησης στο δημοτικό συμβούλιο.
Δεκάδες καλλιτέχνες και φίλοι/ες του ΕΜΠΡΟΣ συμμετείχαν στη
συγκέντρωση με συνθήματα και μουσικές. H σύμβαση υπερψηφίστη-
κε στο δημοτικό συμβούλιο από τις παρατάξεις του Μπακογιάννη,
του Γερουλάνου και των νεοναζί.

συνέχεια στη σελ. 19

O ηθοποιός και σκηνοθέτης Βασίλης
Κουκαλάνι μίλησε στον Στέλιο Μιχαηλί-
δη  για το Αντιφασιστικό Φεστιβάλ Πα-
ραστατικών Τεχνών, την επίθεση στο
Θέατρο ΕΜΠΡΟΣ και το κίνημα των
εργατών/ριών της Τέχνης.

ο Β. Κουκαλάνι στην αντιπολεμική - αντιρατσιστική διαδήλωση στις 19 Μάρτη.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΗ ΚΟΥΚΑΛΑΝΙ

“Το ΕΜΠΡΟΣ έδειξε ότι ο κόσμος της Τέχνης θέλει να παλέψει”
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Συμπαράσταση
στο ΕΜΠΡΟΣ
Συνέχεια από τη σελ. 18

Στην κινητοποίηση συμμετείχε και η Ανταρσία στις
γειτονιές της Αθήνας. Σε δήλωσή του ο δημοτικός της
σύμβουλος Πέτρος Κωνσταντίνου σχολιάζει ότι «Θα
μας βρουν μπροστά τους. Το ίδιο το Θέατρο ΕΜΠΡΟΣ
όπως αποφάσισε στη συνέλευσή του θα αναβαθμίσει
τις δραστηριότητές του. Από τη μεριά μας έχουμε βά-
λει την πρόταση ότι η επόμενη μεγάλη κινητοποίηση
του ΕΜΠΡΟΣ πρέπει να είναι στα πλαίσια της πανεργα-
τικής απεργίας στις 6 Απρίλη. Δεν πρέπει να κάνουμε
βήμα πίσω από τη συνέχιση της λειτουργίας του Ελεύ-
θερου Αυτοδιαχειριζόμενου Θεάτρου ΕΜΠΡΟΣ, χωρίς
αστερίσκους». 

«Θα κρατήσουμε ανοιχτό το Θέατρο ΕΜΠΡΟΣ, για
άλλη μια φορά» ξεκαθαρίζει ο Συντονισμός Εργατικής
Αντίστασης που επίσης συμμετείχε στην κινητοποίηση.
«Οι εργαζόμενοι συλλογικά και οργανωμένα θα υπερα-
σπίσουμε τον Πολιτισμό συνολικά αλλά και το Ελεύθε-
ρο Αυτοδιαχειριζόμενο Θέατρο ΕΜΠΡΟΣ. Διεκδικούμε
τα καλλιτεχνικά σωματεία (ΠΟΘΑ, ΣΕΗ, ΠΜΣ, ΣΕΧΩΧΟ
κλπ) να πρωτοστατήσουν στη μάχη για να μην κλείσει
το Θέατρο ΕΜΠΡΟΣ». 

«Το σχέδιο του Μπακογιάννη είναι καταστροφικό για
το ΕΜΠΡΟΣ» δήλωσε κατά τη διάρκεια της συγκέντρω-
σης ο σκηνοθέτης και ποιητής Τάσος Σαγρής. «Για πά-
νω από 10 χρόνια στο ΕΜΠΡΟΣ πάνω από 2.000 καλλι-
τέχνες έχουν παρουσιάσει τη δουλειά τους. Πρέπει να
αναγνωριστεί ο κοινωφελής χαρακτήρας του ΕΜΠΡΟΣ
με τον τρόπο λειτουργίας που ισχύει. Ένας αυτοοργα-
νωμένος χώρος ανοιχτός στους πάντες. Πολλοί
νέοι/εες που τελειώνουν τις σχολές θεάτρου κάνουν τις
πρώτες παραγωγές στο ΕΜΠΡΟΣ. Η συμβολή του έχει
αναγνωριστεί διεθνώς. Ο ίδιος ο καλλιτεχνικός διευθυν-
τής του Volksbuhne, του σπουδαιότερου ίσως πειραμα-
τικού θεάτρου στον κόσμο, έστειλε επιστολή στη Μεν-
δώνη και τον Μπακογιάννη, ότι δεν μπορεί να σταματή-
σει το εγχείρημα του ΕΜΠΡΟΣ γιατί αποτελεί ένα οργα-
νικό περιβάλλον μέσα από το οποίο παράγεται η σύγ-
χρονη τέχνη στην Ευρώπη».

Ξεκίνησε η δίκη
Φιλιππίδη

Ξεκίνησαν κεκλεισμένων των θυρών οι καταθέσεις των
θυμάτων στη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη. Μετά από

αίτημα των δυο από τις τρεις καταγγέλλουσες, και παρά
την αντίθετη άποψη της εισαγγελέως, το δικαστήριο έκα-
νε δεκτό το αίτημα με το σκεπτικό ότι έτσι τα θύματα θα
μπορέσουν να μιλήσουν με περισσότερη ασφάλεια. 

Ο συνήγορος της δεύτερης καταγγέλλουσας Σ. Ζαλού-
στρος ωστόσο διαφώνησε με το αίτημα τονίζοντας: “είναι
μια δίκη που αφορά όλους μας, που αφορά τη θέση της
γυναίκας στον εργασιακό χώρο και αφορά και στο κίνημα
metoo”.

Ο Πέτρος Φιλιππίδης δικάζεται για έναν βιασμό και δυο
απόπειρες βιασμού. Μάρτυρες στη δίκη έχουν κληθεί
γνωστές ηθοποιοί που επίσης τον έχουν καταγγείλει αλ-
λά τα αδικήματα έχουν παραγραφεί. Οι καταγγελίες που
οδήγησαν στη δίωξη του Φιλιππίδη έγιναν στο ΣΕΗ, το
οποίο στη συνέχεια παρέδωσε τα στοιχεία στον εισαγγε-
λέα. Ο Φιλιππίδης είναι προφυλακισμένος από τον περα-
σμένο Ιούλιο. Η δίκη Φιλιππίδη, μια ακόμη πολύκροτη δί-
κη του ελληνικού #metoo, συνεχίζεται την 1η Απρίλη, την
ίδια ημέρα με τη δίκη Λιγνάδη.

Οι δυο τελευταίες απολογίες ανα-
μένονται στη 15η δικάσιμο της δί-
κης για τη δολοφονία του Ζακ

Κωστόπουλου στις 4 Απρίλη. Οι απολο-
γίες των τεσσάρων πρώτων κατηγορού-
μενων προκάλεσαν σοκ σε όλο τον κό-
σμο που παρακολουθεί τη δίκη, τόσο για
τις φοβερές αντιφάσεις τους, όσο και για
την παντελή έλλειψη μεταμέλειας.

Πέρα από την υποκριτική διατύπωση
μιας κάποιας λύπης για τον θάνατο του
Ζακ, κανένας από τους κατηγορούμε-
νους δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να ζητή-
σει συγγνώμη στην οικογένεια του ακτιβι-
στή. Κανένας δεν αναγνωρίζει στον εαυ-
τό του την παραμικρή ευθύνη που ο Ζακ
έχασε τη ζωή του, καθώς και οι τέσσερις
ισχυρίστηκαν ότι όλα έγιναν με ευθύνη
του θύματος.

Αντίθετα, και οι τέσσερις ένιωσαν την
ανάγκη να δικαιολογήσουν τις πράξεις
τους, στο τώρα, 3,5 χρόνια μετά, ακόμη
και στο φως της τραγικής εξέλιξης της
επίθεσης σε βάρος του Κωστόπουλου.
“Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας απαντήσω”
είπε ο κοσμηματοπώλης όταν ρωτήθηκε
αν σήμερα θα έπραττε διαφορετικά. Σε
συνδυασμό με τις εξηγήσεις του για τα
κίνητρά του (“ήθελα να δω αν έκλεψε”,
“δεν είναι μικρό πράγμα να σου κάνουν
ζημιές στο μαγαζί”) αυτή η απάντηση εί-
ναι ένα ηχηρό “όχι”. Δεν θα έκανε διαφο-
ρετικά σήμερα.

“Το έκανα για να προστατεύσω τον ίδιο
μου τον εαυτό και τους συνανθρώπους
μου”, είπε αντίστοιχα ο μεσίτης, ενώ σε
άλλο σημείο τόνισε ανερυθρίαστα ότι
έδρασε “ενστικτωδώς”. “Αν ήθελα να τον
χτυπήσω θα συνέχιζα, αλλά δεν το έκα-
να”, τόλμησε να πει μέσα στο δικαστήριο
που τον έχει δει σε βίντεο να ρίχνει εννέα
(!) κλωτσιές στο κεφάλι του Ζακ ενώ είναι
πεσμένος κάτω! Ο Θ. Χορταριάς είναι
αμετανόητος, κάτι που δείχνει όχι μόνο η
απολογία του, αλλά και όλη η δημόσια
δράση του μετά τη δολοφονία. Οι τραμ-
πουκισμοί σε βάρος δημοσιογράφων, τα
γραφόμενά του στο twitter, η στοχοποί-
ηση προσώπων που ασχολούνται με την
υπόθεση και ενέδρες σε βάρος τους.

“Τον προστατέψαμε”, είπε ο κατηγο-
ρούμενος αστυνομικός Ρουσάκος, χωρίς
να ντρέπεται να πει κάτι τέτοιο ενώπιον
μιας κοινωνίας που τον είδε να περνάει
χειροπέδες σε ένα άψυχο σώμα! Και για
να διαλυθεί η παραμικρή αμφιβολία αν
βρίσκει κάτι λάθος στη φονική κακοποί-
ηση ενός ήδη βαριά τραυματισμένου θύ-
ματος επίθεσης, πρόσθεσε αργότερα:
“Και να μας το είχαν πει ότι συμβαίνει κά-
τι στην υγεία του, πάλι έτσι θα αντιδρού-
σαμε”.

Έχοντας δει από κοντά τον Ζακ να ξε-
ψυχάει, αλλά έχοντας δει και εκ των
υστέρων όλα τα στοιχεία που αποδει-
κνύουν ότι ο Ζακ ήταν το θύμα στο περι-

στατικό της Γλάδστωνος, ο δεύτερος
αστυνομικός Σεφέρης, επιμένει τριάμιση
χρόνια μετά: “Από την ώρα που σηκώθη-
κε με το γυαλί ήταν επικίδυνος”.

Η μητέρα του Ζακ έχει δηλώσει σε συ-
νέντευξή της στην ΕφΣυν: “Μόνο ένας
ανάλγητος και κοινωνιοπαθής θα σκότω-
νε και δεν θα ένιωθε καμία τύψη, δεν θα
αισθανόταν ότι έκανε κάτι κακό. Κι αυτό
τους κατατάσσει στα χειρότερα και πιο
επικίνδυνα πλάσματα πάνω στη Γη. Αν το
κράτος και η Δικαιοσύνη δεν τους σταμα-
τήσουν, αν δεν εξαντλήσουν τα περιθώ-
ρια τιμωρίας, οι άνθρωποι αυτοί θα συνε-
χίσουν να κάνουν εγκλήματα και να καλύ-
πτουν τις πράξεις τους με όποιον τρόπο
μπορούν”.

Η οικογένεια Κωστόπουλου έχει ζητή-
σει, ήδη από την έκδοση του βουλεύμα-
τος, τη μετατροπή της κατηγορίας από
θανατηφόρα σωματική βλάβη σε ανθρω-
ποκτονία. Τα στοιχεία της δίκης έδειξαν
ότι και οι έξι κατηγορούμενοι αντιλαμβά-
νονταν ότι οδηγούν τον Ζακ στον θάνατο.
Και πράγματι, ο Ζακ μπήκε στο ασθενοφό-
ρο χωρίς σφυγμό και αναπνοή, λίγα μόλις
λεπτά μετά την έναρξη της επίθεσης. Εί-
ναι πραγματική πρόκληση να προσπαθούν
οι κατηγορούμενοι να πείσουν για το αντί-
θετο, όπως είναι πρόκληση να δικάζονται
για θανατηφόρα σωματική βλάβη.

Το αίτημα “αλλαγή κατηγορίας τώρα”
έχει γίνει κεντρικό τις τελευταίες μέρες
και είναι η μάχη που δίνει το κίνημα για
να δικαιωθεί ο Ζακ. Οι φοιτητικοί σύλλο-
γοι και τα σωματεία που έχουν ήδη πάρει
θέση για το έγκλημα αυτό μπορούν να
αναδείξουν και να μαζικοποιήσουν αυτό
το δίκαιο αίτημα. Είναι η μάχη για το ποια
είναι η αξία της ανθρώπινης ζωής, αλλά
και η μάχη να σπάσει η κάλυψη σε αυτό-
κλητους “τιμωρούς”, είτε φορούν στολές
είτε όχι.

Αφροδίτη Φράγκου

• Εκδήλωση – συζήτηση πραγματοποιεί η
Πρωτοβουλία Κατοίκων Εξαρχείων την
Παρασκευή 1 Απρίλη, 8μμ, στην Καλλι-
δρομίου 50. Θα μιλήσουν: η δικηγόρος
της οικογένειας του Ζακ, Άννυ Παπαρού-
σου, η δικηγόρος και μέλος του παρατη-
ρητηρίου της δίκης ZackieOh Justice
Watch, Δάφνη Καραγιάννη και το μέλος
της πρωτοβουλίας Justice4ZakZackie,
Ζωή Κόκαλου. Την εκδήλωση θα πλαισιώ-
σουν με τραγούδια η Χορωδία Εξαρχεί-
ων, οι Οιστρογόνες και μέλη της Ανοι-
χτής Ορχήστρας. Θα ακολουθήσει stand
up comedy show με την συμμετοχή των
καλλιτεχνών: Γιώργος Αλεβίζος, Κων-
σταντίνα Δαούτη, Κωνσταντίνος Capitano
Μπιτσάκος, Οδεττη Κουγέα, Μαρία Κου-
φομανωλη, Κώστας Κρύος, Άγγελος Κυ-
ριακίδης, Έμιλυ Ντάνου.

Η ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ ΤΟΥ ΖΑΚ

Είναι ώρα να αλλάξει 
η κατηγορία σε ανθρωποκτονία

Η Πρωτοβουλία “στη φυλακή οι δολοφόνοι
της Zackie-Οh” στην απεργιακή 8 Μάρτη.
Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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