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Για την συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων, για το
99%, για τους εργάτες και τους φτωχούς, ο πόλεμος ση-
μαίνει καταστροφή. Αλλά δεν ισχύει το ίδιο για το 1%

στην κορυφή της κοινωνίας, για τους πλούσιους και τους ισχυ-
ρούς.

Την Δευτέρα η ExxonMobil ανακοίνωσε την πρώτη της εκτί-
μηση για τα κέρδη της στο πρώτο τρίμηνο του έτους: 11 δισε-
κατομμύρια δολάρια, 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότε-
ρα από το ήδη «εκπληκτικό» αποτέλεσμα του τελευταίου τριμή-
νου του 2021, το καλύτερο αποτέλεσμα από το 2008 μέχρι σή-
μερα. Την Τετάρτη ο Ντάρελ Γουντς, το αφεντικό της Exxon-
Mobil αναμένεται να παρουσιαστεί μαζί με τους προέδρους των
άλλων μεγάλων πολυεθνικών του πετρελαίου, της Chevron, της
BP, της Shell και των «αδελφών» τους ενώπιον μιας εξεταστι-
κής επιτροπής της αμερικανικής βουλής για να «απολογηθεί»
για τις τιμές των καυσίμων, που έχουν σπάσει κάθε ρεκόρ από
τότε που άρχισε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Η μετοχή της Ex-
xonMobil έχει ανέβει 30% από τις αρχές του έτους, τα μερίσμα-
τα έχουν απογειωθεί και οι επενδυτές πανηγυρίζουν.  

Με πρόσχημα τον πόλεμο και την ακρίβεια η κυβέρνηση του
Τζο Μπάιντεν έχει πετάξει στο καλάθι των αχρήστων όλες της
τις υποσχέσεις για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής
και την μετάβαση σε καθαρές, ανακυκλώσιμες μορφές ενέργει-
ας. Την περασμένη εβδομάδα ο Μπάιντεν ανακοίνωσε την από-
φαση του να ανοίξει τα «στρατηγικά αποθέματα» των ΗΠΑ και
να διοχετεύσει 180 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στην αγο-
ρά μέσα στο επόμενο εξάμηνο με στόχο την πτώση των τιμών.

Τα «στρατηγικά αποθέματα» έχουν σαν στόχο να μπορούν,

σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, να καλύψουν τις ενεργειακές
εισαγωγές της χώρας για τρεις περίπου μήνες. Η κυβέρνηση
σκοπεύει να αρχίσει να αποκαθιστά τα αποθέματα από τα τέλη
του χρόνου, όπου ευελπιστεί ότι θα έχει αποκατασταθεί η ροή.
Ο Λευκός Οίκος υπολογίζει ότι θα πληρώσει για την αναπλήρω-
ση περίπου 80 δολάρια ανά βαρέλι. Σήμερα η τιμή του πετρε-
λαίου βρίσκεται στα 108 δολάρια/βαρέλι.

Στην πραγματικότητα, όμως, η κερδισμένη από το άνοιγμα
των στρατηγικών αποθεμάτων θα είναι η ίδια η αμερικανική βιο-
μηχανία πετρελαίου. Τα 80 δολάρια/βαρέλι που «υποσχέθηκε»
ο Μπάιντεν είναι περισσότερα από την τιμή που εκτιμούν οι
αγορές ότι θα έχει το πετρέλαιο στο τέλος του εξαμήνου. Η
ίδια η προοπτική της επαναγοράς είναι μια τεράστια ευκαιρία
για τις εταιρίες που κρατάει τα βιβλία των παραγγελιών τους
γεμάτα και τις βοηθάει, με αυτόν τον τρόπο, να κρατάνε τις τι-
μές ψηλά.

Ταυτόχρονα ο Λευκός Οίκος άναψε το πράσινο φως στις
εταιρίες για την ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη της «σχιστολιθι-
κής εξόρυξης» - της πιο βρώμικης, από οικολογική άποψη, με-

θόδου άντλησης υδρογονανθράκων από τη γη. Ο Μπάιντεν
«απείλησε» να τους αφαιρέσει τις άδειες εξόρυξης από τα δη-
μόσια εδάφη που τους έχουν παραχωρηθεί αν δεν τις αξιοποι-
ήσουν άμεσα. 

Οι ΗΠΑ παράγουν αυτή τη στιγμή 11,6 εκατομμύρια βαρέλια
πετρέλαιο κάθε μέρα. Ο στόχος είναι να φτάσουν στα 13 εκα-
τομμύρια βαρέλια/ημέρα (στα προ πανδημίας επίπεδα) μέσα
στο επόμενο εξάμηνο. 

Με την αύξηση των σχιστολιθικών εξορύξεων και την επέκτα-
ση της παραγωγής στην αμερικανική ήπειρο (η ExxorMobil έχει
ξεκινήσει μια επένδυση 10 δις δολαρίων στην Γουϊάνα) οι ΗΠΑ
προσπαθούν να μετατραπούν σε «παγκόσμιο ρυθμιστή» της τι-
μής της ενέργειας – έναν ρόλο που παίζουν αυτή τη στιγμή κύ-
ρια η Σαουδική Αραβία, τα Αραβικά Εμιράτα και οι άλλες πετρε-
λαιοπαραγωγές χώρες του κόλπου. Η Σαουδική Αραβία και τα
Εμιράτα είναι παραδοσιακά στενοί σύμμαχοι των ΗΠΑ και
έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν άμεσα το κενό που δημιουρ-
γούν οι κυρώσεις ενάντια στη Ρωσία. Και οι δυο χώρες, όμως,
ουσιαστικά αρνήθηκαν να αυξήσουν την παραγωγή τους. Εν
μέρει αυτό οφείλεται στις ψυχρές σχέσεις που έχουν οι κυβερ-
νήσεις τους με την κυβέρνηση του Μπάιντεν – που είχε χαρα-
κτηρίσει «κράτος παρία» την Σαουδική Αραβία μετά την δολο-
φονία του Κασόγκι.  

Σε κάθε περίπτωση, όμως, είναι ένα ακόμα σημάδι της δυ-
σκολίας που έχουν πλέον οι ΗΠΑ, ένας ιμπεριαλισμός σε καθο-
δική πορεία, να επιβάλουν τα συμφέροντά τους πάνω στον
πλανήτη. 

Σωτήρης Κοντογιάννης
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Ο οικονομικός πόλεμος είναι ήδη παγκόσμιος

Οι πολυεθνικές
της ενέργειας
κάνουν πάρτυ

Ο πόλεμος στην Ουκρανία βάζει σε δοκι-
μασία όλες τις δομές του παγκόσμιου
καπιταλισμού. Ταυτόχρονα επιταχύνει

τις διαδικασίες αλλαγής που έχουν ήδη ξεκινή-
σει παλαιότερα. Ένα από τα πιο διαδεδομένα
ερωτήματα αυτών των ημερών είναι αν ο πόλε-
μος θα υπονομεύσει ή όχι την κυριαρχία του
αμερικανικού δολαρίου. Αυτό το ερώτημα έχει
στοιχειώσει αυτό που ο ιστορικός της οικονο-
μίας Άνταμ Τουζ ονομάζει «προσανατολισμένη
προς το μέλλον Οικονομική (Επιστημονική)
Φαντασία».

Τυπικά, η υπόθεση αυτή, μπορεί να μοιάζει
παράδοξη: οι ΗΠΑ με τη βοήθεια της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, χρησιμοποιούν σήμερα την
κυριαρχία τους πάνω στο παγκόσμιο χρηματο-
πιστωτικό σύστημα για να χτυπήσουν τη Ρω-
σία όσο πιο σκληρά γίνεται και ειδικά για να
μπλοκάρουν την πρόσβαση της Κεντρικής
Τράπεζας της Ρωσίας στα τεράστια συναλλαγ-
ματικά της αποθέματα.

Αλλά η προοπτική της εξασθένησης του δο-
λαρίου προέρχεται ακριβώς από την αντίδραση
απέναντι σε αυτές τις οικονομικές κυρώσεις.
Καταρχάς, οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν ολοένα και
συχνότερα κυρώσεις για να πιέζουν καθεστώτα
που δεν τους αρέσουν. Το Γραφείο  Ελέγχου
Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων διαχειριζόταν,
πριν ακόμα αρχίσει ο πόλεμος αυτός, κυρώσεις
ενάντια σε 11 χιλιάδες οργανώσεις και άτομα.
Επόμενο είναι να αρχίσουν οι χώρες να ψά-
χνουν εναλλακτικές λύσεις απέναντι στο δολά-
ριο για να πάψουν να είναι τόσο ευάλωτες. Η
Κίνα προπαγανδίζει εδώ και πολύ καιρό για τη
δημιουργία μιας τέτοιας εναλλακτικής λύσης. 

Δεύτερον, οι προσπάθειες της Ρωσίας να
παρακάμψει τις κυρώσεις μπορούν να συντεί-
νουν στο να δημιουργηθεί αυτή η εναλλακτική. 

Γράφει ο Άλεξ Καλλίνικος

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει απευθυνθεί στον
πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνκγ για οικονομική
και στρατιωτική βοήθεια. Και βλέπουμε ήδη
της εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου προς την
Κίνα να αυξάνουν. 

Το αυξανόμενο εμπόριο ανάμεσα στις δυο
χώρες θα πραγματοποιηθεί, αναγκαστικά, με
το κινεζικό νόμισμα, το ρενμίνμπι. Αυτή η εξέ-
λιξη θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την αρχή
μιας νέας εποχής όπου το ρενμίνμπι θα παίζει
πολύ μεγαλύτερο ρόλο στο διεθνές  νομισμα-
τικό σύστημα. 

Καθόλου τυχαία, μια μελέτη που δημοσιεύ-
θηκε πριν λίγες μέρες από το Διεθνές Νομι-
σματικό Ταμείο επισημαίνει αυτό οι συντάκτες
του ονομάζουν «αφανή διάβρωση της κυριαρ-
χίας του δολαρίου». Το μερίδιο του δολαρίου
στα συναλλαγματικά αποθέματα των κεντρι-
κών τραπεζών έχει μειωθεί, σύμφωνα με τη με-

λέτη, από το 71% το 1999 στο 59% το 2021.
Ο μεγάλος κερδισμένος από αυτήν την πτώ-

ση δεν ήταν, όμως, το ρενμίνμπι. Ήταν άλλα
«μη παραδοσιακά αποθεματικά νομίσματα»,
κύρια τα δολάρια του Καναδά και της Αυστρα-
λίας, το γουόν της Νότιας Κορέας και η κορώ-
να της Σουηδίας. 

Όπως επισημαίνει ο Τουζ, αυτά τα νομίσμα-
τα ανήκουν στο «χρηματοπιστωτικό σύστημα
ασφαλείας» των ΗΠΑ. Οι κεντρικές τους τρά-
πεζες είναι δεμένες με την Federal Reserve
(Fed), την αμερικανική κεντρική τράπεζα, μέσα
από τις συμφωνίες ανταλλαγής ρευστότητας
που υπέγραψαν μετά την παγκόσμια χρηματο-
πιστωτική κρίση. Αυτές οι συμφωνίες επιτρέ-
πουν στην Fed να τροφοδοτεί με δολάρια τις
κεντρικές αυτές τράπεζες σε στιγμές πανικού.
Με αυτόν τον τρόπο λειτουργούν, με τα λόγια
του Τουζ, σαν «εξωτερικά υποστυλώματα» του
συστήματος του δολαρίου.

Το παράδειγμα των συμφωνιών ανταλλαγής
ρευστότητας δείχνει γιατί εξακολουθεί να είναι
τόσο σημαντικό το δολάριο σήμερα. Οι τράπε-
ζες και οι εμπορικές επιχειρήσεις εξαρτώνται
από τη δυνατότητά τους να δανείζονται από
τις διεθνείς αγορές. Οι αγορές αυτές, όμως,
λειτουργούν κύρια σε δολάρια. 

Οι ΗΠΑ είναι ταυτόχρονα και ο προμηθευ-
τής των ασφαλέστερων χρεογράφων στον κό-
σμο, των Ομολόγων του Αμερικανικού Δημοσί-
ου. Όποτε παγώνουν οι χρηματοπιστωτικές
αγορές -όπως έγινε στο κραχ που ακολούθησε
την κατάρρευση της Λήμαν Μπράδερς το 2008
ή στην αρχή της πανδημίας τον Μάρτιο του
2020 (όταν ακόμα και τα αμερικανικά ομόλογα
έπεσαν)- η Fed επεμβαίνει για να πλημμυρίσει
τις αγορές με δολάρια. 

Τα τελευταία χρόνια, αντανακλώντας τον τε-

ράστιο ρόλο που έχει αποκτήσει τη Κίνα στο
διεθνές εμπόριο, έχει αρχίσει να διογκώνεται ο
διεθνής δανεισμός σε ρενμίνμπι. Η κινεζική κυ-
βέρνηση, όμως, επιβάλλει, κάτω από τον φόβο
της απώλειας του ελέγχου πάνω τους, περιο-
ρισμούς στην εμπλοκή των κινεζικών επιχειρή-
σεων στις διεθνείς. Για να αρχίσουν οι κινεζι-
κές χρηματαγορές να ανταγωνίζονται πραγμα-
τικά τις αμερικανικές θα πρέπει η κινεζική κυ-
βέρνηση να κάνει πολύ πιο εύκολη την εισαγω-
γή και εξαγωγή κεφαλαίων από την Κίνα από
ότι είναι σήμερα.

Αυτό που κατά πάσα πιθανότητα θα δούμε
στο άμεσο μέλλον θα είναι ο κατακερματισμός
του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήμα-
τος. Η Κίνα έχει συμφέρον να ενθαρρύνει το
εμπόριο και τις επενδύσεις σε ρενμπίνμπι όχι
απλά για να βοηθήσει τους συμμάχους της σαν
Ρωσία αλλά σαν ένα μέτρο αυτοπροστασίας
απέναντι σε μια ενδεχόμενη επιβολή κυρώσεων
από την Ουάσιγκτον εναντίον της. Οι ειδικοί
διαφωνούν για το πόσο καταστροφικός θα
μπορούσε να γίνει για την οικονομία αυτός ο
κατακερματισμός. Ο ιστορικός της οικονομίας
Μπάρι Άιχενγκριν, που συνυπογράφει ανάμεσα
σε άλλους και τη μελέτη του ΔΝΤ «θυμίζει»
εδώ και πολύ καιρό ότι η παγκόσμια οικονομία
έχει λειτουργήσει στο παρελθόν θαυμάσια με
περισσότερα από ένα αποθεματικά νομίσματα.

Η περίοδος της κυριαρχίας του δολαρίου
όμως απέχει ακόμα πολύ από το να έχει πα-
ρέλθει -ιδιαίτερα όταν οι ΗΠΑ μπορούν να
υπολογίζουν και στην υποστήριξη της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, όπως γίνεται στην περίπτωση
της Ουκρανίας. Ζούμε σε μια εποχή οξυμένων
ενδοϊμπαριαλιστικών ανταγωνισμών. Αλλά με-
ρικές αυτοκρατορίες είναι πιο ισχυρές από τις
άλλες. 
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Στην αρχή είχα όλων των ειδών τις αμφι-
βολίες, όχι μόνο για το Σοσιαλιστικό Ερ-

γατικό Κόμμα, αλλά κυρίως για αυτή την «πε-
ρίεργη» εφημερίδα που ονομάζεται ΕΡΓΑΤΙ-
ΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ. 

Ταυτόχρονα όμως μου κίνησε το ενδιαφέ-
ρον, κι έτσι μίλησα με τους άντρες και τις γυ-
ναίκες που πουλάνε αυτή την εφημερίδα
στους δρόμους. Πέρασα πολλές ώρες να μι-
λώ μαζί τους. Έτσι συνειδητοποίησα ότι όλες
οι αμφιβολίες μου, ήταν στην πραγματικότη-
τα απλές προκαταλήψεις. Όπως συμβαίνει
με πολύ κόσμο που δεν εμπιστεύεται την
«παραδοσιακή» πολιτική πλέον και είναι κα-
χύποπτος στην αρχή. 

Άρχισα να διαβάζω την εφημερίδα συστη-
ματικά και να γνωρίζω περισσότερο το ΣΕΚ.
Το συμπέρασμα είναι πως αυτή η εφημερίδα
μιλάει για όλα όσα ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ μετράνε.
Και ταυτόχρονα, το ΣΕΚ και η ΚΕΕΡΦΑ κά-
νουν όλα όσα τα παραδοσιακά κόμματα του
κοινοβουλίου ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ.

Το ΣΕΚ, η εφημερίδα Εργατική Αλληλεγ-
γύη και η ΚΕΕΡΦΑ είναι τα πιο σημαντικά ελ-
ληνικά κινήματα που έστειλαν τη Χρυσή Αυ-
γή στη φυλακή και εκτός κοινοβουλίου. Είναι
τα μόνα κινήματα που στηρίζουν χωρίς
όρους ΟΛΟΥΣ τους πρόσφυγες.

Τόσοι πολλοί καταπληκτικοί πολίτες που
δουλεύουν για αυτή την εφημερίδα, χωρίς
χορηγούς και χρηματοδοτήσεις, για να στη-
ρίξουν τους αγώνες των ντόπιων εργατών
αλλά και όλων των προσφύγων.

Σας καλώ όλους και όλες να στηρίξουμε
αυτή την προσπάθεια. Πρέπει να τελειώνου-
με με τη φρίκη της κυβέρνησης ΝΔ-Μητσο-
τάκη. Συστρατευθείτε μαζί μου, απέναντι στα
ψέματα αυτής της κυβέρνησης σε σχέση με
τα βάρβαρα pushbacks προσφύγων που ορ-
γανώνει. Απέναντι στα ψέματα της κυβέρνη-
σης σχετικά με την Ελευθερία του Τύπου,
απέναντι σε όλα της τα ψέματα.

Ενισχύστε την ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ.

Η Ολλανδή δημοσιογράφος 
με το κόκκινο καπέλο,

Ingeborg Beugel

Υπάρχουν εφημερίδες που στέκονται στο
πλευρό της εργατικής τάξης, μια από αυ-

τές είναι και η Εργατική Αλληλεγγύη, μια εφη-
μερίδα που κάνει τίμιο αγώνα μαζί με όλους
τους εργαζομένους, συμμετέχει σε κάθε κινη-
τοποίηση που γίνεται από κάθε συνδικάτο και
αναδεικνύει τα προβλήματα από κάθε χώρο
δουλειάς. 

Έτσι και στον δικό μας αγώνα που δίνουμε
εδώ και 30 μήνες για να κρατήσουμε την ΛΑΡ-
ΚΟ ανοιχτή, η Εργατική Αλληλεγγύη έχει στα-
θεί δίπλα μας σε κάθε κινητοποίηση που έχει
γίνει, με ρεπορτάζ και συνεντεύξεις από εργα-
ζόμενους καταδεικνύει το άγχος και την αβε-
βαιότητα που προκαλούν οι κυβερνήσεις του
κεφαλαίου στην εργατική τάξη. Γι αυτό πρέπει
να συνεχίσει να τυπώνεται, τέτοιες φωνές δεν
πρέπει μόνο να υπάρχουν αλλά και να δυναμώ-
νουν, επιβάλλεται να συνεχίσει να δίνει τον
αγώνα της για να ανατραπεί το σύστημα.

Νίκος Ρήννας, 
ΛΑΡΚΟ - Συνδικάτο Μετάλλου Φθιώτιδας

Είμαι νοσηλεύτρια στη βραχεία παθολογική του
Γεννηματά, η οποία τα τελευταία δύο χρόνια εί-

ναι κλινική covid. Στο δεύτερο έτος μου στη δουλειά
διάβασα πρώτη φορά την Εργατική Αλληλεγγύη. Και
είδα ότι αυτά που έγραφε ήταν βασικά προβλήματα
που αντιμετώπιζε ο κόσμος και που όμως δεν τα
άκουγες ποτέ στα κανάλια και στο ραδιόφωνο. Έτσι,
ξεκίνησα να τη διαβάζω συστηματικά. Και παρ’όλο
που δεν είχα ασχοληθεί με τα συνδικαλιστικά παλιό-
τερα, έβλεπα ότι αυτά που γράφει είναι αυτά που
νιώθω κι εγώ. Ότι συμφωνούσα απόλυτα. 

Το ότι περισσότεροι συνάδελφοι διαβάζουν πλέ-
ον την εφημερίδα, έχει αποδειχτεί ότι μπορεί να
φέρει περισσότερους και στους αγώνες, όπως έκα-
νε και με εμένα!

Είναι λοιπόν μια απαραίτητη φωνή για να ενημε-
ρωνόμαστε, να έχουμε όπλα απέναντι στα ψέματα
της κυβέρνησης, στο ρατσισμό, την απαξίωση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι χρήσιμη γιατί δίνει
την εικόνα τόσων πολλών και όμορφων αγώνων
που δίνει ο κόσμος. Για όλους αυτούς τους λό-
γους, αξίζει να την ενισχύσουμε όλοι και όλες και
να τη διαβάζουμε συστηματικά!

Μαρία Μπακούση, 
νοσηλεύτρια Νοσοκομείο Γεννηματά

Από την πρώτη στιγμή που μας κήρυ-
ξε τον πόλεμο η ENERGEAN στα Πε-

τρέλαια Καβάλας, η εφημερίδα Εργατική
Αλληλεγγύη στάθηκε δίπλα μας με έναν
αξιοσέβαστο ανιδιοτελή τρόπο. 

Θέλησε να κάνει γνωστό τον αγώνα
μας στους πολίτες όλης της χώρας και
βοήθησε να ακουστούν τα επιχειρήματα
του σωματείου μας ενάντια στον φραγμό
που μας έβαλαν τα συστημικά ΜΜΕ. Στά-
θηκε δίπλα μας και κάλυψε όλες τις εκ-
φάνσεις των μαχών που δίναμε, από την
εισβολή των ΜΑΤ και τις συλλήψεις μας
μέχρι τις κινητοποιήσεις μας με έναν
συγκινητικό τρόπο. Απέδειξε πόσο ση-
μαντικό είναι να υπάρχουν τέτοιες φωνές
για να βοηθούν τους εργαζόμενους στις
διεκδικήσεις και τους αγώνες τους. Για
να υπάρχουν, χρειάζεται να τις στηρίξου-
με όλοι και όλες.

Μανώλης Κελαϊδάκης,
πρόεδρος σωματείου 

εργαζομένων Kavala Oil

Ξεκινάμε την οικονομική εξόρμηση της
εφημερίδας Εργατική Αλληλεγγύη με
στόχο 50.000 ευρώ. 

Για να δυναμώσουμε τις απεργίες και τις μά-
χες του εργατικού κινήματος και να τελειώσου-
με με την θανατερή κυβέρνηση της Νέας Δημο-
κρατίας που σπάει τα τραγικά ρεκόρ με γορ-
γούς ρυθμούς. Ο πληθωρισμός τρέχει με τον
μεγαλύτερο ρυθμό, την ώρα που ο Μητσοτάκης
και ο Χατζηδάκης απελευθερώνουν τις αγορές
και ανάβουν το πράσινο φως για την μεγαλύτε-
ρη κερδοσκοπία των πλούσιων φίλων τους.

Για να τσακίσουμε την κυβέρνηση που πνίγει
πρόσφυγες στο Αιγαίο και στα κολαστήρια
στρατόπεδα φυλακές, για να τελειώνουμε με
τον σεξισμό και τις διακρίσεις. Για να ανατρέ-
ψουμε τον καπιταλισμό που καταστρέφει το πε-
ριβάλλον και τις ζωές μας. 

Η πάλη για να ανατρέψουμε αυτή την κυβέρ-
νηση είναι αγώνας αντικαπιταλιστικός για να
ανοίξουμε την προοπτική του ελέγχου της κοι-
νωνίας από αυτούς που παράγουν τον πλούτο,
τους εργάτες και τις εργάτριες.

Ενισχύστε την Εργατική Αλληλεγγύη για την
νίκη των αγώνων μας.

Ηεφημερίδα που καταφθάνει στο χώρο μας από νέους μαχητές κάθε Τετάρτη. Η έκ-
δοση του φύλλου έχει κατά τη γνώμη μου, πέρα από την ενημέρωση για κάθε κίνη-

μα που διεκδικεί μια διαφορετική κοινωνία, σαν απώτερο σκοπό την δημιουργία συσπει-
ρώσεων για την εξυπηρέτηση μιας νέας πολιτικής θεώρησης. Διαφορετικές κοινωνικές
ομάδες έρχονται σε επαφή, και με την συμβολή των σωματείων βάσης οργανώνονται κι-
νήματα διεκδίκησης παράλληλα σε εργασιακό και σε πολιτικό επίπεδο. 

Η απήχηση της Εργατικής Αλληλεγγύης φαίνεται ξεκάθαρα και από την ενόχληση που
προκαλεί στις εξουσίες. Μέσα από την εβδομαδιαία παρουσία της μπορούμε να γνωρί-
ζουμε τις νέες ελπιδοφόρες αλλαγές που συμβαίνουν εντός και εκτός Ελλάδος, να συ-
νειδητοποιούμε την κοινή μας ανάγκη να διεκδικήσουμε ένα δικαιότερο παρόν και μέλ-
λον, έχοντας καθαρή ταξική συνείδηση. 

Αγγελική Γεωργούλη, μέλος Δ.Σ Συλλόγου Εργαζομένων Αγίου Σάββα

ΗΕργατική Αλληλεγγύη είναι αναπόσπαστο κομμάτι του κινήματος. Επηρεάζει
και επηρεάζεται από αυτό. Είναι το κύριο μέσο κάποιος να γνωρίσει και να κα-

ταλάβει τις ιδέες της επαναστατικής Αριστεράς και πώς οργανώνεται η αντίσταση
του εργατικού κινήματος.

Διαβάζοντας την «Εργατική Αλληλεγγύη» αντιλαμβάνεσαι ότι ο αγώνας της ερ-
γατικής τάξης είναι απέναντι στο φασισμό, στο ρατσισμό, στην έμφυλη βία, στον
πόλεμο και πάντα δίπλα στους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Επιβεβαιώνει τον
«τίτλο» που φέρει διαχρονικά, αναδεικνύοντας και οργανώνοντας τους αγώνες  σε
όλους τους χώρους εργασίας με τα συνδικάτα, τα σωματεία και τους εργαζόμε-
νους. Αξίζει να αναφέρουμε, πως η «Εργατική Αλληλεγγύη» για να διατηρήσει τον
ανεξάρτητο χαρακτήρα της, έχει αποφασίσει να μην έχει χορηγούς και να μη δια-
θέτει χώρο για διαφημίσεις. 

Η κινητήρια δύναμή της είναι αποκλειστικά η οικονομική ενίσχυση των αναγνω-
στών και των υποστηρικτών της, που στις μέρες μας είναι ακόμα πιο απαραίτητη,
λόγω της κυβερνητικής πολιτικής απέναντι στην ελεύθερη δημοσιογραφία. Αξίζει
την ενίσχυσή μας!

Τάσος Μοσχονάς, εργαζόμενος στην Ιδιωτική Υγεία



Μακρές προβλέπονται να εί-
ναι οι ειρηνευτικές συνομι-
λίες που συνεχίζονται ανά-

μεσα στην Ουκρανία και την Ρωσία.
Όπως μακρύς προβλέπεται να είναι
και ο πόλεμος που τις συνοδεύει, ως
το βασικό μέσο επιβολής των όρων
που η καθεμία πλευρά θέτει. Ο θερ-
μός πόλεμος, ανάμεσα στον ρωσικό
στρατό και τις υποστηριζόμενες και
εξοπλιζόμενες από το ΝΑΤΟ ουκρα-
νικές δυνάμεις στο έδαφος της Ου-
κρανίας. Και ο οικονομικός-ενεργει-
ακός πόλεμος, στον οποίο τα ιμπε-
ριαλιστικά μπλοκ “Δύσης”-“Ανατο-
λής” συγκρούονται πλέον με πάταγο
επιχειρώντας να κάμψουν και να
διεμβολίσουν το ένα τις συμμαχίες
του άλλου. 

“Προς το παρόν καμία πλευρά δεν
έχει κίνητρο να δεσμευτεί για μια
μακροπρόθεσμη διευθέτηση» γρά-
φει στο άρθρο του με τίτλο «Η ειρή-
νη στην Ουκρανία θα είναι άπιαστη
έως ότου η μία πλευρά σημειώσει
στρατιωτική πρόοδο» στους Finan-
cial Times o Λόρενς Φρίντμαν, oμότι-
μος καθηγητής πολεμικών σπουδών
στο Κινγκς Κολετζ του Λονδίνου.
«Περιμένουν να δουν πρώτα τις
στρατιωτικές εξελίξεις και να έχουν
μια πιο ξεκάθαρη άποψη για την πι-
θανή πορεία του πολέμου. Εάν φα-
νεί ότι βρίσκονται μπροστά σε ένα
μακρύ τέλμα τότε και οι δύο μπορεί
να αισθανθούν υποχρεωμένοι να
συμβιβαστούν. Καθώς περιμένουν
νέα από το μέτωπο, το μόνο που
μπορούν να κάνουν είναι να παρο-
τρύνουν ο ένας τον άλλον να είναι
πιο “ρεαλιστές” στις προσδοκίες
τους» αναφέρει σχολιάζοντας τον
κύκλο συνομιλιών που ξεκίνησε την
περασμένη εβδομάδα στην Ιστανμ-
πούλ και συνεχίζεται διαδικτυακά
ανάμεσα στις αντιπροσωπείες της
Ουκρανίας και της Ρωσίας.

Αυτή η εικόνα επιβεβαιώνεται και
από τις δηλώσεις των εμπλεκομένων
μερών. «Η ουκρανική πλευρά υιοθέ-
τησε μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση
σε ζητήματα που συνδέονται με το
καθεστώς ουδετερότητας και την
αποστρατιωτικοποιήση της Ουκρα-
νίας», έγραψε ο επικεφαλής των ρώ-
σων διαπραγματευτών Μεντίνσκι
στο Telegram. Διεκρίνισε όμως ότι
δεν είναι ακόμη έτοιμο ένα πλαίσιο
συμφωνίας για να υποβληθεί σε μια
συνάντηση κορυφής. Και επανέλαβε
«ξανά και ξανά ότι η θέση της Ρω-
σίας για την Κριμαία και το Ντονμ-
πάς παραμένει αμετάβλητη» - απαν-
τώντας στον επικεφαλής των Ου-
κρανών διαπραγματευτών Αραχάμια
που υποστήριξε ότι η Μόσχα αποδέ-
χτηκε «προφορικά» τις βασικές θέ-
σεις της Ουκρανίας, εκτός από αυ-
τές που αφορούν το ζήτημα της Κρι-
μαίας, και το Κίεβο. 

Το σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε
όσον αφορά στις ειρηνευτικές συνο-
μιλίες και τον ρυθμό που αυτές ακο-
λουθούν, ίσως συνοψίζεται πιο εύ-
γλωτα στη δήλωση του εκπροσώπου

του Κρεμλίνου Πεσκόφ: οι συνομι-
λίες με την «εχθρική» Ουκρανία δεν
είναι εύκολες, αλλά το σημαντικό εί-
ναι ότι συνεχίζονται...

Νεκροί άμαχοι
Μαζί τους συνεχίζεται αμείωτα και

ο πόλεμος. Στην πόλη Μπούτσα κον-
τά στο Κίεβο, εκατοντάδες νεκροί
άμαχοι εντοπίστηκαν στην πόλη την
οποία έχει εγκαταλείψει ο ρωσικός
στρατός στα πλαίσια της αναδίπλω-
σης των δυνάμεών του στην βόρεια
Ουκρανία. Η κυβέρνηση Ζελένσκι
κατηγορεί την Ρωσία για έγκλημα
πολέμου και η Ρωσία κάνει λόγο για
προβοκάτσια. Από την πλευρά της η
Ρωσία κατήγγειλε τον ουκρανικό
στρατό ότι πραγματοποίησε επίθεση
σε αποθήκη καυσίμων στο Μπέλγκο-
ροντ εντός ρωσικού εδάφους, την
οποία η Ουκρανία αρνήθηκε. Η Ρω-
σία απάντησε βομβαρδίζοντας ου-
κρανικό διυλιστήριο στην Οδησσό.
Οι εχθροπραξίες συνεχίστηκαν στη
Μαριούπολη, το Χάρκοβο ακόμη και
στο βορρά που ο ρωσικός στρατός
εγκαταλείπει μια σειρά πόλεις. 

Φυσικά το τελευταίο που ενδιαφέ-
ρει τους αμερικάνους και τους βρε-
τανούς ηγέτες καθώς και τους συμ-
μάχους τους στην ΕΕ είναι οι κτηνω-
δίες που διαπράττει ο ρωσικός
στρατός στην Ουκρανία εναντίον
αμάχων. Η παλαιότερη και η πρό-
σφατη ιστορία τους είναι γεμάτη
από τέτοιου είδους σφαγές που δια-

πράχθηκαν είτε από τους ίδιους είτε
με τις οδηγίες τους. 

Οι φρικιαστικές εικόνες από την
πόλη Μπούτσα χρησιμοποιούνται
σαν μια ευκαιρία για νέα κλιμάκωση
του πολέμου εκ μέρους των πιο φα-
νατικών γερακιών της Δύσης που ζη-
τάνε νέες κυρώσεις και νέες απο-
στολές στρατιωτικού υλικού στην
Ουκρανία, με μοναδικό κριτήριο ότι
όσο μαίνεται ο πόλεμος εκεί άλλο
τόσο θα αποδυναμώνεται το ρωσικό
κράτος που μαζί με την Κίνα αποτε-
λούν τους κύριους ανταγωνιστές
τους στην παγκόσμια ιμπεριαλιστική
σκακιέρα. «Θα κάνω ό,τι περνάει
από το χέρι μου για να λιμοκτονήσει
η πολεμική μηχανή του Πούτιν» ανέ-
φερε σε ανακοίνωσή του ο βρετα-
νός πρωθυπουργός Τζόνσον προ-
σθέτοντας ότι «εντείνουμε τις κυρώ-
σεις και τη στρατιωτική βοήθειά
μας».

Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία για
το ποιος θα λιμοκτονήσει από τις κυ-
ρώσεις και σίγουρα δεν θα είναι ού-
τε ο Πούτιν ούτε η πολεμική του μη-
χανή αλλά ο λαός της Ρωσίας. Για να
μην αφήσει μάλιστα κανένα περιθώ-
ριο παρεξήγησης των πραγματικών
του προθέσεων ο βρετανός πρωθυ-
πουργός δήλωσε ότι του «φαίνεται
αδιανόητο να υπάρξει διακοπή των
κυρώσεων αν γίνει απλά κατάπυταση
του πυρός»! Αλλά και ο πρόεδρος
Μακρόν και ο καγκελάριος Σολτς δή-
λωσαν ότι έρχονται νέες κυρώσεις

εναντίον της Ρωσίας - παρά το γεγο-
νός ότι στην ΕΕ δεν φαίνονται να
έχουν καταλήξει τι ακριβώς αυτές θα
αφορούν. Όπως και δεν υπάρχει αμ-
φιβολία ότι οι Βρετανοί και οι ΗΠΑ
δεν περίμεναν να δουν τους νεκρούς
αμάχους στην Μπούτσα γα να συνε-
χίσουν την στρατιωτική βοήθεια. 

«Θανατηφόρα βοήθεια»
Την περασμένη Πέμπτη, εν μέσω

των ειρηνευτικών συνομιλιών ο
υπουργός Άμυνας της Βρετανίας
Μπεν Γουάλας δήλωσε ότι περισσό-
τερη «θανατηφόρα βοήθεια» στέλνε-
ται στην Ουκρανία - αφού διοργάνω-
σε διάσκεψη με τη συμμετοχή 35
χωρών που αποφάσισαν να παρέ-
χουν στην Ουκρανία πυροβολικό με-
γάλης εμβέλειας, τεθωρακισμένα
οχήματα, αντιαεροπορικά και αντι-
πλοϊκά πυραυλικά συστήματα! Θα
είχε ενδιαφέρον ο Γουάλας να απο-
κάλυπτε και τα ονόματα των 35 χω-
ρών που συμμετείχαν σε αυτήν την
2η διάσκεψη δωρητών όπλων. Η
πρώτη διάσκεψη είχε γίνει στις 25
Φλεβάρη, δύο μέρες πριν ο Μητσο-
τάκης ανακοινώσει ότι στέλνει 2 αε-
ροπλάνα με στρατιωτικό υλικό στην
Ουκρανία.

Την πίεση για άμεση στρατιωτική
βοήθεια στην Ουκρανία που ζητάνε
τα γεράκια της Δύσης εξήγησε σε
δήλωσή του ο στρατηγός Χότζες,
πρώην διοικητής του αμερικανικού
στρατού στην Ευρώπη: «Οι επόμε-

νες τρεις εβδομάδες θα κρίνουν αν
ο πόλεμος φθοράς της Ρωσίας θα
πετύχει. Αλλά αν δεν έχουμε την αί-
σθηση του επείγοντος οι Ρώσοι θα
προλάβουν να να ανασυνταχτούν
και να επανοργανώσουν την επιμε-
λητεία τους».  

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον όχι
μόνο κατάπαυση του πυρός δεν έρ-
χεται αλλά οι εμπλεκόμενοι επικεν-
τρώνονται στο να δημιουργήσουν τα
δικά του τετελεσμένα. Ο ρωσικός
στρατός ενώ αναδιπλώνεται στον
βορρά (εγκαταλείποντας τα σχέδια
για περικύκλωση του Κιέβου και υπο-
χωρώντας από διάφορες περιοχές
που είχε καταλάβει εκεί) ετοιμάζεται
να εστιάσει στον έλεγχο ολόκληρης
της περιοχής του Ντονμπάς στα νό-
τια - και ίσως και στην περικύκλωση
ενός μεγάλου κομματιού των ουκρα-
νικών δυνάμεων που μάχονται εκεί. 

Ενώ από την άλλη, η υποχώρηση
του ρωσικού στρατού γύρω από το
Κίεβο καθώς και οι απώλειες και τα
προβλήματα που αντιμετώπισε εκεί,
δίνουν ελπίδες στην ουκρανική κυ-
βέρνηση ότι με τη συνέχιση της
στρατιωτικής υποστήριξης του 
ΝΑΤΟ και σε συνδυασμό με την κλι-
μάκωση των διεθνών οικονομικών
πιέσεων μπορεί να συνεχίσει τον πό-
λεμο με την Ρωσία επιζητώντας ένα
βολικότερο για αυτή συμβιβασμό
πάνω στα ζητήματα των διεθνών εγ-
γυητών, του Ντονμπάς και της Κρι-
μαίας. «Εάν υπάρξει μακροχρόνιος
πόλεμος, το μόνο ερώτημα είναι αν
η Ουκρανία θα έχει την υποστήριξη
των δυτικών εταίρων μας, πρώτα απ'
όλα των ΗΠΑ, και αν έχουμε αυτή
την υποστήριξη, μπορούμε να νική-
σουμε τη Ρωσία», είπε χαρακτηριστι-
κά ο πρώην υπουργός Άμυνας της
Ουκρανίας, Ζαγκοροντνιούκ.

Έτσι, ο πόλεμος στην Ουκρανία
μπορεί να εξελιχθεί σε ένα «παρατε-
ταμένο πόλεμο φθοράς όσο και οι
δύο πλευρές πιστεύουν ότι μπορούν
να νικήσουν» γράφει χαρακτηριστι-
κά ο επικεφαλής ανταποκριτή εξω-
τερικών υποθέσεων στη Wall Street
Journal. Γιαροσλάβ Τροφίμωφ κατα-
λήγοντας σε παρόμοια συμπερά-
σματα με τον Λόρενς Φρίντμαν. 

Γιώργος Πίττας
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Πολεμικό τέλμα με εκρήξεις 
«ανθρωπιστικών» επιθέσεων

Οι ΝΑΤΟϊκές κυβερνήσεις χρησιμοποιούν τον Ζελένσκι σαν πολιορκητικό κριό για την κοινή γνώμη στις χώρες τους, ώστε να εμφανίσουν
την κλιμάκωση των οικονομικών κυρώσεων και τη συνέχιση των πολεμικών επιχειρήσεων ως «ανθρωπιστικό καθήκον».



«Είμαστε εδώ για να μετα-
φέρουμε την ανθρωπιστι-
κή βοήθεια στο σύνολο

του πληθυσμού. Από σήμερα λει-
τουργεί και πάλι το ελληνικό προξε-
νείο και θα βοηθήσει στη μεταφορά
της ανθρωπιστικής βοήθειας, στη
διανομή της αλλά και στη δημιουρ-
γία διαδρόμων εκκένωσης από όλη
την Ουκρανία μέσω Οδησσού». Αυ-
τά δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών
Δένδιας στην  πρόσφατη επίσκεψή
του στην Οδησσό. Ψεύδεται και στα
δύο σκέλη. 

Όσον αφορά στη «δημιουργία δια-
δρόμων εκκένωσης» η ελληνική κυ-
βέρνηση είναι η τελευταία που θα
μπορούσε να εμπιστευτεί κανείς.
Μόλις ξέσπασε ο πόλεμος καθησύ-
χαζαν τους πάντες ότι «υφίσταται
σχέδιο εκκένωσης» για τους ομογε-
νείς στην Μαριούπολη. Στη συνέχεια
είπαν ότι οι ομογενείς θέλουν στην
πλειοψηφία τους να παραμείνουν
εκεί και λίγο αργότερα ότι πλέον οι
συνθήκες δεν ευνοούν την υλοποί-
ηση της εκκένωσης. Μετά χάθηκαν
για να επανέλθουν πριν δύο εβδομά-
δες με την «ηρωική» πρωτοβουλία
Δένδια να «συνοδεύσει αποστολή
ανθρωπιστικής βοήθειας στην Μαρι-
ούπολη» -που πυροδότησαν κυρίως
διπλωματικοί λόγοι δηλαδή η πρω-
τοκαθεδρία της Τουρκίας στο ρόλο
διαμεσολαβητή. Εν τέλει στην πρό-
σφατη σύνοδο της ΕΕ υπήρξε πρω-
τοβουλία Μακρόν για συνεργασία
Γαλλίας-Ελλαδας-Τουρκίας για απο-
στολή στην Μαριούπολη. Η ηρωική
παρέμβαση Δένδια κατέληξε σε σύν-
τομη επίσκεψη στην Οδησσό...  

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αποτε-
λεί τον τελευταίο τροχό της αμάξης
όσον αφορά στην ανθρωπιστική
βοήθεια, στις εκκενώσεις αμάχων
καθώς και στην υποδοχή προσφύ-
γων (15.000 περίπου από συνολικά
3,5 εκατομμύρια). Είναι παντελώς
απούσα από οποιεσδήποτε, έστω
και κάλπικες, ειρηνευτικές πρωτο-
βουλίες. Η «ανθρωπιστική» επίσκεψη
του Δένδια στην Οδησσό στην ουσία
έρχεται να καλύψει το γεγονός ότι η
ελληνική κυβέρνηση είναι πανταχού
παρούσα όσον αφορά στην άφθονη
στρατιωτική βοήθεια που συνεχίζει
να παρέχει στα σχέδια και τις δρά-
σεις του ΝΑΤΟ ρίχνοντας περισσό-
τερο λάδι στην φωτιά του πολέμου.
Πρόκειται για πολλαπλή εμπλοκή:
• Μέσα στην  περασμένη εβδομά-

δα ξεκίνησε η αποστολή τέσσάρων
ελληνικών ουλαμών ελαφρών αντιαε-
ροπορικών συστημάτων τύπου 
ASRAD/Hellas με το προσωπικό τους
και τους σχετικούς συνδέσμους διοί-
κησης στην Βουλγαρία για να συνει-
σφέρουν στη Δύναμη Ταχείας Αντί-
δρασης (NRF) του ΝΑΤΟ. 
• Κλιμακώνεται η μεταφορά νατοϊ-

κών δυνάμεων προς τη Ρουμανία, τη
Βουλγαρία και τη Πολωνία μέσω του
λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, που
ξεκίνησε στις αρχές του Μάρτη με
την μεταφορά 3.000 αμερικάνων

στρατιωτών, τανκς και οπλικών συ-
στημάτων κάποια από τα οποία συμ-
μετείχαν και στην ελληνοαμερικανι-
κή άσκηση «Θρακική Συνεργασία
2022».  Στα μέσα της περασμένης
εβδομάδας έπιασε στην Αλεξαν-
δρούπολη ακόμη ένα πλοίο (τρίτο
κατα σειρά) με νατοϊκό πολεμικό
υλικό, το οχηματαγωγό «Liberty
King» που ξεφόρτωσε άρματα, οχή-
ματα και λοιπό εξοπλισμό με προ-
ορισμό την  Πολωνία. Όπως ανέφε-
ρε σε τουιτ ο πρόεδρος του Οργανι-
σμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης:
«Από νωρίς το πρωί στην Αλεξαν-
δρούπολη το Liberty King US για την
τρίτη φάση της επιχείρησης RSOM
(Reception/cargo discharge/Staging
and Onward Movement - υποδοχή/
εκφόρτωση φορτίου, εγκατάσταση
και διεκπεραίωση) ενώ στη δεύτερη
αποστείλαμε 3 πλήρεις σιδηροδρο-
μικούς συρμούς στο δυτικό άκρο
της Πολωνίας».

“Σούδα του Βορρά”
• Επιπλέον, όπως γράφει ο Μάνος

Χαραλαμπάκης στο Βήμα: «Η “Σού-
δα του Βορρά”, όπως χαρακτηρίζε-
ται πλέον το λιμάνι της Αλεξανδρού-
πολης από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ,
στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο, περ-
νάει σε μια νέα φάση αναβάθμισης.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες των
“ΝΕΩΝ”, το τελευταίο διάστημα έχει
επανέλθει στις συζητήσεις ένα να-
τοϊκό πρότζεκτ που αφορά την επέ-
κταση του αγωγού καυσίμων των
Ενόπλων Δυνάμεων από τη Χρυσού-
πολη της Καβάλας μέχρι και την
Αλεξανδρούπολη… Η επέκτασή του
μέχρι την Αλεξανδρούπολη θα βοη-
θούσε σημαντικά τον ανεφοδιασμό
και την τροφοδοσία με καύσιμα τό-
σο τις ελληνικές δυνάμεις της παρα-
μεθορίου όσο και τις νατοϊκές και
αμερικανικές». 

• Τρεις πολεμικές ασκήσεις πραγ-
ματοποιούνται αυτές τις μέρες ταυ-
τόχρονα στην Ελλάδα, οι Ασκήσεις
ΗΝΙΟΧΟΣ, ΩΡΙΩΝ, ΛΑΙΛΑΨ 2022 στις
οποίες συμμετέχουν 1.900 στρατιώ-
τες, τα Αεροπλανοφόρα της Γαλλίας
CHARLES DE GAULLE και των ΗΠΑ
USS HARRY S. TRUMAΝ με τα πλοία
συνοδείας τους, 130 Αεροσκάφη και
Ελικόπτερα όλων των τύπων από 20
συνολικά χώρες, καθώς και 10 Μονά-
δες Επιφανείας του ΠΝ. Στην
άσκηση «Λαίλαψ - 1/22» συμμετέχουν
φρεγάτες, πυραυλάκατοι, κανονιοφό-
ροι, πλοίο γενικής υποστήριξης και
ιπτάμενα μέσα του Πολεμικού Ναυτι-
κού, το οποίο επιχειρεί όλο αυτό το
διάστημα μαζί με τις νατοϊκές δυνά-
μεις παρακολουθώντας τις κινήσεις
του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού. 
• «Ήδη φρεγάτες του Π.Ν. και αε-

ροσκάφη της Π.Α. συμμετέχουν
στην παρακολούθηση του διαδρό-
μου ναυσιπλοΐας, ο οποίος ξεκινάει
από τα ανοιχτά της Κρήτης και φθά-
νει έως το βόρειο Αιγαίο» γράφει ο
Βασίλης Νέδος στην Καθημερινή
προσθέτοντας ότι μετά τις τελευταί-
ες εξελίξεις ενισχύονται οι κατά τό-
πους διοικήσεις του ΝΑΤΟ που δεν
έχουν σταματήσει να αποστέλουν
μια σειρά από αιτήματα στο ΓΕΕΘΑ
για καλύψεις κενών στη νεα διάταξη
της συμμαχίας σε αέρα, ξηρά και
θάλασσα: 

«Σε τακτικό επίπεδο τα περισσότε-
ρα αιτήματα καταφθάνουν από το
Νόρθγουντ, και συγκεκριμένα από
τον διοικητή MARCOM αντιναύαρχο
του βασιλικού ναυτικού Κιθ
Μπλουντ, ο οποίος έχει τεράστια εμ-
πειρία από την περιοχή της Ανατολι-
κής Μεσογείου και του Αιγαίου.  Ρω-
σικά πλοία –πολεμικά και εμπορικά–
εξακολουθούν να κινούνται στην πε-
ριοχή ανάμεσα στα Στενά και τις ρω-
σικές βάσεις στη Συρία και μέρος
της αποστολής των ναυτικών δυνά-

μεων του ΝΑΤΟ είναι η διαρκής πα-
ρακολούθησή τους, σε επιχειρήσεις
που συχνά παραπέμπουν σε αναλο-
γίες με τον Ψυχρό Πόλεμο».

Αναμέτρηση
Τα περί «αμυντικών ασκήσεων»

που στόχο έχουν την «αποτροπή
ενός πολέμου» κλπ, που συνήθως
χρησιμοποιούνταν για να καλωπί-
σουν τέτοιες ασκήσεις ανήκουν πλέ-
ον στο παρελθόν. Είναι πλέον πασί-
δηλο ότι  πρόκειται για αναμέτρηση
ανάμεσα σε εχθρικούς στόλους, για
γενικευμένες πρόβες πολέμου.
Όπως είπε και στην εναρκτήρια ομι-
λία του «Ηνίοχου» στην Ανδραβίδα,
ο υπουργός Αμυνας Παναγιωτόπου-
λος, η άσκηση «έχει ιδιαίτερη σημα-
σία για τη συμμαχία μας, το ΝΑΤΟ,
το οποίο στέλνει ένα ιδιαίτερα ισχυ-
ρό μήνυμα αποφασιστικότητας σε
μια περίοδο που η Ρωσία έχει σπεί-
ρει τον πόλεμο στην Ευρώπη... Αι-
σθάνομαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος
που αυτή η άσκηση απογειώνεται
ακριβώς την στιγμή που και οι προ-
κλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπί-
ζουμε είναι σε άνοδο...»

Απέναντι στα γεράκια που πανη-
γυρίζουν την «απογείωση»των πολε-
μικών προετοιμασιών η οργανωμένη
εργατική ταξη και τα συνδικάτα μπο-
ρούν να υψώσουν το δικό τους τεί-
χος ενάντια στον πόλεμο εμποδίζον-
τας κάθε εμπλοκή σε αυτόν. Ήδη
συνδικάτα της Αλεξανδρούπολης,
(εμποροϋπαλλήλων, οικοδόμων,
ιδιωτικών εκπαιδευτικών, τουριστι-
κών επαγγελμάτων, συνταξιούχων)
σε κοινή τους ανακοίνωση απαιτούν
«Καμία εμπλοκή στις πολεμικές συγ-
κρούσεις στην Ουκρανία για τα κέρ-
δη των λίγων σε βάρος των λαών,
καμία εμπλοκή του ελληνικού σιδη-
ροδρόμου για τη μεταφορά πολεμι-
κού υλικού» και καταγγέλλουν «τις
απειλές της εργοδοσίας σε εργαζό-

μενους της ΤΡΑΙΝΟΣΕ που αρ-
νήθηκαν να συμμετάσχουν στην
τεχνική εξασφάλιση των μηχα-
νών που μεταφέρουν άρματα
του ΝΑΤΟ, αυτές τις μέρες,
από το λιμάνι της Αλεξανδρού-
πολης».  Το Σάββατο 9 Απρίλη
διοργανώνεται αντιπολεμική
διαδήλωση στην Αλεξανδρού-
πολη.

Σύμφωνα με τον Ριζοσπάστη,
«εδώ και περίπου δυο βδομάδες
ασκείται πίεση στους εργαζόμε-
νους στο μηχανοστάσιο της
Θεσσαλονίκης να μεταβούν
στην Αλεξανδρούπολη. Αρχικά
η εργοδοσία υποδείκνυε ποιος
εργαζόμενος θα πρέπει να πάει
και, όταν εισέπραξε την άρνησή
τους, τους είπε  “να τα βρουν
μεταξύ τους”. Οταν πάλι κανέ-

νας δεν δέχτηκε να μετακινηθεί “εθε-
λοντικά”, ενεργοποίησε την “υποχρε-
ωτικότητα”, επικαλούμενη τη σύμβα-
ση εργασίας τους... Ο ηλεκτρολόγος
που διατάχθηκε να βρίσκεται το Σάβ-
βατο 2/4 στην Αλεξανδρούπολη δή-
λωσε ξεκάθαρα στον προϊστάμενό
του ότι δεν δέχεται να μετακινηθεί,
τονίζοντας πως οι εργαζόμενοι στον
σιδηρόδρομο δεν γίνεται να γίνονται
συνένοχοι στη διέλευση της πολεμι-
κής μηχανής του ΝΑΤΟ. Η απάντηση
του προϊσταμένου ήταν ότι δεν πρέ-
πει να ενδιαφέρει τους εργαζόμε-
νους τι κουβαλάνε τα τρένα...».

«Καμία συμμετοχή στον πόλεμο
πέραν της ανθρωπιστικής βοήθει-
ας. Ως εργαζόμενοι δεν πρέπει να
μείνουμε απαθείς, ή απλοί παρατη-
ρητές αυτών των ολέθριων εξελίξε-
ων. Όλοι μαζί πρέπει προς πάσα κα-
τεύθυνση να φωνάξουμε: Σταματή-
στε τον πόλεμο» αναφέρει σε ανα-
κοίνωσή της η ΠΟΣ-ΟΣΕ που μα-
ζεύει ενίσχυση για ανθρωπιστική
βοήθεια στην Ουκρανία. Αλλά οι
ανακοινώσεις δεν φτάνουν. Απέναντι
στην κυβερνητική και εργοδοτική
πρόκληση της διοίκησης του ΟΣΕ, η
ΠΟΣ και τα σωματεία, όλοι οι σιδη-
ροδρομικοί, πρέπει να απαντήσουν
με τον τρόπο που το έκαναν το
1999, με απεργία, αρνούμενοι να με-
ταφέρουν πολεμικό νατοϊκό υλικό
για τον πόλεμο στην Σερβία.

Μαζί τους θα έχουν τη συντριπτι-
κή πλειοψηφία των κατοίκων της χώ-
ρας που στέκονται ενάντια σε κάθε
εμπλοκή στον πόλεμο Πούτιν-ΝΑΤΟ
στην Ουκρανία καθώς και όλο το ερ-
γατικό κίνημα και τα συνδικάτα που
κινητοποιούνται στην πανεργατική
απεργία στις 6 Απρίλη ενάντια στην
κυβέρνηση της φτώχειας, της λιτό-
τητας, της ακρίβειας και του πολέ-
μου.   

Γ.Π.
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“Ένα τραγούδι” και πολλές φρεγάτες…

Αμερικάνικα τανκς στην Αλεξανδρούπολη
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ΕΓΚΛΗΜΑ 
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
Αυτό που θέλει
“λυντσάρισμα”
είναι το 
σύστημα
Οι εξελίξεις στην υπόθεση της Πάτρας με

τη σύλληψη της Ρούλας Πισπιρίγκου, κα-
τηγορούμενης πλέον για τη δολοφονία της
9χρονης κόρης της, έχουν προκαλέσει τερά-
στια συζήτηση: για την ίδια την υπόθεση, για
το ρόλο των ΜΜΕ και των θεσμών.

Σοκ προκάλεσε η συγκέντρωση έξω από το
σπίτι της κατηγορούμενης με συνθήματα για
θανατική ποινή. Όμως αυτή η συγκέντρωση
δεν ήταν αυθόρμητη. Για εβδομάδες, μεγάλα
κανάλια κι εφημερίδες έχτιζαν αυτή την αντί-
δραση. Με διπλή σκοπιμότητα.

Οι βαρόνοι των ΜΜΕ και όσοι τους υπηρε-
τούν αντιλαμβάνονται ότι είναι προτιμότερο να
συζητιέται ένα φοβερό έγκλημα απ' ό,τι να συ-
ζητιέται η ακρίβεια, η πανδημία ή η ελληνική
εμπλοκή στον πόλεμο. Αντιλαμβάνονται επίσης
ότι είναι προτιμότερο γι’ αυτούς η έννοια της
παιδοκτονίας να ταυτίζεται με το πρόσωπο
μιας “μέγαιρας” και όχι με την κυβέρνηση που
πετάει ένα τετράχρονο παιδί στα νερά του
Έβρου και το πνίγει.

Ούτε οι κραυγές για τις ποινές είναι αυθόρ-
μητες. Και σε αυτό, το σήμα δόθηκε από ψηλά.
Η ίδια η πρώην γενική γραμματέας αντεγκλη-
ματικής πολιτικής, Σοφία Νικολάου, έγραψε:
“Τρεις αθώες ψυχές... Άραγε, υπάρχει τιμωρία
για τέτοιο έγκλημα;”. Η ΝΔ επωφελείται από το
κλίμα που οδηγεί στη συζήτηση για αυστηρό-
τερες ποινές. Είναι μια συζήτηση που καλλιερ-
γεί την αμφισβήτηση δικαιωμάτων των κρατού-
μενων και το χτύπημα των αγώνων με τους
οποίους αυτά κατακτήθηκαν. Πάει χέρι χέρι με
την παραδοχή ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος
για να αποτραπεί το έγκλημα.

Υπάρχουν τεράστιες ευθύνες του συστήμα-
τος και έχουν να κάνουν με τις συνθήκες που
δημιουργεί. Πολλοί άνθρωποι γίνονται γονείς
χωρίς πραγματικά να το θέλουν – κοινωνική
πίεση, άγνοια για την αντισύλληψη, δυσκολία
στην έκτρωση. Η πυρηνική οικογένεια μέσα στη
φτώχεια αντί για καταφύγιο των μελών της γί-
νεται κελί κι αντί να προστατεύει από τη βία γί-
νεται πολλές φορές πηγή της. Και το μοντέλο
της “κλειστής”, απομονωμένης φροντίδας
σπρώχνει στην αποσιώπηση των προβλημάτων.

Οι ιδέες και οι πρακτικές αυτού του συστή-
ματος αποτρέπουν την εξωτερική βοήθεια. Όχι
μόνο επειδή διαλύουν τις υπηρεσίες κοινωνι-
κής πρόνοιας και αφήνουν παιδιά και γονείς
στη μέγγενη των πιέσεων, αλλά και γιατί εντεί-
νουν αυτές τις πιέσεις. Η πεποίθηση ότι “ένας
γονιός δε θα το έκανε ποτέ αυτό” είναι μια τέ-
τοια ιδέα και πηγάζει από το σεξιστικό αφήγη-
μα της “ιερής αποστολής” της οικογένειας.
Υπάρχει ένα πολύ μεγαλύτερο και πιο φοβερό
“τέρας”από αυτό που προβάλλουν τα ΜΜΕ
στο πρόσωπο της Πισπιρίγκου, είναι το ίδιο το
σύστημα.

Α.Φ.

Να γίνει τελεσίδικη η καταδίκη
Καθαρογράφηκε και καταχωρήθηκε η

απόφαση του Α’ Τριμελούς Εφετείου
Κακουργημάτων Αθηνών σχετικά με

την δίκη της Χρυσής Αυγής και πλέον μπο-
ρούμε να πούμε βάσιμα ότι η κατ’ έφεση δίκη
για την ίδια υπόθεση θα ξεκινήσει μέσα στον
Ιούνιο.

Η απόφαση είναι πολύ ενδιαφέρουσα κα-
θώς συμβαδίζει με αυτά που έλεγε το αντι-
φασιστικό κίνημα έξω από τα δικαστήρια. Δη-
λαδή ότι πρόκειται για μια ναζιστική εγκλη-
ματική οργάνωση, που δεν είναι ένα κομμάτι
του πολιτικού κόμματος Χρυσή Αυγή, αλλά
είναι το ίδιο το κόμμα. Η απόφαση δέχεται
ότι το κίνητρο είναι η ναζιστική ιδεολογία και
ο σκοπός ήταν η εφαρμογή των ναζιστικών
ιδεών, δηλαδή η φυλετική καθαρότητα και το
τσάκισμα των ιδεολογικών αντιπάλων, δηλα-
δή της Αριστεράς. Αλλά αυτό που δικάστηκε,
σύμφωνα πάντα με την απόφαση, δεν είναι η
ιδεολογία, αλλά ότι αυτή έγινε πράξη μέσα
από μία ηγετική ομάδα, η οποία χρησιμοποί-
ησε ομάδες κρούσης, τα λεγόμενα τάγματα
εφόδου, για να την επιβάλλει με τη βία κατά
των ιδεολογικών αντιπάλων. Η πρώτη καταδι-
καστική απόφαση δικαστηρίου κατά της Χρυ-
σής Αυγής που μνημονεύει το κείμενο είναι
για την υπόθεση της επίθεσης κατά της ΟΣΕ
(οργάνωση από την οποία προέρχεται το
ΣΕΚ) το 1996.  

Είναι σημαντικό κρατούμενο ότι το αντιφα-
σιστικό κίνημα κατάφερε να περάσει τη φω-
νή και τις απόψεις του από τον δρόμο στην
καθαρογραμμένη απόφαση του Εφετείου μέ-
σω της πολιτικής αγωγής. Λέγαμε ότι ήταν
ιστορική η απόφαση για την καταδίκη της
ηγεσίας και βασικών μελών της χωρίς να πά-

ρουν αναστολή μέχρι την έφεση. Σήμερα
διαβάζουμε την επιχειρηματολογία γιατί δεν
έδωσαν ανασταλτικό. Από τη στιγμή που
έχουν ενταχθεί σε μια ναζιστική εγκληματική
οργάνωση, με έμφαση στο ναζιστική, είναι
επικίνδυνοι να τελέσουν και νέα εγκλήματα. 

Μάχη
Είναι σημαντικό να κρατηθεί αυτό το σκε-

πτικό και στο εφετείο, να γίνει τελεσίδικο.
Και αυτή θα είναι η μάχη στη νέα δίκη. Θα εί-
ναι πιο σύντομος ο χρόνος, δεν θα είναι ξανά
5 χρόνια. Η κατηγορία για την επίθεση στο
ΠΑΜΕ έγινε πλημμέλημα κι έχει παραγραφεί,
οι κατηγορούμενοι θα είναι λιγότεροι, όπως

και οι δικηγόροι. Άρα το αντιφασιστικό κίνη-
μα θα έχει να εκπληρώσει σοβαρά καθήκον-
τα σε ένα πολιτικό περιβάλλον που ο Μητσο-
τάκης ψάχνει συμμαχίες προς τα δεξιά του.
Είναι μια μεγάλη μάχη για να μην περικοπεί
τίποτα στην έφεση από την πρώτη απόφαση.
Αλλά το κίνημα ξεκινάει από μια πολύ καλύ-
τερη αφετηρία, έχοντας καλύτερη οργανωτι-
κή δομή και μεγαλύτερη πολιτική εμπειρία,
αλλά και έχοντας ως νομική κατάκτηση αυτή
την απόφαση με αυτό το σκεπτικό. Κομμάτι
αυτής της μάχης είναι να γίνει στο Εφετείο
στην Αλεξάνδρας και όχι στον Κορυδαλλό.

Τάκης Ζώτος, δικηγόρος

Μέρη από τη δημόσια επιστολή-υπόμνημα των συνηγόρων πολιτι-
κής αγωγής στην δίκη της Χρυσής Αυγής με αίτημα τον ορισμό

της Αίθουσας Τελετών του Εφετείου Αθηνών ως αποκλειστικού τόπου
συνεδριάσεων για τη διεξαγωγή της κατ’ έφεση δίκης για την υπόθε-
ση της Χρυσής Αυγής και την απαλλαγή όλων των μελών της σύνθε-
σης του Δικαστηρίου από τα υπόλοιπα δικαστικά τους καθήκοντα.

«…Όπως αποδείχθηκε ήδη από την διεξαγωγή της δίκης στον πρώ-
το βαθμό, η μοναδική αίθουσα η οποία πληροί όλες τις προϋποθέσεις
καταλληλόλητας σε σχέση με τις άλλες υπάρχουσες είναι η Αίθουσα
Τελετών του Εφετείου Αθηνών, και τούτο διότι κυρίως αφενός βρί-
σκεται σε κεντρικό σημείο και δίνει την δυνατότητα παρακολούθησης
της δίκης σε όσους το επιθυμούν, και αφετέρου επιτρέπει στους δι-
κηγόρους την παράστασή τους παράλληλα με την επιμέλεια των άλ-
λων δικαστικών τους υποθέσεων οι οποίες εκτυλίσσονται στα παρα-
κείμενα δικαστήρια ή ακόμα και σε αυτά της πρώην Σχολής Ευελπί-
δων, που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση ώστε να μην εξοντωθούν
επαγγελματικά. Από άποψη δε συνθηκών χωρητικότητας, είναι απο-
δεδειγμένα η μεγαλύτερη, και μάλιστα διαθέτει και τις προϋποθέσεις
διαχωρισμού του ακροατηρίου προς αποφυγή επεισοδίων για την
ασφαλή διεξαγωγή της, ενώ από άποψη δημοσιότητας είναι μία αί-
θουσα ικανή να φιλοξενήσει μεγάλο αριθμό δημοσιογράφων, φωτο-
ρεπόρτερ, και άλλων αρμοδίων για την δημοσιότητα της δίκης. (…) 

Για την άθλια κατάσταση της δικαστικής αίθουσας των φυλακών
Κορυδαλλού, τα σπασμένα καθίσματα, τα σπασμένα έδρανα, που ού-
τως ή άλλως είναι διαστάσεων... νηπιαγωγείου και επικλινή και όχι
στο μέγεθος που απαιτεί η δικηγορική χρήση, τα μικρόφωνα που δεν
λειτουργούν, τον ανύπαρκτο κλιματισμό, την ρυπαρή κατάσταση
όλων των χώρων και την ελλιπέστατη χωρητικότητα, που περιορίζεται

περισσότερο όσο διαρκούν τα μέτρα για την πανδημία υπάρχουν στη
διάθεση σας φωτογραφίες και δημοσιεύματα πέρα από τις δικές μας
μαρτυρίες, αλλά μπορείτε να ανατρέξετε και σε πληθώρα υπηρεσια-
κών εγγράφων, όπως τα παρακάτω αναφερόμενα. Πέραν αυτού είναι
δικαιοπολιτικά απαράδεκτο να διεξάγονται δίκες μέσα σε χώρους φυ-
λακών. (…)

Τη μεταφορά της δίκης από τον Κορυδαλλό στο Εφετείο είχαν ζη-
τήσει τότε όχι μόνον οι συνήγοροι πολιτικής αγωγής, αλλά και οι δη-
μοσιογραφικές ενώσεις, ο Δήμος Κορυδαλλού, δεκάδες κοινωνικοί
και πολιτικοί φορείς, αλλά και η ίδια η Πρόεδρος του δικαστηρίου,
που με επανειλημμένα της έγγραφα στις αρχές της δίκης (Μάιος
2015) τόσο προς το τότε Τριμελές Συμβούλιο Διοίκησης του Εφετεί-
ου Αθηνών, όσο και προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης επεσήμαινε την
πολλαπλή ακαταλληλότητα της αίθουσας του Κορυδαλλού και την
ανάγκη μεταφοράς της δίκης στην αίθουσα τελετών του Εφετείου,
στην μόνη που θα μπορούσε να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη διεξα-
γωγή της. Αν όλα αυτά τα διαβήματα είχαν εισακουσθεί από τους τό-
τε αρμοδίους, η δίκη θα είχε διεξαχθεί ομαλότερα και θα είχε διαρκέ-
σει πολύ λιγότερο από 5,5 χρόνια.

Τα λάθη διδάσκουν και δεν πρέπει να επαναλαμβάνονται».
Αθήνα, 31/03/2022.

Οι Συνήγοροι Παράστασης προς Υποστήριξη της Κατηγορίας κατ’
αλφαβητική σειρά:

Καμπαγιάννης Θανάσης (Αιγύπτιοι αλιεργάτες)
Παπαδάκης Κώστας (Αιγύπτιοι αλιεργάτες)
Παπαδοπούλου Χρύσα (οικογένεια Φύσσα)

Σκαρμέας Κώστας (Αιγύπτιοι αλιεργάτες)
Τομπατζόγλου Ελευθερία (οικογένεια Φύσσα)

Όχι δίκη στον Κορυδαλλό

7 Οκτώρβη 2020, Οι αιγύπτιοι αλιεργάτες με τους συνηγόρους τους 
την ημέρα καταδίκης της Χ.Α. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης



Πλημμύρισαν με χιλιάδες αν-
θρώπους κάθε ηλικίας οι
δρόμοι γύρω από τα Προπύ-

λαια στην αντιπολεμική συναυλία
που οργάνωσε η Αλληλεγγύη για
Όλους την Τρίτη 29/3. Πλήθος καλ-
λιτεχνών, τραγουδιστές και μουσι-
κοί, ηθοποιοί και κωμικοί, βρέθηκαν
στη σκηνή αψηφώντας την κυβερνη-
τική συκοφαντία. Άλλη μια προσπά-
θεια της κυβέρνησης να σταματήσει
την έκρηξη της αντιπολεμικής οργής
του κόσμου της γύρισε μπούμε-
ρανγκ. 

Έχει κάθε λόγο να φοβάται η κυ-
βέρνηση και ο Μητσοτάκης οποιαδή-
ποτε αντιπολεμική εκδήλωση στην
οποία θα υπάρχει η ζωντανή συμμε-
τοχή του κόσμου, ακόμα κι αν οι
διοργανωτές έχουν φροντίσει να λεί-
ψουν συνθήματα που αναφέρουν τις
ευθύνες του ΝΑΤΟ και της ελληνικής
κυβέρνησης. Γιατί ξέρει ότι τα «φρο-
νήματα» της πλειοψηφίας είναι προς
την αντίθετη κατεύθυνση από την κυ-
βερνητική πολιτική. Οι παρακάτω δη-
λώσεις από κόσμο που συμμετείχε
στη συναυλία είναι ενδεικτικές.  

«Ενθουσιάστηκα που είδα τόσο
κόσμο, δεν το περίμενα», μας λέει η
Χριστίνα Γαϊτανίδου, καθηγήτρια 1ο
ΕΠΑΛ Αγίου Δημητρίου. «Είδα μαθη-
τές μου και χάρηκα που συμμετέ-
χουν σε τέτοιες κινήσεις, γιατί μέσα
στο σχολείο δεν μπορούν να εκφρα-
στούν πάντα και δεν μπορώ να κατα-
λάβω πού βρίσκονται οι ιδέες τους.
Κατέβηκα με φίλους και αυτό που
μας παρακίνησε ήταν το αντιπολεμι-
κό μήνυμα. Υπήρχαν αξιολογότατοι
καλλιτέχνες που είχαμε καιρό να
τους ακούσουμε λόγω πανδημίας,
αλλά νομίζω ότι η πλειοψηφία ήταν
εκεί για να δείξει ότι είναι ενάντια
στον πόλεμο. Ήταν καθοριστική η
συμμετοχή τόσων καλλιτεχνών από
τόσα διαφορετικά είδη μουσικής για
να στείλει το μήνυμα της ενότητας
κόντρα στη διάσπαση που ήθελαν
να κυριαρχήσει οι κυβερνητικοί και
οι παρατρεχάμενοί της. Την επόμενη
μέρα, όλοι, είτε κατέβηκαν είτε όχι,
ήξεραν για τη συναυλία και το πόσο
μαζική ήταν η συμμετοχή του κό-
σμου».  

«Φάνηκε η αλληλεγγύη του λαού
από το πόσος πολύς ήταν ο κόσμος
που κατέβηκε ενάντια στον πόλεμο.
Δείξαμε ότι δεν καθόμαστε στα σπί-
τια μας να γκρινιάζουμε όπως θέ-
λουν να μας παρουσιάζουν, αλλά
όταν έρχονται στιγμές όπως αυτή,
μαζευόμαστε και μπορούμε να κά-
νουμε κάτι μαζικό», σημειώνει η Αγ-
γελική Χρόνη, μαθήτρια στο Μουσι-
κό Σχολείο Πειραιά. «Όλη η λάσπη
που έριξαν τα παπαγαλάκια της Νέ-
ας Δημοκρατίας τις μέρες πριν τη
συναυλία απέδειξε ότι την κυβέρνη-
ση δεν την ενδιαφέρουν η ειρήνη, οι
άνθρωποι που σκοτώνονται στον πό-

λεμο και η ταλαιπωρία ενός ολόκλη-
ρου λαού, αλλά το τι θα κερδίσουν
από τον πόλεμο. Το μόνο που είχε
να πει για όλα αυτά ο γιος του Μη-
τσοτάκη είναι να ειρωνευτεί τον κό-
σμο που παλεύει αντιπολεμικά. 

Εργατική τάξη
Η εισβολή της Ρωσίας είναι κάτι

τραγικό, αλλά δεν πρέπει να μένου-
με μόνο εκεί. Εκτός από τα συμφέ-
ροντα της Ρωσίας, ο πόλεμος έχει
να κάνει και με τα συμφέροντα του
ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και από αυτή την άποψη, δεν αρκού-
σε το κεντρικό σύνθημα της συναυ-
λίας που έλεγε όχι στη ρώσικη ει-
σβολή μόνο. Επίσης, δεν θεωρώ ότι
δείχνουμε την αλληλεγγύη μας στον
λαό της Ουκρανίας σηκώνοντας τις
ουκρανικές σημαίες. Άλλο το κρά-
τος, άλλο ο λαός. Παρά το ότι υπήρ-
χαν πάρα πολλές τέτοιες σημαίες
που έφεραν μικροπωλητές, κανείς
δεν αγόρασε. Η απάντηση βρίσκεται

στην εργατική τάξη και γι’ αυτό όλοι
όσοι ήμασταν στη συναυλία πρέπει
να είμαστε και στην πανεργατική
στις 6 Απρίλη. Έτσι θα συνδεθούμε
πιο ουσιαστικά με τον κόσμο που αν-
τιστέκεται στην Ουκρανία, αλλά και
με το αντιπολεμικό κίνημα στη Ρω-
σία». 

Αρκετοί ήταν οι καλλιτέχνες που
τόνισαν την αντίθεσή τους όχι μόνο
στην εισβολή της Ρωσίας, αλλά και
στα σχέδια του ΝΑΤΟ και μίλησαν
για την αλληλεγγύη σε όλους τους
πρόσφυγες απ’ όπου κι αν προέρ-
χονται. Σε αυτές τις τοποθετήσεις
των καλλιτεχνών είναι που ο κόσμος
έδωσε το μεγαλύτερο χειροκρότη-
μα. Ανάμεσα σε αυτούς, ο Δημήτρης
Μητσοτάκης που είπε: «Μαζευτήκα-
με εδώ για να πούμε όχι στην εισβο-
λή του Πούτιν στην Ουκρανία, όχι
στην επικίνδυνη εμπλοκή του ΝΑΤΟ,
να δηλώσουμε την αλληλεγγύη μας
στους πρόσφυγες τους Ουκρανούς
και όλους τους πρόσφυγες όλων

των πολέμων», αλλά και ο Δημήτρης
Πουλικάκος που ανέφερε ότι «Ήρ-
θαμε να παίξουμε γιατί δεν μας αρέ-
σουν οι πόλεμοι, δεν μας αρέσει η
λογοκρισία, δεν μας αρέσει η κατα-
πίεση, δεν μας αρέσει η καφρίλα.
Και από την άλλη θέλουμε να στηρί-
ζουμε πρόσφυγες και κατατρεγμέ-
νους απ’ όπου κι αν έρχονται κι απ’
όπου κι αν προέρχονται». 

Η Τάνια Τσανακλίδου διάβασε το
σημείωμα της Λένας Πλάτωνος για
τη συναυλία, που έγραφε ανάμεσα
σε άλλα: «Οι δήμιοι της Αμερικάνι-
κης Πρεσβείας. Αυτό έγραψα κάπο-
τε. Και με βαθύτατη θλίψη συνειδη-
τοποιώ πως παραμένει το ίδιο. Οι
σύγχρονοι δήμιοι που εισβάλουν σε
άλλες χώρες και σκοτώνουν άμαχο
πληθυσμό μόνο και μόνο για να εξυ-
πηρετηθούν τα συμφέροντα της
ελίτ… Όχι στον πόλεμο. Όχι στον
θάνατο. Όχι στο κέρδος που μπρο-
στά του δεν έχει καμιά αξία η αν-
θρώπινη ζωή». «Μόνο τα ονόματα

των πόλεων και των χωρών αλλά-
ζουν», είπαν οι Magic De Spell και
τραγούδησαν το «Σαράγεβο», τρα-
γούδι για τον πόλεμο στην πρώην
Γιουκοσλαβία και της επέμβασης
του ΝΑΤΟ. 

«Υπάρχουν άνθρωποι σε αυτήν τη
χώρα που δυστυχώς αυτή την περίο-
δο μας κυβερνάνε, που όταν ακούν
κάποιον να μιλάει για την ειρήνη του
ζητάνε πιστοποιητικό κοινωνικών
φρονημάτων», είπε ο Χριστόφορος
Ζαραλίκος μετά από ένα ξεκαρδιστι-
κό stand up που σατίριζε την προπα-
γάνδα της κυβέρνησης ότι η συναυ-
λία έχει σκοπό να ξεπλύνει τον Πού-
τιν.

Πρόσφυγες
«Δεν κατέβηκα για να ακούσω τη

συναυλία, αλλά να συμμετέχω σε
αυτή την ωραία κίνηση», υπογραμμί-
ζει η Βάγια Τράκα, τραπεζοϋπάλλη-
λος. «Ακόμα καλύτερα που εκφρά-
στηκε και μέσω τόσων καλλιτεχνών.
Μου άρεσε που ένιωσα τη συσπεί-
ρωση του κόσμου. Από την άλλη, η
δήλωση του γιού του Μητσοτάκη για
τη συναυλία δείχνει πόσο άθλια είναι
η κατάσταση με αυτή την κυβέρνη-
ση. Την αλληλεγγύη που δείχνει για
τους Ουκρανούς πρόσφυγες, δεν
την έδειξε για τους Σύριους, γιατί
ήταν αλλόθρησκοι και μαύροι. Δεν
γίνεται μόνο πόλεμος στην Ουκρα-
νία. Για όλους αυτούς τους λόγους,
ό,τι και να είχα, θα το ακύρωνα για
να κατέβω».

Δυναμική ήταν η παρουσία των
συντρόφων και συντροφισσών του
Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος
που καλούσαν τον κόσμο στην Πα-
νεργατική Απεργία στις 6 Απρίλη
ενάντια στον πόλεμο, την ακρίβεια
και την κυβέρνηση της Νέας Δημο-
κρατίας και με το πανό του ΣΕΚ
«Ούτε ΝΑΤΟ, Ούτε Πούτιν, Έξω από
το ΝΑΤΟ, Σταματήστε τους εξοπλι-
σμούς», ενώ η ΚΕΕΡΦΑ συμμετείχε
με το πανό «Ανοίξτε τα σύνορα για
όλους τους πρόσφυγες».

Μετά την επιτυχία στην Αθήνα, με-
γάλη αντιπολεμική συναυλία-συλλα-
λητήριο διοργανώνεται στη Θεσσα-
λονίκη με πρωτοβουλία του Συλλό-
γου Μουσικών Βορείου Ελλάδας με
πιθανή ημερομηνία τις 12 Απρίλη. Οι
άξονες του καλέσματος είναι η κα-
ταδίκη του ιμπεριαλιστικού ανταγω-
νισμού των Ρώσων και των Αμερικά-
νων, και τα φονικά αποτελέσματά
του σε βάρος του λαού της Ουκρα-
νίας, καμιά στρατιωτική εμπλοκή ή
συμμετοχή της χώρας μας, πέρα
από αυτήν της ανθρωπιστικής βοή-
θειας, αλληλεγγύη και αναγνώριση
των δικαιωμάτων σε όλους τους
πρόσφυγες και κατάργηση των πυ-
ρηνικών όπλων και έλεγχο της πυρη-
νικής ενέργειας.

Μάνος Νικολάου
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Συναυλία – “Πιστοποιητικό αντιπολεμικών φρονημάτων”

«Με τη μαζικότητα που είχε η συναυλία, ο κό-
σμος απέδειξε τις προθέσεις του, ότι έχει δύ-

ναμη η φωνή του. Ήταν μια σημαντική στιγμή για το
μέλλον αυτού του κινήματος», επισημαίνει ο Αργύρης
Καραγγελής, φοιτητής στο ΠΑΔΑ. 

«Η συναυλία λοιδορήθηκε και στηλιτεύτηκε σε
υπερβολικό βαθμό, σε σημείο που αυτή η προπαγάν-
δα είχε το αντίθετο αποτέλεσμα. Κόσμος που το σκε-
φτόταν, κατέβηκε τελικά για να δώσει το βροντερό
παρών και όχι απλά να ακούσει μουσική. Ήταν καθα-
ρό και το μήνυμα ότι είμαστε υπέρ της ειρήνης και κα-
τά του πολέμου των ιμπεριαλιστών που συγκρούονται
και στο τέλος την πληρώνουν οι λαοί. Αυτό το ρεύμα
θα ενισχύσει και την Πανεργατική Απεργία στις 6/4. 

Υπήρχε ξεκάθαρα η αντικυβερνητική διάθεση από
τον κόσμο. Πέρσι η κυβέρνηση βράβευε Ρώσους κυ-
βερνητικούς για τα 200 χρόνια της Επανάστασης του
1821 και τώρα θυμήθηκε ότι είναι απολυταρχικό κα-
θεστώς. Η “βοήθεια” με όπλα που έστειλε στην Ου-
κρανία δείχνει ότι οι προθέσεις της είναι στον πόλε-
μο. Μετά τα Ραφάλ συνέχισε την αγορά των εξοπλι-
σμών. Η ρητορική της για τους πρόσφυγες την έχει
εκθέσει. Χωρίς να κρατούν καν τα προσχήματα, οι κυ-
βερνητικοί έκαναν συγκρίσεις μεταξύ των Ουκρανών
και των άλλων προσφύγων. Δεν μπορούν να κρύψουν
τον απίστευτο πηγαίο ρατσισμό τους. Πνίγουν παιδιά
στο Αιγαίο και κάνουν μικροπολιτικές πάνω σε αν-
θρώπινες ζωές». 

29/3, Προπύλαια. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

“Ξεκάθαρη η αντικυβερνητική διάθεση του κόσμου”



Μαζική συγκέντρωση αλληλεγγύης στον
Σαϊντού Καμαρά, μαθητή στο 1ο ΓΕΛ
Αγίου Δημητρίου και πρόσφυγα από τη

Γουϊνέα, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρ-
της 30/3 στο Υπουργείο Μετανάστευσης και
Ασύλου για να εγκριθεί η αίτηση ασύλου του σε
β’ βαθμό που εκδικαζόταν εκείνη την ημέρα. Η
ΕΛΜΕ Νοτίων είχε κηρύξει στάση εργασίας, ενώ
ο Δήμος Αγίου Δημητρίου είχε βάλει πούλμαν
για τη μεταφορά στην κινητοποίηση. Μια μέρα
πριν και υπό την πίεση της μεγάλης διάστασης
που πήρε η συμπαράσταση στον Σαϊντού, ο Μη-
τσοτάκης αναγκάστηκε να τον συναντήσει, παρά
το ότι γι’ αυτόν και την κυβέρνησή του είναι «κα-
κής ποιότητας» πρόσφυγας. Η απόφαση αναμέ-
νεται να βγει δέκα ημέρες μετά την εκδίκαση.

Με συνθήματα, αγκαλιές και χειροκρότημα
υποδέχτηκαν οι συμμαθητές του και οι συγκεν-
τρωμένοι τον Σαϊντού, όταν τέλειωσε τη συζήτη-
ση για την προσφυγή του. «Όλοι ευελπιστούμε
και πιστεύουμε ότι θα επικρατήσει το σωστό και
το δίκαιο, που είναι να παραμείνει ο Σαϊντού
εδώ», δήλωσε ο Δημήτρης Γεωργιζάς, μαθητής
στο 1ο ΓΕΛ Αγίου Δημητρίου. «Έχει καταβάλλει
απίστευτη προσπάθεια για να φτάσει εδώ που
έφτασε. Σε περίπτωση απόρριψης του ασύλου
του, θα είναι σαν να απαξιώνεται όλη αυτή η
προσπάθεια και δεν είναι δίκαιο. Σαν σχολείο πή-
ραμε την πρωτοβουλία για να φτάσει παραέξω
αυτή η μάχη. Η συντριπτική πλειοψηφία τάσσεται
υπέρ του και αυτό είναι το φυσιολογικό το 2022,
να μην υπάρχουν διακρίσεις τέτοιου είδους.
Όλοι αξίζουν μια ευκαιρία ανεξαρτήτως καταγω-
γής, χρώματος, φύλου, θρησκείας. Είναι επιτα-
κτικό να παρθούν μέτρα για να αλλάξει αυτή η
κατάσταση για όλους».

«Ο Σαϊντού δεν είναι μόνος του, αυτό αποδει-
κνύει η συμμετοχή στην κινητοποίηση σήμερα.
Και δεν είναι το μοναδικό ασυνόδευτο παιδί στην
Ελλάδα», μας είπε ο Νίκος Μερκούρης, καθηγη-
τής του Σαϊντού. Αλλά δεν έχουν όλοι τη δυνατό-
τητα να δημοσιοποιήσουν την ανάγκη τους στην
υπόλοιπη κοινωνία. Δεν πρέπει να εξαρτάται η
θέση αυτών των παιδιών στην Ελλάδα από το πό-
σο μπορούν να συγκινήσουν. Ή αν είναι καλοί
μαθητές ή καλοί μπασκετμπολίστες. Χρειάζεται
νόμος που θα συμπεριλαμβάνει αυτά τα παιδιά.
Αλλά και τους γονείς τους στις περιπτώσεις που
έρχονται μαζί. Τους έχουμε και μας έχουν ανάγ-
κη. Η ελληνική κοινωνία πρέπει να πηγαίνει
μπροστά και όχι να μένει στις αγκυλώσεις του
παρελθόντος. Το επιχείρημα της φυλετικής κα-

θαρότητας δεν μπορεί πλέον να ευσταθεί». 
«Το κύμα αλληλεγγύης στον Σαϊντού είναι τε-

ράστιο, ξεκίνησε από τους συμμαθητές και τους
καθηγητές του, ενώ και το δημοτικό συμβούλιο
του Αγίου Δημητρίου πήρε ομόφωνη απόφαση
για να στηρίξει το αίτημά του να παραμείνει στη
χώρα», ανέφερε ο Χρήστος Ευθυμίου, πρόεδρος
του σωματείου εργαζομένων του δήμου Αγίου
Δημητρίου. «Κινητοποιήθηκαν και οι γονείς, αλλά
και οι εργαζόμενοι του δήμου. Ευθύνες έχει εξ
ολοκλήρου η κυβέρνηση με τους νόμους που
έχει ψηφίσει για να απελαύνουν ακόμα και παιδιά
που δεν έχουν τους γονείς τους. Είναι υποκριτι-
κό ο Μητσοτάκης να υποδέχεται τους Ουκρα-
νούς πρόσφυγες και από την άλλη τους άλλους
να τους διώχνει ή να τους πνίγει στο Αιγαίο».

Μ.Ν.
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Έχει περάσει ένας μήνας από την
έναρξη του ολέθριου πολέμου στην

Ουκρανία ανάμεσα στις αδίστακτες ιμπε-
ριαλιστικές δυνάμεις της Ρωσίας και του
ΝΑΤΟ. Τα άτομα που κατοικούσαν στην
Ουκρανία έχουν πλέον στραφεί στην
προσφυγιά ως το μόνο ενδεχόμενο επι-
βίωσης και μεγάλα κύματα Ουκρανών
προσφύγων κατευθύνονται σε γειτονικές
χώρες και όχι μόνο. Τις κύριες δημογρα-
φικές ομάδες αυτών των κυμάτων απο-
τελούν γυναίκες και παιδιά, με την πλει-
οψηφία των ανδρών να παραμένουν
στην χώρα ώστε να υπηρετήσουν στις
στρατιωτικές δυνάμεις. Ποια είναι, όμως,
η κατάσταση για άλλες κοινωνικές ομά-
δες ανθρώπων σε μια τέτοια κρίσιμη και
επικίνδυνη περίοδο;

Αυτός ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος έχει
οξύνει σε μεγάλο βαθμό το στοιχείο του
ρατσισμού – ρατσισμός ο οποίος δεν εί-
ναι κάτι καινούριο για την Ανατολική Ευ-
ρώπη. Τα άτομα της Μαύρης Κοινότητας
βρίσκονται αντιμέτωπα με διάφορες δια-
κρίσεις επιχειρώντας να φύγουν από την
Ουκρανία - η ρατσιστική προτεραιοποί-
ηση των λευκών Ευρωπαίων πάνω από
τα μαύρα άτομα αφήνοντας τα τελευ-
ταία να περιμένουν στα σύνορα επί μέ-
ρες σε άθλιες συνθήκες, η χρέωσή τους
στα ΜΜΜ επειδή θεωρούνται “ξένοι”, ο
απάνθρωπος διωγμός τους από τα τρέ-
να και το δίκοπο μαχαίρι της διαμονής
στις γειτονικές χώρες όπου τους δίνεται
ένα χρονικό περιθώριο για να φύγουν σε
άλλη χώρα επειδή δεν θεωρούνται
“πραγματικά μεταναστά” μαζί με την
ανοιχτή ρατσιστική προπαγάνδα στα Ου-
κρανικά μίντια είναι μόνο μερικά παρα-
δείγματα. 

Μια ιδιαίτερη περίπτωση που βρίθει
από έλλειψη ορατότητας, περιθωριοποί-
ηση, παρενοχλήσεις, τρομοκρατία και
εγκλήματα μίσους είναι αυτή της τρανς
κοινότητας. Αρχικά, πρέπει να λάβουμε
υπόψιν μας ότι προκειμένου ένα τρανς
άτομο να μπορέσει να κάνει αλλαγή των
εγγράφων ταυτοποίησής του στην Ου-
κρανία χρειάζεται να περάσει από ψυχια-
τρικές διαδικασίες οι οποίες έχουν χαρα-
κτηριστεί από ανθρωπιστικές οργανώ-
σεις ως κακοποιητικές και παρεμβατικές
παραβιάζοντας την ατομική ιδιωτικότητα
και σωματική αξιοπρέπεια. Τα ίδια τα
τρανς άτομα αποκαλούν την διαδικασία
“απόδειξης ταυτότητας φύλου” ως εξευ-
τελιστική λέγοντας πως τα κλείνουν για
μήνες σε κλινικές, ενώ ταυτόχρονα τους
κάνουν διάφορα ψυχολογικά και βιολογι-
κά πειράματα. Δικαίως, προτιμούν να
μην βιώσουν αυτά τα βασανιστήρια με
αποτέλεσμα στα έγγραφά τους να κατα-
γράφεται το νεκρό τους όνομα και το
φύλο που τους ορίστηκε στην γέννα. Σε
μια καθημερινή βάση, αυτή η αναντιστοι-
χία προσωπικών δεδομένων στερεί από
τα τρανς άτομα εργασιακές ευκαιρίες,
κοινωνικές παροχές, πρόσβαση σε Υγεία

και εκπαίδευση, δυνατότητα για επιβίω-
ση και κοινωνική ενσωμάτωση και πολλά
άλλα. Σε μια εμπόλεμη κατάσταση,
όμως, τα πράγματα καθίστανται ακόμη
πιο περίπλοκα.

Τα τρανς άτομα αντιμετωπίζουν πολλά
εμπόδια και τεράστια παρενόχληση στα
σύνορα της χώρας. Ειδικότερα, για μια
τρανς γυναίκα τα έγγραφα της οποίας
έχουν ένα ανδρικό όνομα και δηλώνουν
“άρρεν” στο φύλο, υπάρχει –πέρα από
την αστυνομική τρανσφοβία– ο κίνδυνος
να την γυρίσουν πίσω ώστε να ενταχθεί
στον στρατό και να “πολεμήσει με τους
άλλους άνδρες” για την υπεράσπιση της
χώρας. Γνωστή περίπτωση αυτή της Zi
Faámelu, μιας τρανς γυναίκας η οποία
δεν μπορούσε να περάσει τα σύνορα λό-
γω των χαρτιών και έμεινε απομονωμένη
στο διαμέρισμά της στην μέση ενός πο-
λέμου και με ένα μαχαίρι για αυτοάμυνα
αφού πολλά ένοπλα άτομα είναι τραν-
σφοβικά και οι συνθήκες αυτές θα ευνο-
ούσαν ένα έγκλημα μίσους. Τελικά, κατέ-
ληξε να περάσει το ποτάμι στα σύνορα
με την Ρουμανία –όπου παραλίγο να πνι-
γεί– για να ξεφύγει, αλλά τώρα, ευτυχώς
βρίσκεται στην Γερμανία. 

Παρενοχλήσεις
Από την άλλη πλευρά, όταν μιλάμε για

τρανς άνδρες, η αστυνομία αμφισβητεί
την ύπαρξή τους. Ακούγεται συχνά πλέ-
ον η φράση “Εάν είσαι τόσο άνδρας όσο
λες, τότε μείνε να πολεμήσεις για την
χώρα” με ένα ταπεινωτικό ύφος. Σε ό,τι
αφορά στα non-binary άτομα, η ταυτότη-
τά τους είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Δεν
αναγνωρίζεται καν ο αυτοπροσδιορι-
σμός τους και πολλά από αυτά εκφρά-
ζουν φόβο για την είσοδο σε άλλες γει-
τονικές χώρες όπως η Πολωνία όπου πι-
θανότατα θα δεχτούν χλευασμούς, πα-
ρενοχλήσεις και καταπίεση για την ταυ-
τότητα φύλου τους και δεν υπάρχει νομι-
κό πλαίσιο που να τα προστατεύει. 

Οι συνθήκες για τα τρανς άτομα στην
Ουκρανία είναι ακραία επισφαλείς σε
σημείο που η ζωή τους βρίσκεται σε ρί-
σκο. Πολλές ανθρωπιστικές ομάδες προ-
τείνουν στα άτομα αυτά να χάσουν τα
έγγραφά τους για να περάσουν πιο εύ-
κολα τα σύνορα, ενώ η παρενόχληση θα
καθιστά ακόμη πρόβλημα. Αλλά είναι αυ-
τή πράγματι λύση; Οι τρανς ζωές και τα
τρανς σώματα κακοποιούνται τώρα όσο
διαβάζετε αυτό το άρθρο. Οφείλουμε να
δώσουμε ορατότητα στις τρανς εμπει-
ρίες και να ενδυναμώσουμε τις τρανς
φωνές και κάθε άλλης περιθωριοποιημέ-
νης κοινωνικής ομάδας σε μια τέτοια κα-
ταστροφική κατάσταση.

Η διεκδίκηση των τρανς δικαιωμάτων
και των δικαιωμάτων των τρανς προσφύ-
γων/μεταναστών και όλων των μετανα-
στών είναι ένας σημαντικός πυλώνας
του αντιπολεμικού κινήματος.

Άρια Σταροπούλου, ΣΕΚ Πατήσια

Η έκθεση «Οι Αποδείξεις είναι Εδώ: Μια
εκ νέου απεικόνιση των Μεταναστών

Αντρών από τη Νότια Ασία που μένουν
στην Ελλάδα» είναι μια πολυμεσική εγκατά-
σταση η οποία παρουσιάζει φωτογραφίες,
βίντεο, και αφηγηματικά κομμάτια από τέσ-
σερις ομάδες μεταναστών αντρών από το
Μπαγκλαντές και το Πακιστάν που ζουν και
εργάζονται στην Ελλάδα. Η έκθεση ανοίγει
για πρώτη φορά στο κοινό στην Ελλάδα
προτού ταξιδέψει στον Καναδά. Η διάρκειά
της είναι από τις 11 έως και τις 14 Απριλίου
στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

Να δυναμώσουμε τις τρανς
φωνές των προσφύγων

Πρέπει να σώσουμε 
πολλούς “Σαϊντού”

30/3, Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Σαϊντού Καμαρά. Φωτό: Μάνος Νικολάου
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Εγκλήματα “full-face”
στον Έβρο

Νομιμοποιήστε 
όλους τους μετανάστες

Το Σάββατο 12/3 ένα τετράχρονο προ-
σφυγόπουλο έχασε τη ζωή του στα νε-
ρά του Έβρου, σαν αποτέλεσμα της

απόπειρας επαναπροώθησης που πραγματο-
ποίησαν κουκουλοφόροι σε βάρος 30 προ-
σφύγων. 

Οι αιχμές της μεταναστευτικής και προ-
σφυγικής πολιτικής τα τελευταία τρία χρόνια
είναι η διάλυση του συστήματος ασύλου και
οι επαναπροωθήσεις προσφύγων. Οι τελευ-
ταίες αποτελούν  στην εκτεταμένη και συστη-
ματική έκταση τους επίσημη κρατική πολιτι-
κή. Ο συστηματικός και οργανωμένος χαρα-
κτήρας των επαναπροωθήσεων αποδεικνύει
ότι διαφορετικές μεταξύ τους κρατικές υπη-
ρεσίες, όπως η ελληνική αστυνομία, η συνο-
ριοφυλακή, το λιμενικό σε συνεργασία με πα-
ρακρατικές ομάδες συντονίζονται προκειμέ-
νου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της επανα-
προώθησης/παράτυπης εξαναγκαστικής επι-
στροφής των προσφύγων στην Τουρκία. Εξα-
ναγκαστικές εξαφανίσεις ακόμα και κατόχων
δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία, ανα-
γνωρισμένων προσφύγων κυρίως στη Θεσσα-
λονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα έχουν καταγ-
γελθεί από πολλούς φορείς και οργανώσεις. 

Η πολιτική αυτή, δημιουργεί ένα πεδίο κρα-
τικής παρανομίας και ασυλίας των αστυνομι-
κών αρχών, οι οποίοι μπορούν να συλλαμβά-
νουν αυθαίρετα ανθρώπους με ή χωρίς νομι-
μοποιητικά έγγραφα, και συντονισμένα, με
κλούβες και περιπολικά να τους μεταφέρουν
στα σύνορα του Έβρου και να τους παραδί-
δουν είτε στους λεγόμενους commandos
(άνδρες με μαύρα ρούχα και full face) είτε σε
άλλους ντυμένους με πολιτικά και καλυμμένα
τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους πάν-
τα. Η ασυλία όμως αυτή παράγει ακόμα με-
γαλύτερη ασυλία και καταπάτηση των δικαιω-
μάτων ευρύτερων ομάδων πληθυσμού, όπως
και το έχουμε δει το προηγούμενο διάστημα. 

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μετανά-
στευσης και Ασύλου, Ναυτιλίας καθώς και ο
Πρωθυπουργός της χώρας, έχουν ένα διπλό
δημόσιο λόγο σχετικά με τις επαναπροωθή-
σεις, γεγονός που θυμίζει τον τρόπο με τον
οποίο η Χρυσή Αυγή αποκήρυττε τις πράξεις
της δημόσια ενώ παράλληλα επικροτούσε αυ-
τές στα μέλη της. Από τη μία η ηγεσία επαίρε-
ται για την μείωση των αφίξεων προσφύγων
στην Ελλάδα και την αποτελεσματικότητα της
«διαφύλαξης των συνόρων» και από την άλλη
αρνείται κατηγορηματικά όσα όλοι έχουμε δει
και έχουμε ακούσει από πληθώρα μαρτυρίων
και βίντεο. Και όποιος έχει διαφορετική άπο-
ψη, αντιμετωπίζεται ως εχθρός ή ότι αναπα-
ραγάγει την τουρκική προπαγάνδα.

Όμως, μια σειρά δημοσιογραφικές και άλ-
λους είδους έρευνες αποκαλύπτουν την συ-
νεργασία του ελληνικού Λιμενικού και της
Frontex στην πραγματοποίηση των επανα-
προωθήσεων. Υπάρχει μια συνεχής συζήτηση
και διαπάλη για την αντιμετώπιση αυτών είτε
καταγγέλλοντάς τες είτε προσπαθώντας να
τις νομιμοποιήσουν σε εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο. Η κοινή υπουργική απόφαση περί
Τουρκίας ως «ασφαλούς τρίτης χώρας» στό-
χο επίσης έχει τη «νομιμοποίηση» στα μυαλά
του κόσμου ότι η επαναπροώθηση δεν είναι

κάτι παράνομο καθώς η Τουρκία είναι ασφα-
λής για αυτούς. Η ρητορική επίσης περί «ερ-
γαλειοποίησης των προσφύγων» επίσης ανή-
κει σε αυτή την προσπάθεια νομιμοποίησης. 

Η συγκεκριμένη εντολή του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετά
από την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της
HumanRights360 και υποστήριξη του Ελληνι-
κού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, απο-
τελεί μια καμπή που είχε ήδη εκκινήσει λίγο
πριν με προηγούμενη απόφαση του για τρείς
αιτούντες διεθνή προστασία με προσφυγή
που είχε καταθέσει η Aegean Boat Report.
Καθώς, οι δύο εκ των τριών αιτούντων μέχρι
να βγει η απόφαση είχαν επαναπροωθηθεί
από τις ελληνικές αρχές, το ΕΔΔΑ εικάζουμε
ότι επιτάχυνε την διαδικασία έκδοσης της
προσωρινής διαταγής, διατάσσοντας την μη
απομάκρυνση των 30 προσφύγων από το ελ-
ληνικό έδαφος. Την προηγούμενη βδομάδα
εκδόθηκε αντίστοιχη απόφαση για τους 34
πρόσφυγες που βρίσκονται αποκλεισμένοι
σε άλλη νησίδα στον Έβρο. 

Αύξηση των θανάτων
Στην περίπτωση των τριάντα προσφύγων

όμως, είχε προηγηθεί μια απόπειρα επανα-
προώθησής τους καθώς είχαν ήδη εισέλθει
σε προηγούμενο χρόνο στον Έβρο και αφού
συνελήφθησαν σε διαφορετικούς χρόνους
και τόπους, οδηγήθηκαν όλοι σε έναν άτυπο
χώρο κράτησης κοντά στο ποτάμι και μετά
παραδόθηκαν σε ανθρώπους με πολιτικά και
καλυμμένα χαρακτηριστικά (full face) και οι
οποίοι τους μετέφεραν στη νησίδα. Κατά την
μεταφορά αυτή, το ένα παιδάκι έπεσε από
την βάρκα και έκτοτε αγνοείται που προφα-
νώς σημαίνει ότι έχει πνιγεί. Σημειωτέον, ότι
ο αριθμός των θανάτων στον Έβρο έχει αυ-
ξηθεί. Πέρσι 51 πρόσφυγες πνίγηκαν ή πέθα-
ναν από το κρύο με τον αριθμό να αυξάνει αν
προσθέσουμε όσους βρίσκονται στην τουρκι-
κή πλευρά ή όσοι δεν ανευρίσκονται ποτέ.

Είναι προφανές για όσους ασχολούνται με
το προσφυγικό ότι υπάρχει μια συνεχής δια-
πάλη σε όλα τα επίπεδα σχετικά με την υπε-
ράσπιση ή την εγκατάλειψη και απαξίωση
των προσφύγων. Οι αποφάσεις αυτές, στην
ουσία αποδέχονται τον κίνδυνο επαναπρο-
ώθησης που διατρέχουν οι πρόσφυγες στα
σύνορα της Ελλάδας και καλούν το ελληνικό
κράτος να απόσχει από την επαναπροώθησή
τους. Τίποτα όμως δεν είναι δεδομένο. Ο πό-
λεμος στην Ουκρανία αναδεικνύει με τον πιο
απειλητικό τρόπο ότι η μη υπεράσπιση των
προσφύγων είναι η απαξίωση των συνεπειών
του πολέμου με όρους προώθησης του. Η
υπεράσπιση των μεταναστών και των προ-
σφύγων δεν μπορεί να είναι μόνο μια νομική
υπεράσπιση σε ένα πλαίσιο διαρκούς απογύ-
μνωσης των προσφύγων από τα δικαιώματα
τους, χρειάζεται να είναι κόμματι μιας πολιτι-
κής αλληλεγγύης και υπεράσπισης. Η αλλη-
λεγγύη των συμμαθητών του Σαιντού, η στά-
ση εργασίας της τοπικής ΕΛΜΕ, η συγκέν-
τρωση έξω από το Υπουργείο αναδεικνύει
ποιος είναι ο τρόπος για να σταματήσουμε
τις απελάσεις και τις επαναπροωθήσεις.

Ευγενία Κουνιάκη, δικηγόρος

Κοινή σύσκεψη της ΚΕΕΡΦΑ και επιτροπής
Μπανγκλαντεσιανών πραγματοποιήθηκε

την Παρασκευή 1 Απρίλη, με σκοπό την οργά-
νωση της μαζικής συμμετοχής των μετανα-
στών εργατών από το Μπανγκλαντές στην πα-
νεργατική απεργία της 6 Απρίλη. Οι μετανά-
στες εργάτες οργανώνονται αψηφώντας απει-
λές από την Μπανγκλαντεσιανή Πρεσβεία, η
οποία φοβερίζει με απελάσεις και απορριπτι-
κές αποφάσεις όσους συνεργάζονται με την
ΚΕΕΡΦΑ. Κέντρο τους είναι η πάλη ενάντια
στον νέο αντεργατικό και ρατσιστικό νόμο του
Μηταράκη με τον οποίο προβλέπονται συμφω-
νίες εποχικής εργασίας 9 μηνών κάτω από τον
απόλυτο έλεγχο της εργοδοσίας.

Καλεσμένος στο μπανγκλαντεσιανό κανάλι
athensbd24.com ο συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ
Πέτρος Κωνσταντίνου έδωσε συνέντευξη και
κάλεσε όλο τον κόσμο στην απεργιακή κινητο-
ποίηση της 6 Απρίλη. Ανάμεσα σε άλλα τόνι-
σε: “Η 6 Απρίλη είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία
που έχουν οι μετανάστες. Με την Αριστερά και
τα συνδικάτα έχουμε πετύχει πολλές φορές νί-
κες στο αίτημα για χαρτιά. Το 1997 με 700 χι-
λιάδες Αλβανούς που πήραν χαρτιά και ξανά
το 2000 με άλλες 250 χιλιάδες μετανάστες
από πολλές χώρες, ανάμεσά τους Αλβανοί,

Πακιστανοί, Μπανγκλαντεσιανοί. Τώρα που
νομιμοποιήσανε πρόσφυγες από την Ουκρα-
νία, είναι παράλογο να το αρνούνται σε 20 χι-
λιάδες μετανάστες από το Μπανγκλαντές”.

Σε αυτή τη μάχη, είναι πολύ σημαντικό που
το ΕΚΑ έχει τοποθετηθεί ξεκάθαρα υπέρ των
μεταναστών εργατών και ενάντια στον δου-
λεμπορικό νόμο της κυβέρνησης. Όπως τονί-
ζει στο ψήφισμα που πήρε εν όψει της αντι-
ρατσιστικής κινητοποίησης της 19 Μάρτη:
“Δε θα επιτρέψουμε να γίνουν οι μετανάστες
εργάτες σύγχρονοι σκλάβοι των εργοδοτών
με εκβιαστικά συμβόλαια εποχικής εργασίας
9 μηνών σε συνθήκες κάτεργων τύπου Μανω-
λάδας όπως προωθεί τώρα η κυβέρνηση με
διμερείς συμφωνίες με το Μπανγκλαντές και
το Πακιστάν. Ζητάμε να κλείσουν τα στρατό-
πεδα συγκέντρωσης και να δοθεί η δυνατό-
τητα να αποκτήσουν έγγραφα και δουλειά οι
μετανάστες χωρίς χαρτιά. Δε θα επιτρέψου-
με τις μαζικές απελάσεις μεταναστών εργα-
τών που ζουν και εργάζονται στην χώρα. Το
ΕΚΑ καλεί τους μετανάστες να εγγραφούν
στα σωματεία για να δυναμώσει η κοινή δρά-
ση και η ταξική αλληλεγγύη, για να μην περά-
σουν τα ρατσιστικά αντεργατικά σχέδια της
κυβέρνησης”.

Στο πλευρό των
προσφύγων του Ελαιώνα
Ηκυβέρνηση συνεχίζει την εκκένωση του

στρατοπέδου προσφύγων στον Ελαιώνα,
ασκώντας τρομοκρατία και με εκβιασμούς σε
όσους δεν έχουν χαρτιά και σε οικογένειες
που δεν έχουν πού να μείνουν, για να τους με-
ταφέρουν στο στρατόπεδο του Σχιστού. 

Στη μέση της χρονιάς, εκατοντάδες παιδιά
αποκλείονται από τα σχολεία, ενώ πρόσφυγες
με σοβαρά προβλήματα υγείας και ψυχιατρικά
μεταφέρονται χωρίς να λαμβάνονται τα απα-
ραίτητα μέτρα. Αποφάσεις ενάντια στην εκκέ-
νωση έχουν πάρει τοπικές ΕΛΜΕ, ενώ η Ε’ ΕΛ-
ΜΕ κάλεσε σύσκεψη σωματεία και συλλογικό-
τητες την Τρίτη 5/4 για να παρθούν πρωτο-

βουλίες με προοπτική κινητοποιήσεων.
Αντιπροσωπεία από δημοτικούς συμβού-

λους και εκπαιδευτικούς επισκέφτηκαν τον
Ελαιώνα στις 31/3, απαίτησε να σταματήσει η
ρατσιστική εκκένωση και να δοθεί αξιοπρεπής
στέγη και άσυλο σε όλους. Η αντιπροσωπεία
αποτελούταν από τους Α. Προκόπη, πρόεδρο
του ΣΕΠΕ Παρθενώνας, Β. Γαλανοπούλου, εκ-
παιδευτικός του Διαπολιτισμικού σχολείου στο
Γκάζι, Η. Μούρη, πρόεδρο της Ε’ ΕΛΜΕ, Μ.
Βαβαγιάννη και Δ. Αλεβυζάκη από την Ανοιχτή
Πόλη, Χ. Βουρδουμπά από τη Λαϊκή Συσπεί-
ρωση και Π. Κωνσταντίνου από την Ανταρσία
στις γειτονιές της Αθήνας. 

13/3, Κινητοποίηση ΚΕΕΡΦΑ και προσφύγων στον Ελαιώνα. Φωτό: Αφροδίτη Φράγκου
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Τη συμμετοχή τους στην απεργία με ολοήμερο χειρόφρενο στους συρμούς σταθερής τρο-
χιάς και στάση εργασίας στα λεωφορεία, ανακοίνωσαν οι εργαζόμενοι των συγκοινωνιών

της Αθήνας. 
«Οι εργαζόμενοι του Μετρό συμμετέχουμε στην 24ωρη πανελλαδική απεργία της 6 Απρί-

λη» δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Σπύρος Ρεβύθης, πρόεδρος του σωματείο στο Με-
τρό (ΣΕΛΜΑ). «Εκφράζουμε την αντίθεσή μας στην κυβερνητική πολιτική και ζητάμε αυξήσεις
στους μισθούς, μείωση στις τιμές των αγαθών πρώτης ανάγκης, να μη συμμετέχει η χώρα
μας στον πόλεμο, δουλειές για όλο τον κόσμο. Καλούμε τη ΓΣΕΕ και τα Εργατικά Κέντρα να
κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις. Έχουμε πάρει απόφαση για καθολικό κλείσιμο των σταθε-
ρών συγκοινωνιών την ημέρα της απεργίας και το κλίμα στις τάξεις των συναδέλφων είναι
μαχητικό. Ζητάνε συνέχεια και κλιμάκωση. Δεν φτάνει μια μέρα. Είναι θέμα επιβίωσης πλέ-
ον». 

Ο Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης και μια σειρά σωματεία στηρίζουν τη συμμετοχή των
εργαζόμενων στις συγκοινωνίες στην απεργία και μισθώνουν πούλμαν για τη μεταφορά των
απεργών στο συλλαλητήριο.

Λεωφορεία του Συντονισμού θα φύγουν από τα εξής σημεία:

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Πειραιάς - Δημοτικό Θέατρο, 8.30πμ
Πειραιάς - ΗΣΑΠ, 8.45πμ
Κερατσίνι - Δημαρχείο, 8.30πμ
Νίκαια - Κρατικό Νίκαιας
(Πέτρου Ράλλη), 9πμ

ΔΥΤΙΚΑ
Περιστέρι - ΜΕΤΡΟ Αγ. Αντώνης, 8.30πμ
Περιστέρι - ΜΕΤΡΟ Ανθούπολη, 8.45πμ
Αιγάλεω - Θηβών και Λεωφόρος Αθηνών, 9πμ
Άγιοι Ανάργυροι - κεντρική Πλατεια, 8.15πμ
Ίλιον - κεντρική Πλατεία, 8.30πμ
Πετρούπολη - Λακιώτης (Θηβών), 8.45πμ

ΝΟΤΙΑ - ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
Ελληνικό - σταθμός ΜΕΤΡΟ, 8.30πμ
Νέα Σμύρνη - Polis Park, 8.30πμ
Καλλιθέα - Δαβάκη και Θησέως, 9.15πμ
Παγκράτι - Βύρωνας - Δεληολάνης, 9πμ

ΒΟΡΕΙΑ
Μαρούσι - ΗΣΑΠ, 8πμ
Ν. Ηράκλειο - 3 Αστερια, 8.30πμ
Ν. Ιωνία - πλατεια Σημιριώτη, 8.45πμ
Περισσός - ΗΣΑΠ, 9πμ
Βριλλήσια (Μετρο Δουκίσης Πλακεντίας) 8πμ
Αγία Παρασκευή - Δημαρχείο, 830πμ
Νοσοκομείο Γεννηματάς, 9πμ
Νοσοκομείο Αγιος Σάββας, 9.15πμ

Όλες τις προηγούμενες ημέρες μέχρι την απεργία, στο δήμο Κερατσινίου, γίνονταν εξορ-
μήσεις με την προκήρυξη του Συντονισμού και την Εργατική Αλληλεγγύη. Στο δημαρ-

χείο, στη συνέλευση των συμβασιούχων και σε άλλους χώρους εργασίας του δήμου. Το σω-
ματείο θα βάλει πούλμαν για να συμμετέχουν μαζικά οι συνάδελφοι/ισσες στην απεργία και
στο συλλαλητήριο. 

Δεν είναι υπερβολή αν πούμε ότι επικρατεί αναβρασμός στους συναδέλφους. Υπάρχει θέ-
ληση και συμμετοχή για την απεργία. Νομίζω ότι θα είναι μια απεργία - σταθμός.  Όλοι μαζί,
μόνιμοι και συμβασιούχοι απεργούμε για μόνιμη και σταθερή εργασία με μονιμοποίηση των
συμβασιούχων. Θέλουμε αυξήσεις τώρα σε όλους τους μισθούς. Να μειωθούν οι τιμές. Να
σταματήσουν να δίνουν λεφτά για τα Ραφάλ και για τον πόλεμο και να δώσουν για τις ανάγ-
κες μας. Στις 6 Απρίλη κανείς για δουλειά. Όλοι στο δρόμο!

Μήτσος Αργυροκαστρίτης, συμβασιούχος εργάτης δήμος Κερατσινίου

Στην Πανεργατική Απεργία καλούν εργαζόμενοι και πρόσφυγες από το καμπ του Ελαιώνα.
Η επιτροπή των εργαζόμενων και των προσφύγων μισθώνει πούλμαν που θα αναχωρήσει

στις 9:30πμ από την πύλη και θα επιστρέψει μετά το τέλος της απεργιακής διαδήλωσης.
«Σταματάμε την δουλειά, κλείνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, συγκοινωνίες και

απαιτούμε να μπει τέλος στην ακρίβεια και την φτώχεια! Θέλουμε δουλειές και όχι βόμβες!
Όχι στο πόλεμο!» τονίζουν στο κάλεσμά τους και συνεχίζουν:  

«Εμείς που εργαζόμαστε στο καμπ του  Ελαιώνα λέμε ΟΧΙ στο κλείσιμο, στο πέταγμα στο
δρόμο, στον αποκλεισμό των παιδιών από τα σχολεία, στο κόψιμο του cashcard. Λέμε όχι
στις απολύσεις, όχι στην ακρίβεια, όχι στην ανακύκλωσή μας στην ανεργία. Μονιμοποίηση
όλων τώρα! Εμείς οι πρόσφυγες θέλουμε σπίτια, όχι κλείσιμο του Ελαιώνα, άσυλο και τα παι-
διά  μας όλα στα σχολεία! Δεν θέλουμε μετακίνηση σε άλλα καμπ. 

Να σταματήσει η τρομοκρατία με τις ρατσιστικές επιχειρήσεις σκούπα της Αστυνομίας. Να
τελειώνουμε με την κυβέρνηση της φτώχειας, της ακρίβειας, του ρατσισμού και του πολέ-
μου! ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟΣ! ΕΡΓΑΤΕΣ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΠΟΤΕ ΝΙΚΗΜΕΝΟΙ!»

Απεργία στις συγκοινωνίες
Πούλμαν για τη συγκέντρωση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΞΑΝΘΗ

Συνέλευση Προέδρων ΕΛΜΕ έγινε
το Σάββατο 2/4. Η Σταυρούλα Πα-

νίδου, μέλος του Δικτύου Εκπαιδευτι-
κών «Η Τάξη μας» μεταφέρει στην Ερ-
γατική Αλληλεγγύη: 

«Είναι γεγονός ότι πλέον οι Παρεμ-
βάσεις έχουν μεγάλη δύναμη στον
κλάδο και σε πολλές ΕΛΜΕ έχουν την
προεδρία. Κι αυτό ήταν ολοφάνερο
στην τελευταία Γ.Σ. των Προέδρων
των ΕΛΜΕ. Οι συναδέλφισσες και οι
συνάδελφοι από τις Παρεμβάσεις
άνοιξαν  τα ζητήματα του πολέμου,
της ακρίβειας, της σύγκρουσης με την
κυβέρνηση, καθώς και την ανάγκη για
απεργιακή κλιμάκωση. Ποια μπορεί να
είναι αυτά τα βήματα για την κλιμάκω-
ση; Προφανώς η μαζική συμμετοχή
στην απεργία στις 6 Απρίλη είναι ένα
τέτοιο βήμα που πρέπει όμως να έχει
άμεσα συνέχεια. Χρειαζόμαστε απερ-
γία ενάντια στον πόλεμο και στη σύν-
δεσή του με όλα τα ζητήματα: της
ακρίβειας και της διεκδίκησης για αυ-
ξήσεις και διορισμούς, ενάντια στις
πολλαπλές επιθέσεις της Κεραμέως
στο δημόσιο και δωρεάν σχολείο,
ενάντια στην επίθεση που κάνουν στα
προσφυγόπουλα του Ελαιώνα κι αυτά
να καταλήγουν σε συγκεκριμένη
απεργιακή δράση. Για να απαιτήσου-
με λεφτά για την Παιδεία κι όχι για πο-

λεμικούς εξοπλισμούς. 
Ένα άλλο κρατούμενο που δεν πρέ-

πει να ξεχνάμε είναι ότι χρειαζόμαστε
ξανά κήρυξη της απεργίας – αποχής
από την αξιολόγηση. 114 συνάδελφοι
υφίστανται κυρώσεις γιατί δεν πειθάρ-
χησαν στο μέτρο. Χρειάζεται να ξανα-
βγάλουμε απεργία – αποχή και για αυ-
τούς τους συναδέλφους και για να
συνεχίσουμε τη σύγκρουση με την Κε-
ραμέως που με συντριπτικά ποσοστά
έδωσε ο κλάδος το προηγούμενο διά-
στημα.

Αυτή η δύναμη της Επαναστατικής
Αριστεράς στις ΕΛΜΕ  πρέπει  να εκ-
φραστεί και στο επίπεδο του δευτε-
ροβάθμιου σωματείου μας.  Οι συνα-
δέλφισσες και οι συνάδελφοι της βά-
σης, αυτοί που οργάνωσαν και πρω-
τοστάτησαν σε όλες τις μάχες του
προηγούμενου διαστήματος, θέλουν
να εκλέξουν τις ηγεσίες που τους αν-
τιπροσωπεύουν κι αυτό είναι μια ακό-
μη μάχη  για τη διεξαγωγή συνεδρίου
και εκλογή Δ.Σ. από τη βάση του κλά-
δου άμεσα, μέσα από τις συνδικαλι-
στικές μας διαδικασίες. Ας μη ξεχνά-
με εξάλλου ότι είμαστε ο πρώτος
κλάδος που δώσαμε τη μάχη ενάντια
στις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, συν-
τρίβοντας το δίδυμο Κεραμέως – Χα-
τζηδάκη».

Ηαπεργία στις 6 Απρίλη είναι αντι-
πολεμική. Αυτή τη στιγμή βγαίνει

το μεγαλύτερο συνδικάτο της χώρας
η ΑΔΕΔΥ και καλεί σε απεργία με αφί-
σα ενάντια στον πόλεμο. Είναι προχώ-
ρημα για την εργατική τάξη να βγαί-
νουν μεγάλα συνδικάτα και να λένε
σταματήστε τον πόλεμο και μάλιστα
κάνουμε απεργία για αυτό. Ο πόλεμος
είναι η πιο μεγάλη κι αισχρή επίθεση
στην εργατική τάξη. 

Είναι μια απεργία διεκδικητική. Διεκ-
δικούμε αυξήσεις στους μισθούς, επι-
στροφή του 13ου και 14ου μισθού
κλπ. Με λίγα λόγια ζητάμε ως εργάτες
κι εργάτριες να μπορούμε να ζούμε
από το μισθό μας. Η ακρίβεια είναι τε-
ράστια. Ο πληθωρισμός έχει φτάσει
τις τιμές στα βασικά αγαθά στα ύψη.
Ο ηλεκτρισμός κοντεύει να γίνει πολυ-
τέλεια. Ταυτόχρονα οι κοινωνικές υπη-
ρεσίες καταρρέουν. Διεκδικούμε μαζι-
κές προσλήψεις σε Παιδεία και Υγεία.
Αυτό που λέει και το σύνθημα δηλα-
δή, “Θέλουμε δουλειές – όχι βόμβες”.

Είναι μια απεργία αντικυβερνητική.
Η κυβέρνηση τα έχει κάνει θάλασσα
σε όλα τα επίπεδα. Κοντεύουμε τους
30 χιλιάδες νεκρούς από κορονοϊό και
σύμφωνα με τις δικές τους τις μετρή-
σεις και τα πορίσματα παραδέχονται
ότι αν είχαμε περισσότερο προσωπικό
στα νοσοκομεία πάνω από τους μι-
σούς θα ζούσαν. Αντίθετα δεν κάνανε
καμία πρόσληψη και σαν νεοφιλελεύ-

θεροι ταλιμπάν συνεχίζουν να δια-
λύουν τα νοσοκομεία και ιδιωτικοποι-
ούν  ό,τι έχει απομείνει. 

Με αυτά τα τρία χαρακτηριστικά
οργανώνουμε όλες αυτές τις ημέρες
την πανεργατική απεργία στην Ξάνθη.
Η αφίσα μας που καλεί στην απεργία
υπάρχει σε όλη την πόλη και η τοπο-
θέτησή μας στη συνέλευση του συλ-
λόγου δασκάλων ήταν ότι πρέπει όχι
μόνο να κατέβουμε στις 6 Απρίλη αλ-
λά να την οργανώσουμε για να έχει
όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιτυχία.
Επισκεπτόμαστε σχολεία σε αυτή την
κατεύθυνση. Δεν είναι εύκολο. Το ξε-
πούλημα της απεργίας – αποχής στην
εκπαίδευση και η μηδαμινή συνέχεια
μετά τη μεγάλη απεργία στις 11
Οκτώβρη με τα καθολικά ποσοστά,
αποτελεί βαρίδι για τον κλάδο κι έχει
απογοητεύσει ένα μέρος συναδέλ-
φων. 

Ωστόσο οι εξελίξεις με τον πόλεμο
και την ακρίβεια εξοργίζουν τους συ-
ναδέλφους. Από τη μεριά μας ανοί-
γουμε τη συζήτηση που λέει ότι πρέ-
πει να ξεμπερδέψουμε με την κυβέρ-
νηση και συνολικότερα με τις πολιτι-
κές που μας κλέβουν τις ζωές κι ότι
αυτό θα γίνει μόνο μέσα από τη συλ-
λογική δράση και την απεργιακή σύγ-
κρουση. Οργανώνουμε την επιτυχία
της απεργίας μέχρι το τελευταίο λε-
πτό.

Τζεμαλί Μηλιαζήμ, δάσκαλος Ξάνθη 

“Και σήμερα, και αύριο, και όσο χρειαστεί”
Κατεβαίνουμε σε μια απεργία στις 6 Απρίλη με την Αριστερά να μεγαλώνει

στα συνδικάτα. Αυτό έδειξαν οι εκλογές στα νοσοκομεία και οι επιτυχίες
της αντικαπιταλιστικής Αριστεράς στα σωματεία. Είναι η καλύτερη πρόγευση
για αυτό που έρχεται. Μια απεργία σταθμός που μπορεί να είναι από τα με-
γαλύτερα μαζικά γεγονότα που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Οι εργαζό-
μενοι/ες είναι αντικυβερνητικοί και ένα μεγάλο κομμάτι του εμπιστεύεται και
την αντικαπιταλιστική αριστερά. 

Αυτά φανήκαν τις τελευταίες ημέρες και στο νοσοκομείο που εργάζομαι,
στο Έλενα. Η αντικαπιταλιστική Αριστερά είναι δεύτερη δύναμη στο σωμα-
τείο και ο μηχανισμός της δεξιάς έχει σκυλιάσει. Όλες τις προηγούμενες
ημέρες δίναμε παράλληλα τη μάχη των εκλογών της ΕΙΝΑΠ με την οργάνω-
ση της απεργίας. Η ανταπόκριση ήταν φοβερή. Οι συνάδελφοι έπαιρναν την
Εργατική Αλληλεγγύη για τα αντιπολεμικά και τα αντικυβερνητικά της περιε-
χόμενα, τη διάβαζαν, τη συζήταγαν κι έλεγαν ότι θα κατέβουν στην απεργία.

Με αυτό τον αέρα οργανώνουμε την επιτυχία της απεργίας μέχρι τελευταία
στιγμή με καθημερινές εξορμήσεις, μαζί με συναδέλφους που συμμετέχουν
στην Επιτροπή Αγώνα που έχουμε κάνει στο νοσοκομείο. Αντίστοιχη είναι και
η εικόνα που μας έρχεται από το Παίδων Αγλ. Κυριακού, όπου για πρώτη φο-
ρά λένε, έχει τόσο μεγάλη ανταπόκριση το κάλεσμα για την απεργία.      

Κώστας Καταραχιάς,
γιατρός Νοσοκομείο Έλενα Βενιζέλου, Συντονιστικό Νοσοκομείων

Κάτω τα χέρια από τα κρατικά μουσεία. Τα μουσεία είναι του λαού - δεν εί-
ναι σαλονάκι του κάθε αυλικού.

Την Τετάρτη 6 Απρίλη οι εργαζόμενοι στα μουσεία οργανώνουμε την Πα-
νελλαδική Απεργία με μαζικότητα για να διατρανώσουμε την αντίθεση μας
στην πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ. Ενάντια στην ακρίβεια, στην φτώχεια
που μας επιφυλάσσουν και στον πόλεμο που μας έχουν βάλει.

Όλοι και όλες στο δρόμο για να αγωνιστούμε μαζί με τους υγειονομικούς,
μαζί με τους εργαζόμενους στον επισιτισμό, μαζί με όλους τους εργαζόμε-
νους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για την ανατροπή της κυβερνητι-
κής πολιτικής.

Τα μουσεία ανήκουν στο λαό και δεν θα αφήσουμε να γίνουν «σαλονάκια
της ελίτ» για την εξυπηρέτηση ιδιοτελών συμφερόντων. Υπερασπιζόμαστε το
δημόσιο χαρακτήρα των Κρατικών Μουσείων της χώρας μας ενάντια στις πο-
λιτικές, που όραμα τους έχουν την ιδιωτικοποίηση!

Πόσο υποκριτικό είναι όταν την ίδια ώρα που η πολιτική ηγεσία αξιώνει με
φανφάρες την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα από το Βρετανικό
Μουσείο, να θέλουν να μεταφέρουν αρχαιότητες στο εξωτερικό για πενήντα
ή για τριάντα ή για είκοσι πέντε χρόνια. Στο σχέδιο νόμου για την μετατροπή
των πέντε μεγαλύτερων κρατικών μουσείων της χώρας μας (Βυζαντινό Μου-
σείο, Εθνικό Αρχαιολογικό Αθήνας, Αρχαιολογικό Θεσσαλονίκης, Μουσείο
Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης και Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
Κρήτης), δεν βρίσκει κανείς μόνο αυτή την υποκρισία…αντίθετα το εμφανιζό-
μενο ως non-paper είναι γεμάτο με ασάφειες, όλο γενικότητες και μια επικίν-
δυνη εμμονική προσήλωση σε μια υδροκέφαλη και εξαιρετικά δαπανηρή δο-
μή, που μόνο ευέλικτη ή λειτουργική δεν είναι, όπως άλλωστε δεν είναι και
το λεγόμενο «επιτελικό κράτος». 

Η εφαρμογή των αρχών του «επιτελικού κράτους που μας έκαψε το καλο-
καίρι και μας πάγωσε το χειμώνα» στα μουσεία γίνεται ακριβώς με αυτό το
πνεύμα, εκεί που έχουμε μόνον πέντε διευθυντές σε ισάριθμα μουσεία, θέ-
λουν να διορίσουν εικοσιπέντε διευθυντές, στο όνομα της ευελιξίας και της
αποτελεσματικότητας. 

Τι σημαίνει όμως αυτό; Είναι πολύ απλό εάν σκεφτεί κανείς την περίπτω-
ση του χρέους 270 εκατομμυρίων ευρώ του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών,
στέκι της «υψηλής Αθηναϊκής κοινωνίας» όπου κλήθηκε το ελληνικό Δημό-
σιο να τα πληρώσει με χρήματα των φορολογούμενων και φυσικά δεν θεω-
ρήθηκε αναγκαίο να αναζητηθούν ευθύνες, αλλά ούτε καν να αναλάβει και
τον έλεγχο της διοίκησης του. Κάτι σαν την ανακεφαλαίωση των τραπεζών
με χρήματα του δημοσίου, το οποίο επιβαρύνθηκε για το λόγο αυτό με τα
δυσβάσταχτα μνημόνια. Δηλαδή ένα πανηγύρι με διασπάθιση δημόσιου
χρήματος.

Κάπου πρέπει να βολέψουν και τα δικά τους «παιδιά», που εάν κρίνουμε
από τα ήδη υφιστάμενα μουσεία με αυτό το νομικό καθεστώς, τα «παιδιά»
αυτά έζησαν την εφηβεία τους πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Με παρεμβάσεις σε γειτονιές και μαγαζιά επισιτιστικού ενδια-
φέροντος έφτασε το δίκτυο “Καμαριέρα” στην Πανεργατική

Απεργία της 6 Απρίλη. Μετά από την απόφαση τόσο του Συνδι-
κάτου Επισιτισμού όσο και του νεοσύστατου Σωματείου στην E-
Food η απεργία έγινε περισσότερο γνωστή και στον κλάδο.

Κυρίως όμως έρχεται ως απαίτηση για δράση χιλιάδων εργα-
ζομένων που στενάζουν από την ακρίβεια και την εντατικοποί-
ηση της δουλειάς. Χαρακτηριστικές εικόνες στις εξορμήσεις
που συναντήσαμε ήταν αυτές των τελευταίων Σαββατοκύρια-
κων με εργασία με οργανόγραμμα χειμώνα και τζίρο τουριστι-
κής περιόδου. Ενδεικτικό είναι ότι το πρώτο κύμα τουριστικών
αφίξεων είναι ήδη εδώ θυμίζοντας το 2018 και το 2019 και όχι
τα πανδημικά χρόνια. 

Παρά αυτή την άνοδο, οι μισθοί είναι τυπικά καθηλωμένοι στο
2012 και χαμηλότεροι ουσιαστικά. Αυτή την εικόνα μπορεί και αν-
τισταθμίζει η δική μας πλευρά, στα Εξάρχεια για παράδειγμα,
όπου δεκάδες εστιατόρια και καφέ θα είναι κλειστά την Τετάρτη
κάτω από την πίεση των εργαζομένων. 

Αυτή είναι μια δυναμική που χτίστηκε τον τελευταίο χρόνο
και χρειάζεται οργάνωση και κλιμάκωση για να κερδίσουμε αυ-
ξήσεις. Είναι άλλωστε χρονιά που στο τέλος της υπογράφεται
νέα συλλογική σύμβαση και το ύψος της και ο τρόπος που μπο-
ρεί να κερδηθεί πρέπει να περάσει από το χέρι μας. 

Στις 6 Απρίλη κλείνουμε τα μαγαζιά και διαδηλώνουμε, θα εί-
μαστε πιο δυνατοί από την επόμενη κι όλας ημέρα.

Βασίλης Μυρσινιάς, μπουφετζής, μέλος Καμαριέρας, 
αντικαπιταλιστικό δίκτυο στον επισιτισμό-τουρισμό

Στις 6 Απρίλη πάμε για μια πανεργατική απεργία με τα σωμα-
τεία μας πιο δυνατά από ποτέ και μια κυβέρνηση που παρα-

παίει! 
Τρεις εικόνες απο την εβδομάδα πριν την πανεργατική απερ-

γία είναι ενδεικτικές αναφορικά με την πολιτικές ζυμώσεις που
εξελίσσονται. Μια αντιπολεμική συναυλία, την οποία παρακο-
λούθησαν χιλιάδες κόσμου, παρά τις σκανδαλώδεις προσπά-
θειες της κυβέρνησης και της άρχουσας τάξης να την απομο-
νώσουν. Αλλά και μια συναυλία στην οποία το Σοσιαλιστικό Ερ-
γατικό Κόμμα έφερε τα πολιτικά χαρακτηριστικά εκείνα που
οδήγησαν ακόμη και ηγετικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να ανεβάζουν
στους λογαριασμούς τους στα social φωτογραφίες με τις πικέ-
τες της Συμμαχίας Σταματήστε τον Πόλεμο. 

Δεύτερον στις εκλογές της ΕΙΝΑΠ/ΟΕΝΓΕ οι δυνάμεις της
αριστεράς (ΚΚΕ, ΑΝΤΑΡΣΥΑ) ήταν αυτές που με διαφορά ενι-
σχύθηκαν από τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, μετατρέ-
ποντας το σύνθημα του Συντονιστικού, ψηφίζουμε όπως πα-
λεύουμε, σε πράξη. 

Τρίτον, η αποτίμηση από τις εξορμήσεις στους εργατικούς
χώρους αναδεικνύει την απεργία στις 6 Απρίλη, ίσως ως την
πιο σημαντική απεργία των τελευταίων δύο ετών. Μια αντιπολε-
μική απεργία ικανή να ρίξει αυτή την κυβέρνηση. Στο νοσοκο-
μείο Ψ.Ν.Α "Δρομοκαΐτειο" -παρά το γεγονός ότι λόγω των αυ-
στηρών πρωτοκόλλων δεν υπάρχει η δυνατότητα εξόρμησης
μέσα στο Νοσοκομείο- δόθηκαν 7 εφημερίδες και συνολικά μέ-
χρι σήμερα πουλήθηκαν 11 βιβλία για την απελευθέρωση των
γυναικών. Αυτό αποδεικνύει πως το Συντονιστικό είναι εκείνο,
που όχι μόνο παλεύει να υπερασπιστεί το ΕΣΥ και τους υγει-
ονομικούς, αλλά που συνδέει τις μάχες μέσα στους εργατικούς
χώρους, απαντώντας στα ερωτήματα του κόσμου. 

Η απεργιακή 8 Μάρτη έδειξε την δύναμη των γυναικών μέσα
στα νοσοκομεία και στους εργατικούς χώρους, στις 19 Μάρτη
είδαμε τί σήμαινει οι πρόσφυγες και οι προσφύγισσες να συν-
δέονται με τα υπόλοιπα κομμάτια της τάξης μας και να βγαί-
νουν με αυτοπεποίθηση μπροστά. Η 6 Απρίλη είναι η συνέχεια
και μπορεί να ξεδιπλώσει έναν αντιπολεμικό, αντιρατσιστικό
απεργιακό ξεσηκωμό για όλη την κοινωνία.

Μαρία Μπολοβίνα
ψυχιατρική κοινωνική λειτουργός, ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο

«Απεργούμε την Τετάρτη – Γιορτάζουμε την Πέμπτη» είναι το σύνθημα
με το οποίο ο Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης οργανώνουν πάρτυ
οικονομικής ενίσχυσης την επόμενη της πανεργατικής απεργίας. 
Το πάρτυ θα γίνει την Πέμπτη 7/4 από τις 8:30μμ στο Glendora Bar
(M.Αλεξάνδρου 81, Μεταξουργείο).

Aθήνα 
11πμ Πλατεία Κλαθμώνος –
προσυγκέντρωση 10πμ
Υπ.Εργασίας

Θεσσαλονίκη 
10:30πμ ΕΚΘ –
προσυγκέντρωση 10πμ
Φιλίππου κι Αγνώστου
Στρατιώτη

Χανιά: 
10πμ πλατεία Αγοράς.

Πάτρα 
10.30πμ Εργατικό Κέντρο

Ηράκλειο 
10πμ Αγ. Βενιζέλου

Βόλος 
10πμ πλ. Ελευθερίας 

Ξάνθη 
10πμ κεντρική πλατεία 

Αλεξανδρούπολη 
10πμ Εργατικό Κέντρο

Αγρίνιο 
10.30πμ Κεντρική Πλατεία

Καβάλα 
11:30πμ Πλ. Καπνεργάτη

Συνέχεια στη σελ. 14

Απεργιακές συγκεντρώσεις



Άνοδο σε ψήφους και ποσοστά είχε το
Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή στις
εκλογές της ΕΙΝΑΠ που πραγματοποι-

ήθηκαν στις 31 Μάρτη. Το σχήμα της αντικα-
πιταλιστικής αριστεράς κερδίζει 3 έδρες στο
νέο ΔΣ της Ένωσης και 19 αντιπροσώπους
στο συνέδριο της ΟΕΝΓΕ. Συνολικά η αριστε-
ρά είναι ενισχυμένη. Ο Χρίστος Αργύρης, για-
τρός στο ΓΝΑ Γεννηματάς και εκλεγμένος
στο συνέδριο της ΟΕΝΓΕ με το Ενωτικό Κίνη-
μα για την Ανατροπή, μας σχολιάζει:

«Τα αποτελέσματα των εκλογών της ΕΙΝΑΠ
είναι πολύ ενθαρρυντικά γιατί αυξήθηκαν τα
ποσοστά της Αριστεράς και για το ΔΣ και για
αντιπροσώπους στην ΟΕΝΓΕ. Αυξήθηκε το
Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή, αυξήθηκε
το σχήμα του ΠΑΜΕ, με αποτέλεσμα η πλει-
οψηφία στο νέο ΔΣ να είναι της Αριστεράς.
Αυτό θα έχει αντανάκλαση και στο συνέδριο
της ΟΕΝΓΕ. Προφανώς τα πράγματα εκεί εί-
ναι ακόμα καλύτερα, γιατί τα τέσσερα προ-
ηγούμενα χρόνια πρώτη δύναμη ήταν το ΠΑ-
ΜΕ και δεύτερη η αντικαπιταλιστική αριστε-
ρά, κι έτσι θα είναι τώρα.

Το Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή έδω-
σε μία μεγάλη μάχη με τους γιατρούς ενάντια
στη δολοφονική διαχείριση της πανδημίας,
ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ, για τη
μονιμοποίηση των συμβασιούχων, για μαζικές
προσλήψεις. Αλλά και ενάντια στο ρατσισμό,
το σεξισμό, τη φασιστική απειλή και τώρα τον
πόλεμο. Η συμβολή των συντρόφων και των
συντροφισσών από το Συντονιστικό Νοσοκο-
μείων και το Νυστέρι ήταν πολύ κρίσιμη στην
εκλογική αναμέτρηση, γιατί έφεραν τις εμπει-
ρίες τους από τους αγώνες που έδωσαν μαζί
με το υπόλοιπο προσωπικό των νοσοκομείων.

Όλα αυτά φάνηκαν στα αποτελέσματα πολ-
λών νοσοκομείων. Το Παίδων Πεντέλης είναι
το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο ξεση-
κωμός όταν πήγαν να το κλείσουν πρν λίγες
βδομάδες έφερε σχεδόν διπλασιασμό της
συμμετοχής των γιατρών στις εκλογές και
ενισχυμένο το ψηφοδέλτιό μας. Στο Γεννημα-
τάς η μεγάλη επιτυχία της παράταξής μας,
της Αγωνιστικής Πρωτοβουλίας για την Ανα-
τροπή, στις εκλογές του Σωματείου όπου
αναδείχτηκε δεύτερη δύναμη, είχε αντίκτυπο
και στο αποτέλεσμα του Ενωτικού με μεγάλη
αύξηση ψήφων. 

Εκφράσαμε δηλαδή ένα πολύ σημαντικό
κομμάτι της ριζοσπαστικοποίησης των για-
τρών και τώρα, μαζί με την υπόλοιπη Αριστε-

ρά, θέλουμε η ΕΙΝΑΠ και η ΟΕΝΓΕ να βγουν
ακόμα πιο δυνατές, περισσότερο απεργιακές,
περισσότερο πρωτοβουλιακές και ενωτικές
με τα άλλα κομμάτια εργαζόμενων σε δημό-
σιο και ιδιωτικό τομέα. Και με αυτόν τον αέρα
πάμε να συνεχίσουμε τις μάχες με προοπτική

-από τη μεριά μας το λέμε καθαρά- να ρίξου-
με αυτή την κυβέρνηση και να επιβάλλουμε
την εργατική εναλλακτική στα νοσοκομεία και
όλη την κοινωνία».

Λ.Β.

Νο 1516, 6 Απρίλη 2022 Εκλογές στα Σωματείασελ.12 εργατικη αλληλεγγυη

Ψηφοφορία
7-10 Απρίλη
Από την Πέμπτη 7 έως την Κυριακή 10

Απρίλη θα διεξαχθούν οι εκλογές της
Ένωσης Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρο-
νικού Τύπου (ΕΣΠΗΤ) για την ανάδειξη νέου
ΔΣ και αντιπροσώπων στο συνέδριο της ΠΟΕ-
ΣΥ. Η Αριστερή Πρωτοβουλία για την Ανατρο-
πή, το σχήμα της αντικαπιταλιστικής αριστε-
ράς, καλεί τα μέλη της Ένωσης να στείλουν
με την ψήφο τους ένα δυνατό μήνυμα αντί-
στασης στην κυβέρνηση και τις συνδικαλιστι-
κές δυνάμεις που την στηρίζουν.

Είναι κάλεσμα ανατροπής μιας πορείας που
άφησε τους εργαζόμενους και τις εργαζόμε-
νες των ΜΜΕ εκτεθιμένους στα απανωτά χτυ-
πήματα που δέχτηκε ο κλάδος από κυβέρνη-
ση και μιντιάρχες. Ενώ μισθοί, εργασιακά και
ασφαλιστικά δικαιώματα, θέσεις εργασίας έμ-
παιναν στο στόχαστρο, οι συνδικαλιστικές
ηγεσίες στην ΕΣΗΕΑ, την ΕΣΠΗΤ και άλλες
Ενώσεις επέλεγαν το δρόμο της αδράνειας
και της συνδιαλλαγής με τα υπουργεία, έχον-
τας αφήσει τον κλάδο χωρίς ΣΣΕ για πάνω
από δέκα χρόνια.

Ακόμα χειρότερα, γίνονται πλέον οι πρώτες
συνδικαλιστικές ηγεσίες που εφαρμόζουν το
νόμο Χατζηδάκη. Αυτό σηματοδοτεί η απόφα-
ση της πλειοψηφίας του απερχόμενου ΔΣ της
ΕΣΠΗΤ να συμπεριλάβει στις εκλογές την
ηλεκτρονική ψηφοφορία. Το ίδιο και η πρό-
σφατη απόφαση της πλειοψηφίας του ΔΣ της
ΕΣΗΕΑ να εγγραφεί -και μάλιστα εθελοντικά-
στο ηλεκτρονικό μητρώο των συνδικάτων (ΓΕ-
ΜΗΣΟΕ) που στήνει το Υπουργείο Εργασίας
για να τα έχει υπό τον έλεγχό του. 

Απέναντι σε όλη αυτή την εικόνα, η Αριστε-
ρή Πρωτοβουλία για την Ανατροπή στην
ΕΣΠΗΤ στάθηκε σταθερά σαν μια αγωνιστική
δύναμη που επέμεινε μέσα και έξω από το ΔΣ
στο δρόμο της σύγκρουσης με την κυβερνητι-
κή πολιτική. Που έφερε τους αγώνες του ερ-
γατικού και νεολαιίστικου κινήματος στην
Ένωση και πρότεινε τον απεργιακό συντονι-
σμό μαζί τους. Οι τελευταίες προτάσεις της
στο απερχόμενο ΔΣ ήταν η συμμετοχή στην
Πανεργατική Απεργία στις 6 Απρίλη, καθώς
και η έμπρακτη στήριξη στο Θωμά Σίδερη.
Αυτό το ρόλο είχε σε κάθε κρίσιμη στιγμή και
μέτωπο που άνοιγε. Και έτσι θα συνεχίσει.

Το ψηφοδέλτιο της Αριστερής Πρωτοβου-
λίας για την Ανατροπή:

Αντωνίου Αθανάσιος, Δημοσιογράφος 
Grill Magazine & Dairy News
Βερδέ Ελένη, Δημοσιογράφος
«Εργατική Αλληλεγγύη»
Θωίδου Αικατερίνη, Γραφείο Δημοσίων
Σχέσεων και ΜΜΕ ΕΚΕΑ
Κατσάνη Σουλτάνα, Γραφείο Τύπου ΕΣΑμεΑ 
Κατσαχνιάς Παναγιώτης, Δημοσιογράφος 
«Το ΠΟΝΤΙΚΙ/topontiki.gr»
Κοσμά Ειρήνη, Δημοσιογράφος Liberal
Πολίτη Πανώρια, Διορθώτρια-Επιμελήτρια 
Σολωμός Γεράσιμος, RED.comm - 
εταιρεία Δημ. Σχέσεων & Επικοινωνίας
Σταμούλης Δημήτριος, Δημοσιογράφος
«Οικονομικός Ταχυδρόμος»

ΕΙΝΑΠ

Ενισχυμένη Αριστερά

Αποτελέσματα για ΔΣ ΕΙΝΑΠ (σε παρένθεση του 2019):
Έγκυρα 4277 (3982)
ΔΗΚΝΙ (ΝΔ) ψήφοι 1292, ποσοστό 30,2%, έδρες 5 (1193, 30%, 4)
ΔΗΠΑΚ (ΚΚΕ) ψήφοι 1191, ποσοστό 27,8%, έδρες 4 (904, 22,7%, 3)
Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή ψήφοι 726, ποσοστό 17%, έδρες 3 (665, 16,7%, 3)
ΜΕΤΩΠΟ (ΣΥΡΙΖΑ) ψήφοι 409, ποσοστό 9,6%, έδρες 1 (452, 11,4%, 2)
ΠΑΣΚ ψήφοι 351, ποσοστό 8,2%, έδρες 1 (328, 8,2%, 1)
ΑΙΣ (ανεξάρτητη κεντροαριστερή κίνηση Αττικού) ψήφοι 165, ποσοστό 3,9%, έδρες 1
(257, 6,4%, 1)
ΑΙΚ (ανεξάρτητο δεξιό σχήμα) ψήφοι 143, ποσοστό 3,3%, έδρες 0 (183, 4,6%, 1)

Αποτελέσματα για συνέδριο ΟΕΝΓΕ (σε παρένθεση του 2019):
ΔΗΚΝΙ (ΝΔ) ψήφοι 1412, ποσοστό 33,5%, αντιπρόσωποι 38 (1368, 34,1%, 37)
ΔΗΠΑΚ (ΚΚΕ) ψήφοι 1299, ποσοστό 30,8%, αντιπρόσωποι 35 (950, 23,7%, 26)
Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή ψήφοι 711, ποσοστό 17%, αντιπρόσωποι 19 
(684, 17,1%, 18)
ΜΕΤΩΠΟ (ΣΥΡΙΖΑ) ψήφοι 373, ποσοστό 8,9%, αντιπρόσωποι 10 (483, 12%, 13)
ΠΑΣΚ ψήφοι 224, ποσοστό 5,3%, αντιπρόσωποι 6 (244, 6,1%, 6)
ΑΙΣ ψήφοι 92, ποσοστό 2,2%, αντιπρόσωποι 2 (145, 3,6%, 4)
ΑΙΚ ψήφοι 99, ποσοστό 2,3%, αντιπρόσωποι 2 (135, 3,4%, 3)

Εκλογές για την ανάδειξη νέου ΔΣ και αντιπροσώπων στην
ΠΟΕΔΗΝ και την ΕΔΟΘ έγιναν στο Σωματείο Εργαζόμενων

στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Ακολουθούν τα αποτελέσμα-
τα:

Για ΔΣ: Ψήφισαν 822, Άκυρα-Λευκά 29, ΔΑΚΕ 298 ψήφοι και
3 έδρες, ΑΣΚΕ (ΠΑΣΚΕ) 139 ψήφοι και 2 έδρες, ΑΡΜΑ (ΣΥΡΙ-
ΖΑ) 130 ψήφοι και 2 έδρες, ΑΣΥ (ΠΑΜΕ) 103 ψήφοι και 1 έδρα,
ΑΔΗΣΕΙ 103 ψήφοι και 1 έδρα, Αγωνιστική Πρωτοβουλία για
την Ανατροπή 23 ψήφοι, Ανεξ. υποψήφιος 3 ψήφοι.

Για ΠΟΕΔΗΝ: Ψήφισαν 783, Άκυρα-Λευκά 43, ΔΑΚΕ 259 ψή-
φοι και 6 αντιπρόσωποι, ΑΣΚΕ 140 και 3, ΑΡΜΑ 116 και 3, ΑΣΥ
120 και 3, Αδέσμευτοι 57 και 1, Αγωνιστική Πρωτοβουλία 22,
ΑΔΗΣΕΙ 21, Ανεξ. υποψήφιος 5.

Για ΕΔΟΘ: Ψήφισαν 822, Άκυρα-Λευκά 41, ΔΑΚΕ 269 ψήφοι
και 7 αντιπρόσωποι, ΑΣΚΕ 150 και 4, ΑΡΜΑ 132 και 4, ΑΣΥ 114
και 3, Αδέσμευτοι 56 και 2, Αγωνιστική Πρωτοβουλία 31 και 1,
ΑΔΗΣΕΙ 28, Ανεξ. υποψήφιος 3. 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΕΣΠΗΤ

Εκλογές για την ανάδειξη νέου ΔΣ και αντιπροσώπων στην ΠΟΕΔΗΝ
γίνονταν στο Σωματείο Εργαζόμενων στο Αγία Όλγα την Τρίτη 5

Απρίλη. Το Νυστέρι-Αγωνιστική Πρωτοβουλία για την Ανατροπή έδινε τη
μάχη για την ενίσχυση της αντικαπιταλιστικής αριστεράς που έχει στηρί-
ξει και οργανώσει όλους τους αγώνες των υγειονομικών.

«Η καμπάνια μας για τις εκλογές είχε στο κέντρο τις απεργίες που χρει-
άζεται να κάνουμε για να τσακίσουμε τη δολοφονική κυβέρνηση της ΝΔ»,
μας είπε ο Μιχάλης Βερβέρης, υποψήφιος του σχήματος. «Σε όλες τις πε-
ριοδείες και τις συζητήσεις μας με τους συναδέλφους και τις συναδέλ-
φισσες είχαμε την προκήρυξη της πανεργατικής απεργίας στις 6 Απρίλη,
καλώντας σε μαζική συμμετοχή αλλά και σε κλιμάκωση στη συνέχεια. 

Έτσι αντιμετωπίζουμε όλα τα ζητήματα που προκύπτουν. Με παρέμβα-
σή μας κερδίσαμε ότι οι εκλογές του Σωματείου δεν θα γίνουν την ημέρα
της πανεργατικής, με τη συμβολή μας θα ψηφίσουν για το νέο ΔΣ του Σω-
ματείου όλοι οι συμβασιούχοι (ΣΟΧ, ΟΑΕΔ, εργολαβικοί κλπ). Κι έτσι θα
συνεχίσουμε, αγωνιστικά, με αφετηρία την πανεργατική, για προσλήψεις,
μονιμοποιήσεις, χρηματοδότηση».

ΑΓ. ΟΛΓΑ

1/12/21, Ο Χρίστος Αργύρης σε απεργία Υγειονομικών έξω από το Υπ. Υγείας. Φωτό: Δημήτρης Δασκαλάκης
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Στις 8, 9 και 10 Απρίλη γίνεται το
11ο συνέδριο της ΟΕΝΓΕ, της Ομο-
σπονδίας Ενώσεων Νοσοκομει-
ακών Γιατρών Ελλάδος. Η διαδι-
κασία θα γίνει στο ξενοδοχείο Τιτά-
νια στην Αθήνα (Πανεπιστημίου
52) και θα ολοκληρωθεί με την
ανάδειξη νέου Γενικού Συμβουλίου,
Εξελεγκτικής Επιτροπής και αντι-
προσώπων για το συνέδριο της
ΑΔΕΔΥ. Πρόκειται για ένα από τα
πιο κρίσιμα συνέδρια των γιατρών
του ΕΣΥ τα τελευταία χρόνια, όπως
μας εξηγούν εδώ σύνεδροι με το
Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή
από την ΕΙΝΑΠ και την ΕΙΝΗ.

Συνέδριο αγώνα για να σώσουμε ζωές
Το συνέδριο των νοσοκομειακών

γιατρών γίνεται ενώ η υγειονομική
κρίση συνεχίζεται. Βρισκόμαστε αντι-
μέτωποι με μια τεράστια αύξηση των
κρουσμάτων ξανά, στα επίπεδα που
ήμασταν το χειμώνα, με κοντά 500 ει-
σαγωγές καθημερινά, με αριθμό νε-
κρών που δεν είναι μικρός και ανεβαί-
νει. Το μήνυμα της κυβέρνησης ότι τε-
λειώσαμε με την πανδημία είναι τόσο
πραγματικό όσο ήταν και όλες τις προ-
ηγούμενες φορές που κήρυξε τη λήξη
της και διαψεύστηκε. Η  φονική διαχεί-
ριση της πανδημίας είναι εδώ και είναι
το πρώτο που χρειάζεται να έχει στο
κέντρο του το συνέδριο.

Το δεύτερο είναι τα σχέδια της κυ-
βέρνησης να διαλύσει το ΕΣΥ. Να κά-
νει αυτό που έχει εξαγγείλλει ο Μη-
τσοτάκης ως το «νέο ΕΣΥ», που δεν εί-
ναι τίποτα άλλο από μια μεγάλη προ-
σπάθεια ιδιωτικοποίησης της Υγείας,
όλων των βαθμίδων της. Με είσοδο
ιδιωτών γιατρών, με ΣΔΙΤ, με εργολά-
βους, με απογευματινά χειρουργεία
που θα τα πληρώσει ο ασθενής, θέλει
να ανοίξει ακόμα περισσότερο την
πόρτα των δημόσιων νοσοκομείων
στον ιδιωτικό τομέα. 

Και το τρίτο είναι το ζήτημα των ελ-
λείψεων σε προσωπικό και των συνθη-
κών κάτω από τις οποίες δουλεύουμε.
Το ότι δηλαδή η συντριπτική πλειοψη-
φία των νέων γιατρών είναι συμβασι-
ούχοι, με την κυβέρνηση να αμφισβη-
τεί ξεκάθαρα τη μονιμότητα στο ΕΣΥ.  

Όλα αυτά χρειάζεται να τα δούμε
υπό το πρίσμα της κλιμάκωσης των
απεργιακών κινητοποιήσεων σε συντο-
νισμό με όλους τους υγειονομικούς.
Χρειάζεται η ΟΕΝΓΕ να πολλαπλασιά-
σει τα απεργιακά της βήματα μαζί με
την ΠΟΕΔΗΝ, γιατί μόνο έτσι μπορού-
με να ανατρέψουμε τις επιθέσεις και
να κερδίσουμε τα αιτήματά μας, όπως
το ότι χρειαζόμαστε αρκετές χιλιάδες
προσλήψεις για να μιλάμε για επαρκή
στελέχωση του Εθνικού Συστήματος
Υγείας. Να συνεχίσουμε και να κλιμα-
κώσουμε τους αγώνες που δώσαμε
από την πρώτη στιγμή με το ξέσπασμα
της πανδημίας.

Δεν ξεχνάμε ότι η πρώτη αμφισβήτη-
ση της προσπάθειας της κυβέρνησης
να επιβάλλει σιωπητήριο στους αγώ-
νες ήρθε από τους υγειονομικούς,
όταν στις 7 Απρίλη του 2020 ΟΕΝΓΕ-
ΠΟΕΔΗΝ με τη δική μας συμβολή σαν
Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή και
Συντονιστικό Νοσοκομείων αποφάσι-
σαν ότι είμαστε στις πύλες των νοσο-
κομείων μας και διεκδικούμε ενίσχυση
του ΕΣΥ. Ήταν μια κινητοποίηση που
έπαιξε ρόλο συνολικά στο εργατικό κί-
νημα για να βγει στην κόντρα με όλες
τις εγκληματικές επιλογές της κυβέρ-
νησης στη διαχείριση της πανδημίας.

Και αυτό συνεχίστηκε με πολλές
απεργίες σε συνδυασμό με τις διαρ-

κείς αποκαλύψεις των γιατρών για το
τι συμβαίνει πραγματικά μέσα στα νο-
σοκομεία. Ανοίξαμε το θέμα ότι η ενη-
μέρωση πρέπει να γίνεται από τους
γιατρούς και όχι από τη στημένη επι-
τροπή των ειδικών. Αποκρούσαμε διώ-
ξεις όπως του Κώστα Καταραχιά. Κά-
ναμε το αίτημα για επίταξη των ιδιωτι-
κών δομών χωρίς αποζημίωση στους
κλινικάρχες κεντρικό για όλη την εργα-
τική τάξη. 

Τώρα χρειάζεται κλιμάκωση. Και με
αυτό τον προσανατολισμό θα παρέμ-
βουμε στο συνέδριο σαν Ενωτικό Κίνη-
μα για την Ανατροπή κι όσοι από εμάς
προερχόμαστε από το Συντονιστικό
Νοσοκομείων και το δίκτυο των υγει-
ονομικών Νυστέρι. Πιστεύουμε ότι
υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Η Αριστε-
ρά είχε μεγάλη άνοδο της εκλογικές
αναμετρήσεις που έγιναν στις Ενώσεις
των γιατρών. Η τάση που υπήρχε ήδη
τα προηγούμενα χρόνια και έφερε την
Αριστερά στην ηγεσία της Ομοσπον-
δίας συνεχίστηκε και καταγράφηκε ξα-
νά τώρα. 

Πάμε λοιπόν σαν Ενωτικό Κίνημα και
σαν Αριστερά συνολικά με αυξημένη
παρουσία στο συνέδριο από όλες τις
Ενώσεις. Για να το κάνουμε ένα συνέ-
δριο μάχης και κλιμάκωσης της σύγ-
κρουσης με αυτή την κυβέρνηση. Για
να συνεχίσουμε οι γιατροί και συνολι-
κά οι υγειονομικοί να είμαστε το κομ-
μάτι που θα παίξουμε καθοριστικό ρό-
λο για να την ξεφορτωθούμε. Μια τέ-
τοια αγωνιστική κατεύθυνση θα παίξει
προωθητικό ρόλο και στο συνέδριο
της ΠΟΕΔΗΝ που ακολουθεί. Αλλά και
σε όλες τις Ομοσπονδίες και τα συνδι-
κάτα που βρίσκονται σε ανάλογες δια-
δικασίες. 

Αργυρή Ερωτοκρίτου, 
Παθολόγος ΓΝΑ Γεννηματάς

Και στην Ήπειρο, η πίεση που δέχτηκε το υγει-
ονομικό σύστημα και οι γιατροί τα χρόνια της

πανδημίας, ανέδειξαν την εικόνα ότι το ΕΣΥ χρειάζε-
ται εδώ και τώρα στήριξη. Οι ελλείψεις είναι τρομα-
κτικές. Όταν νοσεί κάποιος από το προσωπικό, ση-
μαίνει ότι όλοι οι υπόλοιποι εργάζονται πολύ πέρα
από τα όρια ασφαλούς λειτουργίας και ασφαλούς
ωραρίου. Με μαζεμένες εφημερίες. Κι αυτός που
αρρώστησε, αντί να πάρει μια αναρρωτική, θα γυρί-
σει γρήγορα πίσω και θα καλύψει και τη δουλειά
που δεν έκανε τις μέρες που έλλειψε. Τιμωρείται δη-
λαδή κι από πάνω επειδή αρρώστησε.

Δεν υπάρχει καμιά εφεδρεία, καμιά κάλυψη. Νο-
σεί ένας αναισθησιολόγος; Κλείνουν τα χειρουρ-
γεία. Αφού δύο είναι όλοι κι όλοι. Με έχουν πάρει
τηλέφωνο για να μου πουν ότι εφημερεύω, χωρίς
αναισθησιολόγο. Κι αν χρειαστεί να διασωληνώσω
ένα ασθενή γιατί έχει έρθει σε κώμα ή δεν αντέχει
το αναπνευστικό του; Δεν μπορώ και ο ασθενής θα
μείνει έτσι. Εφημερεύουμε χωρίς αξονικό, χωρίς
ακτινολογικό γιατί δεν έχουμε κάλυψη σε εφημερίες
ακτινολόγων, τραγικά πράγματα.

Αυτά έχει να συζητήσει το συνέδριο της ΟΕΝΓΕ.
Ότι το ΕΣΥ σήκωσε μόνο του το βάρος μιας πανδη-
μίας χωρίς τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, ο
οποίος το μόνο που έκανε ήταν να γλεντάει υπερτι-
μημένες κοστολογήσεις μη κόβιντ κρεβατιών ΜΕΘ
για να φορτώνεται όλα τα κόβιντ το δημόσιο. Ότι
χρειάζεται να ενδυναμώσουμε το ΕΣΥ με περισσότε-
ρο κόσμο να δουλεύει και με καλύτερες, ανθρώπι-
νες συνθήκες για να ανταποκρίνεται και στον κόσμο
που εξυπηρετεί. Ότι χρειάζεται να ενισχυθεί σε δυ-
ναμικό, ποιότητα, σε υλικά, σε σχέσεις εργασίας.
Και σχέσεις εργασίας σημαίνει μισθολογική αναβάθ-
μιση, καλύτερα ωράρια, λιγότερες εφημερίες.

Αυτός είναι και ο λόγος που στις εκλογές της ΕΙ-
ΝΗ, η φωνή που δεν πρεσβεύει το δημόσιο χαρα-
κτήρα των νσοκομείων και είναι αγκαλιά με τους
ιδιώτες καταρρακώθηκε. Και που από την Αριστε-
ρά, ενισχύθηκαν τα πιο ριζοσπαστικά κομμάτια της,
αυτά που δεν έχουν περάσει από τα υπουργεία δεί-
χνοντας πόσο (δεν) νοιάζονται για την δημόσια
υγεία. Γι’ αυτό ένας κόσμος που βλέπει την προ-
οπτική υπεράσπισης της δημόσιας Υγείας μέσα

από τις μάχες των εργατικών αγώνων στήριξε το
ψηφοδέλτιό μας, του Αριστερού Ενωτικού Κινήμα-
τος για την Ανατροπή. Και μας ανέθεσε και μέσα
από τις θέσεις στο ΔΣ της ΕΙΝΗ και στην ΟΕΝΓΕ να
διεκδικούμε ότι στο δρόμο του αγώνα κερδίζουμε
τη δημόσια Υγεία και όχι μέσα από το «κάντε υπο-
μονή» του Πλεύρη ενώ περνά απολύσεις και δίνει
φιλέτα στους ιδιώτες. Να μπαίνει μέσα ο ασθενής
να χειρουργείται, να εισπράτει το φακελάκι ο ιδιώ-
της γιατρός (αυτό είναι ο νέος νόμος) και ποιος εί-
ναι υπεύθυνος για τη μεταγχειρουργική πορεία του
ασθενή; Φορτώστε το στο γιατρό του δημοσίου αν
θα πάει καλά, αν θα κάνει επιπλοκές. Κι άρα το φι-
λέτο για τον ιδιώτη, η χαβούζα για το δημόσιο. Αυ-
τό βιώνουμε.

Κι άρα το συνέδριο πρέπει ένα, να αναδείξει την
επίθεση των από πάνω. Να μιλάει για το ποιες είναι
οι συνθήκες εργασίας. Να εξηγεί γιατί βρίσκονται
τόσες χιλιάδες συνάδελφοι σε αναστολή, γιατί γίνε-
ται αυτή η τόσο σκληρή πειθαρχική δίωξη και τι
έχουν κάνει με τα χρήματα των μισθών που τους
έκοψαν. Επτά μήνες, επτά χιλιάδες άνθρωποι, από
χίλια ευρώ μέσο όρο το μήνα, είναι πενήντα εκατομ-
μύρια ευρώ. Τι τα έκαναν; Πού ήταν πιο απαραίτητα
από τη δημόσια υγεία;

Δύο να καταγγείλει και να προχωρήσει σε απερ-
γίες απέναντι στον νέο τρόπο με τον οποίο θα γίνον-
ται οι συμβάσεις και οι προλήψεις. Αυτή τη στιγμή
λένε ότι αναδρομικά από το 2017 και στο εξής,
όποιος προσλαμβάνεται και κερδίζει σε μια προκή-
ρυξη μια μόνιμη θέση, δεν είναι μόνιμος. Τα πέντε
πρώτα χρόνια είναι σαν επικουρικός και στο τέλος
της πενταετίας όχι απλά κρίνεται αν είναι κατάλλη-
λος ή όχι, αλλά επαναπροκηρύσσεται η θέση. Και το
τρίτο είναι το αλισβερίσι, αυτό που κάνουν με τους
ιδιώτες, τους μεγαλογιατρούς, με απευθείας σύνδε-
ση των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων με το δημόσιο σύ-
στημα. Κι αυτό να βγει να καταγγείλει η ΟΕΝΓΕ, να
απαιτήσει και να παλέψει για την απόσυρσή του και
την κατάργησή τους στην πράξη. Όχι με συνομιλίες.
Με απεργίες.

Νίκος Μέτσικας, 
Παθολόγος Επιμελητής 

Β' Γενικού Νοσοκομείου Φιλιατών

1/2, Απεργία στην Υγεία.
Φωτό: Δημήτρης Δασκαλάκης
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Κάτω τα χέρια 
από τα Μουσεία
Συνέχεια από τη σελ.10

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.
Το 1829 στην Αίγινα συστάθηκε το πρώτο

Εθνικό Μουσείο Αρχαιοτήτων με σκοπό τη διαφύ-
λαξη του αρχαιολογικού πολιτιστικού κεφαλαίου
της χώρας. 

Ποτέ κανείς από τότε δεν διανοήθηκε να βάλει
χέρι πάνω στα αρχαία! Και ήρθε η κυβέρνηση των
«αρίστων» με μια έμπνευση πρωτόγνωρη: να ιδρύ-
σει παραρτήματα, των πέντε μεγαλύτερων κρατι-
κών μουσείων της χώρας, στο εξωτερικό! Και θα
πει κανείς που είναι το κακό σε αυτό; Καταρχάς
πουθενά! Όμως με το τέχνασμα των παραρτημά-
των μπορούν να εξαχθούν στο εξωτερικό αρχαι-
ότητες, χωρίς να θεωρηθούν εξαγωγές γιατί οι
αρχαιολογικοί θησαυροί θα μεταφέρονται σε πα-
ράρτημα (υποκατάστημα) του μουσείου από όπου
θα φύγουν. Μα αυτό, θα πει κανείς γίνεται ούτως
ή άλλως, όμως εδώ η διαφορά είναι ο χρόνος και
η διαδικασία. 

Το χρονικό εύρος της παραμονής των αρχαιοτή-
των στο εξωτερικό επιμηκύνεται επικίνδυνα, τόσο
μάλιστα που εάν, ο μη γένοιτο, πραγματοποιηθεί
δεν θα τα ξαναδούμε στη χώρα μας, τα έργα αυ-
τά, στο πλαίσιο της ζωής μας. Και αφού είδαμε το
θέμα των αρχαιοτήτων που φυλάσσονται στα μου-
σεία, πάμε τώρα στους εργαζόμενους σε αυτά.  

Οι εργαζόμενοι (οι μόνιμοι και οι αορίστου χρό-
νου) υπάγονται στην Γενική Διεύθυνση Μουσείων
του Υπουργείου Πολιτισμού. Τα 5 αυτά μουσεία
είναι ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες του
Υπουργείου. Σύμφωνα τώρα με το νομοσχέδιο
εάν ένας υπάλληλος είτε κάνοντας αίτηση είτε
όχι, μετά τη σύσταση του Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου θα χάσει την προσωποπαγή
θέση του, ως υπάλληλος του νέου φορέα. 

Από την εμπειρία μας από συναδέλφους που
εργάζονται στο Μουσείο Ακρόπολης γνωρίζουμε
ότι πέρσι κόπηκαν με αυθαίρετο τρόπο επιδόμα-
τα, και όχι μόνον αυτό αλλά και ζητήθηκαν και
χρήματα πίσω αναδρομικά ως «αχρεωστήτως κα-
ταβληθέντα» δηλαδή όχι μόνο υπέστησαν αυτήν
την παράνομη περικοπή, αλλά καλούνται να πλη-
ρώσουν και από πάνω…!  Το θέμα λοιπόν δεν εί-
ναι ούτε η συζήτηση, ούτε η διόρθωση αυτού του
εξαμβλώματος της μετατροπής των κρατικών
μουσείων σε ΝΠΔΔ. Δεν αντιμετωπίζονται με συ-
ναίνεση τέτοιες επιθέσεις σε εργαζομένους. 

Πέρσι τον Φλεβάρη, όταν πάλι είχαν ανακινήσει
το θέμα της μετατροπής των μουσείων σε ΝΠΔΔ
έγινε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πύλη του
Βυζαντινού Μουσείου, όπου απηύθυναν χαιρετι-
σμούς και δήλωσαν τη στήριξη τους στον αγώνα
μας ο γραμματέας Στ. Γκότσης και ο πρόεδρος Λ.
Δέδες του «Ενιαίου σύλλογου υπαλλήλων του ΥΠ-
ΠΟ», ο Χρ. Μιχαήλ από το Σωματείο Εκτάκτων
του ΥΠΠΟΑ, ο Τάσος Αναστασιάδης από το Συν-
τονισμό Εργατικής Αντίστασης, ο δημοτικός σύμ-
βουλος Πέτρος Κωνσταντίνου από την Ανταρσία
στις γειτονιές της Αθήνας, ο Γιάννης Βερροιόπου-
λος από την Πανελλήνια Ένωση Συντηρητών Αρ-
χαιοτήτων, ο Βασίλης Κουκαλάνι από το Σωματείο
Ελλήνων Ηθοποιών και την Ανατρεπτική Συσπεί-
ρωση Ηθοποιών. Συνεχίζουμε τη μάχη δίνοντας
μαζικό παρών στην απεργία της 6 Απρίλη.

Θωμάς Κατσαρός, 
εργαζόμενος Βυζαντινό Μουσείο 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ηθοποιών

Σε έκτακτη γενική συνέλευση καλεί τα
μέλη της το Σωματείο Ελλήνων Ηθο-
ποιών (ΣΕΗ) την Κυριακή 10/4 στις

12.00 μες, στο ανοιχτό θέατρο “Σχολείον
της Αθήνας” (Πειραιώς 52, Πειραιάς). Τα θέ-
ματα ημερήσιας διάταξης είναι μία ενημέ-
ρωση από το ΔΣ του σωματείου και η εξέτα-
ση τριών φακέλων του Πειθαρχικού (Κιμού-
λης, Φιλιππίδης, Χαϊκάλης). 

Η ημερήσια διάταξη από μόνη είναι προ-
βληματική. Απουσιάζει πλήρως οποιαδήποτε
συζήτηση για το πώς θα συνεχιστεί η μάχη
ενάντια στην ανεργία στον κλάδο, για υπο-
γραφή Συλλογικής Σύμβασης με αυξήσεις

και όλα τα δικαιώματα, η αντίθεση με τον
πόλεμο. Είναι η μάχη που έδωσαν οι εργά-
τες της Τέχνης μέσα στον πρώτο χρόνο της
πανδημίας, έγιναν παράδειγμα και έμπνευ-
ση για όλο το εργατικό κίνημα, κατάφεραν
να συσπειρώσουν στα σωματεία τους και να
τα μαζικοποιήσουν, και να κερδίσουν οικο-
νομική στήριξη για ένα τεράστιο κομμάτι
του κλάδου σε σχέση με τους αρχικούς μα-
ζικούς αποκλεισμούς του Υπουργείου.

Ακόμα και η ουσιαστική συνέχεια ενάντια
στις σεξουαλικές παρενοχλήσεις, που πρω-
τοστάτησε το ΣΕΗ για να αποκαλύψει και να
συνδεθεί με το κίνημα metoo, δεν μπορεί να
είναι μια τυπική εξέταση μόνο παλιών ιστο-

ριών, αλλά η εικόνα για το πώς είναι τα
πράγματα σήμερα και πώς συνεχίζουν (αν
συνεχίζουν) οι πρωτοβουλίες του σωματεί-
ου σε κάθε χώρο δουλειάς. Το κάλεσμα του
ΣΕΗ για την Πανεργατική Απεργία στις 6
Απρίλη, που συμπεριλαμβάνει όλες τις πα-
ραπάνω διεκδικήσεις, πρέπει να βρει συνέ-
χεια στη Γενική Συνέλευση για να αποφασι-
στούν συλλογικά τα επόμενα απεργιακά βή-
ματα. Αυτή την κατεύθυνση θα προσπαθή-
σει να κερδίσει στη συνέλευση η Ανατρεπτι-
κή Συσπείρωση Ηθοποιών, δύναμη της αντι-
καπιταλιστικής αριστεράς στον κλάδο. 

Μ.Ν.

Συμπαράσταση 
στον Θωμά Σίδερη

Παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το στούντιο του
Πρώτου Προγράμματος πραγματοποιήθηκε τη

Δευτέρα 4/4, την ώρα της εκπομπής του Χ. Μιχαηλίδη.
Η αιτία ήταν η απόφαση της διεύθυνσης του σταθμού
και του παρουσιαστή της εκπομπής να έχουν ως προ-
σκεκλημένο (τηλεφωνικά) τον Ηλία Κανέλλη, τον άν-
θρωπο που τις προηγούμενες μέρες είχε επιτεθεί με
ύβρεις στον δημοσιογράφο της ΕΡΤ και του Πρώτου
Προγράμματος Θωμά Σίδερη.

Η προκλητική αυτή κίνηση είχε εξωθήσει τον Θ. Σίδε-
ρη σε παραίτηση από το Πρώτο Πρόγραμμα δυο μέρες
πριν. Αυτός φαίνεται ότι ήταν έτσι κι αλλιώς ο στόχος
της διεύθυνσης του Πρώτου Προγράμματος, η οποία
από την πρώτη στιγμή, όχι μόνο δεν στήριξε τον δημο-
σιογράφο απέναντι στις ύβρεις και τις απειλές που δέ-
χτηκε κατά της ζωής του, αλλά αντίθετα, όπως ανέφερε
ο ίδιος στην επιστολή παραίτησής του, του άσκησε ψυ-
χολογική βία και προληπτικό έλεγχο στην εκπομπή του.
Το να δώσει βήμα στον υβριστή του απλά επιβεβαίωσε
το σχέδιο φίμωσης και εκδίωξής του από το σταθμό.

«Στην παράσταση συμμετείχαν συνδικαλιστές και
συνδικαλίστριες από σωματεία της ΕΡΤ, εργαζόμενοι
και δημοσιογράφοι», μας είπε η Ειρήνη Φωτέλλη, μέλος
ΔΣ του ΠΣΥΠΕΡΤ. «Ο Μιχαηλίδης μας είπε πως δεν δέ-
χεται να του πούμε εμείς ποιον θα βγάλει στην εκπομ-
πή του και ότι προσπαθούμε να του ασκήσουμε λογο-
κρισία (!). Η διεύθυνση του σταθμού αντάμειψε τον
Ηλία Κανέλλη για τον χυδαίο τρόπο που έβρισε δημο-
σίως τον συνάδελφο Θωμά Σίδερη, επειδή έκανε εκ-
πομπή για το Τάγμα Αζόφ της Ουκρανίας. Ταυτόχρονα
βέβαια κατάλαβε πως ακόμα κι αν το πρόγραμμα το
ορίζει αυτή, ελέγχεται από τους εργαζόμενους, κάτι
που δεν φαίνεται να είχε υποψιαστεί καν. Όση ώρα
ήταν στον αέρα ο Κανέλλης, ο διευθυντής στεκόταν
πάνω από τον ηχολήπτη υπό το φόβο της κινητοποί-
ησης. Από την πλευρά μας σαν Αριστερή Πρωτοβουλία
Εργαζόμενων στην ΕΡΤ συνεχίζουμε να απαιτούμε να
παραιτηθεί η Διοίκηση κι όχι ο Θ.Σίδερης».

Η κινητοποίηση δεν βρήκε τη στήριξη της ηγεσίας
της ΕΣΠΗΤ παρά το γεγονός ότι ο Θ. Σίδερης είναι μέ-
λος της Ένωσης και παρότι η Αριστερή Πρωτοβουλία
για την Ανατροπή το είχε προτείνει. Αλλά ούτε και της
ΕΣΗΕΑ που εκπροσωπεί το μεγαλύτερο μέρος των δη-
μοσιογράφων της ΕΡΤ που αντιμετωπίζουν ανάλογες
επιθέσεις. Το ρόλο της τελευταίας κάλυψε προς τιμήν
του το Μεικτό Συμβούλιο (εκπρόσωποι δημοσιογράφων
στους χώρους δουλειάς) με ψήφισμά του ύστερα από
πρόταση μελών της Πρωτοβουλίας για την Ανατροπή.

Λένα Βερδέ

Νεκρός εργάτης στο Ελληνικό

Ακόμη ένας εργάτης σε εργολαβική εταιρία, αυτή τη φορά στην υπηρεσία
Πρασίνου του Δήμου Ελληνικού, έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας στις

29/3. Η λίστα με τα θανατηφόρα εργατικά δυστυχήματα μεγαλώνει με ρα-
γδαίους ρυθμούς. Ο συγκεκριμένος εργαζόμενος είχε μαζί του μια σκάλα
για να κάνει τη δουλειά του και επειδή δεν έφτανε, χρησιμοποίησε ένα ανυ-
ψωτικό μηχάνημα που είναι μόνο για εμπορεύματα και όχι για ανθρώπους,
απ’ όπου έπεσε και σκοτώθηκε.

«Η ζωή όλων των εργαζομένων έχει την ίδια αξία», τονίζει σε ανακοίνωσή
του ο Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης. «Οι απαρά-
βατοι όροι υγιεινής και ασφάλειας, η παροχή μέσων ατομικής προστασίας
και τα μέτρα προστασίας στους χώρους εργασίας οφείλουν να τηρούνται
απαρέγκλιτα από όλους τους εργοδότες είτε αυτοί είναι αιρετοί στην τοπική
αυτοδιοίκηση είτε εργολάβοι του ιδιωτικού τομέα. 

…Οι εργαζόμενοι και ιδιαίτερα οι εργολαβικοί αντιμετωπίζονται ως αναλώ-
σιμοι και υπό την απειλή της απόλυσης αναγκάζονται να εκτελούν κάθε ερ-
γασία χωρίς κανένα μέτρο, με αποτέλεσμα να έχουμε καθημερινά σοβαρά
εργατικά ατυχήματα αλλά και θανάτους που σε πολλές των περιπτώσεων
αποσιωπώνται».   

Από τον ΟΑΕΔ στην
καταναγκαστική εργασία

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για το νομοσχέδιο του Χατζηδά-
κη για τον ΟΑΕΔ που έχει τίτλο «Δουλειές ξανά». Με απεργιακή συγκέν-

τρωση την 1η Απρίλη στο Υπουργείο Εργασίας απάντησαν οι εργαζόμενοι
του ΟΑΕΔ στην πρόθεση της κυβέρνησης να κατατεθεί στη Βουλή, πραγμα-
τοποιώντας τη στάση εργασίας που κήρυξε η  Ομοσπονδίας τους.

Με το νέο νομοσχέδιο ο ΟΑΕΔ μετονομάζεται σε Δημόσια Επιχείρηση
Απασχόλησης και σύμφωνα με την Ομοσπονδία μετατρέπεται από υποστηρι-
κτικός για τους ανέργους σε κατασταλτικό-ελεγκτικό μηχανισμό εναντίον
των ανέργων. Αν διαφωνήσεις να αναλάβεις εργασία σε τρεις εργοδότες
που σου υποδειχθούν, διαγράφεσαι από τον ΟΑΕΔ για δύο χρόνια. 

«Η εκτίμησή μας είναι ότι δεν υπάρχουν δουλειές ξανά. Ή αν υπάρχουν εί-
ναι για τους κολλητούς τους. Για την κοινωνία δεν υπάρχει τίποτα”, ανέφερε
ο Γιώργος Μαρκάκης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ. «Αυτό
που υπάρχει για τους ανέργους είναι η προσπάθεια του κράτους να τους ξε-
φορτωθεί, η προσπάθεια του Υπουργείου Εργασίας να τους βγάλει από τα
μητρώα του ΟΑΕΔ. Οι συνάδελφοι αυτό που θα έχουν να κάνουν είναι να
συγκρούονται με τους ανέργους και να τους κυνηγάνε για να τους διαγρά-
ψουν».

«Με αυτό το νομοσχέδιο εισάγεται η υποχρεωτική εργασία», δήλωσε στην
Εργατική Αλληλεγγύη ο Αντρέας Ζαχαριάδης, εργαζόμενος ΟΑΕΔ. «Δεν έχει
κάνει καμία πολιτική το κράτος για να προστατέψει εργαζομένους που δέ-
χονται διακρίσεις, όπως είναι οι γυναίκες, οι μεγάλοι σε ηλικία, τα ΑμεΑ και
τώρα βάζει το παραμύθι ότι οι ίδιοι ευθύνονται για την ανεργία τους. Και θα
τους κόψει δικαιώματα ασφάλισης και παροχών, το συμπλήρωμα των ενσή-
μων κοντά στη σύνταξη, το επίδομα αποφυλακισμένων, πράγματα που είναι
βασικά».
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Κάτω τα χέρια 
από τις εφημερίδες

Το κείμενο καταγγελίας της τροπολογίας της λογοκρισίας υπογράφουν ήδη συνδικα-
λιστικές οργανώσεις όπως η ΠΟΣΠΕΡΤ και η ΕΛΜΕ Χανίων, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, οι εφημε-

ρίδες: Προλεταριακή Σημαία, Η Eποχή, Ξεκίνημα, ΠΡΙΝ, Δρόμος της Αριστεράς, Εργα-
τική Αριστερά, Λαϊκός Δρόμος, Εργατική Αλληλεγγύη, οι κινήσεις: Πρωτοβουλία Ενάν-
τια στην Περιβαλλοντική Καταστροφή και την Κλιματική Αλλαγή, Πρωτοβουλία Αγώνα
Ζωγράφου (ΠΑΖ), Κίνηση Πολιτών Χορτιάτη, Εφημερίδα Χορτιάτης 570, Εταιρεία Περι-
βάλλοντος Κύμης, Κίνηση για την Προστασία και Ανάδειξη του Μεγάλου Ρέματος Ρα-
φήνας, Σύλλογος Προστασίας του Περιβάλλοντος της Νότιας Καρυστίας (Σ.Π.ΠΕ.Ν.Κ),
Οικολογική Κίνηση Δράμας, Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Κέρκυρας, Ποδονί-
φτης (Ρεύμα κριτικής των καιρών και δράσης), Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλον-
τική Ομοσπονδία, Δίκτυο Ενημέρωσης Πολιτών ενάντια στις Εξορύξεις - Εξορύξεις
STOP (Πρέβεζα), Πρωτοβουλία Ελλάδας Τουρκίας Κύπρου ενάντια στις εξορύξεις και
στον πόλεμο – Μας Σκάβουν τον Λάκκο, μια σειρά αριστερές, ριζοσπαστικές και αντικα-
πιταλιστικές κινήσεις σε δήμους και περιφέρειες.

Επίσης οι Συνδικαλίστριες/ες: Αργύρης Χρήστος, ΔΣ συλλόγου εργαζόμενων ΠΓΝ
Γεννηματάς, Αργυρή Ερωτοκρίτου, ΔΣ συλλόγου εργαζόμενων ΠΓΝ Γεννηματάς, Μαρία
Χαρχαρίδου, ΔΣ συλλόγου εργαζόμενων ΠΓΝ Γεννηματάς, Γεροντίδης Μάκης, μέλος ΔΣ
συλλόγου εφοριακών Ημαθίας-Πέλλας-Πιερίας, Καταραχιάς Κώστας, μέλος ΔΣ ΕΙΝΑΠ,
Σκαρπέλης Αντώνης, ΔΣ ΕΚΑ, Πατρικίου Κατερίνα, ΔΣ συλλόγου εργαζ.νοσοκ.«Αγ Σάβ-
βας», Σπύρος Βασιλείου, ΔΣ συλλόγου εργαζ.νοσοκ. «Αγ Σάββας», Αλφιέρη Μαρία, ΔΣ
συλλόγου εργ.Νοσοκ. «Αγλαΐα Κυριακού», Κώστας Πίττας, γραμματέας Ομοσπονδίας
Υπαλλήλων υπ. Ανάπτυξης (τομείς Βιομηχανίας/Ενέργειας/Έρευνας και Τεχνολογίας),
Κώστας Πολύδωρος, μέλος ΔΣ Σωματείου Ιδιωτικής Υγείας Αθήνας, Σεραφείμ Ρίζος, ΔΣ
Συλλόγου Π.Ε.Χανίων, Ειρήνη Φωτέλλη , μέλος ΔΣ ΠΟΣΠΕΡΤ, και ΠΣΥΠΕΡΤ, Λένα Βερ-
δέ, μέλος ΔΣ ΕΣΠΗΤ, Νεκτάριος Δαργάκης, μέλος μικτού Συμβουλίου ΕΣΗΕΑ, Νίκος Χα-
τζάρας, γραμματέας ΔΣ συλλόγου εργαζόμενων δήμου Αμπελοκήπων -Μενεμένης, Ντι-
να Γκαρανέ, ΔΣ Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας, Στελιος Γιαννούλης, ΔΣ ΣΕΠΕ Γλυφάδας-Βούλας-Βαρ-
κιζας- Βουλιαγμενης, Φάραντος Γιώργος, πρόεδρος ΔΣ ΠΣΕΦΑ, Μαρία Ρεκλείτου, εκ-
πρόσωπος Εργαζομένων ΣΕΔΕΣΦΑ σε ΠΟΕ και ΕΚΑ, Κιντή Δώρα, γραμματέας ΕΛΜΕ
Χανίων, Λαδά Χριστίνα, πρόεδρος ΣΕΠΕ Μεσσηνίας, Ανδρέου Τιάνα, μέλος ΔΣ ΟΣΥΟ,
Γιάννης Μήντζιας, ΔΣ σωματείου εργαζόμενων ΕΥΑΘ, Μεγαγιάννης Κώστας, ΔΣ συλλό-
γου εργαζόμενων Δήμου Αγίας Παρασκευής, Σπανόπουλος Αγγελος, Δ.Σ. Πανελλήνιου
Σωματείου Τουριστικών Συνοδών, Τουρνάς Νίκος, μέλος ΔΣ συλλόγου εργαζόμενων
ΓΓΔΕ, Κούτρας Γιάννης, μέλος ΔΣ ΕΝΙΘ.

Κινήσεις Περιφερειών
Αν. Μακεδονία-Θράκη: Αριστερή Αντικαπιτα-
λιστική Παρέμβαση-Ανταρσία στην Α.Μ.Θ.
Αττική: Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Ατ-
τική- Ανταρσία σε κυβέρνηση – Ε.Ε. – Δ.Ν.Τ.
Βόρειο Αιγαίο: Ανταρσία στο Αιγαίο-Αντικα-
πιταλιστική Αριστερά
Δυτική Ελλάδα: Αριστερή Παρέμβαση-Αντι-
καπιταλιστική Κίνηση στη Δυτική Ελλάδα
Δυτική Μακεδονία: Αριστερή Συμπόρευση
για την Ανατροπή στη Δυτική Μακεδονία
Ήπειρος: Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο
Θεσσαλία : Αριστερή Παρέμβαση στη Θεσ-
σαλία - Ανταρσία για την Ανατροπή
Κ. Μακεδονία: Ανταρσία – Αντικαπιταλιστική
Αριστερά στην Κ. Μακεδονία
Κρήτη : Ανυπόταχτη Κρήτη- Αντικαπιταλιστι-
κή Αριστερή Παρέμβαση
Πελοπόννησος: Ανταρσία στο Μωριά - Συμ-
πόρευση για την ανατροπή
Στερεά Ελλάδα: Αριστερή Παρέμβαση στη
Στερεά Ελλάδα

Κινήσεις Δήμων
Αγ. Αναργύρων-Καματερού : Ανυπότακτη
Πόλη – Αντικαπιταλιστική Παρέμβαση στις
γειτονιές Αγ. Αναργύρων-Καματερού
Αγ. Παρασκευή: Φυσάει Κόντρα
Αθήνα: -Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας
- Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα -
Ανταρσία σε κυβέρνηση – Ε.Ε. – κεφάλαιο
- Μέτωπο Ανατροπής για την Αθήνα
Αμπελόκηποι – Μενεμένη: Ανυπακοή στις
Γειτονιές των Αμπελοκήπων και της Μενεμένης
Βριλήσσια: Αντίσταση και Ανατροπή 
Βύρωνας : Αριστερή Παρέμβαση Πολιτών
Βύρωνα
Γλυφάδα : Αριστερή Πρωτοβουλία Γλυφάδας
Δάφνη- Υμηττός: Μαχόμενη Αριστερή Δύνα-

μη Ανατροπής Δάφνης- Υμηττού
(Μ.ΑΡΙ.Δ.Α.)
Ελληνικού - Αργυρούπολης: Εκτός Πλάνου
– Αντικαπιταλιστική Κίνηση 
Ηλιούπολη: Μαχόμενη Ηλιούπολη Αριστερή
Ανατρεπτική Κίνηση (ΜΑ.ΧΗ.)
Ηράκλειο Αττικής: Κόκκινη Ρωγμή - Αγώνας-
Ρήξη-Ανατροπή στο Ηράκλειο
Θέρμη: Μέτωπο Ρήξης και Ανατροπής
Θεσσαλονίκη: Δύναμη Ανατροπής Θεσσαλο-
νίκης
Ίλιον: Αριστερή Κίνηση Ιλίου (ΑΡΚΙ)
Ιωάννινα: Αριστερή Παρέμβαση στα Γιάννενα
Καλλιθέα: Μια Πόλη στο Δρόμο Αριστερή
Ανατρεπτική Δημοτική Κίνηση
Καισαριανή: Ανυπόταχτη Καισαριανή-Αρι-
στερή Αντικαπιταλιστική Κίνηση
Μαρούσι: Αριστερή Ριζοσπαστική Δημοτική
Κίνηση Εκτός των Τειχών Μαρουσιού
Μυτιλήνη: Ανυπότακτη Μυτιλήνη
Νέα Ιωνία: Εκτός Σχεδίου Αριστερή Ριζο-
σπαστική Κίνηση στη Νέα Ιωνία
Νέα Σμύρνη: Μια πόλη Ανάποδα-Αριστερή
Παρέμβαση στους δρόμους της Νέας Σμύρνης
Νίκαια – Ρέντη: Ανταρσία στην Κοκκινιά της
Προσφυγιάς και της Αντίστασης
Πάτρα: Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην
Πάτρα – Ανταρσία σε Κυβέρνηση – ΕΕ – Κε-
φάλαιο
Πειραιάς: Αριστερή Αντικαπιταλιστική Κίνη-
ση «Ανταρσία στο Λιμάνι» 
Περιστέρι: Αριστερή Κίνηση Περιστερίου
Πρέβεζα: Ανυπότακτη Κίνηση για τα χωριά
και την πόλη της Πρέβεζας
Χακλανδρι: Πρωτοβουλία Πολιτών «Χαλάν-
δρι Ενάντια» 
Χανιά: Ανταρσία στα Χανιά

Η συλλογή υπογραφών συνεχίζεται

Πέρασε από τη Βουλή, με τις ψήφους της
ΝΔ, η τροπολογία για τις εφημερίδες που
είχε καταθέσει στα ξαφνικά η κυβέρνηση.

Είναι μια τροπολογία φίμωσης, που θα χρειαστεί
να την καταργήσει στην πράξη το κίνημα των ερ-
γαζόμενων και της νεολαίας. Είναι κομμάτι της
πάλης για την ανατροπή της κυβέρνησης  της πο-
λεμοκαπηλείας, της φτώχειας και της λογοκρι-
σίας. 

Η τροπολογία υποχρεώνει τις εφημερίδες να
δημοσιεύουν σε κάθε φύλλο το σύνολο των προ-
σώπων που ευθύνονται σε περίπτωση αδικήμα-
τος Τύπου. Δηλαδή διευθυντή, διευθυντή σύντα-
ξης, ιδιοκτήτη ή ιδιοκτήτρια εταιρεία, νόμιμο εκ-
πρόσωπο της ιδιοκτήτριας εταιρείας και τον μέ-
τοχο ή εταίρο, το φυσικό πρόσωπο δηλαδή, που
κατέχει μερίδιο άνω του 50%. Ο διευθυντής και ο
αρχισυντάκτης, επίσης, θα πρέπει να είναι μέλη
Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Αν ένα δικαστήριο
επιβάλει σε μια εταιρεία που εμφανίζεται ως ιδιο-
κτήτρια μιας εφημερίδας να καταβάλει αποζημίω-
ση και δεν την πληρώνει, τότε την πληρώνει το
πρόσωπο που έχει πάνω από το 50% των μετο-
χών. 

Οσο το έντυπο δεν συμμορφώνεται με τις πα-
ραπάνω διατάξεις θα επιβάλλεται πρόστιμο
10.000 ευρώ για κάθε φύλλο. Η τροπολογία δίνει
την αρμοδιότητα για την επιβολή αυτών των προ-
στίμων στο ΕΣΡ. Και για να «δέσει το γλυκό», η
τροπολογία ορίζει ως εισπράκτορες των προστί-
μων των πρακτορεία Τύπου. Μόνο που πλέον
υπάρχει μόνο ένα πρακτορείο Τύπου, ιδιοκτησίας
Μαρινάκη. 

Στην συζήτηση στη Βουλή ο Βορίδης παρίστα-
νε την αθώα περιστερά που ενδιαφέρεται για τη
διασφάλιση της διαφάνειας στις εφημερίδες και
την προστασία από συκοφαντίες και χυδαιογρα-
φήματα. «Δεν το θεωρώ κανονικό σε μια χώρα να
λέγονται απίστευτες χυδαιότητες και ο θιγόμενος
να θέλει να πάει στο δικαστήριο να δικαιωθεί και
να μην συναντά κανένα απέναντί του» είπε. Υποτί-
θεται ότι με αυτά τα λόγια «φωτογράφισε» τη
φυλλάδα Μακελειό. 

Όμως, αν τα πράγματα δεν ήταν τόσο σοβαρά
οι δικαιολογήσεις του Βορίδη θα ήτανε για γέλια.
Το 2019 η νεοεκλεγμένη κυβέρνηση των «Αρί-
στων» μοίρασε «ενισχύσεις»
200 χιλιάδων ευρώ σε εφημε-
ρίδες όπως η ακροδεξιά Ελεύ-
θερη Ωρα, το «σκανδαλοθηρι-
κό» Μπάμ και …το Μακελειό. 

Ούτε τους δικούς της δε
πείθει η κυβέρνηση να στηρί-
ξουν αυτή την τροπολογία. Ο
Π. Μανδραβέλης για παρά-
δειγμα έγραψε στην Καθημε-
ρινή: «επειδή είναι κυβέρνηση
θαρρεί πως όλα σφάζονται κι
όλα μαχαιρώνονται, ακόμη και
το Σύνταγμα. Η διάταξη μπά-
ζει συνταγματικώς από παν-
τού, όπως θα μπορούσε να
διαπιστώσει και ένας πρωτοε-
τής φοιτητής Νομικής. Ορίζει
υπεύθυνο για τα του Τύπου το
Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμ-

βούλιο (ΕΣΡ), το οποίο εκτός από αυτό που υπο-
δηλοί το όνομά του – “Ραδιοτηλεοπτικό”, πανάθε-
μά τους! “Ραδιοτηλεοπτικό”– έχει εκ του Συντάγ-
ματος αρμοδιότητα μόνο τα ραδιοτηλεοπτικά Μέ-
σα». Οσο για τη διάταξη που ορίζει οι διευθυντές
να είναι μέλη πχ της ΕΣΗΕΑ γράφει ειρωνικά:
«έτσι όπως είναι διατυπωμένη και οι πιτσιρικάδες
που εκδίδουν τη “Φωνή των Μαθητών” θα πρέπει
να “είναι μέλη του επαγγελματικού σωματείου
των δημοσιογράφων”».

Το Δ.Σ της ΕΣΗΕΑ έβγαλε μια χλιαρή ανακοί-
νωση για την τροπολογία. Αλλά ακόμα και η φιλο-
κυβερνητική πλειοψηφία της δεν μπορούσε παρά
να επισημάνει: «Ειδικά σε μια εποχή που το φαι-
νόμενο της βιομηχανίας αγωγών, διεθνώς αποκα-
λούμενο ως SLAPPs, λαμβάνει και στην Ελλάδα
ανησυχητικές διαστάσεις, η εν λόγω ρύθμιση θα
μπορούσε να απειλήσει την βιωσιμότητα των
ΜΜΕ, ειδικά των μικρότερων σε μέγεθος».

Η Πρωτοβουλία για την Ανατροπή στα ΜΜΕ εί-
χε επισημάνει ήδη από τις 10 Φλεβάρη:

«Χαρακτηριστικά παραδείγματα SLAPP στη χώ-
ρα μας οι αγωγές της ONEX – Ναυπηγεία Νεωρί-
ου Σύρου που ζητά 3 εκατ. ευρώ από ενεργούς
πολίτες και το Παρατηρητήριο Ποιότητας Περι-
βάλλοντος Σύρου, η αγωγή της “Ελληνικός Χρυ-
σός” κατά του Alterthess και της συναδέλφισσας
Σταυρούλας Πουλημένη  και η δίωξη από την
“Commercial Value” για συκοφαντική δυσφήμιση
του ErgasiaNET και του συναδέλφου Γιώργη
Χρήστου. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα η αγωγή
της εταιρείας “WRE ΕΛΛΑΣ” κατά του δημοσιο-
γράφου Τάσου Σαραντή και της “Εφημερίδας
των Συντακτών” για το ρεπορτάζ “Οι ανεμογεννή-
τριες ‘γεννούν’ βιομηχανία διώξεων” του 2019».

Η τροπολογία της κυβέρνησης έρχεται να θω-
ρακίσει και να ενθαρρύνει και το «νομικό μπού-
λινγκ» των εργοδοτών, των μπάτσων, και να δέσει
μια πέτρα στο λαιμό των εντύπων που συγ-
κρούονται και αποκαλύπτουν εγκλήματα και απα-
τεωνιές της κυβέρνησης και των καπιταλιστών. 

Όπως λέει και το κείμενο στο οποίο συλλέγον-
ται υπογραφές ενάντια σε αυτή την τροπολογία,
έχει στόχο να φιμώσει: «Όχι μόνο τη φωνή των
εφημερίδων- εντύπων της Αριστεράς, αλλά και
των συνδικάτων, τοπικών κινήσεων, περιβαλλοντι-

κών συλλογικοτήτων κλπ.
Αποτελεί συνέχεια των αντιδη-
μοκρατικών νόμων που χτυ-
πούν το δικαίωμα στη διαδή-
λωση (ν. 4703/2020) και το δι-
καίωμα στον ελεύθερο συνδι-
καλισμό (ν. 4808/2021)».

Γι’ αυτό χρειάζεται να βρει
αντιμέτωπη τη καταδίκη της
από τα συνδικάτα και όλους
τους φορείς του μαζικού κινή-
ματος. Κάθε συνδικάτο και
σύλλογος πρέπει δώσει την
υπογραφή του και να προσθέ-
σει στα αιτήματά του την κα-
τάργηση της τροπολογίας, ξε-
κινώντας από τη μεγάλη πα-
νεργατική απεργία της 6 Απρί-
λη. 

Λέανδρος Μπόλαρης
Ο Βορίδης με το τσεκούρι στο χέρι
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ΕΞΑΡΧΕΙΑ 

• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 - καφέ Blue Bear 7.30μμ
Μπολσεβίκοι και Ισλάμ
Μαριλένα Κουντούρη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4 - καφέ Blue Bear 7.30μμ
Ο ρόλος της Εργατικής Αλληλεγγύης
Ομιλητές: Βασίλης Μυρσινιάς, Παντελής
Παναγιωτακόπουλος

ΠΑΤΗΣΙΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4
καφέ Isak, πάρκο Ιακωβάτων 7.30μμ
Μπολσεβίκοι και Ισλάμ
Ομιλήτρια: Ρεμπέκα Ρούσου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4
καφέ Isak, πάρκο Ιακωβάτων 7.30μμ
«Στην ίδια μας τη χώρα είναι ο εχθρός»
Ομιλήτρια: Μαρία Ρίζου

ΚΥΨΕΛΗ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4
βιβλιοπωλείο Μετεωρίτης, Φωκιώνος
Νέγρη 68, 7.30μμ
Μπολσεβίκοι και Ισλάμ
Ομιλήτρια: Σταυρούλα Πανίδου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4
βιβλιοπωλείο Μετεωρίτης, Φωκιώνος
Νέγρη 68, 7.30μμ
Πάλη ενάντια στην τρανσφοβία
Ομιλήτρια: Σοφία Σισμάνη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 

• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4
καφέ Μύρτιλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ 7μμ
Μπολσεβίκοι και Ισλάμ
Ομιλητής: Κωνσταντίνος Δανακτσής
• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4
καφέ Μύρτιλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ 7μμ
Ο ρόλος της Εργατικής Αλληλεγγύης
Ομιλητές: Αντώνης Φώσκολος, Βίκυ
Βρακά

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 

• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4
Αυλή των Πετραλώνων 7μμ
Ο ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός μετά
την ακύρωση του Eastmed
Ομιλητής: Μάνθος Ασλανίδης 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4 - καφέ Περιβολάκι, 
πλ. Ηούς, Κ.Πετράλωνα 7μμ
Εκδήλωση: Η δίκη των δολοφόνων του Ζακ
στην τελική ευθεία – αλλαγή κατηγορητη-
ρίου τώρα!
Ομιλητές/τριες: Μαριάννα Χρονοπούλου,
εκπ/κος, Θοδωρής Αντωνόπουλος, δημο-
σιογράφος, Μαρία Σερέτη, Πρωτοβουλία
«Στη φυλακή οι δολοφόνοι της Zackie Oh»

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ-ΚΟΥΚΑΚΙ 

• ΠΕΜΠΤΗ 7/4
καφέ Pastore, μετρό Νέου Κόσμου 8μμ
Μπολσεβίκοι και Ισλάμ
Ομιλήτρια: Τάνια Βρυζάκη
• ΠΕΜΠΤΗ 14/4
καφέ Pastore, μετρό Νέου Κόσμου 8μμ
Λένιν και το δικαίωμα των λαών στην αυ-
τοδιάθεση 
Ομιλητής: Κοσμάς Ραυτόπουλος

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

ΠΕΜΠΤΗ 7/4
γρ. δημοτ. σχ. Θησέως 156, 4ος ορ. 7μμ
Ο ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός μετά
την ακύρωση του Eastmed
Ομιλητής: Άγγελος Σπανόπουλος

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 7/4 - καφέ Σαόρσα, πλ. Αυδή 8μμ
Ολομέτωπη αντίσταση στη ρατσιστική εκ-
στρατεία

Ομιλητής: Μάρκος Ζουριδάκης

ΘΗΣΕΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 7/4 - καφέ Περιβολάκι 8μμ
Ο ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός μετά
την ακύρωση του Eastmed
Ομιλητής: Κύρος Κεϊχόπουλος

ΓΚΥΖΗ

• ΠΕΜΠΤΗ 7/4 - καφέ Κουτσό 7.30μμ
«Στην ίδια μας τη χώρα είναι ο εχθρός»
Ομιλητής: Κώστας Καταραχιάς
• ΠΕΜΠΤΗ 14/4 - καφέ Κουτσό 7.30μμ
Ο ρόλος της Εργατικής Αλληλεγγύης
Ομιλήτριες: Θεοδώρα Καφίρα, Βίκυ Βρακά

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 7/4 - καφέ Περιμπανού 7.30μμ
Στην ίδια μας τη χώρα είναι ο εχθρός
Ομιλητής: Στέλιος Τζομπανάκης

ΒΥΡΩΝΑΣ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4
καφέ πλ. Σμύρνης 6, 7.30μμ
Μπολσεβίκοι και Ισλάμ
Ομιλητής: Χρήστος Νοβακόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4
καφέ πλ. Σμύρνης 6, 7.30μμ
Η επαναστατική εφημερίδα
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4
Γιουκάλι, πλ. Μεσολογγίου 7.30μμ
Ο ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός μετά
την ακύρωση του Eastmed
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4
Γιουκάλι, πλ. Μεσολογγίου 7.30μμ
Μπολσεβίκοι και Ισλάμ
Ομιλητής: Χάρης Παπαδόπουλος

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 - Goody’s 7.30μμ
Πάλη ενάντια στην τρανσφοβία
Ομιλητής: Στέλιος Κοττάκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4 - Goody’s 7.30μμ
«Στην ίδια μας τη χώρα είναι ο εχθρός»
Ομιλήτρια: Βασιλική Γρηγοράκη

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

• ΠΕΜΠΤΗ 7/4
καφέ Πλ. Σουρμένων 7.30μμ
Ο ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός μετά
την ακύρωση του Eastmed
Ομιλητής: Αλέξανδρος Κοροβέσης
• ΠΕΜΠΤΗ 14/4
καφέ Πλ. Σουρμένων 7.30μμ
Η επαναστατική εφημερίδα
Ομιλήτρια: Πηνελόπη Τρομπέτα

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 

• ΠΕΜΠΤΗ 7/4
καφέ Χόβολη, Κανάρη 30, 7μμ
Ο ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός μετά
την ακύρωση του Eastmed
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου
• ΠΕΜΠΤΗ 14/4
καφέ Χόβολη, Κανάρη 30, 7μμ
Η επαναστατική εφημερίδα
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΙΛΙΣΙΑ 

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

ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

ΠΕΜΠΤΗ 14/4
καφέ Σαρδανάπαλος 7.30μμ
Πάλη ενάντια στην τρανσφοβία
Ομιλήτρια: Εύα Ντόκου

ΙΛΙΣΙΑ 

ΠΕΜΠΤΗ 14/4 
Sweet Home 7.30μμ
Ο ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός μετά
την ακύρωση του Eastmed
Ομιλήτρια: Έλλη Πανταζοπούλου

ΧΑΛΑΝΔΡΙ – ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ – 
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4
δημαρχείο Αγ.Παρασκευής 7μμ
1922 – 100 χρόνια από την μικρασιατική
εκστρατεία
Ομιλητής: Φίλιππας Κοντοδήμας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4
δημαρχείο Αγ.Παρασκευής 7μμ
Πάλη ενάντια στην τρανσφοβία
Ομιλήτρια: Μυρτώ Μαργέλη

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4
πλ. Φελέκη, Ελευθερούπολη 7μμ
Ο Λένιν και το δικαίωμα των λαών στην
αυτοδιάθεση
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4
πλ. Φελέκη, Ελευθερούπολη 7μμ
Πάλη ενάντια στην τρανσφοβία
Ομιλητής: Τζίμης Κυριαζόπουλος

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 
καφέ Σταθμός 8μμ
Ο Λένιν και το δικαίωμα των λαών στην
αυτοδιάθεση
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4
καφέ Σταθμός 8μμ
Πάλη ενάντια στην τρανσφοβία
Ομιλήτρια: Εριέττα Μέγγου

ΜΑΡΟΥΣΙ 

• ΠΕΜΠΤΗ 7/4 - πλ. Ηρώων 7.30μμ
Γυναίκες και πόλεμος
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου
• ΠΕΜΠΤΗ 14/4 - πλ. Ηρώων 7.30μμ
Μπολσεβίκοι και Ισλάμ
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

• 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

ΝΙΚΑΙΑ 

• ΠΕΜΠΤΗ 7/4
πολυχώρος Μάνος Λοΐζος 7μμ
Η θεωρία του κρατικού καπιταλισμού
Ομιλητής: Μάνος Καρτέρης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4
πολυχώρος Μάνος Λοΐζος 7μμ
Μπολσεβίκοι και Ισλάμ
Ομιλήτρια: Πηνελόπη Κουτσουδάκη

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΠΕΜΠΤΗ 14/4 - δημαρχείο 7μμ
«Στην ίδια μας τη χώρα είναι ο εχθρός»
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΙΛΙΟΝ 

• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 - φούρνος Leo Kon, 
πλ. Αγ.Αναργύρων 7.30μμ
Στην ίδια μας τη χώρα είναι ο εχθρός
Ομιλητής: Γιάννης Μανωλάτος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4 - φούρνος Leo Kon, 
πλ. Αγ.Αναργύρων 7.30μμ
Μπολσεβίκοι και Ισλάμ
Ομιλητής: Γιάννης Κούβαρης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 - καφέ Ακρόλιθος 7.30μμ
Μπολσεβίκοι και Ισλάμ
Ομιλητής: Βαγγέλης Παπαδόγιαννης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4
καφέ Ακρόλιθος 7.30μμ
«Στην ίδια μας τη χώρα είναι ο εχθρός»
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 

• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4
στέκι Αριστερής Κίνησης 7μμ
Στην ίδια μας τη χώρα είναι ο εχθρός
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4
στέκι Αριστερής Κίνησης 7μμ
Ο ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός μετά
την ακύρωση του Eastmed
Ομιλήτρια: Μαρία Καστελιώτη

ΑΙΓΑΛΕΩ 

• ΠΕΜΠΤΗ 7/4 - Μέρες Ραδιοφώνου 8μμ
Στην ίδια μας τη χώρα είναι ο εχθρός
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος
• ΠΕΜΠΤΗ 14/4
Μέρες Ραδιοφώνου 8μμ
Μπολσεβίκοι και Ισλάμ
Ομιλήτρια: Μαρία Αμπελιώτη

ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4
ΚΑΠΗ παλιάς πόλης 7.30μμ
Ο ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός μετά
την ακύρωση του Eastmed
Ομιλήτρια: Μαρία Βισταγιαννάκη

ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 

ΠΕΜΠΤΗ 7/4
ΚΑΠΗ παλιάς πόλης 7.30μμ
Ο ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός μετά
την ακύρωση του Eastmed
Ομιλήτρια: Άννα Μαράκη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΠΕΜΠΤΗ 7/4
καφέ Μαρίνα (λιμάνι) 7.30μμ
Πάλη ενάντια στην τρανσφοβία
Ομιλήτρια: Μαντώ Καλατζάκη

ΠΑΤΡΑ 

ΠΕΜΠΤΗ 7/4 - καφέ Νέον, 
Τριών Ναυάρχων και Μαίζονος 6.30μμ
Ο ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός μετά
την ακύρωση του Eastmed
Ομιλητής: Γιάννης Αγγελόπουλος

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΠΕΜΠΤΗ 7/4
Πυρσινέλλα 1, 4ος ορ. 7μμ
Μπολσεβίκοι και Ισλάμ
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλλου

ΒΟΛΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 7/4 - Θόλος 8μμ
Πάλη ενάντια στην τρανσφοβία
Ομιλήτρια: Ηλέκτρα Παγάνα

ΞΑΝΘΗ 

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/4 - καφέ Βυζάντιο 8μμ
Μπολσεβίκοι και Ισλάμ

Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ
• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/4 - καφέ Βυζάντιο 8μμ
Ο ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός μετά
την ακύρωση του Eastmed
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου

ΧΑΝΙΑ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4
ΚΑΠΗ παλιάς πόλης 7.30μμ
Ιμπεριαλισμός, ανώτατο στάδιο του καπι-
ταλισμού
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης

Θεσσαλονίκη

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ 

• ΠΕΜΠΤΗ 7/4 - καφέ Ποέτα 8μμ
Ο ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός μετά
την ακύρωση του Eastmed
Ομιλητής: Κώστας Τορπουζίδης
• ΠΕΜΠΤΗ 14/4 - καφέ Ποέτα 8μμ
«Στην ίδια μας τη χώρα είναι ο εχθρός»
Ομιλήτρια: Κατερίνα Τσαλταμπάση

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

• ΠΕΜΠΤΗ 7/4 - καφέ Διώροφον 6μμ
Ο ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός μετά
την ακύρωση του Eastmed
Ομιλητής: Μανώλης Μανουσαρίδης
• ΠΕΜΠΤΗ 14/4 - καφέ Διώροφον 6μμ
Πάλη ενάντια στην τρανσφοβία
Ομιλήτρια: Έλλη Γώγου

ΤΟΥΜΠΑ 

• ΠΕΜΠΤΗ 7/4 - καφέ Κονάκι 7.30μμ
Ο ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός μετά
την ακύρωση του Eastmed
Ομιλήτρια: Χρύσα Καλογεράκη
• ΠΕΜΠΤΗ 14/4 - καφέ Κονάκι 7.30μμ
Μπολσεβίκοι και Ισλάμ
Ομιλητής: Νίκος Κοκκίνης

ΧΑΡΙΛΑΟΥ 

ΠΕΜΠΤΗ 7/4 - καφέ Γιώτης 7.30μμ 
Στην ίδια μας τη χώρα είναι ο εχθρός

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

• ΠΕΜΠΤΗ 7/4 - καφέ Ζωή 7.30μμ
Ο ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός μετά
την ακύρωση του Eastmed
Ομιλητής: Σάκης Κολότσιος
• ΠΕΜΠΤΗ 14/4 - καφέ Ζωή 7.30μμ
Μπολσεβίκοι και Ισλάμ
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΚΑΜΑΡΑ

• ΠΕΜΠΤΗ 7/4 - καφέ Baraka 9μμ
Μπολσεβίκοι και Ισλάμ
Ομιλητής: Λεωνίδας Μαρουλάσοβ
• ΠΕΜΠΤΗ 14/4 - καφέ Baraka 9μμ
Πάλη ενάντια στην τρανσφοβία
Ομιλήτρια: Ιωάννα Κατλαμούση

Μαρξιστικά Φόρουμ
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Μια μεγάλη νίκη για τον συνδικαλισμό στην
Amazon και σε όλες τις ΗΠΑ ήρθε την προ-

ηγούμενη βδομάδα. Οι 7.500 εργάτες/ τριες
στην αποθήκη JFK8 στο Στάτεν Αϊλαντ της Νέας
Υόρκης, ψήφισαν να ενταχτούν στο συνδικάτο
Amazon Labor Union. 

Τα φώτα της δημοσιότητας μετά από αυτή τη νί-
κη έπεσαν δικαιολογημένα στον Κρις Σμολς, έναν
μαύρο πρώην εργαζόμενο στην Αμαζον που είχε
απολυθεί. Αλλά συνέχισε απτόητος την προσπά-
θεια να συνδικαλίσει το χώρο του, ακόμα και όταν
στεκόταν μόνος μοιράζοντας προκηρύξεις. Η
Γουολ Στριτ Τζέρναλ έγραψε ότι η διεύθυνση της
Αμαζον «τον είχε υποτιμήσει, ένα στέλεχός της εί-
χε αμφισβητήσει ακόμα και τη νοημοσύνη του». 

Η Αντζέλικα Μοντονάντο είναι 27 χρονών, Λα-

τίνα και ανύπαντρη μητέρα. Αλλά βρέθηκε στη
πρώτη γραμμή της μάχης για το κέρδισμα της
μάχης από το συνδικάτο. Εξήγησε ότι: «Όταν οι
συνάδελφοι μάθαιναν ότι είμαι ανύπαντρη μητέ-
ρα αλλά αφιέρωνα όλο τον ελεύθερο χρόνο για
το χτίσιμο του συνδικάτου, καταλάβαιναν πόσο
σοβαρή είναι αυτή η υπόθεση». 

Αυτή τη βδομάδα θα γίνει ψηφοφορία σε ακό-
μα μια αποθήκη της Αμαζον στο Στάτεν Αιλαντ
για την ένταξη στο συνδικάτο. Πριν ακριβώς ένα
χρόνο η Αμαζον πανηγύριζε γιατί το προσωπικό
της σε μια μεγάλη αποθήκη στην Αλαμπάμα είχε

ψηφίσει ενάντια στην ένταξη στο συνδικάτο. Είχε
ριξει εκατομμύρια σε μια καμπάνια ψέματος συ-
νοδευμένη με πιέσεις και εκβιασμούς. Οι ίδιοι
εργαζόμενοι ξαναψήφισαν στο τέλος Μάρτη και
η διαφορά ανάμεσα στα ναι και τα όχι ήταν τόσο
μικρή ώστε η ψηφοφορία θα επαναληφθεί αυτή
τη βδομάδα. 

Και η Αμαζον δεν είναι το μοναδικό παράδειγ-
μα. Σε περίπου 150 καταστήματα των KFC έχουν
ξεκινήσει καμπάνιες για την ένταξη στο συνδικά-
το και σε πολλά η κατάληξη ήταν νικηφόρα. 

Σε μια δημοσκόπηση που έγινε πέρσι το 85%
των Αμερικάνων δήλωσε ότι έχει θετική γνώμη
για τα συνδικάτα. Είναι το μεγαλύτερο ποσοστό
από το 1965.   

Λ.Μ.

ΠΕΜΠΤΗ 7/4
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/4
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

ΣΑΒΒΑΤΟ 9/4
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
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 12.00
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος με Καραΐσκου 12μ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Πλ Λαού 2μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ Αγαλμα Λαμπράκη 11πμ
ΚΑΜΑΡΑ Σβώλου με Γούναρη 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Ξηροκρήνης 11πμ
ΤΟΥΜΠΑ Πλατεία Αγίου Θεράποντα 11πμ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Πεζόδρομος 7μμ
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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Χιλιάδες τουρκοκύπριοι
συμμετείχαν την Πα-

ρασκευή, 1η Απριλιου, σε
μια πορεία διαμαρτυρίας που χαρακτηρίστηκε η μεγαλύτερη πορεία των
τελευταίων χρόνων. Στην  πορεία που συνοδεύτηκε από 24ωρη απεργία
συμμετείχαν περισσότερα από 20 συνδικάτα και είχε την στήριξη και πολ-
λών άλλων επαγγελματικών ομάδων και οργανώσεων. 

Την παναπεργία και τη διαμαρτυρία στήριξαν και τα κόμματα της αντιπο-
λίτευσης όπως το αριστερό Ρεπουπλικανικό Τουρκικό Κόμμα (ΡΤΚ), το Κόμ-
μα Κοινοτικής Δημοκρατίας (ΚΚΔ), το κόμμα Ανεξάρτητος Δρόμος που βρί-
σκεται στο χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς, η Αριστερή Κίνηση και το
Κόμμα Κοινοτικής Δικαιοσύνης που κινείται στο χώρο της κεντροαριστεράς. 

Η απεργία ήταν καθολική και παρέλυσαν τα πάντα σε ιδιωτικό και δημό-
σιο τομέα. Τα δημόσια σχολεία και τα κρατικά νοσοκομεία έμειναν κλειστά,
όπως και οι δήμοι αφού η συντεχνία των εργαζομένων τους συμμετείχε και
στην απεργία και στη διαμαρτυρία.

Χιλιάδες εργαζόμενοι από όλες τις πόλεις συγκεντρώθηκαν στην Λευκω-
σία και συμμετείχαν στην πορεία διαμαρτυρίας με συνθήματα ενάντια στις
αυξήσεις, την ακρίβεια και την πολιτική της κυβέρνησης. Η πορεία κατέλη-
ξε στο πρωθυπουργικό γραφείο και ήταν η μεγαλύτερη συγκέντρωση που
έγινε ποτέ εκεί ενώ τα συνθήματα που κυριάρχησαν εκεί ήταν το «Όχι στη
φτώχεια» και «Κυβέρνηση παραιτήσου». 

Η εκδήλωση χαρακτηρίστηκε από τη μεγάλη συμμετοχή  της νεολαίας και
τον παλμό της, ενώ κάποιοι κρατούσαν κατσαρόλες και τις χτυπούσαν. Στη
μεγάλη συμμετοχή και τον παλμό της εκδήλωσης αναφέρθηκε και ο πρό-
εδρος του συνδικάτου των δημοσίων υπαλλήλων KTAMS, Γκιουβέν Μπενγκι-
χάν, λέγοντας ότι «όσοι δεν αντέχουν αυτό το πλήθος μπλοκάρουν τα τηλέ-
φωνα και το ίντερνετ» αναφερόμενος στα προβλήματα που υπήρξαν με τα
κινητά τηλέφωνα κατά την διάρκεια της εκδήλωσης. «Δεν υπάρχει φόβος»
είπε, «Είμαστε στον δρόμο για να ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας».

Στο ίδιο πνεύμα μίλησαν και οι  άλλοι συνδικαλιστές ηγέτες. Ο πρόεδρος
της συντεχνίας Hür-is είπε ότι απορρίπτουν την εξαφάνιση και την φτωχοποί-
ηση της κοινότητάς τους, και ζήτησε να απαγορευθεί η εργασία χωρίς την
οργάνωση σε συντεχνίες. Ο πρόεδρος της Türk-Sen (συνδικαλιστική ομο-

σπονδία) είπε ότι «ακόμα
και αν βρέχει, ακόμα κι
αν χιονίζει, ακόμα κι αν

ρίχνει πέτρες, εμείς θα είμαστε στις πλατείες και τους δρόμους», αναφερό-
μενος στις κακές καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν εκείνες τις μέρες.
«Δεν υπάρχουν φάρμακα, δεν υπάρχει ηλεκτρικό», είπε, «αλλά υπάρχουν θω-
ρακισμένες μερσεντές» (το αυτοκίνητο που έχει ο Ερσίν Τατάρ).

Με το τέλος της εκδήλωσης ομάδα ακτιβιστών από τα κόμματα της αντι-
πολίτευσης και της ριζοσπαστικής αριστεράς έστησαν αντίσκηνο έξω από
το πρωθυπουργικό γραφείο και συνεχίζουν την εκδήλωση. Την επόμενη μέ-
ρα ο πρωθυπουργός Φαΐζ Σουτζούογλου περνώντας από εκεί τους επισκέ-
φτηκε και τους ζήτησε χρόνο για να πάρει μέτρα για να ξεφύγουν από την
τρέχουσα κατάσταση. Κάτι βέβαια που δεν έπεισε κανένα ενώ ο πρόεδρος
του ΡΤΚ, Τουφάν Ερχιουρμάν αντιδρώντας δήλωσε ότι «ο πρωθυπουργός
ζήτησε χρόνο, για να κάνει και άλλες προσλήψεις και να επιβάλει νέες αυ-
ξήσεις... Δώστε του χρόνο, για να δημιουργήσει χάος» είπε.

Η Μινέ Ατλί, ακτιβίστρια και πρόεδρος του ΚΚΔ, που συμμετέχει στην εκ-
δήλωση με το αντίσκηνο, περιέγραψε με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο τον
αγώνα που κάνουν: «δεν ξέρω εάν αντιστεκόμενοι θα πετύχουμε κάτι. Ξέ-
ρω όμως ότι εάν δεν αντισταθούμε, σίγουρα δεν θα πετύχουμε τίποτα».

Ντίνος Αγιομαμίτης

Οι Τουρκοκύπριοι στους δρόμους

Νίκη των εργατών
στην Amazon
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Συνεχίζονται 
οι δίκες Λιγνάδη
και Φιλιππίδη
Συνεχίστηκε την 1η Απρίλη η δίκη του βιαστή Δ.

Λιγνάδη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο. Κατά την
4η συνεδρίαση κατέθεσε ο δεύτερος μηνυτής, Σ., ο
οποίος περιέγραψε ένα περιστατικό βιασμού, μια μα-
κροχρόνια κατάσταση εκμετάλλευσης της μικρής
ηλικίας του από τον κατηγορούμενο, αλλά και άλλες
περιπτώσεις παιδοβιασμών. 

Έδωσε άλλωστε την εικόνα ότι ο κατηγορούμενος,
50 ετών τότε, δεν είχε κανένα πρόβλημα να θεαθεί να
βγαίνει με ανήλικο άτομο (16 ετών ο ίδιος, όπως κα-
τέθεσε): “Π: Σας έβγαζε έξω ο κατηγορούμενος; Σ:
Ναι, δεν ντρεπόταν”. Σε άλλο σημείο της κατάθεσής
του είπε: “μου είπε ότι υπάρχει κάποιο άλλο άτομο
από το θέατρο που έχει ερωτευτεί. Τον ρώτησα πόσο
χρονών είναι το άλλο άτομο μου είπε 15”. Τα ανήλικα
άτομα για τα οποία μιλάει ο μάρτυρας είναι πολλά. Σε
ερώτηση του εισαγγελέα “Είχατε δει στην οικία του
κατηγορουμένου εκτός από τον Τ. να κοιμάται ή πα-
ρευρίσκεται άλλο ανήλικο άτομο;” απάντησε θετικά.

Αυτή ήταν και η αφορμή για να καταθέσει τη μήνυ-
ση. Όπως είπε, διάβασε μετά από καιρό στο τουίτερ
σχόλια τα οποία μιλούσαν για την εγκληματική δρά-
ση του Λιγνάδη. Σε ένα από αυτά, το οποίο ισχυριζό-
ταν ότι για όλα αυτά δεν υπάρχουν αποδείξεις, απο-
φάσισε να απαντήσει: “[Μιλούσαν] για παιδεραστία
και βιασμό. Εγώ απάντησα στο κόμεντ που έλεγε οτι
δεν έχετε αποδείξεις”. Είπε ότι διαθέτει αποδείξεις
και έτσι μίλησε με ένα ακόμα θύμα. Όπως τόνισε, οι
ομοιότητες της δικής του περίπτωσης με του άλλου
θύματος ήταν μεγάλες. Ομοιότητες βέβαια υπήρχαν
και στη δική του κατάθεση με την προηγούμενη, κάτι
που δείχνει ότι ο Λιγνάδης δρούσε μεθοδικά και για
μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μεθόδευση
Ο Σ. περιέγραψε πώς ο Λιγνάδης κέρδισε την εμπι-

στοσύνη του και μεθόδευσε την εξάρτησή του το
πρώτο διάστημα. Έφτασε μετά από λίγο, όταν ήταν
17 ετών να μένει στο σπίτι του, καθώς είχε δύσκολες
σχέσεις με την οικογένειά του ενώ οι συγγενείς του
είναι όλοι στην Αίγυπτο και οι φίλοι του ήταν επίσης
από φτωχές οικογένειες στις οποίες δεν ήθελε να γί-
νει βάρος. Περιέγραψε το περιστατικό του βιασμού
του και τόνισε ότι σαν αποτέλεσμα “σκεφτόμουν ότι
μήπως δεν αξίζω τίποτα”. 

“Το ήξερε και του άρεσε που ήμουν αβοήθητος.
Ήλπιζα οτι δεν θα ξανασυμβεί... Εγώ πίστευα ότι το
άξιζα, τον βιασμό, πίστευα ότι εγώ το είχα προκαλέ-
σει, μου πήρε χρόνια να το ξεπεράσω, τότε δεν το εί-
χα καταλάβει”. Όταν ρωτήθηκε από τον εισαγγελέα:
“Υπήρχε περίπτωση να θεωρεί ότι όλο αυτό ήταν κά-
τι που επιθυμούσατε;” απάντησε κατηγορηματικά
όχι. “Έπαιρνε χαρά από αυτό, τον άναβε, ήμουν
αβοήθητος”, είχε εξηγήσει νωρίτερα ο μάρτυρας,
ενώ σε κάποια αποστροφή του λόγου του γύρισε και
το είπε στον ίδιο τον κατηγορούμενο “Θέλεις να βλέ-
πει τον άλλον να πονάει; Αυτό θες;” 

Η δίκη συνεχίζεται: 3/5, 11/5, 12/5, 17/5, 20/5, 24/5,
27/5, και 30/5. Οι πληροφορίες είναι από το παρατη-
ρητήριο Lignadis Trial Watch (πρωτοβουλία του @re-
portersunitedgr, δημοσιογράφων, δικηγόρων και
ακτιβιστών), η οποία κατάφερε να κερδίσει την πα-
ρουσία της στη δίκη κατά την 3η συνεδρίαση.

Την ίδια ημέρα συνεχίστηκε και η δίκη Φιλιππίδη
κεκλεισμένων των θυρών, καθώς κατέθεσε η μία από
τις δυο καταγγέλλουσες που έχουν κάνει σχετικό αί-
τημα. Η δίκη συνεχίζεται στις 14/4.

Η ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ ΤΟΥ ΖΑΚ

13 Απρίλη η πρόταση εισαγγελέα
Κατέθεσε στις 4 Απρίλη (15η συνε-

δρίαση) ο τρίτος κατηγορούμενος
αστυνομικός στη δίκη για τον Ζακ

Κωστόπουλο, Λεωνίδας Αλεξανδρής.
Όπως και οι τέσσερις προηγούμενοι συγ-
κατηγορούμενοί του, ο Αλεξανδρής,
πρώην μέλος της ΥΑΤ και πλέον αστυνομι-
κός ομάδας Ζ, πιστεύει ότι κατά τη “σύλ-
ληψη” του Ζακ δεν έκανε κάτι λάθος.

“Δεν υπήρχε άλλος τρόπος”, ήταν τα
λόγια του, όταν ρωτήθηκε αν θα μπορού-
σαν οι αστυνομικοί να πράξουν αλλιώς δε-
δομένου ότι ο Ζακ ήταν τραυματισμένος.
Κατέθεσε επίσης ότι ήταν αυτός που άνοι-
ξε δρόμο στο ασθενοφόρο ώστε να φτά-
σει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στον
Ευαγγελισμό, ενώ δικαιολογήθηκε ότι δεν
αγγίζει το σώμα του Ζακ για 40 δευτερό-
λεπτα. Αυτό δεν αλλάζει ότι ήταν αυτός
που κλώτσησε τον Ζακ όταν ήταν πεσμέ-
νος κάτω, ούτε ότι οι πράξεις των αστυνο-
μικών οδήγησαν τον Ζακ ταχύτερα στον
θάνατο. Αντίθετα το ότι ο Ζακ διακομίστη-
κε γρήγορα και παρόλα αυτά έχασε τη
ζωή του επιβεβαιώνει τις ευθύνες του. Ο
τελευταίος κατηγορούμενος αστυνομικός,
Ιωάννης Τσομπάνης, βρέθηκε θετικός
στον κορονοϊό και δεν ήταν παρών. Έτσι,
θα καταθέσει στις 13 Απρίλη. 

Στις 13 Απρίλη θα κάνει και την πρότασή
του ο εισαγγελέας της έδρας. Οργανώ-
σεις της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και φοιτητι-
κοί σύλλογοι απευθύνουν μεγάλο κάλεσμα
για μαζική παρουσία έξω από το δικαστή-
ριο με το αίτημα της οικογένειας Κωστό-
πουλου: “αλλαγή κατηγορίας τώρα”. 

Όπως αναφέρει η Πρωτοβουλία “Στη
φυλακή οι δολοφόνοι της Zackie Oh”: “Η
οικογένεια Κωστόπουλου έχει ζητήσει,
ήδη από την έκδοση του βουλεύματος, τη
μετατροπή της κατηγορίας από θανατη-
φόρα σωματική βλάβη σε ανθρωποκτονία.
Τα στοιχεία της δίκης έδειξαν ότι και οι έξι
κατηγορούμενοι αντιλαμβάνονταν ότι
οδηγούν τον Ζακ στον θάνατο. Και πράγ-
ματι, ο Ζακ μπήκε στο ασθενοφόρο χωρίς
σφυγμό και αναπνοή, λίγα μόλις λεπτά με-
τά την έναρξη της επίθεσης. Είναι πραγ-
ματική πρόκληση να προσπαθούν οι κατη-
γορούμενοι να πείσουν για το αντίθετο,
όπως είναι πρόκληση να δικάζονται για
θανατηφόρα σωματική βλάβη”.

Η Πρωτοβουλία καλεί στην πανεργατική
απεργία 6 Απρίλη όπου και θα παρέμβει
μαζικά με αφίσα και προκήρυξη που θα
καλεί στις 13 Απρίλη. Όπως αναφέρει
στην προκήρυξή της: “Δίνουμε αυτή τη
μάχη μαζί με όλο τον κόσμο που δεν κλεί-
νει τα μάτια, με τον κόσμο που βλέπει ότι
οι ρατσιστικές ιδέες της κυβέρνησης
στρώνουν τον δρόμο για κάθε ακροδεξιό
μαγαζάτορα που πιστεύει ότι οι ζωές μας
δεν έχουν αξία. Και μαζί με τον κόσμο που
παλεύει ενάντια στην αστυνομική αυθαι-
ρεσία, που διεκδικεί τα λεφτά να πηγαί-
νουν στις ανάγκες μας και όχι στην ΕΛΑΣ,
που πάλεψε για να ξαναγυρίσει στη φυλα-
κή ο Κορκονέας, που διεκδικεί δικαίωση

για τον Νίκο Σαμπάνη.”
Το απόγευμα της 13 Απρίλη οργανώνει

συζήτηση - ενημέρωση στα Πετράλωνα,
στο “Περιβολάκι” (πλ. Ηούς) στις 7μμ. Θα
μιλήσουν: Μαριάννα Χρονοπούλου, εκπαι-
δευτικός, Θοδωρής Αντωνόπουλος, δημο-
σιογράφος, Μαρία Σερέτη, μέλος της
Πρωτοβουλίας.

• Πληροφορίες για την ακροαματική δια-
δικασία από το Zackie Oh Justice Watch.

• Επόμενες δικάσιμοι: 
13/4, 18/4, 3/5, 4/5, 11/5.

Εκδήλωση 
στα Εξάρχεια

Μαζική και πλούσια ήταν η εκδήλωση
που οργάνωσε η Πρωτοβουλία Κα-

τοίκων Εξαρχείων στο στέκι της Καλλι-
δρομίου 50, την Παρασκευή 1/4. Η εκδή-
λωση ξεκίνησε με μουσική από την Ανοι-
χτή Ορχήστρα μαζί με τις Οιστρογόνες
και τη Χορωδία Εξαρχείων, που ερμήνευ-
σαν κομμάτια με στίχους αφιερωμένους
στον Ζακ. Στη συνέχεια, πάνω από 100
άτομα παρακολούθησαν τη συζήτηση. 

Η Άννυ Παπαρούσου ενημέρωσε για τις
ελλείψεις της δικογραφίας σαν αποτέλε-
σμα συγκάλυψης και την εξέλιξη της δί-
κης. Όπως όμως τόνισε “έχουμε στοιχεία
ότι οι κατηγορούμενοι έχουν διαπράξει

ανθρωποκτονία”, ενώ ως προς τη μετα-
τροπή του κατηγορητηρίου υπογράμμισε
“και λογικά και νομικά αυτή είναι η σωστή
λύση”. Η Δάφνη Καραγιάννη, μέλος του
παρατηρητηρίου Zackie Oh Justice Wat-
ch, μίλησε για τη μάχη της δημοσιότητας,
τόσο στη δίκη για τον Ζακ όσο και στη δί-
κη της Χρυσής Αυγής την οποία επίσης εί-
χε παρακολουθήσει ως μέλος του αντί-
στοιχου παρατηρητηρίου, αλλά και γιατί
αυτές οι δίκες μας αφορούν. Τέλος η Ζωή
Κόκαλου, μέλος της Πρωτοβουλίας Justi-
ce for Zak/Zackie μίλησε για τον ίδιο τον
Ζακ και την έμπνευση που αποτελούσε
για τον κόσμο γύρω του και τον κόσμο
που τον διάβαζε. “Το πιο σημαντικό πράγ-
μα που μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή εί-
ναι να επαναφέρουμε το αίτημα για αλλα-
γή των κατηγοριών”, τόνισε κλείνοντας. 

Ακολούθησε συζήτηση και τέλος παρά-
σταση stand up comedy. Στον τοίχο της
αίθουσας γινόταν προβολή με τα σκίτσα
των καλλιτεχνών που συμμετέχουν στην
πρωτοβουλία “Βλέπουμε με τα χέρια
τους”: John Antono, Kanellos Cob, Chri-
spy Shift, Παναγιώτης Μητσομπόνος, Αλε-
ξία Οθωναίου. Η πρωτοβουλία αυτή πα-
ράγει σκίτσα με τα στιγμιότυπα της δίκης,
σε μια προσπάθεια να υπάρχει και οπτική
πληροφορία μέσα από το δικαστήριο, μια
και η έδρα έχει απαγορεύσει την συμμε-
τοχή φωτορεπόρτερ.

Αφροδίτη Φράγκου
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OΠόλεμος στο Βιετνάμ ξεκινάει το 1965
όταν οι ΗΠΑ αρχίζουν βομβαρδισμούς
στον βορρά αλλά και επιθέσεις στο

νότο ενάντια στο αντάρτικο του Μετώπου
Εθνικής Απελευθέρωσης, των Βιετ Κογκ όπως
τους ονόμασε ο αμερικάνικος στρατός. 

Το Βιετνάμ ήταν γαλλική αποικία από το 19ο
αιώνα. Το 1945 οι Βιετναμέζοι ξεσηκώνονται
ενάντια στους γάλλους αποικιοκράτες μέχρι
το 1954 όπου αναγκάζουν σε ήττα το γαλλικό
στρατό. Το Βιετνάμ χωρίζεται στο Βόρειο,
όπου επικρατεί το εθνικοαπελευθερωτικό κίνη-
μα υπό την ηγεσία του ΚΚ και το Νότιο που
βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο ενός καθεστώ-
τος-μαριονέτα των ΗΠΑ. Το 1959 ξεκινάει η
εξέγερση στο νότο. Το 1965 οι Βιετ Κόγκ κερ-
δίζουν τον ανταρτοπόλεμο στα χωριά του Νό-
του. Είναι η χρονιά που ξεκινάει η δεκαετής αι-
ματοχυσία στις ζούγκλες, τα χωριά και τις πό-
λεις της Ινδοκίνας. Το 1975 οι τελευταίοι αμε-
ρικανοί φαντάροι φεύγουν με ελικόπτερο από
την ταράτσα της αμερικάνικης πρεσβείας στη
Σαϊγκόν. 

Η μεγαλύτερη στρατιωτική και οικονομική
δύναμη στον κόσμο είχε αναγκαστεί σε μια τα-
πεινωτική ήττα. Η γενναιότητα, η επιμονή και
το θάρρος των Βιετναμέζων είναι αδιαμφισβή-
τητα. Αλλά οι ΗΠΑ είχαν να αντιμετωπίσουν κι
ένα τεράστιο αντιπολεμικό κίνημα στο εσωτε-
ρικό τους (και διεθνώς) που έπαιξε καθοριστι-
κό ρόλο στην έκβαση του πολέμου. 

“Hell, NO- we won’t go”
Η αρχή έγινε στα πανεπιστήμια. Τον Μάρτη

του 1965, 30 καθηγητές του Πανεπιστημίου
του Μίσιγκαν πήραν την πρωτοβουλία να κά-
νουν «αντιπολεμικά αντιμαθήματα». Συζητή-
σεις δηλαδή μαζί με τους φοιτητές -όχι μόνο
τους αντιπολεμικούς, αλλά κι αυτούς που στή-
ριζαν την επέμβαση- για να κερδίσουν τον κό-
σμο του πανεπιστημίου στις αντιπολεμικές ιδέ-
ες. Στο πρώτο αντιμάθημα εμφανίστηκαν
3.000 φοιτητές και η συζήτηση κράτησε μέχρι
τις 8 το πρωί της άλλης μέρας. Στο Πανεπι-
στήμιο της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϊ το αντι-
μάθημα κράτησε 36 ώρες και το παρακολού-
θησαν 30.000 φοιτητές. Σε περισσότερα από
100 πανεπιστήμια έγιναν αντίστοιχα αντιμαθή-
ματα την άνοιξη του ’65.

Γρήγορα από τα αντιμαθήματα το κίνημα
περνάει στις αντιπολεμικές διαδηλώσεις. Aρχι-
κά, το 1965, διαδηλώνουν μερικές δεκάδες χι-
λιάδες. Η πολεμική μηχανή όμως πεινούσε και
δυο χρόνια μετά η κυβέρνηση επέλεξε να προ-
χωρήσει σε μαζική επιστράτευση. Οι διαδηλώ-
σεις που ήρθαν ως απάντηση τρομάζουν την
άρχουσα τάξη των ΗΠΑ. Χαρακτηριστική η πε-
ριγραφή μιας διαδήλωσης στο Πεντάγωνο
στις 20/10/67: «Στην οροφή του Πενταγώνου
οι στρατηγοί παρακολουθούσαν κι επίλεκτοι
σκοπευτές ήταν διπλωμένοι κι ανήσυχοι με τα
όπλα στο χέρι. Η άρχουσα τάξη παρακολου-
θούσε από τα παράθυρα… Ο Πολ Νιτζ ήταν ο
υπεύθυνος για την οργάνωση της άμυνας του
Πενταγώνου εκείνη την ημέρα. Τρία από τα
τέσσερα παιδιά του ήταν στο πλήθος. Πολλοί
αν όχι οι περισσότεροι πολέμαρχοι είχαν ένα
τουλάχιστον παιδί που στράφηκε ενάντια στον
πόλεμο. Τους πείραξε». Τον Νοέμβρη του
1969 «500.000 άνθρωποι διαδήλωσαν στην
Ουάσιγκτον… Ο υπουργός Δικαιοσύνης Τζον
Μίτσελ παρακολουθούσε από το παράθυρο
και είχε την αίσθηση ότι έβλεπε τη Ρώσικη
Επανάσταση. Φυσικά δεν ήταν. Αλλά ήταν ό,τι
μεγαλύτερο είχαμε δει ποτέ». 

Μέσα σε αυτό το κλίμα μαζικής ριζοσπαστι-
κοποίησης αναπτύσσεται και μια νέα επανα-
στατική αριστερά, χωρίς το βάρος της συντρι-
βής που έφερε το αντικομμουνιστικό κυνήγι
της μακαρθικής περιόδου. Στα Πανεπιστήμια
την πρωτοβουλία έχουν οι SDS (Φοιτητές για
μια Δημοκρατική Κοινωνία), μια οργάνωση που
ιδρύθηκε το 1960. Πέντε χρόνια αργότερα ξε-
περνούν τα 100 χιλιάδες μέλη με ένα τεράστιο
κομμάτι τους να αυτοπροσδιορίζεται ως επα-
ναστάτες και δεν είναι καν η μοναδική από τις
οργανώσεις της νέας αριστεράς που ξεπη-
δούν και κερδίζουν χιλιάδες νέους και νέες
στις γραμμές τους. 

Μαύρο Κίνημα
Κι αν αυτή ήταν η εικόνα στα πανεπιστήμια,

στις μαύρες φτωχογειτονιές των πόλεων δεν
ήταν πιο ήρεμα τα πράγματα. Ο ρατσισμός
του αμερικάνικου κράτους μεταφραζόταν σε
αστυνομικές δολοφονίες κι αυτές με τη σειρά
τους πυροδοτούσαν εξεγέρσεις. Μια τέτοια το
1965 στο Γουατς του Λος Άντζελες θα κατα-
σταλεί από 14.000 Εθνοφρουρούς αφήνοντας
πίσω 34 νεκρούς. Το “Μακρύ καυτό καλοκαίρι”
όπως ονομάστηκε αυτό του 1967, ξέσπασαν
159 εξεγέρσεις σε πόλεις και γειτονιές.  Ο πό-
λεμος για τους Μαύρους ήταν μέσα στο ίδιο
τους το σπίτι και ήταν μάχη επιβίωσης ενάντια
στο ρατσισμό και τη φτώχεια. 

Γρήγορα το αντιρατσιστικό κίνημα μπολιάζε-
ται με το αντιπολεμικό κίνημα. Ο Μαύρος πρω-
ταθλητής πυγμάχος Μοχάμεντ Αλί αρνείται να
καταταγεί κι απειλείται με φυλάκιση. «Κανένας
Βιετκογκ δεν με αποκάλεσε ποτέ αράπη» είναι
η απάντησή του και γίνεται σύμβολο. Ο Μαύ-
ρος ηγέτης Στόουκλι Κάρμαικλ/Κουάμε Τουρέ
χαρακτήριζε την επιστράτευση ως τη διαδικα-
σία που «λευκοί στέλνουν μαύρους να κάνουν
πόλεμο σε κίτρινους για να υπερασπίσουν τη
γη που έκλεψαν από τους ερυθρούς». Ο Μάρ-

τιν Λούθερ Κινγκ παρατηρούσε με ειρωνία ότι
«οι μαύροι σκοτώνονται… για να εγγυηθούν
στη νοτιοανατολική Ασία τις ελευθερίες που οι
ίδιοι δεν απολάμβαναν στο ανατολικό Χάρ-
λεμ». Oι Μαύροι Πάνθηρες που φτιάχτηκαν μέ-
σα στον πόλεμο βάζουν στο ιδρυτικό τους
Πρόγραμμα το αίτημα να μην πηγαίνει κανείς
μαύρος στο στρατό. O πρόεδρός τους Μπόμπι
Σιλ, καταδικάζεται, βασανίζεται και φυλακίζε-
ται για τις αντιπολεμικές διαδηλώσεις έξω από
το Συνέδριο του Δημοκρατικού Κόμματος στο
Σικάγο.

Τετ και Κεντ
Οι εικόνες (και τα φέρετρα) που έρχονταν

από το Βιετνάμ διαρκώς ανέβαζαν το αντιπο-
λεμικό αίσθημα όσο έφτανε το τέλος της δε-
καετίας του ’60. Δυο γεγονότα όμως έπαιξαν
καθοριστικό ρόλο στη μαζική μεταστροφή του
κλίματος ενάντια στον πόλεμο. 

Η Επίθεση της Τετ, ήταν το πρώτο. Τον Γε-
νάρη του 1968 οι αντάρτες εξαπολύουν μια
γενικευμένη αντεπίθεση με την ελπίδα ότι θα
εμπνεύσουν μια μεγάλη εξέγερση ενάντια στο
καθεστώς και τους αμερικάνους. Η εξέγερση
δεν πετυχαίνει καθώς οι συνδέσεις των Βιετ
Κογκ με την εργατική τάξη του Νοτίου Βιετνάμ
ήταν αδύναμες. Η καταστολή είναι λυσσαλέα.
Οι εικόνες από τα αμερικάνικα αντίποινα κά-
νουν το γύρο του κόσμου. Οι φωτογραφίες, τα
πλάνα και οι ανταποκρίσεις που στέλνουν οι
αμερικάνοι φωτογράφοι, καμεραμάν και ρε-
πόρτερ (στη συντριπτική τους πλειοψηφία
ενάντια στον πόλεμο) δείχνουν από τη μια τη
γενναιότητα των ανταρτών κι από την άλλη τη
βαρβαρότητα των ΗΠΑ. Η Επίθεση της Τετ
μπορεί να απέτυχε στη Σαϊγκόν αλλά κέρδισε
στις αμερικάνικες μεγαλουπόλεις.

Το δεύτερο γεγονός ήταν τα γεγονότα στο
Πανεπιστήμιο του Κεντ στο Οχάιο, στις 4 Μάη
του 1970. Η Εθνοφρουρά κατεβαίνει να κατα-

στείλει μια ειρηνική αντιπολεμική διαδήλωση
φοιτητών/ριων. Ανοίγει πυρ, δολοφονεί 4 φοι-
τητές/τριες και τραυματίζει άλλους 9. Ήταν η
πρώτη φορά που γινόταν κάτι τέτοιο σε ένα
«λευκό» πανεπιστήμιο των ΗΠΑ. Το ξέσπασμα
οργής που ακολούθησε δεν είχε προηγούμε-
νο. Τεσσεράμιση εκατομμύρια φοιτητές/ριες
κατεβαίνουν σε αποχή, καταλήψεις και διαδη-
λώσεις σε περισσότερα από 1500 πανεπιστή-
μια και κολλέγια σε όλες τις ΗΠΑ. Η Αμερικά-
νικη Ομοσπονδία Δημοτικών, Κομητειακών,
Πολιτειακών και Δημόσιων Υπαλλήλων κατέβη-
κε σε απεργία κατά του πολέμου.

Ο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής και
παροιμιώδες κάθαρμα Χένρι Κίσινγκερ έγρα-
φε για εκείνες τις μέρες: «Ήταν μια περίοδος
εξαιρετικού άγχους. Η Ουάσιγκτον έμοιαζε με
πολιορκημένη πόλη… Η ίδια η δομή της κυ-
βέρνησης διαλυόταν… Η εξάντληση μας είχε
καταβάλει. Έπρεπε να μετακομίσω από το πε-
ρικυκλωμένο από διαδηλωτές διαμέρισμά μου
στο υπόγειο του Λευκού Οίκου για να μπορέ-
σω να κοιμηθώ… Ο Νίξον φαινόταν στα πρό-
θυρα νευρικής κατάρρευσης».

Κίνημα στο στρατό
Οι αμερικάνοι φαντάροι στο Βιετνάμ ζούσαν

στο σφαγείο. Στη συντριπτική τους πλειοψη-
φία ήταν λευκοί, μαύροι και αμερικάνοι αυτόχ-
θονες εργάτες που τους έστελναν να συντρί-
ψουν μια εξέγερση φτωχών αγροτών σε μια
χώρα που ελάχιστοι γνώριζαν την ύπαρξή της
πιο πριν. Ξαφνικά βρίσκονταν στην άλλη άκρη
του πλανήτη, σε αφιλόξενες ζούγκλες, με τους
αξιωματικούς να τους στέλνουν σε παράλογες
αποστολές απ’ όπου γύρναγαν σακατεμένοι ή
νεκροί. 

Στα μετόπισθεν είχαν να κάνουν με καψόνια,
ρατσιστές καραβανάδες κι εξευτελιστικές εκ-
παιδεύσεις. Δεν είναι παράλογο λοιπόν που το
αντιπολεμικό κίνημα στο στρατό απλώθηκε
σαν τη φωτιά που έσπερναν οι βόμβες ναπάλμ
στα χωριά. Κάθε στρατόπεδο στις ΗΠΑ είχε
μια ομάδα που εξέδιδε αντιπολεμική εφημερί-
δα με ονόματα όπως «Γαμήστε το Στρατό» και
«Καψόνια στα Γαλόνια». Τουλάχιστον 245 τίτ-
λοι τέτοιων εφημερίδων έχουν καταγραφεί
στα στρατόπεδα των πεζοναυτών κι άλλοι 84
στην Πολεμική Αεροπορία και το Ναυτικό. 

Δίπλα από τα στρατόπεδα ξεφύτρωναν κα-
φενεία που πρόσφεραν στους φαντάρους ένα
ασφαλές περιβάλλον για αντιπολεμικές ιδέες
και συζητήσεις. Το ποσοστό των λιποταξιών
τριπλασιάστηκε σε σχέση με τον πόλεμο της
Κορέας. Το αντιπολεμικό κίνημα στο στρατό
δεν έμεινε στην προπαγάνδα και τη διαμαρτυ-
ρία. Πολλοί καραβανάδες έπεσαν από τα πυρά
των φαντάρων τους ή από «φράγκινγκ». Φράγ-
κινγκ σήμαινε να πάρεις μια χειροβομβίδα και
να την πετάξεις μέσα στη σκηνή ενός πολεμο-
χαρή αξιωματικού που επέμενε να σε στέλνει
σε επικίνδυνες περιπολίες. «Ο σκοπός δεν
ήταν να σκοτώσουν, αλλά να σταματήσουν
τους σκοτωμούς» γράφει ο Τζόναθαν Νιλ στο
βιβλίο του «Βιετνάμ - Ο Αμερικάνικος Πόλε-
μος» (εκδόσεις Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο). 

Η άρχουσα τάξη των ΗΠΑ δεν ξεπέρασε πο-
τέ αυτή την ήττα. Αντεπιτέθηκε στο εσωτερικό
της, ξαναέκανε ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις σε
δεκάδες χώρες αλλά ποτέ δεν κατάφερε να
σβήσει τον εφιάλτη του Βιετνάμ. Και κάθε
εφιάλτης για τις άρχουσες τάξεις είναι έμ-
πνευση και μάθημα για εμάς.

Στέλιος Μιχαηλίδης
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Το κίνημα που νίκησε 
τον πόλεμο στο Βιετνάμ
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Φοιτητές ενάντια στον πόλεμο
Στην πρώτη γραμμή για

την επιτυχία της πανερ-
γατικής απεργίας στις

6 Απρίλη βρίσκονται οι φοιτη-
τές και οι φοιτήτριες του
ΣΕΚ. Με εξορμήσεις, αφισο-
κολλήσεις, αναρτήσεις πανό,
παρεμβάσεις σε τμήματα και
συνελεύσεις κι άλλες δρά-
σεις, οργανώνουν τη μαζική
συμμετοχή της νεολαίας στην
απεργία σε μια σειρά σχολές.
Στο κέντρο τους είναι η μάχη
ενάντια στον πόλεμο, δίνον-
τας συνέχεια μετά την πανερ-
γατική με γύρο εκδηλώσεων
«Οι φοιτητές και το αντιπολε-
μικό κίνημα από το Βιετνάμ
μέχρι σήμερα».

«Η προετοιμασία της απερ-
γίας στη σχολή έχει ξεκινήσει
εδώ και πολλές μέρες», μας
είπε η Μαρία Ρίζου, φοιτήτρια
στη Νομική. «Η αρχή έγινε με
την κεντρική αντιπολεμική εκ-
δήλωση του ΣΕΚ στη σχολή
στις 24/3, που έκανε αίσθηση
όχι μόνο σε φοιτητές και φοι-
τήτριες αλλά και σε καθηγη-
τές/τριες. Με αντιπολεμικό
πρόσημο, κάναμε εξορμήσεις
με την προκήρυξη για την
απεργία σε διαδρόμους και
αμφιθέατρα προτείνοντας σε
όλους -και στις οργανωμένες
δυνάμεις της αριστεράς- να
είμαστε εκείνη τη μέρα στην
απεργιακή συγκέντρωση στο
πλευρό των εργαζόμενων.

Η μαζική παρουσία στην
απεργία θα ανοίξει το δρόμο
της κλιμάκωσης του αγώνα
και στα πανεπιστήμια. Είναι
κάτι που χρειάζεται και μπο-
ρεί να αποτυπωθεί το επόμε-
νο διάστημα στις σχολές με
συνελεύσεις, συλλαλητήρια
και άλλες δράσεις. Γι’ αυτό
θα οργανώσουμε και νέα εκδήλωση στη Νομική τις επό-
μενες μέρες για το αντιπολεμικό κίνημα από το Βιετνάμ
μέχρι σήμερα. Οι σχολές μπορούν να γίνουν αντιπολεμικά
κέντρα, όπως και τότε. Αυτή την προσπάθεια κάνουμε
σαν ΣΕΚ στις Σχολές».

«Το θέμα του πολέμου είναι κυρίαρχο μέσα στις σχο-
λές», μας είπε η Ρεμπέκα Ρούσου, φοιτήτρια στη ΣΔΟΚΕ
του ΠΑΔΑ. «Η εκδήλωση που κάναμε με τα ΕΑΑΚ την πε-
ρασμένη βδομάδα στο ΠΑΔΑ ήταν ενδεικτική. Το συναν-
τάμε όμως και στις εξορμήσεις μας, ότι υπάρχει μεγάλη
ανάγκη για συζήτηση. Όλοι/ες αναγνωρίζουν ότι έχουμε
απέναντί μας μια κυβέρνηση που μας έχει σακατέψει. Οι
35.000 μαθητές που έμειναν εκτός σχολών είναι γιατί η
κυβέρνηση επιλέγει να χτυπήσει τα δημόσια πανεπιστή-
μια, να δίνει δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς
και απολύτως τίποτα για την Παιδεία. Αντίστοιχα οι πάνω
από 27.000 νεκροί από την πανδημία είναι γιατί έχει χτυ-
πήσει τη δημόσια Υγεία. Τίποτα από αυτά δεν είναι θέμα
ατομικής ευθύνης, αλλά επιλογή ενός συστήματος που
μας έχει βάλει όλους στο στόχαστρο.

Η πανεργατική απεργία στις 6 Απρίλη είναι η απάντηση

σε όλα αυτά. Πρώτα από
όλα δεν είναι εύκολο να βγει
μια πανεργατική και θέλουμε
να πετύχει. Και δεύτερον εί-
ναι ο τρόπος πάλης για να
ανατρέψουμε όλες αυτές τις
επιθέσεις. Ο αγώνας των
φοιτητών και των εργαζόμε-
νων είναι κοινός. Τον ίδιο εχ-
θρό έχουμε απέναντί μας και
είναι σημαντικό να συνδέ-
σουμε τα μέτωπα. Αυτή την
προσπάθεια κάνουμε, δίνον-
τας τη μάχη για την επιτυχία
της απεργίας. Τις τελευταίες
μέρες έχουν γίνει συνελεύ-
σεις σε δυο τμήματα της
σχολής, τη ΣΤΕΤΡΟΔ και τη
ΣΓΤΚΣ, και την Τρίτη, παρα-
μονή της απεργίας, έχουμε
συνέλευση στη ΣΔΟΚΕ.

Από τη πλευρά μας έχου-
με κάνει την Πανεργατική -
και θα συνεχίσουμε μέχρι τε-
λευταία στιγμή- κεντρικό γε-
γονός. Δεν υπάρχει μέρος
που να μην έχει την αφίσα
της απεργίας, όπως και πα-
νό μέσα και έξω από τη σχο-
λή, παντού. Μπορεί να μην
έχουμε τη δυνατότητα να μι-
λήσουμε με όλους, αλλά την
αφίσα μας την έχουν δει σί-
γουρα όλοι. Και ετοιμάζουμε
νέες αντιπολεμικές εκδηλώ-
σεις που να δώσουν συνέ-
χεια και προοπτική στον
αγώνα».

«Έχουμε ξεκινήσει από
την περασμένη βδομάδα την
οργάνωση της πανεργατικής
με καθημερινές εξορμήσεις
στο αίθριο», μας είπε η Μα-
ρία Καστελιώτη, φοιτήτρια
στη Φιλοσοφική Αθήνας. «Η
συζήτηση ανοίγει πάρα πολύ
γύρω από τον πόλεμο, όχι
μόνο πάνω στο “ούτε ΝΑΤΟ-

ούτε Πούτιν” ή το “καμιά εμπλοκή της Ελλάδας”, αλλά και
πάνω στο “στην ίδια μας τη χώρα είναι εθχρός”. Γιατί οι
συνέπειες του πολέμου -με την ακρίβεια, με τα δισεκα-
τομμύρια που δίνει η ελληνική κυβέρνηση για όπλα αντί
για τα πανεπιστήμια- χτυπάνε τους φοιτητές πάρα πολύ,
όπως και όλη την εργατική τάξη. Το ότι οι καθαρίστριες
στη Φιλοσοφική που είναι πλέον με ΣΔΙΤ είναι απλήρωτες,
με μια προκαταβολή από το Γενάρη, είναι μόνο ένα παρά-
δειγμα.

Η προσπάθειά μας είναι ξεσηκώσουμε όλη τη σχολή για
την απεργία. Και τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, και τα
υπόλοιπα κομμάτια της αριστεράς, και τους διοικητικούς,
και τους καθηγητές, και τις καθαρίστριες. Ήδη υπάρχουν
καθηγητές που έχουν πάρει το βιβλίο του Μαρξιστικού Βι-
βλιοπωλείου για την Ουκρανία, ενώ όταν ξεκίνησε ο πόλε-
μος μιλήσαμε σε μάθημα στο Ρωσικών Σπουδών και η το-
ποθέτησή μας για το πώς μπορούμε να σταματήσουμε
τον πόλεμο καταχειροκροτήθηκε. Μαζί με όλο αυτό τον
κόσμο θέλουμε να οργανώσουμε και την αντιπολεμική εκ-
δήλωση στη σχολή τις επόμενες μέρες».

Λ.Β.

Νομική Αθήνας
Δευτέρα 11/4
προαύλιο Νομικής (Μασσαλίας), 2μμ
Ομιλητές: 
Νίκος Στραβελάκης, πανεπιστημιακός,
Λέανδρος Μπόλαρης, συγγραφέας

ΠΑΔΑ
Τρίτη 12/4
Κ8001, αιθ.προβολών ΣΓΤΚΣ, 3μμ

Φιλοσοφική Αθήνας
Τετάρτη 13/4
αίθριο ΦΛΣ 4ος όροφος, 2μμ

ΑΣΚΤ
Πέμπτη 14/4
μπαλκόνι κυλικείου, 1μμ

Και τους φασίστες
Με επιτυχία και μεγάλη προσέλευση πραγματοποιήθηκε την

Τρίτη 29 Μάρτη η αντιφασιστική εκδήλωση των σχημάτων
ΕΑΑΚ, Γραφίδα, Ανάσττροφοι και Εναίδρα στο ΠΑΔΑ ενάντια στην
προσπάθεια φασιστικών ομάδων να εμφανιστούν στο Πανεπιστή-
μιό μας. Στην εκδήλωση μίλησαν ο Κώστας Παπαδάκης, δικηγό-
ρος πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής, η Σοφιάνα
Μπέσα από το σχήμα Εναίδρα και ο Γιάννης Μπαρούτσας, φοιτη-
τής ΣΕΤ από το σχήμα Ανάσττροφοι.

Ο Κώστας Παπαδάκης τόνισε ξεκινώντας πως “αυτή η εκδήλω-
ση αλλά και οι προηγούμενες δράσεις σας ανέδειξαν για μια ακό-
μα φορά τα αντανακλαστικά του αντιφασιστικού κινήματος μέσα
στις σχολές”. Στη συνέχεια μίλησε εκτενώς για τον ενωτικό τρόπο
με τον οποίο χρειάστηκε να δοθεί η μάχη ενάντια στη ΧΑ, μέσα και
έξω από τα δικαστήρια για να καταλήξουν στη φυλακή, τα εμπόδια
που έβαζαν οι κυβερνήσεις αλλά και το βρόμικο ρόλο της αστυνο-
μίας. Αναφέρθηκε όμως και στην τωρινή συγκυρία και την ευνοϊκή
κατάσταση που δημιουργούν και πάλι οι ρατσιστικές πολιτικές της
κυβέρνησης για τους φασίστες και μας είπε πως χρειάζεται εγρή-
γορση. “Η κατηγοριοποίηση των προσφύγων σε καλούς που έρ-
χονται από την Ουκρανία και κακούς που έρχονται από άλλες χώ-
ρες όπως η Συρία και το Αφγανιστάν είναι βούτυρο στο ψωμί των
φασιστών”, είπε χαρακτηριστικά.

Σύνδεση
Από την πλευρά τους τόσο ο Γιάννης όσο και η Σοφιάνα συνέδε-

σαν την μάχη ενάντια στους φασίστες με τον πόλεμο και την κατά-
σταση που επικρατεί στην Ουκρανία. Στη συνέχεια πήραν τον λόγο
αρκετοί φοιτητές και φοιτήτριες οι οποίοι μίλησαν για το γεγονός
ότι σε αυτό τον πόλεμο ούτε ο Πούτιν, ούτε η Ουκρανική κυβέρνη-
ση δεν είναι αντιφασίστες και πως πρέπει να είμαστε ενάντια και
στη ρώσικη εισβολή και στην κλιμάκωση που επιδιώκει το ΝΑΤΟ,
πως πρέπει να καλωσορίσουμε τους πρόσφυγες από όπου κι αν
προέρχονται.

Η Εύα, φοιτήτρια από τη ΣΔΟΚΕ του ΠΑΔΑ θύμισε πόσο σημαν-
τικός έχει υπάρξει ο ρόλος του φοιτητικού κινήματος στη μάχη
ενάντια στον φασισμό. “Ποτέ δεν κατάφεραν, ακόμα και όταν εί-
χαν εκλογικές επιτυχίες, να παρουσιαστούν οργανωμένα στις σχο-
λές και αυτό πρέπει εξασφαλίσουμε ότι δεν θα συμβεί ούτε στο
μέλλον” είπε.

Χρειάζεται το επόμενο διάστημα να δυναμώσουμε τέτοιου εί-
δους εκδηλώσεις και συζητήσεις, να έχουν όσο το δυνατόν καλύ-
τερη συμμετοχή ώστε να μπορέσουμε να δυναμώσουμε τους αγώ-
νες μας. Οι συζητήσεις μας, πέρα από το να μεταφέρουν τη θεω-
ρία και την εμπειρία πρέπει να καταλήγουν και σε συγκερκριμένες
δράσεις που να βάζουν τον κόσμο σε κίνηση. Αυτή την προσπά-
θεια κάνουμε σαν ΣΕΚ στις Σχολές με τις εκδηλώσεις που οργανώ-
νουμε το επόμενο διάστημα με θέμα «Οι φοιτητές και το αντιπολε-
μικό κίνημα από το Βιετνάμ μέχρι σήμερα».

Παναγιώτης Οδατζίδης, 
φοιτητής ΠΑΔΑ

Αντιπολεμικές Εκδηλώσεις
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