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Σε φιάσκο για την κυβέρνηση κατέληξε η
προβεβλημένη πρόσκληση του Μητσο-
τάκη στον πρόεδρο της Ουκρανίας Ζε-

λένσκι να μιλήσει στην ελληνική βουλή την πε-
ρασμένη Πέμπτη. Στην ομιλία του Ζελένσκι, ο
Μητσοτάκης ήλπιζε ότι θα μπορούσε να βρει
ένα στήριγμα για να μπορέσει να νομιμοποι-
ήσει στη συνείδηση του κόσμου την στάση της
κυβέρνησής του να εμπλακεί σαν ένας από
τους πιο θερμούς υποστηρικτές των αμερικα-
νικών σχεδίων για κλιμάκωση του πολέμου
στην Ουκρανία και την μετατροπή της Ελλά-
δας από την Αλεξανδρούπολη και την Ανδρα-
βίδα έως την Σούδα σε αμερικάνικη βάση. Αλ-
λά απέτυχε. 

Η πρωτοβουλία του Ζελένσκι να χρησιμοποι-
ήσει στην ομιλία του στην ελληνική βουλή βίν-
τεο με εκκλήσεις βοήθειας από ομογενή, μέ-
λος του ναζιστικού τάγματος Αζόφ που πολε-
μάει ενταγμένο στους σχεδιασμούς του ου-
κρανικού στρατού και υπό την καθοδήγηση
του ουκρανικού κράτους, είχε δύο στόχους.
Να δείξει αφενός ότι οι ελληνικής καταγωγής
κάτοικοι της Ουκρανίας είναι μαζί του αφετέ-
ρου ότι το τάγμα Αζόφ δεν είναι ναζί γιατί ο
παππούς του ενός από τους δύο ομιλώντες εί-
χε πολεμήσει τους ναζί...  

Στην λήξη της ομιλίας του Ζελένσκι ο Μη-
τσοτάκης σηκώθηκε όρθιος να χειροκροτήσει
με ενθουσιασμό δίνοντας σήμα στους βουλευ-
τές του να κάνουν το ίδιο. «Ελευθερία και Δη-
μοκρατία είναι η δική μας απάντηση, όποια κι
αν είναι η ερώτηση» είπε στον χαιρετισμό του
ο πρωθυπουργός. Αλλά δυστυχώς γι’ αυτόν η
ερώτηση της ημέρας ήταν τι δουλεία είχε ο
Ζελένσκι να φέρνει τους ναζιστές στη Βουλή. 

«Το να δοθεί βήμα πέρα από τον πρόεδρο
της Ουκρανίας σε στρατιώτες ενταγμένους
στο τάγμα Αζόφ ήταν απαράδεκτο και υπο-
γραμμίζει την αδιανόητη προχειρότητα της κυ-
βέρνησης» ανέφερε ο πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ
Ανδρουλάκης, ακριβώς πάνω στη χρονική
στιγμή που ο Μητσοτάκης έχει ξεκινήσει τα
ανοίγματα για «κυβέρνηση συνεργασιών», ενώ
από την αίθουσα αποχώρησαν τέσσερις βου-
λευτές του ΣΥΡΙΖΑ καθώς και ο μοναδικός
βουλευτής εκπρόσωπος του ΜεΡΑ25 (οι βου-
λευτές του ΚΚΕ απείχαν).

Άθλος
Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που το ελλη-

νικό κοινοβούλιο έχει φιλοξενήσει φασίστες
και ναζί. Αλλά ακόμη και ο Αντώνης Σαμαράς
επί κυβερνήσεως του οποίου η ΝΔ είχε ανοι-
χτούς διαύλους και συνεργαζόταν με την Χρυ-
σή Αυγή, χαρακτήρισε «μεγάλο λάθος» την
παρουσία του τάγματος Αζόφ στην Βουλή.
Δεν είναι λάθος αλλά άθλος. Η κυβέρνηση Μη-
τσοτάκη κατάφερε να ξεπλύνει ακόμη και τον
Βελόπουλο της Ελληνικής Λύσης, ο οποίος
ανέφερε ότι «η νομιμοποίηση ναζιστών συνι-
στά μία ανεξίτηλη εικόνα ντροπής για το ελλη-
νικό Κοινοβούλιο»!

Κάτω από το βάρος των αντιδράσεων, ο κυ-
βερνητικός εκπρόσωπος Οικονόμου αναγκά-
στηκε να προβεί σε δηλώσεις ότι «η συμπερί-
ληψη στην ομιλία του μηνύματος μέλους του
τάγματος Αζόφ ήταν λανθασμένη και άστοχη».
Ο πρόεδρος της Βουλής Τασούλας, επιχείρη-
σε να δικαιολογηθεί στην Διάσκεψη των προ-

έδρων της Βουλής, εξηγώντας ότι έμαθαν για
την βιντεοσκοπημένη εμφάνιση των μαχητών
λίγα λεπτά πριν την ομιλία του Ουκρανού προ-
έδρου, χωρίς να γνωρίζουν όμως το περιεχό-
μενο της παρέμβασής τους, χαρακτηρίζοντας
«αχρείαστη και άστοχη», την εμφάνιση των μα-
χητών του Αζόφ, προσθέτοντας όμως ότι
«πρέπει να μείνουμε στην μεγάλη εικόνα».

Ας σταθούμε λοιπόν στην μεγάλη εικόνα. Με
την ομιλία Ζελένσκι δικαιώθηκαν όλοι όσοι
στάθηκαν ενάντια στην πρόσκληση της ελληνι-
κής κυβέρνησης. Είναι τεράστια λαθροχειρία
ότι η ΝΔ και τα φερέφωνά της προσπαθούν να
αντιστρέψουν το κλίμα κάνοντας επίθεση στην
Αριστερά ότι τάχα «κρύβεται πίσω από το
Αζόφ» επειδή «υποστηρίζει τον Πούτιν». Τα
κόμματα της Αριστεράς έχουν σταθεί ενάντια
στην ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Αντίθε-
τα, είναι η κυβέρνηση της ΝΔ που επιδιώκει,
στην πρώτη γραμμή των νατοϊκών σχεδίων,
την κλιμάκωση της ιμπεριαλιστικής σύγκρου-
σης «δύσης» και «ανατολής» κόντρα στην διά-
θεση της πλειοψηφίας του κόσμου που σε συ-
ναυλίες, συγκεντρώσεις και δημοσκοπήσεις
καταδικάζει και την ρωσική εισβολή και τον
ρόλο του ΝΑΤΟ απαιτώντας καμιά εμπλοκή
της Ελλάδας. 

Η εισβολή του ρωσικού ιμπε-
ριαλισμού στην Ουκρανία είναι
ένα κομμάτι του μεγαλύτερου
και επικίνδυνου παζλ που συν-
θέτουν οι ιμπεριαλιστικοί αντα-
γωνισμοί και η διολίσθησή
τους σε μια κατάσταση ενός
ταυτόχρονου θερμού και ψυ-
χρού πολέμου που απειλεί πολ-
λαπλά όλο τον πλανήτη. Η αι-
τία της δεν μπορεί να ιδωθεί
ξέχωρα από την συνεχή και
στοχευμένη επέκταση του ΝΑ-
ΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη με-
τά τη διάλυση του Συμφώνου
της Βαρσοβίας εδώ και τρεις
δεκαετίες. Δεν μπορεί να ιδω-
θεί ξέχωρα από τις εισβολές
των ΗΠΑ και των ΝΑΤΟϊκών δυ-
νάμεων στο Ιράκ, στο Αφγανι-
στάν και μια σειρά άλλες χώ-
ρες με στόχο την εδραίωση
της «Pax Americana» -που κάθε
άλλο παρά ειρήνη αποδείχθηκε
τα προηγούμενα χρόνια. Ούτε
μπορεί να ιδωθεί χώρια από
την πρόσφατη περικύκλωση
της Κίνας που επιχειρούν οι
ΗΠΑ με την συμφωνία AUCUS
στον Ειρηνικό. 

Απειλή
Η μόνη ειλικρινής απάντηση

στην πολλαπλή απειλή του πο-
λέμου που δέχεται ο πλανήτης
είναι το δυνάμωμα του αντιπο-

λεμικού κινήματος που θα βάζει στο στόχα-
στρο σε κάθε χώρα τα πολεμικά σχέδια της δι-
κής της άρχουσας τάξης και όχι της «αντίπα-
λης». Όποιος κάνει το αντίθετο δεν βοηθά την
ειρήνη, ίσα-ίσα, ρίχνει λάδι στην φωτιά ενός
πολέμου και μάλιστα με παγκόσμιες διαστά-
σεις. Το αντιπολεμικό κίνημα της Ρωσίας που
φυλακίζεται κατεβαίνοντας στους δρόμους
ενάντια στις ιμπεριαλιστικές βλέψεις του Πού-
τιν μας λέει τι να κάνουμε στην Ελλάδα και σε
όλες τις χώρες του «δυτικού μπλοκ» ενάντια
στις πρωτοβουλίες των δικώς μας ηγετών να
κλιμακώσουν τον πόλεμο.

Σε αυτήν την κλιμάκωση, η κυβέρνηση Μη-
τσοτάκη πρωτοστατεί: Έχει μετατρέψει την
Αλεξανδρούπολη σε νέο στρατιωτικό κόμβο
από τον οποίο διέρχονται τα νατοϊκά στρατεύ-
ματα με κατεύθυνση τα σύνορα της Ρωσίας.
Δίνει τη Σούδα σαν βάση για το νατοϊκό στόλο
για να επιτηρεί τον ρώσικο στην Ανατολική Με-
σόγειο, δίνει τις αεροπορικές βάσεις για να
απογειώνονται αμερικανικά awacs, πραγματο-
ποιεί ασταμάτητα πολυεθνικές «ασκήσεις» πο-
λεμικής προσομοίωσης, έχει διπλασιάσει σχε-
δόν στο 4% του ΑΕΠ τις πολεμικές δαπάνες
και συμμετέχει στις κυρώσεις. 

Μετά το ξεφόρτωμα τριών μεταγωγικών
πλοίων με τανκς και στρατιωτικό υλικό στην
Αλεξανδρούπολη τις προηγούμενες εβδομά-
δες, σειρά είχε την περασμένη Τρίτη η Θεσσα-
λονίκη, όπου ξεφορτώθηκαν στρατιωτικά οχή-
ματα του βρετανικού στρατού από το πλοίο
«ΜV Eddystone». Ενώ σύμφωνα με τον Ριζο-
σπάστη, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να στείλει
μια αντιαρματική μονάδα στην Βουλγαρία που
θα ενταχθεί στον υπό διαμόρφωση νέο Σχημα-
τισμό Μάχης (Battlegroup) του ΝΑΤΟ στην
Βουλγαρία σε συνέχεια της απόφασης για την
αποστολή ελαφρού αντιαεροπορικού πυροβο-
λικού, τύπου ASRAD/Hellas.

Και για το κερασάκι στην τούρτα απέλασε
και δέκα ρώσους διπλωμάτες μετά τις κτηνω-
δίες του ρωσικού στρατού στην Μπούτσα,
προκαλώντας την εκπρόσωπο του ρωσικού
ΥΠΕΞ Ζαχάροβα να δηλώσει ότι «Θα απαντή-
σουμε καταλλήλως». Κάτι που δεν έπραξε
όταν ο ρωσικός στρατός συμμετείχε στις αμέ-
τρητες θηριωδίες στο πλευρό του Άσαντ στην
Συρία ούτε όταν υποστήριζε τον «δικό» μας
πολέμαρχο Χαφτάρ στην Λιβύη να διαπράττει
αντίστοιχα εγκλήματα αμάχων. Κάτι που δεν
έπραξε καμιά ελληνική κυβέρνηση απέναντι
στους αμερικάνους διπλωμάτες όταν βομβάρ-
διζαν τον ανθρωπιστικό διάδρομο δεκάδων χι-
λιάδων αμάχων κατά την Καταιγίδα της Ερή-
μου, την πρώτη επέμβαση στο Ιράκ το 1991 ή
όταν πολιορκούσαν την Φαλούτζα μετά την
δεύτερη επέμβαση το 2003 ή όταν βομβάρδι-
ζαν αμάχους στις πόλεις της Σερβίας το 1999
ή απέναντι στην ισραηλινή πρεσβεία που με
σταθερό ρυθμό έχει εξοντώσει τις τελευταίες
δεκαετίες, χιλιάδες Παλαιστίνιους αγωνιστές
στην Γάζα και τη Δυτική Όχθη.    

«Τα αποτρόπαια εγκλήματα που έγιναν να τι-
μωρηθούν. Και το Διεθνές Δίκαιο να ξαναγίνει
η πυξίδα της πορείας της» είπε ο «τιμωρός»
Μητσοτάκης στον χαιρετισμό του για την ομι-
λία Ζελένσκι αλλά το τελευταίο πράγμα που
τον ενδιαφέρει είναι η ειρήνη και το διεθνές δί-
καιο. Για το τι τον ενδιαφέρει πραγματικά μίλη-
σε ο αμερικάνος πρέσβης Πάιατ λίγο πριν λή-
ξει η θητεία του από το οικονομικό φόρουμ
των Δελφών: «Όλοι πρέπει να αναγνωρίσουν
την πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία
χρόνια με την Ελλάδα. Οι σχέσεις είναι αυτο-
τελείς και πολύ διαφορετικές σε σχέση με την
προηγούμενη πενταετία... Με το τέλος του πο-
λέμου στην Ουκρανία, ο ρόλος της Ελλάδας
θα είναι ιδιαίτερα αναβαθμισμένος στο ΝΑ-
ΤΟ... Είναι κρίσιμος σύμμαχος του ΝΑΤΟ».  Σε
συνέντευξη μάλιστα, που έδωσε λίγο μετά, δή-
λωσε «huge fan» του Kυριάκου Μητσοτάκη και
«πρόσθεσε με χιούμορ ότι επισκεπτόμενοι τη
χώρα μας Αμερικανοί αξιωματούχοι δηλώνουν
μετά τη γνωριμία τους με τον Έλληνα πρωθυ-
πουργό: “Πώς να τον προσλάβουμε να δουλέ-
ψει για εμάς;”».

Γιώργος Πίττας
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Μητσοτάκης, Ζελένσκι και νεοναζί–μαζί
κλιμακώνουν 
τον πόλεμο
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Εμπρός για αντιπολεμική 
εργατική Πρωτομαγιά!

Το ΝΑΤΟ κλιμακώνει απροκάλυπτα την πολε-
μική εστρατεία του στην Ουκρανία. Τις προ-
ηγούμενες βδομάδες προσπαθούσε να κρύψει
την αποστολή όπλων πίσω από δήθεν «ανθρω-
πιστική» βοήθεια. Τώρα προετοιμάζει ανοιχτά
τη σύγκρουση στην ανατολική Ουκρανία με γε-
ράκια σαν τον πρωθυπουργό της Βρετανίας να
πηγαίνει στο Κίεβο κουβαλώντας νέο πακέτο
εξοπλισμών.

Από δίπλα κι ο Μητσοτάκης με τα φερέφωνά
του να προβάλλουν ανοιχτά το ρόλο της Αλε-
ξανδρούπολης σαν «νέα Σούδα» που στηρίζει
τη ΝΑΤΟϊκή πολεμική μηχανή, με την ελπίδα

ότι έτσι θα εξασφαλίσει ανταλλάγματα από
ΗΠΑ και ΕΕ. Ο Ερντογάν είναι ο «μεσολαβη-
τής» του διπλωματικού παζαριού, ο Μητσοτά-
κης είναι ο εγγυητής ότι τα όπλα του ΝΑΤΟ
προχωράνε έστω κι αν τα στενά του Βοσπόρου
είναι κλειστά. «Σίγουρο» χαρτί για αναβάθμιση
των ελλήνων εφοπλιστών σαν «ενεργειακό κόμ-
βο» της ΕΕ.

Κραυγή
Λογαριάζουν, όμως, χωρίς τον ξενοδόχο. Η

Πανεργατική απεργία της περασμένης Τετάρ-
της ύψωσε στεντόρια κραυγή για «Δουλειές,
αυξήσεις - Όχι πόλεμο». Και οι επιπτώσεις φά-
νηκαν αμέσως την επόμενη μέρα με την κατα-
κραυγή ενάντια στην πολεμική πρόκληση του
Ζελένσκι που έφερε τους φασίστες του ταγμα-
τος Αζόφ στη Βουλή σε συνεργασία με τον Μη-
τσοτάκη. Ακόμα και ο κυβερνητικός εκπρόσω-
πος προσπάθησε να πει ότι έγινε λάθος, ακόμα
και ο Σαμαράς αναγκάστηκε να αποστασιοποι-
ηθεί. 

Δεν χωράει αμφιβολία ότι χωρίς το σεισμό
της Πανεργατικής, η κυβερνητική προπαγάνδα
θα υμνούσε ακόμη και τους φασίστες. Αυτοί
που ήθελαν να λυντσάρουν τη Μποφίλιου και
τους καλλιτέχνες που τραγουδάνε ενάντια
στον πόλεμο, αναγκάστηκαν να στραβοπατή-

σουν. Η εργατική αντιπολεμική ορμή έδωσε
θάρρος και στην άτολμη αντιπολίτευση του ΣΥ-
ΡΙΖΑ να καταγγείλει το φιάσκο με τον Ζελένσκι.

Όμως είναι λάθος η προσπάθεια να στραφεί
η αντιπολεμική διάθεση σε αντιτουρκική κατεύ-
θυνση. Οι διαμαρτυρίες ότι ο Ζελένσκι δεν κα-
τάγγειλε την Τουρκία για την εισβολή στην Κύ-
προ το 1974 όπως καταγγέλλει τον Πούτιν για
την εισβολή στην Ουκρανία είναι αποπροσανα-
τολιστικές. Όχι μόνο γιατί δεν ξεχνάμε τις ευ-
θύνες της Χούντας, του Ιωαννίδη και του Σαμ-
ψών για τον πόλεμο στην Κύπρο το 1974, αλλά
και γιατί δεν δεχόμαστε ότι σήμερα οι φρεγά-
τες και τα Ραφάλ του Μητσοτάκη και του ΝΑ-
ΤΟ θα «σώσουν» την Κύπρο. Στην επέτειο των
100 χρόνων από το 1922, δεν ξεχνάμε ότι η εμ-
πλοκή στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους μόνο
καταστροφή φέρνει για την εργατική τάξη.

Στην εργατική Πρωτομαγιά ενώνονται διεθνι-
στικά οι αντιπολεμικές αντιστάσεις από όλο τον
κόσμο. Την Πρωτομαγιά οι εργάτες και η νεο-
λαία στην Τουρκία θα συγκρούονται με τον
Ερντογάν όπως εμείς εδώ με τον Μητσοτάκη.
Οι ηρωικοί αντιπολεμικοί διαδηλωτές στη Ρω-
σία θα έχουν την αλληλεγγύη των διαδηλωτών
στη Βαρσοβία, στο Παρίσι, στη Ρώμη.  

Ο επόμενος σταθμός της πάλης για να στα-
ματήσουμε αυτούς που ετοιμάζουν την κλιμά-
κωση του σφαγείου στην Ουκρανία είναι η αντι-
πολεμική Πρωτομαγιά. Η κυβέρνηση νομίζει ότι
θα ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο μεταφέροντας
την αργία της Πρωτομαγιάς τη Δευτέρα 2 Μάη.
Η απάντηση όλων όσοι βγήκαμε στους δρό-
μους στην Πανεργατική στις 6 Απρίλη είναι ξε-
κάθαρη: η Πρωτομαγιά δεν είναι αργία, είναι
απεργία -αντιπολεμική και αντικυβερνητική.

Περισσότερα στις σελ. 10, 11

Δυνατά ξεκίνησε η οικονομική
εξόρμηση της Εργατικής Αλλη-

λεγγύης με 4.800 που συγκεντρώθη-
καν  την πρώτη βδομάδα. 

Οι πρώτες ενισχύσεις από συντρό-
φισσες και συντρόφους, φίλες και φί-
λους της εφημερίδας άρχισαν να
φτάνουν.

Ευχαριστούμε τους: Δημήτρης Ζ.
250, Δημήτρης Κ. 200, Αναστασία Χ.,
Τάκης Ζ. 150, Μανώλης Φ. 100. Από
50 ευρώ έδωσαν Ελίνα Κ., Δημήτρης
Κ., Κώστας Κ., Ξανθή Σ., Γιάννης Σ.,
Δημήτρης Τ., Κατερίνα Π., Νίκος Μ.,
Κατερίνα Κ., Βασίλης Κ. Από 40 ευρώ
Παντελής Γ., Γιάννης Μ. Από 30 ευρώ
Μάνος Τρ., Λίλιαν Μπ., Βασίλης Μ.,
Γιώργος Φ., Μαρία Α., Σπύρος Γ.

Από 20: Ηλίας Χ., Ντίνα Μ., Ευαγγε-
λία Σ., Νίκος Σ., Νίκος Χ., Σταυρούλα
Π., Γιούλη Κ., Μάνθος Α., Λευτέρης
Μπ., Κώστας Π. Από 15 ευρώ Κώστας
Τ., Νίκος Κ., Χρήστος Β.  

Από 10 ευρώ Σοφία Σ., Κωνσταντί-
νος Δ., Νίκος Α., Κώστας Στ., Κατερίνα
Τ., Αναστασία Π., Μαρία Μπ., Ραφαήλ
Κ., Θανάσης Λ.  

Από 5 ευρώ Βάσω Ν., Μάνος Κ.
Ευχαριστούμε τους συντρόφους

και τις συντρόφισσες που μάζεψαν 40
ευρώ από την πλατεία της Κυψέλης,
τα σωματεία που γράφτηκαν συνδρο-
μητές ΑΔΕΔΥ, ΕΙΝΑΠ, ΠΟΕΔΗΝ,
ΟΜΥΛΕ, ΟΛΠ.

Ευχαριστούμε επίσης τους συντρό-
φους που γράφτηκαν ή ανανέωσαν
την συνδρομή στην εφημερίδα και το
περιοδικό.

Κώστας Τ., Αναστασία Π., Νίκος Π.,
Μάνος Β., Βασίλης Σ., Μύρωνας Μ.,
Φωτεινή Λ., Λεωνίδας Μ., Αντώνης Κ.,
Γιώργος Π., Χαρίτα Μ., Σωτήρης Κ.,
Μιχάλης Θ., Άρης Ζ., Ευγενία Α.,
Γιώργος Ρ., Αντιγόνη Μ., Θάνος Γ.,
Άσπα Ν., Φίλιππος Κ., Γιάννης Σ.,
Γιώργος Τ., Γιώργος Φ., Ειρήνη Φ., Ιά-
σωνας Χ., Φωτεινή Τ., Ραφαήλ Κ., Πά-
νος Π., Αφροδίτη Μ., Αργύρης Μ.,
Φαίδωνας Β., Νάσος Μ., Γιώργος Κ.,
Ευγενία Κ., Μαρία Π., Ντίνα Θ.

Κυκλοφορεί
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

Να σταματήσουμε την κλιμάκωση 
της πολεμικής εμπλοκής

Οικονομική
εξόρμηση

Πανεργατική απεργία 6 Απρίλη, Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Και στον
Ειρηνικό

Ηπολεμική κλιμάκωση δεν αφορά
μόνο στην Ρωσία αλλά και στην

Κίνα. Μέσα στην προηγούμενη εβδο-
μάδα, οι ΗΠΑ, η Βρετανία και η Αυ-
στραλία επέκτειναν την ναυτική συμ-
φωνία AUKUS (που ανακοινώθηκε αιφ-
νιδιαστικά το καλοκαίρι για τον Ειρηνι-
κό και Ινδικό ωκεανό και περιλαμβάνει
την ανάπτυξη πυρηνικών υποβρυχίων)
με στόχο την από κοινού ανάπτυξη
υπερηχητικών πυραύλων. 

Πρόκειται για πυραύλους σχεδια-
σμένους να ξεφεύγουν από οποιαδή-
ποτε άμυνα, κινούμενοι πέντε φορές
γρηγορότερα από την ταχύτητα του
ήχου και πετώντας σε ύψος μέχρι και
20 χιλιόμετρα.

Η Κίνα απάντησε κατηγορώντας τις
τρεις χώρες για «χτυπήματα στο διε-
θνές σύστημα μη εξάπλωσης επικίνδυ-
νων οπλικών συστημάτων και για υπο-
νόμευση της ειρήνης και σταθερότη-
τας σε Ασία - Ειρηνικό». Σύμφωνα με
την Wall Street Journal: “H Κίνα έχει
επιταχύνει την επέκταση του πυρηνι-
κού της οπλοστασίου αξιολογώντας
πλέον διαφορετικά τις απειλές που θέ-
τουν οι ΗΠΑ… Σύμφωνα με αναλυτές
που μελετούν δορυφορικές εικόνες
της περιοχής, οι εργασίες έχουν επιτα-
χυνθεί φέτος σε περισσότερα από 100
ύποπτα σιλό που θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν για τη στέγαση πυ-
ραύλων με πυρηνικές κεφαλές».

Επιπλέον η πρόεδρος της Βουλής
των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Νάνσι
Πελόζι ετοιμάζεται να επισκεφθεί την
Ταϊβάν, την Ιαπωνία ενώ ο δεξιός πρό-
εδρος της Νοτίου Κορέας ζητάει από
τις ΗΠΑ να ξαναφέρουν στη χώρα
στρατηγικά πυρηνικά όπλα που είχαν
αποσυρθεί από το 1991.  

Νέες
Κυρώσεις

Στο μέτωπο του οικονομικού πόλε-
μου, τώρα, ΗΠΑ και Βρετανία απο-

φάσισαν πρόσθετες κυρώσεις σε ρω-
σικές τράπεζες με την Βρετανία να
αποφασίσει την απαγόρευση εισαγω-
γής ρωσικού άνθρακα έως το τέλος
του 2022. 

Ενώ το 5ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ
περιλαμβάνει απαγόρευση εισαγωγών
ρωσικού άνθρακα, εμπάργκο όπλων,
απαγόρευση εξαγωγής προϊόντων υψη-
λής τεχνολογίας, απαγόρευση ρωσικών
εισαγωγών σε πρώτες ύλες και κρίσιμα
υλικά, απαγόρευση ελλιμενισμού πλοί-
ων με ρωσική σημαία εκτός από εκείνα
που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοή-
θεια, αγροτικά προϊόντα, τρόφιμα και
ενεργειακές προμήθειες, απαγόρευση
των οδικών μεταφορών για Ρωσία και
Λευκορωσία ενώ στο τραπέζι εξακολου-
θεί να είναι η επέκταση του εμπάργκο
στο ρωσικό πετρέλαιο και αέριο.

Τα προσχήματα έπεσαν όσον
αφορά τις «ειρηνευτικές συ-
νομιλίες» για τον πόλεμο

στην Ουκρανία. Η μοναδική συνάν-
τηση που έγινε ήταν αυτή, την
Δευτέρα 11/4 ανάμεσα στον Πού-
τιν και τον αυστριακό καγκελάριο
Νεχάμερ (το Σάββατο ο δεύτερος
16/4 θα συναντηθεί και με τον Ζε-
λένσκι στο Κίεβο). Για αποφυγή
των όποιων «παρεξηγήσεων», οι
συνομιλίες χαρακτηρίστηκαν από
τον Νεχάμερ «σκληρές», «όχι μια
επίσκεψη φιλίας» αλλά «μια υπο-
χρέωση».

Οι εννέα ανθρωπιστικοί διάδρο-
μοι που συμφωνήθηκαν την ίδια μέ-
ρα ανάμεσα στην Ουκρανία και την
Ρωσία για την απομάκρυνση αμά-
χων, αφορούσαν κατά κύριο λόγο
την Ανατολική Ουκρανία. Ακόμη και
αν αυτοί οι ανθρωπιστικοί διάδρο-
μοι δεν βομβαρδιστούν (όπως συ-
νέβη στον κατάμεστο από κατοί-
κους που έφευγαν σιδηροδρομικό
σταθμό του Κραματόρσκ την περα-
σμένη εβδομάδα αφήνοντας 50 νε-
κρούς), στην πραγματικότητα είναι
προάγγελοι αρνητικών εξελίξεων
καθώς στην Ανατολική Ουκρανία
ετοιμάζεται να ξεκινήσει η δεύτερη
φάση του πολέμου που αναμένεται
να είναι μεγαλύτερης κλίμακας, πε-
ρισσότερο αιματηρή και μακρά σε
διάρκεια. 

Σε δηλώσεις του ο εκπρόσωπος
τύπου του Πούτιν, Πεσκόφ παρα-
δέχτηκε ότι η Ρωσία είχε υποστεί
«σημαντικές απώλειες στρατευμά-
των», πρόσθεσε ότι η «Ρωσία απο-
σύρθηκε από το Κίεβο και το Τσερ-
νίχιβ ως πράξη καλής θέλησης για
να δείξει ότι είναι πραγματικά έτοι-
μη να συνεχίσει τις διαπραγματεύ-
σεις» αλλά «οι μάχες θα συνεχι-
στούν στο Ντονμπάς». 

Αυτό το οποίο αναμένεται στο
Ντονμπάς είναι μεγάλης κλίμακας
επίθεση με πολύ περισσότερα
τανκς και τεθωρακισμένα οχήματα,
δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες, με-
γαλύτερη χρήση εναέριων μέσων
και μαζικούς βομβαρδισμούς σε
κατοικημένες περιοχές που θα κά-
νουν ολόκληρες περιοχές να θυμί-
ζουν την κατεστραμμένη Μαριού-
πολη. Ήδη ρωσικές δυνάμεις που
εγκατέλειψαν το μέτωπο του Κιέ-
βου και παραμένουν αξιόμαχες με-
ταφέρονται στην Ανατολική Ου-
κρανία για να στηρίξουν την επιχεί-
ρηση. Η συνολική της διοίκηση πέ-
ρασε στον στρατηγό Ντβορνίκοφ,
που ήταν διοικητής στο μέτωπο
της Ανατολικής Ουκρανίας. Ήταν
επίσης ο διοικητής των ρωσικών
δυνάμεων και υπεύθυνος για μαζι-
κούς βομβαρδισμούς αμάχων στην
Συρία στο πλευρό του Άσαντ.

Σε αυτήν τη δεύτερη φάση του
πολέμου (όπου ο ρωσικός στρατός

αναμένει ότι θα έχει λιγότερα προ-
βλήματα επιμελητείας κινούμενος
σε μικρότερους άξονες απ’ ότι στο
βορρά) θα επιχειρήσει να καταλά-
βει και να ελέγξει ολόκληρο το
Ντονμπάς ή ακόμη και να περικυ-
κλώσει το ένα τέταρτο του ουκρα-
νικού στρατού, μια δύναμη 40.000
στρατιωτών που είναι σε αυτό το
μέτωπο -κινδυνεύοντας βέβαια να
πλαγιοκοπηθεί από ουκρανικές δυ-
νάμεις που αποδεσμεύονται στην
περιοχή του Κιέβου. 

Αν ο Πούτιν πετύχει σε αυτόν
τον στόχο, θα μπορεί να διεκδική-
σει την ντε φάκτο προσάρτηση του
Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ ή την
μετατροπή τους σε δορυφορικά
«ανεξάρτητα» κράτη. Ενώ ταυτό-
χρονα θα έχει μια ισχυρή θέση
ώστε να απειλήσει ξανά στρατιωτι-
κά το Κίεβο σαν μέσο πίεσης στις
διαπραγματεύσεις.  

Αλλά η κλιμάκωση δεν αφορά
μόνο στην Ρωσία. Μόλις έληξαν οι
«ειρηνευτικές συνομιλίες» με την
Ρωσία, ο υπουργός Εξωτερικών
της Ουκρανίας Κουλέμπα έσπευσε
την περασμένη Πέμπτη να απαιτή-
σει από την σύνοδο των υπουργών
Εξωτερικών του ΝΑΤΟ «όπλα,
όπλα, όπλα,  μέσα σε μέρες όχι σε
εβδομάδες. Η μάχη του Ντονμπάς
θα σας θυμίσει τον Δεύτερο Παγ-
κόσμιο Πόλεμο». «Ο πόλεμος ει-
σέρχεται στη φάση του ανταγωνι-
σμού για πόρους» είπε ο υπουρ-
γός Άμυνας της Ουκρανίας Ρέζνι-
κοφ. «Για να κερδίσουμε σε αυτόν
τον πόλεμο, χρειαζόμαστε ένα δια-
φορετικό είδος βοήθειας από αυτό
που λαμβάναμε πριν».

Φυσικά, η κυβέρνηση της Ου-
κρανίας δεν δρα από μόνη της αλ-
λά μαζί με τις ΗΠΑ, την Βρετανία,
το ΝΑΤΟ και τις χώρες της ΕΕ που

βρίσκονται σε πολεμικό πυρετό με
στόχο να γονατίσουν την Ρωσία
μέσα από τη συνέχιση του θερμού
πολέμου στην Ουκρανία και την
κλιμάκωση των εξοπλισμών και του
οικονομικού πολέμου σε παγκό-
σμιο επίπεδο.

Κυνικά
«Αυτός ο πόλεμος θα κριθεί στο

πεδίο της μάχης» δήλωσε απλά και
κυνικά ο πρόεδρος του συμβουλίου
εξωτερικών υποθέσεων της άλλοτε
«φιλειρηνικής» ΕΕ, Μπορέλ. Στο
Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων
που έγινε στις 11/4 αποφασίστηκε η
αύξηση της χρηματοδότησης της
στρατιωτικής βοήθειας της ΕΕ προς
την Ουκρανία κατά 500 εκατομμύ-
ρια ευρώ με το συνολικό ποσό πλέ-
ον να φτάνει το 1,5 δισ. ευρώ. Ήδη
χώρες της ΕΕ στέλνουν βαρύ οπλι-
σμό στην Ουκρανία. Η Σλοβακία πα-
ρέδωσε S300 ενώ η Τσεχία έχει
αποστείλει σοβιετικά τεθωρακισμέ-
να T72Ms. Είναι τέτοιος ο πολεμι-
κός πυρετός, ώστε ο διευθυντής
της CIA  Μπερνς επισκέφθηκε για
δεύτερη φορά το Βερολίνο για να
πιέσει τη γερμανική κυβέρνηση να
στηρίξει πιο ενεργά στέλνοντας πε-
ρισσότερα βαρέα, επιθετικά όπλα.

Η Ουκρανία ζητάει νέα όπλα δυ-
τικής τεχνολογίας καθώς στα σο-
βιετικά τα οποία χρησιμοποιεί
έχουν αρχίσει να σώνονται τα πυ-
ρομαχικά. Όπως είπε η υπουργός
Εξωτερικών της Βρετανίας το ΝΑ-
ΤΟ θέλει να το αλλάξει αυτό: «Συμ-
φωνήσαμε να βοηθήσουμε τις ου-
κρανικές δυνάμεις να μετακινη-
θούν από τον εξοπλισμό της σοβιε-
τικής εποχής στον στάνταρ εξοπλι-
σμό του ΝΑΤΟ». Σύμφωνα με τους
Τάιμς, βρετανοί στρατιώτες θα
αναπτυχθούν σε γειτονική χώρα

της Ουκρανίας για να εκπαιδεύ-
σουν Ουκρανούς στη χρήση βρε-
τανικών τεθωρακισμένων, όπως
οχήματα τύπου «Mastif» ή «Jackal».
Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας
Τζόνσον έσπευσε ο ίδιος στο Κίε-
βο με μποναμά 120 τεθωρακισμέ-
να, αντιπλοϊκούς πυραύλους, 800
φορητά αντιαρματικά και άλλο
εξοπλισμό. 

Οι ΗΠΑ ενέκριναν ακόμα 400
εκατομμύρια δολάρια προς την
Ουκρανία ανεβάζοντας το ύψος
στο 1,4 δις από τότε που ξεκίνησε
ο πόλεμος, εξοπλίζοντας με χιλιά-
δες φορητά αντιαρματικά javelin,
αντιαεροπορικά stinger, drones τύ-
που switchblade. Ενδεικτική της
κατάστασης ήταν η δήλωση του
Colin Scarola, στελέχους της εται-
ρείας επενδυτικών ερευνών CFRA
για την παραγωγή των σχετικών
βιομηχανιών όπλων, ότι «είναι πι-
θανό 1.000 Stingers και 1.000 Ja-
velins να αποστέλλονται στην Ανα-
τολική Ευρώπη κάθε μήνα για τον
επόμενο χρόνο». 

Στη Σύνοδο των υπουργών Εξω-
τερικών του ΝΑΤΟ την περασμένη
Πέμπτη, αποφασίστηκε να ενταθεί
η γρήγορη ανάπτυξη των 8 σχημα-
τισμών μάχης battlegroups στα σύ-
νορα με την Ρωσία, ενώ ο πρό-
εδρος της Φινλανδίας Νιινίστο δή-
λωσε ότι η Φινλανδία αναμένεται
μέχρι τον Ιούνη να αποφασίσει να
υποβάλει αίτηση για ένταξη στο
ΝΑΤΟ σπάζοντας την περιβόητη
«ουδετερότητα» -με τον εκπρόσω-
πο του Κρεμλίνου, Πεσκόφ να δη-
λώνει τη δυσαρέσκειά του προσθέ-
τοντας ότι «η Ρωσία δεν θα το
εκλάμβανε ως απειλή για την
ύπαρξή της ώστε να εξετάσει
τη χρήση πυρηνικών όπλων»(!).

Γιώργος Πίττας

Ετοιμάζουν πολεμική κλιμάκωση χωρίς προσχήματα

Δεκάδες νεκροί μετά την επίθεση στον σιδηροδρομικο σταθμό του Κραματόρσκ. Φωτό: AFP
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OΖελένσκι σε ευχαριστήριό του μήνυμα προς την κυβέρνηση
Μητσοτάκη αναφέρθηκε στα δύο μέλη του τάγματος Αζόφ

που μίλησαν στην Βουλή σαν «ήρωες». Μετά το αρχικό σοκ, όπου
τα περισσότερα ελληνικά ΜΜΕ αναγκάστηκαν να μιλήσουν για
«επικοινωνιακό λάθος» της κυβέρνησης, ολόκληρη η βιομηχανία
ξεπλύματος της Νέας Δημοκρατίας έχει βαλθεί να μας πείσει ότι
το Αζόφ έχει πάψει να είναι ναζιστικό. Ίσως το πιο χαρακτηριστικό
άρθρο είναι αυτό που δημοσιεύθηκε στην Καθημερινή με την υπο-
γραφή του Anton Shekhovtsov, διευθυντή του Κέντρου Δημοκρατι-
κής Ακεραιότητας με έδρα την Αυστρία και συγγραφέα ακαδημαϊ-
κών βιβλίων και επιστημονικών άρθρων για την Ευρωπαϊκή Ακρο-
δεξιά. Στο μακροσκελές του άρθρο ο συγγραφέας αποδέχεται ότι
«όπως και πολλοί από τους συναδέλφους μου που μελετούσαν την
ακροδεξιά, ήμουν εξαιρετικά δύσπιστος και επικριτικός έναντι του
αρχικού τάγματος Αζόφ για τους εξής κύριους λόγους: 

Το αρχικό τάγμα αποτελούνταν κυρίως από χούλιγκανς του πο-
δοσφαίρου και μέλη της ουκρανικής ακροδεξιάς με επικεφαλής
τότε την ακροδεξιά οργάνωση “Πατριώτης της Ουκρανίας”… Ο
“Πατριώτης της Ουκρανίας” ήταν μια από τις πιο ρατσιστικές και
αντισημιτικές ομάδες στην Ουκρανία. Τα μέλη του συμμετείχαν
στη διάδοση ακροδεξιάς προπαγάνδας και περιστασιακά σε πρά-
ξεις πολιτικής και εγκληματικής βίας… Tα ακροδεξιά σύμβολα του
τάγματος συνέβαλαν στην απαξίωση της Ουκρανίας από τη Ρωσία
στο διεθνές επίπεδο. Επιπλέον, ούτε το Αζόφ, έλεγχε όπως θα
έπρεπε τους εθελοντές, ορισμένοι από τους οποίους προέρχονταν
από τη Ρωσία. Όλα αυτά δημιούργησαν τον τεράστιο κίνδυνο
ασφάλειας Ρώσοι πράκτορες να καταλάβουν τον έλεγχο του Αζόφ
και να το μετατρέψουν σε αντι-ουκρανική δύναμη... Με τον καιρό,
κάποιες από τις επιφυλάξεις μας εξαφανίστηκαν... Το Αζόφ άρχισε
να προσελκύει περισσότερους εθελοντές και πολλοί από αυτούς
δεν είχαν κανένα πολιτικό υπόβαθρο... Σήμερα, το Αζόφ είναι ένα
άκρως επαγγελματικό Τμήμα Ειδικών Επιχειρήσεων. Δεν είναι ούτε
πολιτική οργάνωση, ούτε πολιτοφυλακή, ούτε ακροδεξιό
τάγμα. Εξακολουθεί να υπάγεται επίσημα στην Εθνική Φρουρά του
Υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας...».

Θηριωδίες 
Είναι γνωστές οι θηριωδίες του τάγματος Αζόφ όπως γνωστές εί-

ναι και οι θηριωδίες των ομογάλακτων ρωσικών φασιστικών οργα-
νώσεων που δρουν με την προστασία του ρωσικού κράτους, και
επανειλημμένα έχει καταγγείλει το αντιπολεμικό κίνημα και η αρι-
στερά στη Ρωσία. Αλλά τι μας λέει εδώ ο συγγραφέας του άρθρου; 

Μας περιγράφει το πως μια δεξιά και εθνικιστική νεοφιλελεύθε-
ρη κυβέρνηση κατάφερε να εγκολπωθεί -και μάλιστα σε ρόλο
«εθνοφύλακα»- μια από τις πιο ακραίες ναζιστικές οργανώσεις της
Ευρώπης! Όχι με αντάλλαγμα να πετάξουν τις στρατιωτικές στο-
λές και να φορέσουν κουστούμια (όπως καλούσε τους χρυσαυγί-
τες να πράξουν o νυν βουλευτής Μπάμπης Παπαδημητρίου και ένα
κομμάτι της ΝΔ πριν λίγα χρόνια) αλλά αξιοποιώντας τη στρατιωτι-
κή τους οργάνωση για να τους χρησιμοποιεί όπως βούλεται (και
μάλιστα έξω από την στρατιωτική ιεραρχία υπό την διοίκηση του
Υπ. Εσωτερικών).  

Πρόκειται για μια εξέλιξη που μεταφράζεται σε πολιτικά μεγαλύ-
τερες δυνατότητες για την ακροδεξιά και τους ναζί της Ουκρανίας,
που όπως κάθε ναζισμός επιχειρεί συνεχώς να αλλάζει πρόσωπα
ανάμεσα στη «νομιμότητα» και την «παρανομία», αφού πλέον μετα-
τρέπονται σε «ήρωες» και με την επίσημη βούλα του κράτους. Ακό-
μη και αν η ενσωμάτωση του ναζιστικού τάγματος από το ουκρανικό
κράτος σήμανε προσωρινά την εκλογική πτώση κάποιων ναζιστικών
κομμάτων στις προηγούμενες εκλογές, στην πραγματικότητα εγκυ-
μονεί περισσότερους και όχι λιγότερους κινδύνους για το δυνάμωμα
της φασιστικής απειλής στην Ουκρανία το επόμενο διάστημα.

Και είναι άθλιο το ξέπλυμα των ναζί του Αζόφ που επιχειρούν τα
ελληνικά ΜΜΕ με τον ίδιο ακριβώς τρόπο με τον οποίον το έκαναν
επί χρόνια με την Χρυσή Αυγή. 

Να οργανώσουμε 
το αντιπολεμικό κίνημα
Η απεργιακή διαδήλωση της

φετινής Πρωτομαγιάς είναι
το επόμενο μεγάλο βήμα για

το αντιπολεμικό κίνημα που ετοιμά-
ζεται να βγει μαζικά στους δρόμους
στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
Σε αυτήν την κατεύθυνση το Σοσιαλι-
στικό Εργατικό Κόμμα οργανώνει
ανοιχτές μαζικές εκδηλώσεις σε μια
σειρά από γειτονιές, εργασιακούς
χώρους και σχολές καθώς και μαζι-
κές εξορμήσεις ενημέρωσης (όλες οι
εκδηλώσεις στην σελίδα 17).  

Την περασμένη εβδομάδα, οι
απεργιακές συγκεντρώσεις της 6ης
Απρίλη στην Αθήνα, στην Θεσσαλονί-
κη, την Αλεξανδρούπολη και άλλες
πόλεις, λειτούργησαν σαν ευκαιρία
για να εκφραστεί μαζικά στις απερ-
γιακές συγκεντρώσεις με συνθήματα
και πανό η αντιπολεμική διάθεση που
είδαμε στις συναυλίες και τόσο ερέ-
θισε την κυβέρνηση της ΝΔ. 

«Τη μέρα της πανεργατικής απερ-
γίας έγινε μαζική συγκέντρωση και
πορεία που ξεκίνησε έξω από το Ερ-
γατικό Κέντρο Έβρου με τη συμμε-
τοχή καθαριστριών, εργαζομένων
από το νοσοκομείο, τους δήμους αλ-
λά και μια σειρά εργατικούς χώρους
ενώ συγκέντρωση πραγματοποίησε
και το ΠΑΜΕ» μας μεταφέρει ο Γιώρ-
γος Μποτσίδης από την Αλεξαν-
δρούπολη. «Στη συγκέντρωση πα-
ρέμβαση πραγματοποίησε ο Αντιπο-
λεμικός Συντονισμός Έβρου κρεμών-
τας πανό στο Εργατικό Κέντρο κα-
λώντας σε αντιπολεμική πορεία με
σύνθημα “ούτε με την Ρωσία ούτε με
το ΝΑΤΟ-ταξική διεθνιστική αλληλεγ-
γύη” την Κυριακή 10 Απρίλη -που
πραγματοποιήθηκε παρά την προ-
κλητική παρουσία των ΜΑΤ. Σε αντί-
θεση με τα όσα προπαγανδίζει η κυ-
βέρνηση, ο κόσμος εδώ παρακολου-
θεί παγωμένος τα σχέδια της κυβέρ-
νησης να μετατρέψει την περιοχή
του Έβρου σε στρατιωτικό και ενερ-
γειακό κόμβο την ίδια στιγμή που
αγανακτεί με την ακρίβεια και όλες
τις πολιτικές που καταδικάζουν τον
κόσμο στην φτώχεια. Χρειάζεται το
επόμενο διάστημα να εντείνουμε τις
προσπάθειες για ένα μαζικό ενωτικό
αντιπολεμικό κίνημα που θα ακυρώ-
σει στην πράξη τα σχέδιά της». 

Την βίαια επίθεση της αστυνομίας,
που χτύπησε διαδηλωτές και προχώ-
ρησε σε συλλήψεις, δέχθηκαν τη μέ-
ρα της πανεργατικής απεργίας στην
Θεσσαλονίκη απεργοί του ΠΑΜΕ
όταν προσέγγισαν βρετανικά πολεμι-
κά οχήματα στο λιμάνι της Θεσσαλο-
νίκης. Ακολούθησαν διαμαρτυρίες το
βράδυ της ίδιας μέρας στην ΓΑΔΘ
Θεσσαλονίκης και έξω από το
υπουργείο ΠροΠο στην Αθήνα.

Όπως αναφέρει ο Ριζοσπάστης:
«Στις 15 Ιούνη στο Τριμελές Πλημμε-
λειοδικείο Θεσσαλονίκης θα δικα-
στούν οι 8 συλληφθέντες που διώ-
κονται με τις ανυπόστατες και προ-
βοκατόρικες κατηγορίες της απείθει-
ας, της ελευθέρωσης φυλακισμένου,
της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, της
βίας κατά υπαλλήλων και της παρά-
βασης του νόμου περί όπλων». 

Σιδηροδρομικοί
«Με μαζική συμμετοχή των εργα-

ζομένων πραγματοποιήθηκε η 24ωρη
πανελλαδική απεργία… Μελανό ση-
μείο των ειρηνικών συγκεντρώσεων –
διαδηλώσεων ήταν η απρόκλητη επί-
θεση των ΜΑΤ απέναντι στους απερ-
γούς εργαζόμενους στη Θεσσαλονί-
κη, γεγονός που σύσσωμο το συνδι-
καλιστικό κίνημα το καταδικάζει. Το-
νίζουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι ο
εκφοβισμός και η τρομοκράτηση δεν
θα περάσει» ανέφερε σε ανακοίνωσή
της η ΠΟΣ-ΟΣΕ.  

Στο μεταξύ μετά και από τις αντι-
δράσεις σωματείων ανακλήθηκε η
εντολή που είχε δοθεί σε ηλεκτρολό-
γο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στην Θεσσαλονίκη
να βρίσκεται το Σάββατο 2 Απρίλη
στην Αλεξανδρούπολη, ενώ ο ίδιος
είχε δηλώσει ξεκάθαρα στον προ-
ϊστάμενό του, ότι δεν δέχεται τονί-
ζοντας ότι οι εργαζόμενοι στον σιδη-
ρόδρομο δεν μπορεί να αξιοποιούν-
ται για την μεταφορά νατοϊκου πολε-
μικού υλικού. 

Όπως ανέφερε στο κάλεσμά του
για την πανεργατική, το Σωματείο Ερ-
γαζομένων Προσωπικού ΤΡΑΙΝΟΣΕ:
«Η απεργία πραγματοποιείται την
ώρα που εξελίσσεται ο ιμπεριαλιστι-
κός πόλεμος με την εισβολή της Ρω-
σίας στην Ουκρανία και τους κινδύ-
νους που διαμορφώνονται από αυτήν
την στρατιωτική σύγκρουση, τόσο
για την περιοχή όσο και ευρύτερα για
την ασφάλεια, την ειρήνη και την συ-
νύπαρξη των λαών στον κόσμο. Απο-

κτά κεντρική σημασία για τους εργα-
ζόμενους και τα συνδικάτα να αναδεί-
ξουν και να καταδικάσουν, τον ιμπε-
ριαλιστικό και εγκληματικό χαρακτή-
ρα του πολέμου και όσους εμπλέκον-
ται. Οι σιδηροδρομικοί δεν συναινούν
να χρησιμοποιείται ο σιδηρόδρομος
για την μεταφορά πολεμικού υλικού
στο μέτωπο του πολέμου».

Είναι σαφές ότι η αντιπολεμική δρά-
ση των συνδικάτων ενοχλεί στην Ελ-
λάδα και όχι μόνο. Στην Ιταλία, στις 6
Απρίλη η αστυνομία πραγματοποίησε
έφοδο «μετά από τηλεφωνική καταγ-
γελία» στα γραφεία της Ένωσης Συν-
δικάτων Βάσης (USB) που έχει οργα-
νώσει κινητοποιήσεις στο αεροδρόμιο
της Πίζας εμποδίζοντας να σταλεί
στρατιωτικός εξοπλισμός στην Ου-
κρανία αλλά και απεργία και συγκέν-
τρωση στη Γένοβα ενάντια στην άφιξη
πλοίου με αμερικανικά όπλα, μέσα
στον Μάρτιο. «Βρήκαν» μάλιστα και
ένα όπλο κρυμμένο στο καζανάκι…

Την έφοδο κατήγγειλαν σωματεία
και οργανώσεις, ενώ σε ανακοίνωσή
της η USB Italia αναφέρει ότι «τα μό-
να όπλα που χρησιμοποιεί είναι οι
απεργίες, οι συγκεντρώσεις, τα αιτή-
ματα και ο αγώνας. Αφήνουμε τα
όπλα για αυτούς που τα αγαπάνε,
ξεκινώντας από τη συμπαγή πλει-
οψηφία που τροφοδοτεί τον πόλεμο
στην Ουκρανία». 

Στην Βρετανία, αντιπολεμικές
εξορμήσεις πραγματοποίησε η Συμ-
μαχία Σταματήστε τον Πόλεμο σε μια
σειρά από πόλεις το περασμένο Σάβ-
βατο ενώ το απόγευμα της ίδιας μέ-
ρας διοργάνωσε Διάσκεψη με πολλές
διεθνείς συμμετοχές ανάμεσα στις
οποίες ήταν αυτές του Νόαμ Τσόμ-
σκι, του Τάρικ Άλι, και του ιρλανδού
βουλευτή Ρίτσαρντ Μπόυντ Μπάρετ -
που κατέληξε σε καλέσματα για διε-
θνείς μέρες δράσης στις 7 Μάη και
25 Ιούνη ενόψει της Διάσκεψης κορυ-
φής του ΝΑΤΟ στην Μαδρίτη.

Γ.Π.

Ο πόλεμος 
δεν ξεπλένει 
τους νεοναζί

Γενική απεργία 6 Απρίλη, Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης



Πανελλαδική απεργία και κινητοποίηση
της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ

πραγματοποιήθηκε έξω από το κτίριο της
διοίκησης του ΟΑΕΔ στον Άλιμο την Τρίτη
12/4. Την επόμενη ημέρα θα πήγαινε προς
ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο του Χα-
τζηδάκη για τον ΟΑΕΔ με τον υποκριτικό
τίτλο «Δουλειές ξανά». 

Οι αλλαγές που επιφέρει το νομοσχέδιο
δεν αρκούνται μόνο στην αλλαγή του ονό-
ματος του ΟΑΕΔ σε ΔΥΠΑ (Δημόσια Υπη-
ρεσία Απασχόλησης), αλλά θεσμοθετεί τι-
μωρητικές ρυθμίσεις για τους ανέργους
με στόχο τις μαζικές διαγραφές από τα
μητρώα του ΟΑΕΔ, ώστε να κοπούν και
αυτές οι ελάχιστες παροχές, αλλά και να
φανεί πλασματική μείωση της ανεργίας.

«Ο διοικητής του ΟΑΕΔ, προφανώς κατ’
εντολή του υπουργού Εργασίας, για πρώ-
τη φορά προσέφυγε στα δικαστήρια με
αγωγή εναντίον της Ομοσπονδίας μας,
γιατί φοβάται ότι οι αντιδράσεις μας θα
αποκαλύψουν τα σχέδιά τους», ανέφερε ο
πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γιώργος
Μαρκάκης. «Ζήτησε να κηρυχτεί παράνο-
μη και καταχρηστική η σημερινή απεργία
μας για να μην μπορεί να ξανακαλεστεί με
τα ίδια αιτήματα, και να επιβληθούν πρό-

στιμα δέκα χιλιάδες ευρώ από την Ομο-
σπονδία και πέντε χιλιάδες ευρώ από κάθε
μέλος της διοίκησης. Το δικαστήριο δέ-
χτηκε την αγωγή μόνο κατά ένα μέρος και
έβγαλε την απεργία μόνο παράνομη για
τυπικούς λόγους. Γιατί προφανώς με τον
νόμο Χατζηδάκη καμία απεργία δεν μπο-
ρεί να γίνει νόμιμα. Ο κατήφορος της διοί-
κησης δεν τελειώνει εκεί. Εξέδωσε χθες
βράδυ δελτίο Τύπου που κάλεσε τους ερ-
γαζόμενους να μην απεργήσουν, θεωρών-
τας την επαναπροκήρυξη της απεργίας
από την ΑΔΕΔΥ παράνομη, λειτουργώντας
σαν δικαστής, απειλώντας εργαζομένους.
Επίσης, προσπάθησε να εξαγοράσει συ-
νειδήσεις στέλνοντας εκτάκτως θέμα για
να αυξήσει το ποσό των ελέγχων των
ελεγκτών από 25 σε 33 ευρώ. Οι εργαζό-
μενοι του ΟΑΕΔ στάθηκαν στο ύψος τους.
Τα ποσοστά συμμετοχής στην απεργία εί-

ναι μεγαλύτερα από κάθε άλλη φορά και
έδωσαν την απάντηση».

«Πρέπει να συνεχιστούν οι αγώνες για
να μην περάσει στην πράξη ο νόμος αυ-
τός ακόμα και αν ψηφιστεί. Όλες οι συνδι-
καλιστικές παρατάξεις, η Ομοσπονδία και
τα σωματεία να πάρουν πρωτοβουλίες για
απεργίες και καταλήψεις. Αφορά όλους
αυτός ο νόμος, γι’ αυτό θα χρειαστεί ο
αγωνιστικός συντονισμός και με άλλα σω-
ματεία, όπως και με τους ανέργους και
τον κόσμο από τις γειτονιές», δήλωσε
στην Εργατική Αλληλεγγύη η Βάσια Κων-
σταντάκου, εργαζόμενη του ΟΑΕΔ.

Απρόκλητη επίθεση δέχτηκαν οι εργαζό-
μενοι από τις δυνάμεις της αστυνομίας, η
οποία τους εμπόδισε να εισέλθουν στον
χώρο του ΟΑΕΔ -δηλαδή στον χώρο εργα-
σίας τους!- για να συνεχίσουν τη συζήτη-
ση μέσα σε αίθουσα και όχι στον δρόμο.

12/4, Απεργιακή συγκέντρωση εργαζόμενων ΟΑΕΔ. Φωτό: Μάνος Νικολάου
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Φοιτητικές
εκλογές 
στις 18 Μάη
Στις 18 Μάη θα διεξαχθούν οι φοιτητικές εκλογές

για πρώτη φορά μετά από δυο χρόνια, λόγω του
κλεισίματος των σχολών από την κυβέρνηση. Τα σχή-
ματα της ΕΑΑΚ μέσα σε αυτή τη διαδικασία χρειάζεται
να φέρουν το κίνημα μέσα στις σχολές κι αυτό να εκ-
φραστεί και στις εκλογές. 

Δεν πάμε να δώσουμε τη μάχη των εκλογών καλών-
τας απλά τους συμφοιτητές/ριες να ψηφίσουν τους
αγωνιστές και τις αγωνίστριες, να εκλεγούν στο Δ.Σ του
συλλόγου κι από εκεί να παίρνονται οι αποφάσεις. Αντί-
θετα πάμε στη μάχη των εκλογών σε ένα κλίμα αγώνων,
με τον αέρα της μεγάλης πανεργατικής απεργίας που
διαδηλώσαμε μαζί με τα εργατικά συνδικάτα ενάντια
στην κυβέρνηση, τον πόλεμο, την ακρίβεια, για λεφτά
για την Παιδεία κι όχι για πολεμικούς εξοπλισμούς. Στις
18 Μάη θα φέρουμε τον αέρα της Εργατικής Πρωτομα-
γιάς, του επόμενου μεγάλου απεργιακού σταθμού.

Όλο το προηγούμενο διάστημα παίξαμε ρόλο για να
συνδέσουμε το φοιτητικό κίνημα με όλα τα ανοιχτά μέ-
τωπα ενάντια στο ρατσισμό, τον σεξισμό, τον πόλεμο με
τις μεγάλες διαδηλώσεις στις 8 Μάρτη και στις 19 Μάρ-
τη. Οργανώνοντας και συμμετέχοντας στη μάχη για την
καταδίκη των δολοφόνων της Zackie Oh. Αναδείξαμε
όλα τα πολιτικά ζητήματα και δεν περιοριστήκαμε στα
στενά συνδικαλιστικά θέματα που άνοιγαν στις σχολές.  

Πολιτικοποίηση
Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή επέλεξε να επι-

τεθεί στους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Η επίθεση στο
άσυλο ήταν ένα από τα πρώτα μέτρα που πήρε για να
ακολουθήσουν κι άλλα στην κατεύθυνση της μετατρο-
πής του πανεπιστημίου σε επιχείρηση: σχολές κλειστές
για την κοινωνία και τους φοιτητές, ανοιχτές για τις
επιχειρήσεις και τα κέρδη του. Προσπάθησε να τελει-
ώνει με το φοιτητικό κίνημα, με τις συνελεύσεις, τις κα-
ταλήψεις, τις διαδηλώσεις και την πολιτικοποίηση μέσα
στις σχολές. Αλλά δεν τα κατάφερε. Ψήφισε το νομο-
σχέδιο για την πανεπιστημιακή αστυνομία αλλά ακόμα
δεν έχει τολμήσει να το εφαρμόσει, ακριβώς επειδή
υπάρχει ένα μεγάλο κίνημα που το κοντράρει.

Τώρα η Κεραμέως ετοιμάζει τις νέες επιθέσεις. Έναν
νέο νόμο πλαίσιο που πατάει πάνω στις προηγούμενες
επιθέσεις. Ήδη με την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής άφη-
σε 35.000 μαθητές/ριες εκτός τριτοβάθμιας και με τα
νέα μέτρα θα επιδιώξει να συγχωνεύσει και να καταρ-
γήσει τμήματα. Ουσιαστικά να συρρικνώσει το δημόσιο
πανεπιστήμιο, που θα υπάρχει για να γίνεται η έρευνά
του αντικείμενο εκμετάλλευσης από τις επιχειρήσεις. 

Είδαμε πολύ καθαρά ποιο πανεπιστήμιο ονειρεύεται
η Νέα Δημοκρατία στην περίπτωση της ΑΣΟΕΕ. Πανε-
πιστήμιο – επιχείρηση σημαίνει τύποι σαν το Δράκο,
σεξιστές, βουτηγμένοι στα σκάνδαλα και στις κομπίνες
εκατομμυρίων. Σε αυτό αντιπαραθέτουμε το πανεπι-
στήμιο που αφορά την πλατιά μάζα των φοιτητών/ριών.
Ένα πανεπιστήμιο δημόσιο και δωρεάν, ζωντανό, ανοι-
χτό στις ιδέες και στην πολιτική συζήτηση, ανοιχτό
στους μετανάστες και τους πρόσφυγες, με χρηματοδό-
τηση, εξοπλισμό και προσωπικό.

Στις 18 Μάη διεκδικούμε το δυνάμωμα της ΕΑΑΚ,
της αντικαπιταλιστικής αριστεράς στις σχολές που ορ-
γανώνει τη μάχη ενάντια στην κυβέρνηση και τις επιθέ-
σεις της και βάζει την προοπτική, συνδέοντας τις καθη-
μερινές μάχες με το αντιπολεμικό κίνημα, τις απεργίες
και τους εργατικούς αγώνες και παλεύει για μια άλλη
Παιδεία σε μια άλλη κοινωνία.

Αλέκος Κοροβέσης, 
φοιτητής ΠΑΔΑ, μέλος ΚΡΑΧ ΕΑΑΚ 

Απεργία ενάντια στη διάλυση
ΟΑΕΔ

ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 10/4 το μεσημέρι η συ-
νέλευση του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών με θέμα

την εξέταση τριών φακέλων του Πειθαρχικού Συμβουλίου
για τους Κιμούλη, Φιλιππίδη και Χαϊκάλη. Διαβάστηκαν οι
εκθέσεις του Πειθαρχικού για αυτές τις υποθέσεις και ακο-
λούθησε ψηφοφορία, όπου με σχεδόν απόλυτη πλειοψηφία
αποφασίστηκε να διαγραφούν οριστικά από μέλη του σω-
ματείου για κακοποιητικές συμπεριφορές ο Κιμούλης και
σεξουαλικές παρενοχλήσεις ο Φιλιππίδης και ο Χαϊκάλης.

Ομόφωνα ψηφίστηκαν επίσης τέσσερα ψηφίσματα που
κατέθεσε ο Βασίλης Κουκαλάνι, μέλος της Ανατρεπτικής
Συσπείρωσης Ηθοποιών (ΑΣΗ): Για τη συνέχιση της λει-
τουργίας του Θεάτρου ΕΜΠΡΟΣ ως αυτοδιαχειριζόμενος
χώρος ενάντια στα σχέδια του Μπακογιάννη για εκκένωσή
του μέσω σύμβασης παραχώρησης του κτιρίου από την
ΕΤΑΔ (πρώην ΤΑΙΠΕΔ), για να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι
του Ζακ Κωστόπουλου και να αλλάξει το κατηγορητήριο
για όλους τους κατηγορουμένους από “θανατηφόρα σω-
ματική βλάβη” σε “ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο”,
ενάντια στη ρατσιστική εκκένωση του στρατοπέδου προ-
σφύγων του Ελαιώνα και ενάντια στην τροπολογία φίμω-
σης του Βορίδη για τις εφημερίδες.

Για πολλούς όμως η διαδικασία χαρακτηρίστηκε προ-
βληματική γιατί δεν επιτράπηκε από το προεδρείο να ανοί-
ξει οποιοδήποτε άλλο θέμα, όπως για το πώς θα συνεχι-
στεί η μάχη για τις συλλογικές συμβάσεις στο ελεύθερο
θέατρο και την κατοχύρωση εργασιακών δικαιωμάτων. Και
μάλιστα σε μια περίοδο που η ακρίβεια καλπάζει, ο πόλε-
μος στην Ουκρανία συνεχίζεται και βαθαίνει η εμπλοκή της
χώρας και λίγες ημέρες μετά την Πανεργατική Απεργία
της 6ης Απρίλη. Το προεδρείο περιορίστηκε μόνο στην
ανακοίνωση για τη συγκέντρωση στο Υπουργείο Εργασίας
που καλεί η ΠΟΘΑ και το ΣΕΗ στις 13/4 στις 12μες για την
οικονομική στήριξη και τα επιδόματα των καλλιτεχνών που
πρέπει να συνεχίσουν καθώς οι επιπτώσεις της πανδημίας
στον κλάδο είναι ακόμα τεράστιες.

Παναττικό Συντονιστικό Συμβασιούχων Covid που εργάζονται
στους δήμους συγκροτήθηκε την Κυριακή 10/4 στην ανοιχτή

παναττική σύσκεψη συμβασιούχων covid. Στο Συντονιστικό συμμε-
τέχουν εργαζόμενοι από τους δήμους της Αθήνας, του Πειραιά,
του Μοσχάτου-Ταύρου, του Κερατσινίου, της Καλλιθέας, της Μάν-
δρας, του Αγ. Δημητρίου, του Κορωπίου, του Μαρουσιού, του Ζω-
γράφου, καθώς και από το ΚΥΑΔΑ και την Περιφέρεια Αττικής.

Στη σύσκεψη πάρθηκε απόφαση για τα επόμενα άμεσα βήματα
συντονισμού και αγώνα, καθώς οι απολύσεις των πάνω από 3.500
εργαζόμενων με συμβάσεις covid στους ΟΤΑ είναι προγραμματι-
σμένες για το πρώτο δεκαήμερο του Μάη. Καλούν σε νέα παναττι-
κή σύσκεψη την Τετάρτη 27/4 στις 11πμ, στο Θέατρο της πλατείας
Κουμουνδούρου, σε συμμετοχή στη συγκέντρωση της Πρωτομα-
γιάς με ενιαίο μπλοκ όλων των συμβασιούχων covid της Αττικής
και σε πανελλαδική συγκέντρωση την Τρίτη 10 Μάη στο Υπουργείο
Εσωτερικών με πορεία στη Βουλή. Ταυτόχρονα ζητούν απεργία
από την ΑΔΕΔΥ, την ΠΟΕ-ΟΤΑ, το Συνδικάτο ΟΤΑ και τα πρωτο-
βάθμια σωματεία για να συντονιστούν μαζί με τους μόνιμους συνα-
δέλφους τους ενάντια στις απολύσεις.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωσή τους, διεκδικούν μετατροπή των
συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου και μόνιμη - σταθερή δου-
λειά για όλους, γιατί καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. «Δεν
είναι αποκλειστικά οι ιδιαίτερες συνθήκες που δημιούργησε η παν-
δημία που οδήγησαν στην πρόσληψή μας, αλλά οι πάγιες ελλεί-
ψεις σε προσωπικό που λόγω των έκτακτων συνθηκών ήρθαν στην
επιφάνεια πολύ επιτακτικότερα απ’ ό,τι στο παρελθόν. Ξανά και ξα-
νά τα δυο προηγούμενα χρόνια στην καθημερινή λειτουργία των
υπηρεσιών αλλά και σε κάθε είδους έκτακτες συνθήκες (σε χιόνια,
πλημμύρες, πυρκαγιές, κ.α.) αποδείχτηκε πως η εργασία μας είναι
αναγκαία για την λειτουργία των υποστελεχωμένων, κρίσιμων υπη-
ρεσιών των Δήμων.

Παρά τις ύπουλες μεθοδεύσεις του Υπουργού Βορίδη που με νυ-
χτερινές τροπολογίες μετατρέπει τους Δήμους και τις Περιφέρειες
σε απάνθρωπους μηχανισμούς απολύσεων, οι Συμβασιούχοι Εργα-
ζόμενοι Covid του Δήμου Αθήνας και σε όλη την Ελλάδα δεν θα
σταματήσουμε να παλεύουμε για το δικαίωμά μας στην εργασία».



Κύκλο εκδηλώσεων πραγματοποιεί το
ΣΕΚ στις Σχολές αυτή την εβδομάδα με
θέμα «Οι φοιτητές και το αντιπολεμικό

κίνημα από το Βιετνάμ μέχρι σήμερα». 

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν τη Δευτέρα 11/4
από τη Νομική της Αθήνας, με ομιλητές τον
ιστορικό και συγγραφέα, Λέανδρο Μπόλαρη
και τον Νίκο Στραβελάκη, καθηγητή στο ΕΚΠΑ. 

Η συζήτηση για τον σημερινό πόλεμο στην
Ουκρανία και την ανάγκη για το χτίσιμο αντι-
πολεμικού κινήματος, ενισχύθηκε με παρα-
δείγματα κι επιχειρήματα από τα κινήματα
ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ τη δεκαετία
του ’60 και τους πολέμους σε Αφγανιστάν και
Ιράκ στις αρχές της νέας χιλιετίας.  

«Η προπαγάνδα σχετικά με τον πόλεμο στην
Ουκρανία είναι χοντρή. Συγκρούεται λένε ο
κόσμος της ελευθερίας με τον κόσμο του σκό-
τους. Η σωστή πλευρά της ιστορίας με τα
απομεινάρια απολυταρχικών ιδεολογιών. Πριν
πάμε στο αν ισχύουν αυτά -που δεν ισχύουν-
πάμε να δούμε τι γινόταν στον πόλεμο του
Βιετνάμ. Στις ΗΠΑ την εποχή της κλιμάκωσης
της επέμβασης, η προπαγάνδα ήταν αντίστοι-
χη. Η Αμερική λέγανε εκφράζει τον ελεύθερο
κόσμο και προστατεύει τον λαό του Βιετνάμ
από τον ολοκληρωτισμό» παρατήρησε αρχικά
ο Λέανδρος Μπόλαρης, κάνοντας μια γρήγορη
εξιστόρηση των γεγονότων που οδήγησαν στο
ξεδίπλωμα του κινήματος φτάνοντας μέχρι την
ήττα των ΗΠΑ το 1975. 

«Το αντιπολεμικό κίνημα τη δεκαετία του ‘60
ξεκίνησε από τις σχολές. Όχι με μεγάλες δια-
δηλώσεις και καταλήψεις αλλά από την πρω-
τοβουλία για αντιπολεμικά αντιμαθήματα. Για
συζήτηση δηλαδή μέσα στις σχολές που συ-
σπείρωσαν χιλιάδες φοιτητές/ριες. Από εκεί
ξεδιπλώθηκε ένα τεράστιο ρεύμα μέσα στα
πανεπιστήμια που ξεκαθάρισε όλα τα ζητήμα-
τα. Αν ισχύει η προπαγάνδα της κυβέρνησης,
τι πόλεμος γίνεται στο Βιετνάμ, τι λέμε και τι
κάνουμε εμείς. Όταν φτάνουμε το ’67 να πο-
λιορκείται το Πεντάγωνο από τους διαδηλω-
τές, ένα ολόκληρο κομμάτι του κινήματος βά-
ζει το θέμα όχι απλά της ειρήνης, αλλά της νί-
κης του Απελευθερωτικού Μετώπου των Βιετ-
κόνγκ. Το αντιπολεμικό κίνημα συνδέθηκε με
όλα τα ανοιχτά κοινωνικά μέτωπα, κυρίως με
το κίνημα των Μαύρων ενάντια στο ρατσισμό.
Η νέα ριζοσπαστικοποίηση σήμανε την εμφάνι-
ση μιας νέας αριστεράς μέσα στα πανεπιστή-
μια με δεκάδες χιλιάδες μέλη. 

Έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για τέ-
τοια πράγματα σήμερα εδώ στις σχολές;

Έχουμε την εμπειρία για το τι ρόλο έχει παίξει
ο κόσμος των σχολών σε αντιπολεμικά κινήμα-
τα στην Ελλάδα. Το 2001 με τον πόλεμο στο
Αφγανιστάν, το ότι είχαν φτιαχτεί αντιπολεμι-
κές επιτροπές στις σχολές είχε μεγάλη σημα-
σία. Καταρχήν για να ανοίγουν τη συζήτηση
πάνω στα διλήμματα που έμπαιναν. Για να ενη-
μερώνουν και να οργανώνουν τις αντιπολεμι-
κές κινητοποιήσεις. Αντίστοιχα και ακόμα ευ-
ρύτερα έγινε δυο χρόνια αργότερα ενάντια
στον πόλεμο στο Ιράκ.

Χώροι συζήτησης
Σε σχέση με το σήμερα, το καθήκον ενός

αντιπολεμικού κινήματος που σέβεται τον εαυ-
τό του είναι εκτός από το να αντιλαμβάνεται
τα χαρακτηριστικά της κάθε πολεμικής αντιπα-
ράθεσης, το πώς συγκρούεται με τον “εχθρό
στην ίδια μας τη χώρα”. Με την κυβέρνηση
Μητσοτάκη, την ελληνική άρχουσα τάξη και το
ΝΑΤΟ. Οι σχολές είναι κομβικό πεδίο γι’ αυτή
την προσπάθεια. Αφενός να γίνουν χώροι συ-
ζήτησης κι αντιπαράθεσης. Γιατί γίνεται ο πό-
λεμος, ποια συμφέροντα εξυπηρετεί, τι σημαί-
νει ειρήνη στην Ουκρανία και πώς μπορεί να
επιτευχθεί κλπ. Και δεν αρκεί μόνο η συζήτη-
ση, χρειάζεται κίνημα. Έχουμε μπροστά μας
την Εργατική Πρωτομαγιά. Ξεκινάμε από εκεί.
Πώς θα οργανώσουμε τη μαζική συμμετοχή

των φοιτητών/ριών σε μια αντιπολεμική Πρω-
τομαγιά. Είναι δυο προκλήσεις που θα χρει-
αστεί όλη η αριστερά στις σχολές να ανταπο-
κριθεί».  

«Ο πόλεμος μεταβάλλει ριζικά τις εποχές. Ο
Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος είναι η αρχή του “σύν-
τομου” αιώνα κι έληξε με την Οκτωβριανή
Επανάσταση. Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος ση-
μάδεψε το τέλος της αποικιοκρατίας. Ο πόλε-
μος του Βιετνάμ και οι περιφερειακοί πόλεμοι
σημάδεψαν μια εποχή νέας έξαρσης του ιμπε-
ριαλισμού. Κι ο πόλεμος που ξεκίνησε στην
Ουκρανία ως μια ιμπεριαλιστική αντιπαράθεση
απ’ ότι φαίνεται εγκαινιάζει μια νέα εποχή. Για
να το καταλάβουμε πρέπει να το δούμε στο
πλαίσιο της καπιταλιστικής κρίσης που ξεκίνη-
σε το 2008 κι ακόμα δεν έχει ξεπεραστεί» υπο-
γράμμισε ο Νίκος Στραβελάκης. 

«Ο σημερινός πόλεμος θα αλλάξει ριζικά τον
κόσμο όπως τον ξέραμε. Έννοιες όπως παγκο-
σμιοποίηση, ολοκληρωτικός καπιταλισμός, νε-
οφιλελευθερισμός, που ήταν της μόδας όλο το
προηγούμενο διάστημα, η κρίση θα τις βάλει
στο χρονοντούλαπο και θα έχουμε πλέον συ-
ζήτηση για τις αμυντικές δαπάνες, τα σύνορα,
τα περί σύγκρουσης ελεύθερου κόσμου και
ολοκληρωτισμού κλπ. Η μεταβολή έχει ξεκινή-
σει ήδη. Ένα επιπλέον δεδομένο είναι ότι η
Ευρωπαϊκή Ένωση θα ζημιωθεί από αυτή τη

διαδικασία. Λέει ο Σχοινάς και κάτι άλλοι ότι
θα επεκταθούν στην Αφρική. Την Αφρική την
έχουν πάρει ήδη οι κινέζοι. Θα κάτσουν εκεί,
θα κάνουν έναν επανεξοπλισμό να δημιουρ-
γούν ζήτηση με τους Αμερικάνους και την ίδια
ώρα θα είναι εξαρτημένοι από το φυσικό αέριο
σε όλο το ορατό μέλλον. Αντί να καταρρεύσει
το ρούβλι όπως περιμένανε, ανέβηκε 25% και
τελικά κατέληξαν να γίνουν μπίλιες μεταξύ
τους. Ταυτόχρονα ο πληθωρισμός στην Ελλά-
δα τον Μάρτη πλησιάζει το 9%, στην Ε.Ε είναι
8%. Ο κόσμος φοβάται να ανοίξει το λογαρια-
σμό του ρεύματος. 

Τώρα βγαίνει ο Μητσοτάκης και λέει ότι το
πρόβλημα είναι η αισχροκέρδεια και τα υπερ-
κέρδη των επιχειρήσεων. Όχι τα κέρδη. Θα
μπορούσε να πει ότι αφού υποφέρει ο κόσμος
βάζω όριο στις τιμές του ρεύματος και 20%
των κερδών θα πάνε σε αυτό. Μιλάει λοιπόν
για υπερκέρδη και με βάση αυτό θα φτιάξει
λέει ένα σύστημα που θα κάνει ελέγχους, θα
χρεώσει το δημόσιο για να μισθώσει εταιρείες
ορκωτών λογιστών και μέχρι τότε ο κόσμος θα
έχει πληρώσει το ρεύμα χρυσάφι. Αντίστοιχα
με το πετρέλαιο θέρμανσης. 

Αν τα προσμετρήσουμε αυτά στην πραγμα-
τικότητα δεν υπάρχει καμία πολιτική για την
ενέργεια. Παρά μόνο μια πολιτική ροκανίσμα-
τος του χρόνου γιατί οι ευρωπαϊκές κυβερνή-
σεις στις παρούσες συνθήκες κάνουν αυτό
που λένε οι traders στο χρηματιστήριο: “αν δεν
ξέρεις τι να κάνεις, καλύτερα να μην κάνεις τί-
ποτα”. Αν συμπεριλάβεις αυτά στη συζήτηση
βγαίνει το συμπέρασμα ότι αυτός ο πόλεμος
θα σημαδέψει τις ζωές μας για πολλά χρόνια
ακόμα… Μπαίνουμε σε μια καινούργια εποχή
που πρέπει να τη δούμε με διαφορετικά μάτια.
Η μαρξιστική ανάλυση των κρίσεων είναι ένα
σημαντικό εργαλείο γι’ αυτό».

Το μεσημέρι της Τρίτης 12/4 ήταν σε εξέλιξη
εκδήλωση με το ίδιο θέμα στο Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής.

Στέλιος Μιχαηλίδης
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Εκδηλώσεις - συζητήσεις 
του ΣΕΚ στις Σχολές
«Οι φοιτητές και το αντιπολεμικό
κίνημα από το Βιετνάμ μέχρι
σήμερα»
Φιλοσοφική Αθήνας, Τετάρτη 13/4,
2μμ, Αίθριο, 
ομιλητής: Πέτρος Κωνσταντίνου
ΑΣΚΤ, Πέμπτη 14/4, 1μμ, Μπαλκόνι
κυλικείου, ομιλητής: Γιώργος Πίττας
Πανεπιστήμιο Βόλος, Πεμπτη 14/4,
7.30μμ, Θόλος, 
ομιλητής: Τάσος Τσιούνης

Αντιφασιστική μαθητική
εκδήλωση με συναυλία και
χαιρετισμούς οργανώνουν
οι μαθητές του 5ου
Λυκείου Βύρωνα το
Σάββατο 16/4 στον χώρο
του σχολείου. Θα
χαιρετήσουν μαθητές από
τα δεκαπενταμελή του 3ου
Γυμνασίου, του 3ου και του
5ου Λυκείου Βύρωνα, και
εκπρόσωπος από τη Ζ’
ΕΛΜΕ. 

Γενική συνέλευση πραγματοποιήθηκε στη Νομική της
Αθήνας στις 7 Απρίλη κι ακολούθησε μαζική παράστα-
ση διαμαρτυρίας στην Πρυτανεία του ΕΚΠΑ την επόμε-
νη μέρα. Αφορμή για την κινητοποίηση είναι οι καταγγε-
λίες για σεξουαλικές παρενοχλήσεις από τον καθηγητή
Χ.Χ σε βάρος φοιτητή. 

Σύμφωνα με τις καταγγελίες ο Χ.Χ εξανάγκαζε φοι-
τητή να ανταποκριθεί στα συνεχή και χυδαία μηνύματά
του («εμείς σεξ πότε θα κάνουμε») υπό την απειλή επι-
πτώσεων στη βαθμολογία. Μάλιστα όπως καταγγέλουν

τα ΕΑΑΚ, η άρνηση του φοιτητή είχε όντως επιπτώσεις
στις σπουδές του καθώς κόπηκε στο μάθημα κι ο καθη-
γητής αρνήθηκε να του επιδείξει το γραπτό του. «Κά-
νουμε ξεκάθαρο ότι δεν θα δεχτούμε καμία παρενο-
χλητική συμπεριφορά και την καθηγητική αυθαιρεσία
να βάλει ενάντια στα συμφέροντα και τα δικαιώματα
των συμφοιτητών και συμφοιτητριών. Ο φοιτητικός
σύλλογος είναι η ασπίδα μας» υπογραμμίζει το σχήμα
των ΕΑΑΚ στη σχολή απαιτώντας την απομάκρυνση
του καθηγητή.

Καταγγελία για σεξιστικές παρενοχλήσεις

Αντιπολεμικές συζητήσεις 
στις Σχολές

11/4, Αντιπολεμική εκδήλωση στη Νομική. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Το συνέδριο είναι μια ευκαιρία να αποτυπωθούν οι αλλα-
γές των συσχετισμών που έχουν γίνει λόγω μιας σχετι-

κής ριζοσπαστικοποίησης των εργαζόμενων στα νοσοκο-
μεία. Οι εκλογές στα νοσοκομεία έβγαλαν την Αριστερά
ανεβασμένη. Κι εμείς στην Ήπειρο κατεβήκαμε για πρώτη
φορά ως Αριστερό Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή στην
Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Ηπείρου (ΕΙΝΗ). Βγάλαμε
δύο έδρες, αποτέλεσμα πολύ θετικό για πρώτη εμφάνιση. 

Μπροστά μας έχουμε τη μάχη να κρατηθεί ο δημόσιος
και δωρεάν χαρακτήρας του ΕΣΥ ενάντια στις ιδιωτικοποι-
ήσεις. Και από την άλλη μας λένε «μη μιλάτε τώρα γιατί
έχουμε και πόλεμο». Οι νοσοκομειακοί γιατροί κατεξοχήν
εξυπηρετούν τον φτωχό κόσμο που δεν μπορεί να έχει
πρόσβαση σε ιδιωτικά νοσοκομεία, αλλά και τους πρόσφυ-
γες και τους μετανάστες που έχουν αποκλειστεί από τη
δημόσια περίθαλψη χωρίς να έχουν ΑΜΚΑ.

Ελένη Γκιόκα, 
παιδίατρος στο νοσοκομείο της Άρτας, μέλος ΔΣ ΕΙΝΗ, 

αντιπρόσωπος στο συνέδριο της ΟΕΝΓΕ 
με το Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή 

Είμαι πρόσφυγας, όχι πραγματική σύμφωνα
με την κυβέρνηση, από το Κονγκό που

εδώ και 25 χρόνια υπάρχει πόλεμος. Στη Μό-
ρια αναγκάστηκα να γεννήσω στο χώμα γιατί
δεν είχα γιατρούς. 

Τώρα είμαι στον Ελαιώνα και η κυβέρνηση
θέλει να μας διώξει στο τέλος του μήνα. Πάνω
από χίλιοι πρόσφυγες θα πεταχτούν στον δρό-
μο, οι περισσότεροι είναι γυναίκες με μικρά
παιδιά και άτομα με αναπηρία. Ήδη 267 παι-
διά που πήγαιναν σχολείο, έφυγαν και το στα-
μάτησαν. Ο Ελαιώνας είναι το μόνο καμπ που
είναι μέσα στην πόλη. Θέλουμε καλύτερες
συνθήκες, άσυλο και στέγη, ΑΜΚΑ για όλους
και τα παιδιά μας στο σχολείο. Διαδηλώσαμε
όλοι μαζί στην απεργία στις 6 Απρίλη και όλοι
μαζί θα διαδηλώσουμε και την Πρωτομαγιά.

Παρέμβαση της Κριστέλ Καμαλάντουα, 
προσφύγισσας από το στρατόπεδο 

του Ελαιώνα, στο συνέδριο της ΟΕΝΓΕ 

Και τώρα, κλιμάκωση του αγώνα
Ολοκληρώθηκε την Κυριακή

10/4 το 11ο Συνέδριο της
Ομοσπονδίας Ενώσεων Νο-

σοκομειακών Γιατρών Ελλάδος
(ΟΕΝΓΕ).

«Ήταν ένα συνέδριο στο οποίο κυ-
ριάρχησε η Αριστερά. Η ΝΔ και το
ΚΙΝΑΛ μίλησαν μόνο από μία φορά»,
δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη
ο Χρίστος Αργύρης, γιατρός στο
Γεννηματάς και αντιπρόσωπος με το
ΕΚΑ, που εξελέγη αντιπρόσωπος
στο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ. «Γι’ αυτό
και η συζήτηση ήταν πολύ πολιτική.
Σε αυτό συνέβαλαν οι τοποθετήσεις
των αντιπροσώπων του Ενωτικού Κι-
νήματος Ανατροπής (ΕΚΑ) που ανέ-
δειξαν τα ζητήματα του πολέμου,
του ρατσισμού, του σεξισμού και
πάνω απ’ όλα την απεργιακή κλιμά-
κωση που θα πρέπει να οργανώσει
αυτό το αριστερό συνέδριο. Μπρο-
στά μας είναι η μάχη ενάντια στο νο-
μοσχέδιο για το “νέο ΕΣΥ”, δηλαδή
ενάντια στην ιδιωτικοποίησή του».

Το συνέδριο ομόφωνα έβγαλε
αποφάσεις καταδίκης του Μητσοτά-
κη και του Ζελένσκι που έφεραν στη
Βουλή τους ναζί του τάγματος Αζόφ,
αλλά και υπέρ της καταδίκης των δο-
λοφόνων του Ζακ στη δίκη που εξε-
λίσσεται. Ομόφωνα ψηφίστηκε και η
πρόταση που κατατέθηκε από το
ΕΚΑ ενάντια στη βίαιη εκκένωση των
προσφύγων από το στρατόπεδο του
Ελαιώνα με την Κριστέλ Καμαλάν-
τουα, προσφύγισσα που ήρθε να μι-
λήσει από το συγκεκριμένο στρατό-
πεδο στο συνέδριο, να καταχειρο-
κροτείται από όλο το σώμα. 

«Το συνέδριο γίνεται σε κρίσιμες
συνθήκες γιατί πρώτα απ’ όλα είμα-
στε σε περίοδο πολέμου», τόνισε
στην τοποθέτησή της στο συνέδριο η
Αργυρή Ερωτοκρίτου, γιατρός, μέ-
λος ΔΣ Σωματείου Εργαζομένων ΓΝΑ

«Γεννηματάς», που εκλέχτηκε μέλος
του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ
με το ΕΚΑ. «Η κυβέρνηση του Μη-
τσοτάκη είναι πρώτη ανάμεσα στις
χώρες του ΝΑΤΟ στις δαπάνες για
πολεμικούς εξοπλισμούς με 4% του
ΑΕΠ. Προσπαθεί να εμπλέξει βαθιά
τη χώρα στις εξελίξεις αυτού του πο-
λέμου. Γι’ αυτό διεκδικούμε να πέσει
αυτή η κυβέρνηση και ότι οι δαπάνες
θα πηγαίνουν για τις ανάγκες μας. 

Είμαστε ενάντια στο ΝΑΤΟ που
κλιμακώνει τους ανταγωνισμούς,
ενάντια στη Ρωσία και την εισβολή
της, αλλά και ενάντια στους εδώ αν-
ταγωνισμούς μεταξύ Ελλάδας και
Τουρκίας. Η κυβέρνηση θυμήθηκε
ότι είναι αλληλέγγυα στους πρόσφυ-
γες, αρκεί αυτοί να είναι Ουκρανοί,
αλλά για τους άλλους κλείνουν τα
σύνορα, τους πνίγουν, κάνουν παρά-
νομες επαναπροωθήσεις, εκκενώ-
νουν τον Ελαιώνα, τους αφήνουν
χωρίς ΑΜΚΑ. 

Παλεύουμε ενάντια σε αυτή την
κυβέρνηση γιατί είναι πρώτη στους
θανάτους κόβιντ ανά εκατομμύριο
πληθυσμού και την ίδια ώρα δίνει
εκατομμύρια στους κλινικάρχες,
φέρνει ΣΔΙΤ, θέλει την ιδιωτικοποί-

ηση όλου του ΕΣΥ, απολύει τους
ανεμβολίαστους συναδέλφους. Έχει
κάνει βήματα η Ομοσπονδία, αλλά
θα μπορούσαμε και καλύτερα. Να
κινούμαστε με κοινό βηματισμό όλοι
οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, όχι
ξεχωριστά από την ΠΟΕΔΗΝ. 

Γυναικεία καταπίεση
Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά η

8 Μάρτη ενάντια στη γυναικεία κατα-
πίεση ήταν απεργιακή και έλειψε ότι
δεν ήμασταν όλοι εκεί. Εγώ εφημέ-
ρευα εχθές και σχόλασα σήμερα
στις 8 το πρωί. Αν είχα παιδί, θα είχα
ζήτημα πού θα άφηνα το παιδί μου.
Μέχρι τη δεκαετία του ’90 υπήρχε
στο νοσοκομείο παιδικός σταθμός
που λειτουργούσε μέχρι τις 11 το
βράδυ. Κόβονται συναδέλφισσες
επειδή είναι μητέρες. Μεγαλογιατροί
βάζουν “χέρι” στις γιατρίνες. Η ΟΕΝ-
ΓΕ χρειάζεται πολύ πιο αποφασιστι-
κά να μπει σε αυτά τα ζητήματα».

«Δύο χρόνια μέσα στην πανδημία
ζήσαμε το δημόσιο σύστημα Υγείας
να σηκώνει μόνο του το βάρος της
αντιμετώπισής της. Αποδυναμωμένο
από κάθε στήριξη και κρατική χρη-
ματοδότηση», σημείωσε ο Νίκος Μέ-

τσικας, παθολόγος επιμελητής Β'
Γενικού Νοσοκομείου Φιλιατών. «Με
τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό,
εξοπλισμό και φάρμακα, που χρει-
άζονταν για τους ασθενείς με κό-
βιντ. Με κλίνες ΜΕΘ που άνοιγαν με
μηχανορραφίες και με κινήσεις τε-
λευταίας στιγμής, απλώς και μόνο
για να ανακοινωθούν και όχι για τις
ανάγκες του κόσμου σε εντατική θε-
ραπεία. Αυτές οι μάχες δεν κερδί-
ζονται από τους συνομιλητές με το
υπουργείο Υγείας, αλλά με την
απεργιακή διεκδίκηση». 

«Η απειλή απόλυσης μετά την
5ετία για τους νεοπροσλαμβανόμε-
νους γιατρούς, όπως και εγώ, είναι
μια μεγάλη πρόκληση», υπογράμμι-
σε ο Γιάννης Κούτρας, γιατρός στο
Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, μέλος
ΔΣ της ΕΝΙΘ. «Έχουμε παίξει ρόλο
οι υγειονομικοί για να σπάσει η συ-
ναίνεση και η σιγή που ήθελε να επι-
βάλλει ο Μητσοτάκης. Η κυβέρνηση
είναι κυνική και δολοφονική, γι’ αυτό
δεν είμαστε αδιάφοροι αν θα πέσει
ή όχι. Παίρνει αυτοπεποίθηση το κί-
νημα που ρίχνει κυβερνήσεις ότι έχει
τη δύναμη να διαμορφώσει μια κα-
τάσταση. Έτσι μπαίνει κι η πίεση σε

όποια κυβέρνηση έρθει ότι δεν μπο-
ρεί να αγνοήσει το δημόσιο σύστη-
μα Υγείας και να κάνει πράξη τις
υποσχέσεις».

«Από την πρώτη στιγμή η ΟΕΝΓΕ
στάθηκε απέναντι στη λυσσαλέα
προσπάθεια της κυβέρνησης να δια-
λύσει το ΕΣΥ», επισήμανε ο Κώστας
Καταραχιάς, γιατρός στο Έλενα Βε-
νιζέλου. «Ως Ενωτικό Κίνημα για την
Ανατροπή συμβάλαμε καθοριστικά
για να υπάρξει αυτή η εικόνα. Στον
Άγιο Σάββα ήμασταν από τα πρώτα
νοσοκομεία που ήρθαν αντιμέτωπα
με τη διασπορά του ιού στο προσω-
πικό, οργανώσαμε κινητοποιήσεις
στο προαύλιο κόντρα στους τσαμ-
πουκάδες της κυβέρνησης και τις
απαγορεύσεις. 

Ακολούθησε όργιο τρομοκρατίας,
διώξεων και απολύσεων για να εκδι-
κηθεί τα σωματεία, τις αγωνίστριες
και τους αγωνιστές μέσα σε συνθή-
κες που ο νόμος του Χατζηδάκη
ήθελε να επιβάλλει ότι δεν θα έχου-
με σωματεία, θα γίνουν όλα εργοδο-
τικά. Σε πολλά σωματεία ζούμε την
προσπάθεια των συνδικαλιστών της
ΝΔ να τα διαλύσουν».

Μάνος Νικολάου

Ψήφοι (έδρες) για το Γενικό Συμβούλιο ΟΕΝΓΕ              2019    2022
ΔΗΠΑΚ (ΚΚΕ)                                                                                 70(9)     93(11)
ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΛΑΕ)        50(6)     52(6)
ΔΗΚΝΙ (ΝΔ)                                                                                    38(5)     42(5)
ΜΕΤΩΠΟ(ΣΥΡΙΖΑ)                                                                          30(4)     33(4)
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΚΙΝΑΛ)                                                                20(3)     16(1)
                                                                                                                     
Ψήφοι(έδρες) για τους αντιπροσώπους στην ΑΔΕΔΥ     2019    2022
ΔΗΠΑΚ (ΚΚΕ)                                                                                 71(9)     93(10)
ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΛΑΕ)        45(6)     53(6)
ΔΗΚΝΙ (ΝΔ)                                                                                    32(4)     43(5)
ΜΕΤΩΠΟ(ΣΥΡΙΖΑ)                                                                          29(4)     31(3)
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΚΙΝΑΛ)                                                                19(2)     15(2)

Η Κριστέλ
Καμαλάντουα στο
συνέδριο της ΟΕΝΓΕ.
Φωτό: ΚΕΕΡΦΑ

19/3/2020, Κινητοποίηση ΟΕΝΓΕ στο Υπ. Υγείας. Φωτό: 902.gr
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Δύο νεκροί είναι ο τραγικός απολογι-
σμός της πυρκαγιάς που ξέσπασε από

την έκρηξη στην πνευμονολογική κλινική
κορονοϊού του Γενικού Νοσοκομείου Θεσ-
σαλονίκης Παπανικολάου στις 6 Απρίλη το
πρωί. 

Η τραγωδία θα μπορούσε να έχει πάρει
ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις λόγω του
πυκνού καπνού από τη φωτιά που ανέπνεαν
για ώρα δεκάδες ασθενείς κόβιντ των οποί-
ων η πρόσβαση στο οξυγόνο είναι ζήτημα
ζωής. Όπως αναφέρουν μαρτυρίες, άνθρω-
ποι κρέμονταν από τα παράθυρα για να γλι-
τώσουν. Τα χειρότερα παρήλθαν λόγω της
άμεσης κινητοποίησης του -ελάχιστου- προ-
σωπικού του νοσοκομείου που έζησε άλλον
έναν εφιάλτη πέραν της καθημερινής προ-
σπάθειας να σώσει ζωές μέσα στις απαξιω-
μένες συνθήκες που εργάζεται.

Για έλλειψη συστήματος πυρανίχνευσης
και πιστοποίηση πυρασφάλειας στο συγκε-
κριμένο νοσοκομείο μιλάει ο Μιχάλης Γιαν-
νάκος, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ενώ επιση-
μαίνει και ότι είναι απρόβλεπτες οι συνέπει-
ες τις επόμενες μέρες για την υγεία των
ασθενών με κορονοϊό που χρειάζονται οξυ-
γονοθεραπεία, αλλά ανέπνεαν καπνό. «Επί
μία ώρα προσπαθούσε το προσωπικό με
κίνδυνο της ζωής του να απεγκλωβίσει τους
ασθενείς από τα δωμάτια στο διάδρομο της
κλινικής… Πολλά νοσοκομεία είναι σε αυτή
τη κατάσταση χωρίς εξοπλισμό και μέσα
αντιμετώπισης πυρκαγιάς. Όλα είναι ζήτη-
μα χρημάτων. Να δούμε ποιος θα παραιτη-
θεί», αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Το συγκεκριμένο κτήριο του ΓΝΘ Παπανι-
κολάου, κατασκευασμένο από τη δεκαετία
του 1950, έχει απαρχαιωμένες υποδομές,
ενώ το σύστημα πυρασφάλειας περιορίζε-

ται μόνο σε πυροσβεστήρες. Για άλλη μια
φορά ανοίγει το ζήτημα του εκσυγχρονι-
σμού και της συντήρησης των υποδομών,
αλλά και των τραγικών συνεπειών της υπο-
χρηματοδότησης του ΕΣΥ και των δολοφο-
νικών προτεραιοτήτων της κυβέρνησης. Για
να τα ρίξουν πάλι στην ατομική ευθύνη, βιά-
στηκαν να μιλήσουν για ασθενή που άναψε
τσιγάρο και προκάλεσε την πυρκαγιά.
Όμως, όπως αναφέρει ο Σταύρος Τρύφων,
ο διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινι-
κής που έσπευσε να σβήσει τη φωτιά που
είχαν πάρει οι ασθενείς, ο 52χρονος που τε-
λικά πέθανε του είπε πως η έκρηξη έγινε
από το κινητό του.

O Θοδωρής Παπαδόπουλος, μηχανολό-
γος μηχανικός στο νοσοκομείο Άγιος Σάβ-
βας, εξηγεί στην Εργατική Αλληλεγγύη ότι
οι εγκαταστάσεις των νοσοκομείων δεν
ήταν έτοιμες για να καλύψουν τις προδια-
γραφές ώστε να είναι ασφαλείς οι θάλαμοι
κόβιντ λόγω της υψηλής συγκέντρωσης
οξυγόνου με κίνδυνο έκρηξης με τον παρα-
μικρό σπινθήρα. «Όταν έχεις υψηλές παρο-
χές οξυγόνου σε έναν κλειστό χώρο, απαι-
τείται ειδικός, πάρα πολύ ισχυρός εξαερι-
σμός. Οι θάλαμοι κόβιντ είναι κλειστοί κα-
θώς η ίωση είναι μολυσματική στο αναπνευ-
στικό. Αν ο εξαερισμός δεν είναι πολύ κα-
λός και τύχει ένας οποιοσδήποτε σπινθή-
ρας, τότε λόγω της υψηλής συγκέντρωσης
οξυγόνου υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να
γίνει έκρηξη. Μέχρι χθες μόνο οι χώροι των
χειρουργείων, που τηρούσαν τις προδια-
γραφές, είχαν τέτοιες υψηλές συγκεντρώ-
σεις εκρηκτικών αερίων. Τώρα απλοί θάλα-
μοι μετατρέπονται σε κόβιντ, αλλά χωρίς να
έχουν τον κατάλληλο εξαερισμό».

Απλή
αναλογική
στις εκλογές 
των
Συνδικάτων

Χαιρετίζουμε τις διαδικασίες του
11ου συνεδρίου της ΟΕΝΓΕ και

ιδιαίτερα το αποτέλεσμα, δηλαδή την
συντριπτικη ανάδειξη της Αριστεράς
σε κυρίαρχη δύναμη στο γενικό συμ-
βούλιο και επομένως στην Εκτελεστι-
κή Γραμματεία.

Ήταν ένα πολιτικό συνέδριο, με
ομόφωνα ψηφίσματα για κρίσιμα ζη-
τήματα αλλά και ένα συνέδριο πολιτι-
κής αντιπαράθεσης και κριτικής προ-
κειμένου η ΟΕΝΓΕ να μπει ακόμα πιο
αποφασιστικά στη μάχη ενάντια στην
κυβέρνηση του πολέμου, της ιδιωτικο-
ποίησης του ΕΣΥ, της φτώχειας, του
ρατσισμού και προφανώς ενάντια
στην δολοφονική διαχείριση της παν-
δημίας.

Δυστυχώς, συνέβη ένα "παρατρα-
γουδο", με ευθύνη της ΔΗΠΑΚ, το
οποίο ενδεχομένως θέτει την ομο-
σπονδία σε διαδικασίες ελπίζουμε όχι
διαλυτικές.

Παιχνίδια με το μέτρο
Συγκεκριμένα οι έδρες μοιράστηκαν

με βάση το Ν. 1264 και όχι με απλή
αναλογική. Το μέτρο από 8.7 στρογ-
γυλοποιηθηκε στο 8 βάσει του νόμου
αυτού. Έτσι όμως συνέβη το παράδο-
ξο οι έδρες που διατίθενται να βγαί-
νουν 28 και όχι 27. Το παράδοξο αυτό
εύκολα λύνεται αν το μέτρο συμπερι-
λάβει και το δεκαδικό, δηλαδή γίνει
8.7. Τέτοια περίπτωση έχουμε ζήσει
ξανά στο 36 συνέδριο της ΑΔΕΔΥ αλ-
λά και σε μια σειρά ομοσπονδίες,
όπου εκεί ΟΛΟΙ και η ΔΗΠΑΚ συμφω-
νούσαν ότι αυτό είναι το λογικό και το
πιο δημοκρατικό. Η ΔΗΠΑΚ όμως διά-
λεξε, χωρίς να πατάει πουθενά και σε
καμία άλλη νομική εμπειρία να προχω-
ρήσει με μέτρο 8 και να πάρει αυθαί-
ρετα μια έδρα από τη ΔΗΣΥΠ γιατί
ήταν η μικρότερη δύναμη. Η τελευ-
ταία εγγράφως δήλωσε ότι θα πάει δι-
καστικά το θέμα, με αποτέλεσμα αν το
κερδίσει να πάνε πίσω οι διαδικασίες
συγκρότησης του ΓΣ και επομένως
της ΕΓ. 

Εμείς δηλώνουμε ότι οι αρχές μας, η
στάση μας υπέρ της απλής αναλογικής
αλλά  και η στάση μας σε παρόμοια
"παράδοξα" περιστατικά που ακριβώς
προκύπτουν από τον 1264 δεν είναι
αλά καρτ. Στο παρελθόν έχουμε χάσει
έδρα στην Εινάπ λόγω της επιμονής
μας στην απλή αναλογική.

Καλούμε τους συναδέλφους της
ΔΗΠΑΚ να αναθεωρήσουν τη στάση
τους και να μην επιβάλλουν τις τακτι-
κές τους οπορτουνιστικά και αλά καρτ. 

Χρίστος Αργύρης

ΕΣΠΗΤ «Αριστερή Πρωτοβουλία για την Ανατροπή»
Την έδρα μας στο ΔΣ της Ένωσης Συντακτών

Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου (ΕΣΠΗΤ)
διατηρεί για μια ακόμη θητεία η «Αριστερή Πρω-
τοβουλία για την Ανατροπή», μετά τις εκλογές
που έγιναν 7 με 10 Απρίλη. Ενώ παράλληλα το
σχήμα μας, εκλέγει ξανά και έναν αντιπρόσωπο
για το συνέδριο της ΠΟΕΣΥ, που θα γίνει τον
Μάη.

Είναι μια επιτυχία για τους αγωνιστές και τις
αγωνίστριες της αντικαπιταλιστικής αριστεράς
που δώσαμε φέτος την πιο δύσκολη εκλογική μά-
χη. Αντιμέτωποι/ες με μια συνδικαλιστική ηγεσία
που από τη μία τα προηγούμενα χρόνια έβαλε -
μαζί με τις ηγεσίες των άλλων Ενώσεων- τον κλά-
δο των ΜΜΕ σε αναστολή, χωρίς καμιά αντίστα-
ση στις σκληρές κυβερνητικές και εργοδοτικές
επιθέσεις στα εργασιακά δικαιώματα, αλλά και το
ίδιο το αγαθό της ενημέρωσης. Και που από την
άλλη, ως συνέχεια αυτής της πορείας αδράνειας
και συμβιβασμού, επέλεξε να συμπεριλάβει στις
εκλογές την ηλεκτρονική ψηφοφορία σύμφωνα
με τον νόμο Χατζηδάκη.

Όλα όσα προειδοποιούσαμε ότι φέρνει ο νό-
μος, τη διάλυση των συλλογικών διαδικασιών, την
απομόνωση των εργαζόμενων, τον έλεγχο των
συνδικάτων κ.λπ., ξεδιπλώθηκαν μπροστά στα
μάτια μας. Τόσο στην ίδια την 4ήμερη εκλογική
διαδικασία που την απομαζικοποίησε και τη διέ-

σπασε, όσο και στο συνολικό αποτέλεσμα που
πριμοδότησε ανοιχτά την παράταξη που έχει την
πλειοψηφία τα τελευταία χρόνια στο ΔΣ της Ένω-
σης.

Το αποτέλεσμά μας, αποτρέπει την προσπά-
θεια για αποκλεισμό των πιο μαχητικών φωνών
στη Διοίκηση της Ένωσης. Είναι ένα μήνυμα που
κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει. Θα συνεχίσουμε
να είμαστε η δύναμη που παλεύει για να μην πε-
ράσει άλλη Γενική Απεργία όπως της 6ης Απρίλη,
χωρίς να συμμετέχει όλος ο κλάδος των ΜΜΕ και
για να ανοίξει ο δρόμος της απεργιακής σύγ-
κρουσης με την κυβέρνηση και τους μιντιάρχες.

Όπως αναφέρουμε και στην πρώτη μετεκλογι-
κή μας ανακοίνωση, «δίνουμε τη συνέχεια μέσα
στους χώρους εργασίας, μαζί με τους άλλους
συναδέλφους του κλάδου, αλλά και όλους τους
εργαζόμενους της χώρας για να αλλάξουμε τη
ζωή μας, για αυξήσεις στους μισθούς και νέα
ΣΣΕ, για καλύτερες συνθήκες εργασίας, για νέες
θέσεις εργασίας για να βρουν δουλειά οι άνερ-
γοι, αλλά και για την ανατροπή της κυβερνητικής
επίθεσης σε όλα τα δικαιώματα των εργαζομέ-
νων, για την ειρήνη, ενάντια στις πολεμικές προ-
ετοιμασίες και τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις με
θύματα τους λαούς».

Πάνος Κατσαχνιάς, 
«Αριστερή Πρωτοβουλία για την Ανατροπή»

Αποτελέσματα για ΔΣ 
(σε παρένθεση του 2018):
Ψήφισαν 416 (439)
Άκυρα 3 (4) - Λευκά 6 (7)
Νέα Κίνηση Δημοσιογράφων/265 ψήφοι 5
έδρες (256 και 4)
Δημοσιογραφική Ανανέωση/80 ψήφοι 1
έδρα (102 και 2)
Αριστερή Πρωτοβουλία για την
Ανατροπή/24 ψήφοι 1 έδρα (26 και 1)
Εργάτες Τύπου/22 ψήφοι καμία έδρα (25)
Δημοσιογραφική Αγωνιστική
Συνεργασία/16 ψήφοι καμία έδρα (19)

Αποτελέσματα για ΠΟΕΣΥ:
Ψήφισαν 399
Άκυρα 2 - Λευκά 6
Νέα Κίνηση Δημοσιογράφων/245 ψήφοι 10
αντιπρόσωποι
Δημοσιογραφική Ανανέωση/82 ψήφοι 3
αντιπρόσωποι
Αριστερή Πρωτοβουλία για την
Ανατροπή/26 ψήφοι 1 αντιπρόσωπος
Εργάτες Τύπου/20 ψήφοι 1
αντιππρόσωπος
Δημοσιογραφική Αγωνιστική
Συνεργασία/20 ψήφοι 1 αντιπρόσωπος

ΑΓ. ΟΛΓΑ Πυρκαγιά σε Νοσοκομείο
Ολοκληρώθηκαν οι εκλογές στο Αγία Όλγα

για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του σωμα-
τείου εργαζομένων και την ανάδειξη αντιπροσώ-
πων για την ΠΟΕΔΗΝ στις 5/4. Οι ψήφοι(έδρες)
για το ΔΣ και την ΠΟΕΔΗΝ αντίστοιχα: 
Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων (ΔΑΚΕ) 167(3)
και 66(2), 
Συνδικαλιστική Συνεργασία (ΠΑΣΚΕ) 122(2) και
148(3), 
Αγωνιστική Συσπείρωση (ΠΑΜΕ) 110(2) και
86(2), 
Αδέσμευτη – ανεξάρτητη ομάδα υγειονομικών
(ανεξάρτητοι δεξιά) 83(1) και 71(2), 
Αριστερή Αγωνιστική Ενότητα 78(1) και 56(1), 
Ταξική Πορεία 23(0) και 15(0)  
Νυστέρι – Αγωνιστική Πρωτοβουλία για την Ανα-
τροπή  11(0) και 26(0).

«Η σύνθεση του νέου ΔΣ δυστυχώς δεν θα βοη-
θήσει στο ξεδίπλωμα των αγώνων που χρειαζόμα-
στε για την υπεράσπιση των δουλειών μας και της
δημόσιας Υγείας», τονίζει η ανακοίνωση που
έβγαλε το σχήμα της αντικαπιταλιστικής αριστε-
ράς «Νυστέρι – Αγωνιστική Πρωτοβουλία για την
Ανατροπή» για τα αποτελέσματα των εκλογών.

Και συνεχίζει: «Το αποτέλεσμα που κατάφερε
το Νυστέρι για την ΠΟΕΔΗΝ μας δίνει δύναμη
να συνεχίσουμε ενωτικά με τους συναδέλφους
για να οργανώσουμε τους αγώνες εντός και
εκτός νοσοκομείου και τη συμμετοχή του σωμα-
τείου μας σε αυτούς. Μπορεί η εφαρμογή του
νόμου 1264 που προβλέπει την ενισχυμένη ανα-
λογική να μας στέρησε την εκπροσώπησή μας
στο συνέδριο για ελάχιστες ψήφους, θα βρεθού-
με όμως εκεί μαζί με τους εκπροσώπους του
Συντονιστικού των Νοσοκομείων πανελλαδικά
και να διεκδικήσουμε τα αιτήματα που βάλαμε:
Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, να αρ-
θούν οι αναστολές των συναδέλφων, να σταμα-
τήσει η ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ».
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Αγωνιζόμαστε για αύξηση του κατώτατου μι-
σθού, επαναφορά των ΣΣΕ, καλύτερες συνθή-

κες εργασίας με λιγότερα ατυχήματα στους χώ-
ρους δουλειάς, ενάντια στον πόλεμο και την ακρί-
βεια. Είμαστε στο φάρμακο, αντιμετωπίζουμε
όπως όλοι οι εργαζόμενοι συνεχείς μειώσεις προ-
σωπικού, εργολαβικές εταιρίες, εξαντλητικά ωρά-
ρια. Προσπαθούμε να κρατήσουμε μακριά το νόμο
Χατζηδάκη αλλά είναι ένα εργαλείο στα χέρια της
Διοίκησης που κατά το δοκούν το χρησιμοποιούν.
Εμείς είμαστε από το εργοστάσιο της Φαμάρ στην
Χαλκίδα, που έχει παρακλάδια στον Άλιμο, την Αν-
θούσα, τον Αυλώνα, τη Θήβα κ.α. συνολικά γύρω
στα 1200 άτομα. Παρά τα μεγάλα κέρδη στον κλά-
δο που έχουν αυξηθεί ακόμα περισσότερο λόγω
και της πανδημίας, τίποτα δεν έχει μοιραστεί
στους εργαζόμενους. Αντίθετα έχει αυξηθεί ο όγ-
κος δουλειάς και ζητάνε συνέχεια να βάζουμε
πλάτη.

Γιάννης Βαλσαμάς, 
αντιπρόεδρος Συλλόγου Εργατοϋπαλλήλων 

Φαμάρ

Τον τελευταίο καιρό έχει διαρρεύσει ένα σχέδιο
νόμου που είναι πιο εφιαλτικό κι απ’ότι περιμέ-

ναμε. Αν πρέπει κανείς να το συνοψίσει, μπορεί να
πει ότι αλλάζει μια παράδοση μουσείων της αρχαι-
ολογικής υπηρεσίας που έχουν απόλυτα δημόσιο
χαρακτήρα εδώ και 150 χρόνια για όλους με τους
ίδιους όρους επίσκεψης και εκπαιδευτικής εμπει-
ρίας, σε κυβερνητικά καταστήματα. Η Διοίκηση
δεν θα γίνεται από επιστήμονες ούτε εξειδικευμέ-
νους επαγγελματίες αλλά από «προσωπικότητες»
διορισμένες από τον εκάστοτε υπουργό, δηλαδή
πολιτικές διοικήσεις. Επειδή έχουμε δουλέψει πολ-
λά χρόνια και δεν είμαστε διεκπεραιωτικοί υπάλλη-
λοι αλλά έχουμε βιωματική σχέση, έχουμε ειδικό
χρέος να αντισταθούμε. Ανοίγουν το δρόμο για τη
διοίκηση των μεγάλων κρατικών ιδρυμάτων από
μεγάλες οικογένειες ιδιωτικών πολιτιστικών ιδρυ-
μάτων. Εμείς μόλις ξεκινήσαμε τον αγώνα.

Κώστας Πασχαλίδης, 
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, 

μέλος ΔΣ Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων

Διαδηλώνουμε σήμερα γιατί ο λαός δεν μπορεί
να πληρώνει τις απανωτές κρίσεις, οικονομική,

ενεργειακή, υγειονομική, πολεμική. Πρέπει να
βγούμε στους δρόμους, να καταλάβουμε τη δύνα-
μή μας, να αντισταθούμε. Όλος ο κόσμος μαζί για
να βγούμε νικητές. Την κρίση
να την πληρώσουν αυτοί που
την προκαλούν. Υπάρχουν
χρήματα για όλους τους φί-
λους της κυβέρνησης κι όχι
για τα δημόσια νοσοκομεία
και σχολεία. Εμείς συνεχίζου-
με να παλεύουμε μαζί με το
γονεϊκό και μαθητικό κίνημα
ενάντια στην ιδιωτικοποίηση-
κατηγοριοποίηση των σχολεί-
ων. Η εκπαιδευτική κοινότητα
έχει καταλάβει ότι αν δεν πα-
λέψουμε για τη δημόσια Παι-
δεία θα πέσει στα χέρια των
ιδιωτών και η εκπαίδευση θα
είναι πολυτέλεια των λίγων. 

Ανθή Βέλλη, 
πρόεδρος του ΣΕΠΕ 

Γλυφάδας Βάρης-Βούλας-
Βουλιαγμένης

Είμαι μόνιμη εργαζόμενη αλλά σε αυτές τις δύσκολες συνθή-
κες επιβίωσης που ζούμε όλοι μας, ήρθα για να στηρίξω συ-

ναδέλφους με συμβάσεις που αύριο μεθαύριο μπορεί να τους
διώξουν. Ή μπορεί να διώξουν ακόμα και εμένα, τίποτα δεν είναι
σίγουρο. Για ένα καλύτερο αύριο λοιπόν για μας, για τα παιδιά
μας, για το περιβάλλον, για καλύτερους μισθούς, για να ζήσουμε
ανθρώπινα. Βλέπω εμάς τους εργαζόμενους να υποφέρουμε ενώ
κάνουμε τα πάντα. Με συσπείρωση, ενωμένοι, με το να σκεφτό-
μαστε τους συναδέλφους μας, μπορούμε να έχουμε αποτέλε-
σμα.

Ιωάννα Χάλαρη, καθαριότητα, 
δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Συμμετέχω σήμερα για το νοσοκομείο που δουλεύω και τους
ασθενείς, για μια καλύτερη και δωρεάν Υγεία. Για το παιδί

μου, για να έχει καλύτερη εκπαίδευση και μέλλον. Για τους γονείς
μου, που είναι συνταξιούχοι και ίσα που τα βγάζουν πέρα. Για τον
άντρα μου, που δουλεύει μαύρα και δεν έχει ένσημα εδώ και πέν-
τε χρόνια. Και τώρα για τον πόλεμο, που κάποιοι τον βρίσκουν σαν
δικαιολογία για να κερδίσουν παραπάνω. Ενάντια στην κυβέρνηση
που παίρνει τις αποφάσεις. Στα νοσοκομεία είναι πολύ λίγο το
προσωπικό, χιλιάδες είναι σε αναστολή, ενώ ήμασταν ήδη λίγοι
και αυτό επιδεινώνει την κατάσταση. Προσλήψεις ούτε καν, και οι
συμβασιούχοι με πολύ μικρή παράταση.

Σωτηρία Μακρίδου, 
κοινωνική λειτουργός, Δρομοκαϊτειο

Οι κοινωνικοί λειτουργοί κι όλοι οι εργαζόμενοι στο καμπ του
Ελαιώνα είμαστε σήμερα εδώ μαζί με τους πρόσφυγες. Με

χαρτιά ή όχι, όλοι έχουν δικαίωμα στην στέγαση, τη σίτιση, την
υγεία, την εκπαίδευση, το άσυλο. Η κύρια κοινωνική υπηρεσία
του καμπ απαρτίζεται από πέντε κοινωνικούς λειτουργούς και
διερμηνείς και δυο δικηγόρους για περίπου 2000 άτομα. Τώρα
μεταφέρουν πρόσφυγες σε άλλα καμπ, λένε εθελοντικά αλλά δεν
ισχύει. Έρχονται οι λίστες από το υπουργείο, με την απειλή ότι αν
κάποιος αρνηθεί θα του αφαιρεθεί συνολικά το δικαίωμα για στέ-
γαση στο μέλλον. Ο Ελαιώνας εξαρχής στέγασε ευάλωτο πληθυ-
σμό, η πλειοψηφία έχει από ήπια και μέτρια μέχρι πολύ σοβαρά
ιατρικά και ψυχιατρικά ζητήματα. Το Σχιστό είναι ακόμα πιο μα-
κριά από την Αθήνα. Γύρω στα 250 παιδιά αναγκάζονται να αλλά-
ξουν σχολικό περιβάλλον, τους φίλους τους, χάνουν τη σταθερό-
τητα που χρειάζονται.

Έλενα, κοινωνική λειτουργός, καμπ Ελαιώνα

Η συμμετοχή στην απεργία σήμερα ήταν αυξη-
μένη. Συγκεκριμένα τα χειρουργεία δου-

λεύουν αυστηρά με προσωπικό ασφαλείας, είχα-
με σχεδόν 100% συμμετοχή στο Κρατικό. Τα νο-
μοσχέδια της κυβέρνησης για απογευματινά χει-
ρουργεία δεν θα περάσουν, το προσωπικό είναι
ελάχιστο, υπολειτουργούμε ήδη, και με την παν-
δημία η κατάσταση χειροτέρευσε. Είμαστε με κά-
τω από 70% προσωπικό στη νοσηλευτική υπηρε-
σία. Μας οφείλουν άδειες του ‘20, ‘21, ‘22 και πα-
ράνομα κομμένα ρεπό. Είμαστε ενάντια στον πό-
λεμο, δεν ωφελεί κανέναν πέρα από ιμπεριαλι-
στές, ολιγάρχες και τα συμφέροντα των πολυε-
θνικών. Η κυβέρνηση στέλνει όπλα, ενώ εδώ κλεί-
νει νοσοκομεία. Η οργή έχει ξεχειλίσει.

Βαγγέλης Παππάς, νοσηλευτική υπηρεσία στο
χειρουργικό τμήμα, Κρατικό Νίκαιας

Διεκδικούμε μόνιμη δουλειά, όχι πόλεμο, όχι
ρατσισμό, όχι ακρίβεια, να πέσει ο Μητσοτά-

κης και ο Βορίδης. Όλοι εδώ σήμερα. Είμαστε
πιο πολλές από ποτέ, είναι η μεγαλύτερη κινητο-
ποίηση. Θα παλέψουμε μέχρι τέλος. Να έχουμε
τα δικαιώματά μας, χαρτιά, δουλειά. Δεν θα στα-
ματήσουμε. Είμαι 23 χρόνια εδώ και δεν έχω χαρ-
τιά. Πρώτα από όλα όχι πόλεμο και ΝΑΤΟ, μαζί με
το λαό της Ουκρανίας.

Λιντίτα Μπούζι, 
καθαρίστρια σχολείων δήμου Αθήνας

Είμαστε συμβασιούχες καθαρίστριες πάρα
πολλά χρόνια. Υπάρχει υποστελέχωση σε

όλες τις υπηρεσίες και σε λίγους μήνες θα είμα-
στε άνεργες γιατί η κυβέρνηση θέλει να δώσει τις
υπηρεσίες μας σε ιδώτες. Ήδη έχουν μπει εργο-
λάβοι που τους ακριβοπληρώνουν, με εργαζόμε-
νους που δουλεύουν μαύρα, που δεν πληρώνον-
ται, δεν παίρνουν ένσημα. Για όλα αυτά κατεβή-
καμε σήμερα, για τον πόλεμο, την ακρίβεια, τους
συμβασιούχους. Είχαμε μεγάλη συμμετοχή στην
απεργία. Δεν το περιμέναμε. Είναι σχεδόν τα πάν-
τα κλειστά.

Λίτσα Κόκκορη, καθαρίστρια, ΔΟΥ Γλυφάδας

Οι μαθητές δεν είμαστε αποκομμένοι από την
κοινωνία. Ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος είναι

συζήτηση σε κάθε παρέα, πολιτικοποιημένη ή μη,
στους νέους ανθρώπους, στα σχολεία. Η ακρί-
βεια το ίδιο, γιατί οι γονείς μας είναι εργαζόμενοι
κι εμείς θα γίνουμε εργαζόμενοι στη συνέχεια.
Βλέπουμε αιματηρές περικοπές από αλλού για να
πληρωθούν οι λογαριασμοί, ενώ οι μισθοί είναι
παγωμένοι. Στο σχολείο μας το 99% είναι αντιφα-
σίστες, αλλά παράληλα βλέπουμε φασιστικά συν-
θήματα. Αυτές οι αντιθέσεις μάς έκαναν καλό για-
τί ριζοσπαστικοποιηθήκαμε ως μαθητικό κίνημα.
Οργανώνουμε αντιφασιστική εκδήλωση στις 16
Απρίλη, με ομιλίες και συναυλία. Δεν θέλουμε
σβάστικες και ναζιστικούς χαιρετισμούς στα σχο-
λεία μας. Θα μιλήσει και κάποιος πρόσφυγας ή
προσφύγισσα. Είμαστε με τα ανοιχτά σύνορα
ανεξάρτητα από θρησκεία, χρώμα, χώρα κλπ. Το
ρατσιστικό παραλήρημα της κυβέρνησης δεν θα
περάσει.

Χρήστος Νοβακόπουλος, 5ο ΓΕΛ Βύρωνα

Την Κυριακή 1η Μάη θα διαδηλώσουμε πανελλα-
δικά στα συλλαλητηρια για την Πρωτομαγιά,

δίνοντας συνέχεια, μετα την μεγαλη επιτυχία της
απεργίας στις 6 Απρίλη που είχε αντικυβερνητικό
και αντιπολεμικό χαρακτήρα. 

Η απεργία στις 6 Απρίλη ειχε μεγαλη επιτυχία τό-
σο σαν απεργία όσα και τα απεργιακά συλλαλήτη-
ρια. Tεράστια ήταν τα απεργιακά συλαλλητήρια σε
καθε πόλη, απο την Ξάνθη και την Καβάλα, μέχρι
τα Χανιά και απο την Πάτρα μέχρι την Λάρυμνα και
το Βόλο. Το συλλαλητήριο στην Αθηνα ήταν το πιο
μεγάλο των τελευταίων χρόνων.

Ο νόμος Χατζηδάκη έμεινε στα χαρτιά, και η Kα-
θημερινή την επόμενη μέρα παραπονιόταν γιατι η
κυβέρνηση δεν τον εφάρμοσε για να μπλοκαρει την
απεργία σε μια σειρά απο κλάδους (πχ μεταφορές,
λιμανια κλπ). Στείλαμε το μήνυμα ότι η εργατική τά-
ξη είναι η δύναμη που με μαζικούς όρους μπορεί να
ανατρέψει τα σχέδια κυβέρνησης και εργοδοτών.

Την ίδια ώρα ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζε-
ται, γιατί καμιά από τις δύο πλευρές δεν μπορούν
εύκολα να κυριαρχήσουν, και αυτό κάνει τον πόλε-
μο περισσότερο επικίνδυνο. Στις 6 Απρίλη αλλά και
την Πρωτομαγιά απεργούμε και διαδηλώνουμε για-
τί η κυβέρνηση του Μητσοτάκη μας σέρνει σε αυ-
τόν τον πόλεμο στο πλευρό του ΝΑΤΟ, ξέροντας
ότι αυτοί που θα τον πληρώσουν θα είναι οι εργά-
τες και όχι τα αφεντικά και οι κυβερνήσεις τους. Οι
εργάτες με το αίμα τους στα πεδία των μάχων, αλ-
λά και με τη φτώχεια εξαιτίας των κυρώσεων και
του οικονομικού πολέμου που τάχα είναι «ειρηνικό
μέσο πίεσης». 

Θα απεργήσουμε και θα διαδηλώσουμε για να
σταματήσουμε τον παραλογισμό να ξοδεύονται δις
ευρώ σε ραφάλ, φρεγάτες και εξοπλισμους, και
την ίδια ώρα οι εργαζόμενοι να ζουνε τις οικογένει-
ές τους με ψίχουλα. 

Θα απεργήσουμε και θα διαδηλώσουμε μαζί με
τα ταξικά μας αδέλφια τους πρόσφυγες και τους
μετανάστες, για να μην αφήσουμε την ρατσιστική
κυβέρνηση της ΝΔ να πνίγει παιδιά στο Αιγαίο, να
μην τους αφήσουμε να πετάξουν πρόσφυγες και
μετανάστες έξω από τον Ελαιώνα. 

Θα απεργήσουμε και θα διαδηλώσουμε ενάντια
στην δολοφονική διαχείρηση της πανδημίας, από
την κυβέρνηση της ΝΔ, που έχει αφήσει πίσω της
πάνω απο 28.000 νεκρούς, με τα νοσοκομεία πε-
ρισσότερο διαλυμμένα από ποτέ, με λιγότερο προ-
σωπικό από όταν άρχισε η πανδημία, με τον κίνδυ-
νο να απολυθούν χιλιάδες εργαζόμενοι, είτε αυτοί
που είναι σε αναστολή, είτε συμβασιούχοι.

Ξέρουμε ότι ο Μητσοτάκης φοβάται περισσότε-
ρο από ποτέ τη δύναμη των εργατών, γιατί είναι
μια ετοιμόρροπη κυβέρνηση που κρέμεται κυριολε-
κτικά σε μια κλωστή. Μια κυβέρνηση αποτυχημένη
σε όλα τα μέτωπα, που το «επιτελικό» της κράτος
γίνεται σμπαράλια με την πρώτη κακοκαιρία. 

Γι’ αυτό οργανώνουμε κάθε χώρο δουλειάς για
την επιτυχία της Πρωτομαγιάς. Με συσκέψεις, πε-
ριοδείες και εξορμήσεις, ξεσηκώνουμε όλους τους
συναδέλφους και οργανώνουμε την μαζική συμμε-
τοχή για να ανατρέψουμε την κυβέρνηση του πολέ-
μου και της φτώχειας.

Αντικυβερνητικό και αντιπολεμικό ποτάμι
ήταν η Πανεργατική Απεργία των συνδικά-
των στις 6 Απρίλη. Σε όλη τη χώρα τα

απεργιακά συλλαλητήρια ήταν τα μαζικότερα των
τελευταίων χρόνων.

Η απεργία νέκρωσε τις συγκοινωνίες, έδεσε τα
πλοία στα λιμάνια, έκλεισε καταστήματα τραπε-
ζών, επισιτισμού και υπηρεσιών, παρέλυσε εργο-
στάσια, σχολεία, νοσοκομεία, μικρούς και μεγά-
λους εργατικούς χώρους. Δεκάδες χιλιάδες
απεργοί πλημμύρισαν τους δρόμους της Αθήνας.
Από την πλατεία Κλαυθμώνος και τα Προπύλαια
μέχρι την Ομόνοια και το Σύνταγμα, ένα τεράστιο
πλήθος εργαζόμενων από το δημόσιο και τον
ιδιωτικό τομέα, νεολαίας από σχολές και σχολεία,
μεταναστών/στριών και προσφύγων/ισσών από
διάφορες κοινότητες και στρατόπεδα, συνταξιού-
χων, διαδήλωσε απεργιακά για να φύγει η κυβέρ-
νηση της καταστροφής.

Αμέτρητα ήταν τα πανό των Ομοσπονδιών, Ερ-
γατικών Κέντρων, Σωματείων και Συλλόγων που
έδωσαν το παρών στο δρόμο, αναδεικνύοντας
στα πανό και τα συνθήματά τους όλα τα μέτωπα
πάλης που είναι ανοιχτά ενάντια στην κυβέρνηση:
τον πόλεμο, την ακρίβεια, τις απολύσεις, τις ιδιω-
τικοποιήσεις, τη δολοφονική διαχείριση της παν-
δημίας, τις ρατσιστικές και σεξιστικές πολιτικές.
Στο υπουργείο Εργασίας συγκροτήθηκε το μπλοκ
του Συντονισμού Εργατικής Αντίστασης και του
Συντονιστικού Νοσοκομείων, που έδωσαν όλες
τους τις δυνάμεις για την επιτυχία της απεργίας,
οργανώνοντας τη συμμετοχή με μαζικές εξορμή-
σεις σε χώρους δουλειάς και γειτονιές, ναυλώ-
νοντας πούλμαν για να διευκολύνουν τη συμμετο-
χή στη διαδήλωση.

Εκεί συσπειρώθηκαν μια σειρά σωματεία, σχή-
ματα και εργαζόμενοι/ες από νοσοκομεία, υπουρ-
γεία, δήμους, σχολεία και άλλους χώρους, φοιτη-
τές/ τριες και μαθητές/τριες. Μαζί τους διαδήλω-
σε η ΚΕΕΡΦΑ με το πανό της «Ανοίξτε τα Σύνο-
ρα» και με τους μετανάστες/τριες και τους πρό-
σφυγες/ισσες από τον Ελαιώνα να δίνουν με τα
συνθήματα και τη ζωντάνια τους τον τόνο. «Έξω

από το ΝΑΤΟ, Σταματήστε τους εξοπλισμούς»
ήταν το σύνθημα στο πανό του ΣΕΚ. «Δουλειές,
Αυξήσεις, Όχι Πόλεμο» έγραφαν οι πικέτες της
Εργατικής Αλληλεγγύης που βρέθηκαν σε πολλά
μπλοκ της απεργιακής συγκέντρωσης των συνδι-
κάτων στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Ακολούθησε μια τεράστια αντικυβερνητική δια-
δήλωση προς τη Βουλή που έκφρασε την οργή
των εργαζόμενων και της νεολαίας για τις επιθέ-
σεις της ΝΔ, αλλά και τη δύναμή τους να τις ανα-
τρέψουν.

Αντίστοιχα μαζικά και μαχητικά ήταν τα απερ-
γιακά συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα. «Xιλιάδες
απεργοί πλημμύρισαν τους δρόμους και στη
Θεσσαλονίκη», αναφέρουν οι σύντροφοι/ισσες
της Εργατικής Αλληλεγγύης στη Θεσσαλονίκη.
«Σε προσυγκέντρωση στη ρωμαϊκή αγορά καλού-
σαν ο Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης, το
Συντονιστικό Νοσοκομείων, οι φοιτητικοί σύλλο-
γοι Πληροφορικής, Ιστορικού-Αρχαιολογικού και
Νομικής, το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα και η
ΛΑΕ. Μαζί με το Σύλλογο του ΕΚΕΚ ΑΜΕΑ
Θεσ/νίκης και το μπλοκ της Εναλλακτικής Πρωτο-
βουλίας Δικηγόρων και της Κίνησης Ασκούμενων
και Νέων Δικηγόρων που είχε ξεκινήσει από τα δι-
καστήρια, ενώθηκαν με τη συγκέντρωση των συν-
δικάτων, του ΕΚΘ και της ΕΔΟΘ στο Εργατικό
Κέντρο.

Σωματεία
Στην πορεία που ακολούθησε συμμετείχαν δε-

κάδες σωματεία, συλλογικότητες και πολιτικές
οργανώσεις, μεταξύ άλλων το συνδικάτο εργαζο-
μένων ΟΑΣΘ, το Σωματείο ΟΛΘ, η Ομοσπονδία
Βιοτεχνικών Σωματείων Θεσ/νίκης, τα Σωματεία
ΚΘΒΕ, Lidl, Speedex, ΓΝΘ Θεαγένειου, ΓΝΘ Αγ.
Δημήτριου, ΚΥ Γουμένισσας, εργαζόμενοι/ες ΥΠ-
ΠΟΑ, βιοτεχνών φανοποιών, κυλικειαρχών, ο σύλ-
λογος Μ.Υ. ΥΕΘΑ Μακεδονίας, η ΣΥΝΕΚ, η ΕΡ-
ΓΑΣ, το σωματείο μισθωτών εκπαιδευτικών
Θεσ/νίκης, ο ΣΥΡΙΖΑ».

«Μαζική και μαχητική η πανεργατική απεργία
στην Πάτρα, με μια σειρά από σωματεία με μπρο-

στάρηδες το σωματείο των διανομέων, του επισι-
τισμού, εκπαιδευτικοί, υγειονομικοί, οικοδόμοι,
εργαζόμενοι του ΟΑΕΔ που καταργείται και πολ-
λά άλλα συνδικάτα, φοιτητικοί σύλλογοι και μα-
θητές, το ΣΕΚ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και μια σειρά πολιτι-
κές οργανώσεις, κινήσεις και επαγγελματικοί φο-
ρείς», ήταν η ανταπόκριση του ΣΕΚ Πάτρας. 

«Πολύ μαζική η απεργιακή συγκέντρωση και
πορεία των συνδικάτων στο Βόλο», έγραψε το
ΣΕΚ Βόλου. «Συμμετείχαν η ΑΔΕΔΥ, το ΕΚΒ, το
συνδικάτο ΟΤΑ, το σωματείο του Νοσοκομείου, η
ΕΛΜΕ, εργαζόμενοι από τα λιμάνια, τον ιδιωτικό
τομέα. Επίσης το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα
και άλλες οργανώσεις της αριστεράς».

«Μεγάλη συμμετοχή των εργαζόμενων με ορ-
γανωμένα μπλοκ από τα σωματεία δασκάλων, κα-
θηγητών, καθαριστριών, σωματείο καζίνου, φοι-
τητικού συλλόγου», έγραψε ο δάσκαλος Τζεμαλή
Μηλιαζήμ για την Ξάνθη, όπου διαδήλωσαν πάνω
από χίλια άτομα. «Πρωτοφανής συμμετοχή Σωμα-
τείων και φορέων της Καβάλας στη σημερινή
απεργιακή κινητοποίηση!», ήταν η ανάρτηση από
το Σωματείο Εργαζόμενων Καβάλα Oil.

«Μαζική, μαχητική και ενωτική ήταν η πορεία
στα Χανιά», ανέφερε το ΣΕΚ Χανίων. «Σωματεία,
φορείς, κόμματα, εργαζόμενες και εργαζόμενοι
διαδήλωσαν στους δρόμους της πόλης ενάντια
στην κυβέρνηση της καταστροφής, για δουλειές,
αυξήσεις και ενάντια στον πόλεμο. Προηγήθηκε
συγκέντρωση στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς
όπου διαβάστηκαν οι χαιρετισμοί και τα καλέσμα-
τα των φορέων. Μεγάλη ήταν η συμμετοχή δια-
δηλωτών και διαδηλωτριών στα σωματεία της εκ-
παίδευσης και στους φοιτητές, ενώ στην κινητο-
ποίηση συμμετείχε με το δικό του πανό το νεοσύ-
στατο Σωματείο Εργαζομένων στην e-Food. Δυ-
ναμική ήταν η παρουσία των συντρόφων και των
συντροφισσών του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμ-
ματος και της Εργατικής Αλληλεγγύης που άνοι-
ξαν τη συζήτηση για τις επόμενες μεγάλες μάχες
ενάντια στην κυβέρνηση του πολέμου, του πλη-
θωρισμού και της ανεργίας».

Συνεχίζουμε με αντιπολεμική Πρωτομαγιά
Ρεπορτάζ: Λένα Βερδέ, Μάνος Νικολάου. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Συντονισμός
Εργατικής
Αντίστασης

Ο Συντονισμός καλεί την 1 Μάη 
στις 10.30πμ στο Υπουργείο Εργασίας



Μια ακόμα επίθεση στο
«οπορτουνιστικό ρεύμα»
εξαπολύει η Κομμουνιστική

Επιθεώρηση (ΚΟΜΕΠ), το θεωρητι-
κό όργανο της ΚΕ του ΚΚΕ στο τεύ-
χος που κυκλοφορεί. Η κατηγορία
είναι, σύμφωνα με τον τίτλο, ότι το
εν λόγω «ρεύμα» το οποίο περιλαμ-
βάνει το ΣΕΚ και την ΑΝΤΑΡΣΥΑ εί-
ναι «νεροκουβαλητής στο μύλο της
σοσιαλδημοκρατίας», δηλαδή του
ΣΥΡΙΖΑ. 

To άρθρο ξεκινάει με αναφορά
στην ανακοίνωση του ΣΕΚ στις 25
Γενάρη φέτος: «Πυρκαγιές, πλημμύ-
ρες, χιόνια, πανδημία, ακρίβεια: ώρα
να γκρεμίσουμε την κυβέρνηση της
καταστροφής». Αυτή η ανακοίνωση
λέει η Ιδεολογική Επιτροπή της ΚΕ
του ΚΚΕ, «αποκαλύπτει με τον πιο
χαρακτηριστικό τρόπο» την σύμ-
πλευση με την σοσιαλδημοκρατία
του ΣΥΡΙΖΑ. 

Ο συλλογισμός είναι απλός. Ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ επιστρατεύει «αντιδεξιά ρητο-
ρεία». Οι «οπορτουνιστές» του ΣΕΚ
και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ βάζουν στόχο
«να γκρεμίσουμε την κυβέρνηση της
καταστροφής». Άρα οι «οπορτουνι-
στές» είναι ΣΥΡΙΖΑ ή ρίχνουν νερό
στο μύλο του. Αυτό δεν είναι τυχαίο
παραστράτημα, εξηγεί στη συνέχεια
η ΚΟΜΕΠ. Είναι απόρροια του αντι-
καπιταλιστικού «μεταβατικού προ-
γράμματος» που «φέρνει τον κυβερ-
νητισμό από την ‘πίσω πόρτα’» και
καλλιεργεί αυταπάτες για «‘φιλολαϊ-
κή’ εκδοχή του καπιταλισμού που
δήθεν θα επιβάλλει το κίνημα στην
αστική διακυβέρνηση». 

Το μόνο που αποκαλύπτει και μάλι-
στα με τον «πιο χαρακτηριστικό τρό-
πο» αυτή η συλλογιστική είναι πόσο
πίσω βρίσκεται η ηγεσία του ΚΚΕ
από το επίπεδο συνείδησης και την
πολιτικοποίηση της εργατικής τάξης
και της νεολαίας. Σε μια συγκυρία
όπου το «Μητσοτάκη γαμ..σαι» ακού-
γεται όπου σταθείς και όπου βρε-
θείς, αυτή η ηγεσία αντί να αγκαλιά-
σει την οργή για αυτή την κυβέρνη-
ση για να την πάει μπροστά, στην
σύγκρουση με τον καπιταλισμό, μέ-
νει στη γωνία να κουνά το δάχτυλο
στους αφελείς που «τσιμπάνε» στην
«αντιδεξιά ρητορεία». 

Το σύνθημα κάτω η κυβέρνηση
της ΝΔ, να φύγει η κυβέρνηση της
καταστροφής, είναι πολιτικό προχώ-
ρημα για το εργατικό κίνημα. Το κα-
λοκαίρι του 2019 όταν η ΝΔ κέρδιζε
τις εκλογές, ήταν διαδεδομένες πά-
σης φύσεως αναλύσεις για την στρα-
τηγική ήττα της εργατικής τάξης και
του κόσμου της Αριστεράς. Τρία
χρόνια μετά η κυβέρνηση που είχε
στην σημαία της την πιο γενικευμένη
επίθεση στην εργατική τάξη βρίσκε-
ται σε αδιέξοδο και χρεοκοπία. 

Δεν είναι μόνο οι «αντικειμενικές»
συνθήκες που την φέραν σε αυτό το
χάλι, η οικονομική κρίση που δε λέει
να δώσει τη θέση της στην «ανάπτυ-
ξη», η πανδημία, ο πόλεμος σήμερα.
Είναι οι αγώνες της εργατικής τάξης

και της νεολαίας. Οι απεργίες εν μέ-
σω πανδημίας ράγισαν την εικόνα
του «Μωυσή» και συγκρούστηκαν με
τις απαγορεύσεις, τις απολύσεις και
τις ιδιωτικοποιήσεις. 

Απεργίες
Οι αντιρατσιστικοί και αντιφασιστι-

κοί αγώνες έβαλαν τους ναζί στη
φυλακή και την κυβέρνηση της ΝΔ
να προσπαθεί να κρύψει την ακρο-
δεξιά της πτέρυγα. Οι αγώνες ενάν-
τια στην καταπίεση και τον σεξισμό
έκαναν το κίνημα #metoo από χά-
σταγκ απεργιακή δράση στους χώ-
ρους δουλειάς και τα συνδικάτα
ενάντια στην κυβέρνηση «των πλού-
σιων (εκ)βιαστών». 

Αυτοί οι αγώνες συμπυκνώνονται
σήμερα στο σύνθημα «κάτω η κυ-
βέρνηση της καταστροφής». Είναι
ένα σύνθημα που γενικεύει και ενώ-
νει όλες τις «επί μέρους» μάχες που
ξεδιπλώνονται αυτό το διάστημα.
Και είναι μπολιασμένο με τη διαπί-
στωση ότι μαζί με τη ΝΔ χρεοκοπη-
μένο είναι και το σύστημα που κατα-
στρέφει τις ζωές μας. 

Γι’ αυτό αντί να «ρίχνει νερό στο
μύλο της σοσιαλδημοκρατίας», της
προκαλεί πρόβλημα. Η αντιπολίτευ-
ση του ΣΥΡΙΖΑ αγκομαχάει ανάμεσα
στις «ρητορείες» του Τσίπρα και
στην συναίνεση που προσφέρει στις
βασικές επιλογές της κυβέρνησης
και της άρχουσας τάξης. Ο ΣΥΡΙΖΑ
πάει στο συνέδριό του σε δυο βδο-
μάδες σε μια κατάσταση που όλες οι
πτέρυγές της ηγεσίας του έχουν

πρόβλημα κι «αυτό βγαίνει προς τα
έξω». Μπορεί ο Τσίπρας να αστρά-
φτει και να βροντά στις συνεντεύ-
ξεις του ενάντια στη «χειρότερη κυ-
βέρνηση όλων των εποχών», αλλά
όταν έρχεται η ώρα η συναίνεση δί-
νεται απλόχερα ή με κάποιους αστε-
ρίσκους. Ούτε καν κρατικοποίηση
της ΔΕΗ για να αντιμετωπιστεί η
ακρίβεια στο ρεύμα και το φυσικό
αέριο δεν μπορεί να προτείνει. 

Το γεγονός ότι οι ρεφορμιστές
του σήμερα δεν μπορούν να υπο-
σχεθούν στοιχειώδεις μεταρρυθμί-
σεις, εντείνει την κρίση τους και την
αδυναμία να επικοινωνήσουν πειστι-
κά με την αντικυβερνητική οργή. 

Όμως, ούτε η ηγεσία του ΚΚΕ μπο-
ρεί να το κάνει. Στην πραγματικότητα

κάνει ένα βήμα μπρος και πολλά πί-
σω. Στην εισήγηση της ΚΕ στο 21ο
συνέδριο υπήρχε η διαπίστωση ότι
«υπάρχουν αρκετές εργατικές-λαϊκές
δυνάμεις» που «δοκίμασαν τις νέες
εμπειρίες μιας βαθιάς καπιταλιστικής
κρίσης, της λεγόμενης ‘αριστερής
διακυβέρνησης’ του ΣΥΡΙΖΑ». Και
επειδή χρειάζεται να γίνει άνοιγμα σε
αυτές τις «εργατικές-λαϊκές δυνά-
μεις» σε άλλο σημείο τονιζόταν:
«Υπάρχουν κριτήρια, στη βάση των
οποίων συμμετέχουμε σε πρωτοβου-
λίες, δράσεις και κινητοποιήσεις που
οργανώνονται σε τοπικό, κλαδικό ή
άλλο επίπεδο και όπου πιθανόν μπο-
ρεί ο συσχετισμός να μην είναι υπέρ
μας ή είναι πρωτοβουλίες που δεν
ξεκίνησαν από εμάς».

Στρατηγική
Όμως, όπως σχολίαζε τότε η Ερ-

γατική Αλληλεγγύη: «Το ζήτημα είναι
τι είδους είναι τα κριτήρια που οδη-
γούν το ΚΚΕ άλλοτε να συμμετέχει
και άλλοτε να κινείται χωριστά. Υπα-
κούνε σε μια στρατηγική που βλέπει
την εργατική τάξη σαν το υποκείμε-
νο της ανατροπής που μαθαίνει και
ανεβάζει την αυτοπεποίθησή της μέ-
σα από τις μάχες (με το επαναστατι-
κό κόμμα να παίζει πρωτοπόρο ρό-
λο) ή υπακούνε σε μια στρατηγική
που στο κέντρο της είναι η εκλογική
απήχηση; Η απάντηση για την ηγε-
σία του ΚΚΕ είναι το δεύτερο». 

Παρά τους κεραυνούς ενάντια
στον υποτιθέμενο «κυβερνητισμό»
που βάζει η αντικαπιταλιστική αρι-

στερά από την «πίσω πόρτα», αυτή
που είναι εγκλωβισμένη στην στρα-
τηγική του κοινοβουλευτικού δρό-
μου είναι η ηγεσία του ΚΚΕ. Όταν
επιτίθεται επανειλημμένα στο ΣΕΚ
και την αντικαπιταλιστική αριστερά
για το «Κάτω η ΝΔ» ομολογεί άθελά
της ότι περιορίζει τη δυναμική μιας
ανατροπής της κυβέρνησης από τη
λαϊκή κατακραυγή, στο κοινοβου-
λευτικό επίπεδο. Η ηγεσία του ΚΚΕ
βλέπει τις συνέπειες μιας κυβερνητι-
κής κρίσης μόνο στις κάλπες. Με
άλλα λόγια αντιμετωπίζει την εργατι-
κή τάξη σαν ψηφοφόρους που ρί-
χνουν το λάθος ή το σωστό ψηφο-
δέλτιο στην κάλπη και όχι σαν δύνα-
μη ανατροπής που έχει τη δική της
ατζέντα. 

Είναι αιχμάλωτη της θεωρίας των
«αρνητικών συσχετισμών», που στην
ουσία της σημαίνει υποτίμηση της ρι-
ζοσπαστικοποίησης της εργατικής
τάξης τόσο διεθνώς όσο και στην Ελ-
λάδα. Γι’ αυτό θεωρεί αδιανόητο ότι
η κυβέρνηση της ΝΔ μπορεί να πέσει
«από τα κάτω και από τα αριστερά».
Και γι’ αυτό το λόγο δεν μπορεί να
κερδίσει, ούτε στο επίπεδο των εκλο-
γικών δημοσκοπήσεων, από την εμ-
φανή αδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ. 

Το εργατικό κίνημα μέσα από τις
μάχες που δίνει για όλα τα ζητήματα
ζωής και θανάτου διαμορφώνει αιτή-
ματα που είναι στον αντίποδα των
προτεραιοτήτων της άρχουσας τά-
ξης που φέρνουν τη φτώχεια, τον
πόλεμο και το θάνατο. Αιτήματα
όπως «Λεφτά για την Υγεία και όχι
για εξοπλισμούς», μάχες όπως το
άπλωμα των σωματείων στους χώ-
ρους δουλειάς κόντρα στην εκστρα-
τεία τσακίσματος του συνδικαλισμού
ανοίγουν την προοπτική του ποια τά-
ξη έχει τον έλεγχο. Ο ρόλος της
επαναστατικής αντικαπιταλιστικής
αριστεράς είναι να μπει μπροστά σε
αυτή την πάλη, να βοηθήσει αυτό το
κίνημα να επιβάλλει αυτά τα αιτήμα-
τα με τα δικά του ταξικά όπλα, την
συλλογική δύναμη της οργανωμένης
εργατικής τάξης. 

Αυτή είναι η καρδιά ενός αντικαπι-
ταλιστικού μεταβατικού προγράμμα-
τος. Το χτίσιμο της ανεξάρτητης δύ-
ναμης της εργατικής τάξης ώστε να
απαντήσει στο ερώτημα «μετά τη
ΝΔ τί;» με το «οι δικές μας ανάγκες,
οι δικές μας λύσεις, η δικιά μας
εξουσία» 

Όπως έλεγε και η ανακοίνωση του
ΣΕΚ που πετσοκόβει η ΚΟΜΕΠ: «Γι’
αυτό πρέπει να συνδέσουμε την ορ-
γή μας ενάντια στην καταστροφική
κυβέρνηση του Μητσοτάκη με τον
αγώνα για να τελειώνουμε με αυτό
το σύστημα… Είναι καιρός να πάμε
για πανεργατικό ξεσηκωμό για να ρί-
ξουμε την κυβέρνηση και να ανοί-
ξουμε το δρόμο για μια κοινωνία
όπου οι ανθρώπινες ανάγκες θα
μπουν πάνω από τα κέρδη των καπι-
ταλιστών και τα Ραφάλ των πολεμο-
κάπηλων».

Λέανδρος Μπόλαρης
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Πάλη για να τσακίσουμε 
την κυβέρνηση της καταστροφής,
πάλη για εργατική εναλλακτική
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Από 14 έως 17 Απριλίου θα διεξαχθεί το
3ο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη στη Κου-
μουνδούρου μιλάνε για "εντυπωσιακή

αύξηση της συμμετοχής για την εκλογή των
5.000 αντιπροσώπων". Ο Τσίπρας, ψηφίζοντας
στην Οργάνωση Μελών (Ο.Μ.) Αμπελοκήπων,
δήλωνε πως «φιλοδοξούμε να είναι ένα Συνέ-
δριο τομής… να κάνουμε τον ΣΥΡΙΖΑ πιο μαζι-
κό, ανανεωμένο, ελκυστικό, ισχυρό, ικανό να
εμπνεύσει την κοινωνία, μαζί με την κοινωνία,
για τη μεγάλη ανατροπή, τη μεγάλη νίκη στις
ερχόμενες εκλογές». Η πραγματικότητα όμως
απέχει και από την "ευφορία" της συμμετοχής
αλλά και από τους στόχους του Συνεδρίου. 

Κατ' αρχάς, η ίδια η συμμετοχή. Όταν, αμέ-
σως μετά τις εκλογές του 2019, ο Τσίπρας
άνοιξε τη συζήτηση για το 3ο Συνέδριο, εγκαι-
νίασε τη καμπάνια εγγραφής νέων μελών με
στόχο να ξεπεράσει ο ΣΥΡΙΖΑ τα 150.000 μέ-
λη. Στο 2ο Συνέδριο, του 2016, τα μέλη ήταν
μόλις 26.000. Μετά από σχεδόν τρία χρόνια,
στις 20 Μαρτίου που έκλεισαν οι κατάλογοι εγ-
γραφής, τα μέλη ήταν μόλις 61.600. Ακόμα,
όμως, και αυτή η εγγραφή νέων μελών δεν
απαιτούσε κάποια κομματική διαδικασία ή/και
συμμετοχή στις τοπικές οργανώσεις αλλά
μπορούσε να γίνει «αυτοδίκαια», όπως χαρα-
κτηρίστηκε, μέσω συμπλήρωσης μιας ηλε-
κτρονικής φόρμας στο site του ΣΥΡΙΖΑ. Για τη
συγκροτημένη ένταξη των νέων μελών στις
διαδικασίες των Ο.Μ., ούτε λόγος. Οι Ο.Μ. δεν
γνωρίζουν καν τα "ηλεκτρονικά" μέλη που θεω-
ρητικά ανήκουν στο δυναμικό τους και, όμως,
ψήφισαν για την ανάδειξη αντιπροσώπων. 

Στις κάλπες για την εκλογή συνέδρων προ-
σήλθαν μόλις τα 40.500 από 61.600 μέλη, με
τα περισσότερα από αυτά να μην συμμετέχουν
καν στις προσυνεδριακές συζητήσεις. Όταν σε
μία προεκλογική περίοδο με την οργή και τους
αγώνες του κόσμου ενάντια στην κυβέρνηση
της ΝΔ να βρίσκονται στο κόκκινο, ένα αριστε-
ρό κόμμα που είναι αξιωματική αντιπολίτευση
και διεκδικεί να κερδίσει τις εκλογές, κάνει Συ-
νέδριο, την ύψιστη διαδικασία, μετά από 6(!)
χρόνια, και η συμμετοχή των (ήδη λίγων) με-
λών φτάνει στο 65%, δεν το λες και επιτυχία. 

Ανάγκη
Θα περίμενε κανείς ότι η προσυνεδριακή

διαδικασία θα ήταν μία εξαιρετική αφορμή για
να συζητήσουν τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, έστω και
καθυστερημένα, γιατί η "πρώτη φορά αριστε-
ρά" στη κυβέρνηση έφερε μνημόνια και επιθέ-
σεις και πώς το Κόμμα τους θα βγει, έστω και
τώρα, μπροστά και θα πάρει πρωτοβουλίες για
να μετατρέψει την οργή του κόσμου σε δύνα-
μη για την ανατροπή της ΝΔ, πώς θα στηρί-
ξουν και θα κλιμακώσουν τις εργατικές και λαϊ-
κές αντιστάσεις και αγώνες. Όμως, αυτές οι
συζητήσεις δεν έγιναν ποτέ. Όχι γιατί τα μέλη
του ΣΥΡΙΖΑ δεν τις θέλανε ή δεν τις είχαν
ανάγκη, το αντίθετο, αλλά γιατί και η "προεδρι-
κή" ηγεσία και η αντιπολίτευση "ομπρέλα" δεν
είχαν τέτοιο προσανατολισμό. 

Αυτό που κυριάρχησε στην προσυνεδριακή
περίοδο ήταν η σύγκρουση πάνω στην πρότα-
ση του Τσίπρα για εκλογή του Προέδρου και
της ΚΕ όχι από το ίδιο το Συνέδριο αλλά απ'
ευθείας από τα μέλη σε νέες εκλογές στις 15
Μαΐου. Μία πρόταση που στην ουσία ακυρώνει
το ίδιο το Συνέδριο και μετατρέπει τον ΣΥΡΙΖΑ
σε ένα Κόμμα που η ηγεσία του θα είναι ανεξέ-
λεγκτη, πλήρως απαλλαγμένη από το να
"ακούει" τα οργανωμένα μέλη και κυρίως να
λογοδοτεί σε αυτά. 

Φανταστείτε ένα Συνέδριο με 5.000(!) συνέ-
δρους όπου, θεωρητικά, θα συζητάνε για
τρεις μέρες, θα λαμβάνουν (τις όποιες) απο-
φάσεις, αλλά η εκλογή της ηγεσίας που, θεω-
ρητικά, είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση αυ-
τών των αποφάσεων θα γίνει σε ένα μήνα και
με διαφορετικό εκλεκτορικό Σώμα γιατί οι εγ-
γραφές μελών, με δικαίωμα ψήφου για την
εκλογή του Προέδρου, θα συνεχιστούν μέχρι
την παραμονή της εκλογής. 

Το ερώτημα είναι γιατί ο Τσίπρας κάνει αυτή
την οργανωτική αλλαγή. Ο ίδιος, και η ηγετική
του ομάδα, χρησιμοποιεί τα επιχειρήματα για
"εσωκομματική δημοκρατία και αμεσοδημο-
κρατική λειτουργία χωρίς τους μηχανισμούς
των συνιστωσών που κρατούσαν το ΣΥΡΙΖΑ σε
παράλυση και στο 3%" και της "διεύρυνσης μέ-
σω του ανοίγματος του ΣΥΡΙΖΑ στην κοινωνία
που θα καλύψει το κενό ενός κόμματος εξου-
σίας με λίγα μέλη". Και τα δύο επιχειρήματα εί-
ναι υποκριτικά. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ξεμπερδέψει με τις "συνιστώ-
σες" ήδη από το 1ο Συνέδριο, το 2013, και με-
τά την εκλογική επιτυχία του 27% στις εκλογές
του 2012, όπου οι συγκλονιστικοί αγώνες στα
χρόνια των μνημονίων και η μαζική στροφή
προς τ’ αριστερά της εργατικής τάξης και της
νεολαίας τροφοδότησαν την εκλογική άνοδο
του ΣΥΡΙΖΑ, από το 4,5% σε αυτές του 2009.
Τότε μετατράπηκε σε "ΣΥΡΙΖΑ των μελών και
όχι των συνιστωσών" με όλες τις οργανωμένες
ομάδες στο εσωτερικό του να δίνουν "λευκή
επιταγή" στο Τσίπρα. Και τι ακολούθησε; Ποια
κρίσιμη πολιτική απόφαση, από τη συγκυβένη-
ση με τους ΑΝΕΛ μέχρι τη μετατροπή του ΟΧΙ
σε ΝΑΙ και το 3ο μνημόνιο, συζητήθηκε στις

Ο.Μ.; Καμία. Το ίδιο και τώρα που είναι στην
αντιπολίτευση. 

Το ίδιο ισχύει και για τη "διεύρυνση". Προς
τα πού κοιτάει τη διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ ο Τσί-
πρας; Προς τον κόσμο που δίνει μάχες; στους
απεργούς; στους φοιτητές; στο αντιπολεμικό
κίνημα που φωνάζει να φύγει το ΝΑΤΟ; στο
περιβαλλοντικό κίνημα ενάντια στις εξορύξεις
και στις ΒΑΠΕ; Όχι, βέβαια. Όπως, σωστά, το-
νίζει η αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ: "Ο ΣΥΡΙΖΑ
κατανάλωσε πολύτιμο πολιτικό κεφάλαιο, σε
μια περίοδο πολλαπλών κρίσεων, διεκδικών-
τας ένα κοινωνικά άμορφο και πολιτικά απροσ-
διόριστο εκλογικό κοινό, το λεγόμενο πολιτικό
κέντρο, δημιουργώντας ασάφεια όσο αφορά
την ταυτότητα του". 

Πέρασμα
Το πέρασμα από τον "ΣΥΡΙΖΑ των μελών"

στον "ΣΥΡΙΖΑ των φίλων" είναι η οργανωτική
έκφραση του περάσματος από τον ΣΥΡΙΖΑ της
"αριστερής κυβέρνησης" στον ΣΥΡΙΖΑ της
"προοδευτικής διακυβέρνησης" που θα συνερ-
γαστεί με το ΚΙΝΑΛ του Ανδρουλάκη και θα
φτάσει μέχρι τις παρυφές της "καραμανλικής"
δεξιάς έχοντας πρότυπο τον "σύντροφο
Σολτς" που πέτυχε την ανάκαμψη του SPD στη
Γερμανία και έφτιαξε κυβέρνηση μαζί με τους
Φιλελεύθερους και τους Πράσινους. Είναι μία
συνεχόμενη δεξιά στροφή. 

Μπορεί να υψώνει τους αντιπολιτευτικούς
τόνους αλλά, προγραμματικά, οι κορώνες κα-
τά του νεοφιλελευθερισμού όχι μόνο δεν μετα-
φράζονται σε κανένα αντικαπιταλιστικό μέτρο
αλλά, πολλές φορές, παρέχουν συναίνεση στη
κυβέρνηση της ΝΔ. 

Τοποθετήσεις κατά του πολέμου στην Ου-
κρανία αλλά στήριξη της ΕΕ, του ΝΑΤΟ, της
ελληνικής εμπλοκής, παρουσία στην ομιλία Ζε-
λένσκι στη Βουλή. Πλήρης ευθυγράμμιση στον
ελληνοτουρκικό ανταγωνισμό για τις ΑΟΖ, για
τον άξονα με το Ισραήλ και για τις θηριώδεις
«αμυντικές» δαπάνες. Καταγγελίες για την
ακρίβεια, αλλά κουβέντα για κρατικοποίηση
των εταιριών ενέργειας, για την έξοδο από το
χρηματιστήριο ενέργειας. Ο πληθωρισμός
καλπάζει και τρώει τα μεροκάματα αλλά δεν
ζητάει, καν, την Αυτόματη Τιμαριθμική Ανα-
προσαρμογή των μισθών που υποσχόταν το
ΠΑΣΟΚ πριν από 40 χρόνια. Ευαισθησίες κατά
του ρατσισμού αλλά στήριξη για τον φράχτη
στον Έβρο, κουβέντα για τα δολοφονικά push-
backs του Λιμενικού και της Frontex και για τα
στρατόπεδα συγκέντρωσης των προσφύγων.
Η Ελλάδα είναι πρώτη στη Δύση σε νεκρούς
από την πανδημία, σε σχέση με τον πληθυσμό
της, αλλά ο Τσίπρας διέγραψε τον Κουρουμ-
πλή από την Κ.Ο γιατί είπε στη Βουλή αυτό
που λέει ο όλος ο κόσμος, ότι πρόκειται για
κυβέρνηση δολοφόνων. Αυτός ο κατάλογος
δεν έχει τέλος.

Δεν είναι μόνο η δεξιά στροφή είναι ότι και
κινηματικά, ο ΣΥΡΙΖΑ βαράει «σιωπητήριο». Τα
απεργιακά συλλαλητήρια, στις 6 Απρίλη, βού-
λιαξαν το κέντρο της Αθήνας αλλά ο Τσίπρας
και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο δεν ήταν πα-
ρών, έστω και συμβολικά, αλλά και οι συνδικα-
λιστικές του δυνάμεις αρνούνται, ακόμα, να
δώσουν απεργιακή συνέχεια στην ΓΣΕΕ, στην
ΑΔΕΔΥ, στο ΕΚΑ.

Υπάρχει ελπίδα στην εσωκομματική αντιπο-
λίτευση του ΣΥΡΙΖΑ; Η απάντηση είναι όχι.
Μπορεί στα λόγια, και όχι πάντα, να ακούγον-
ται αριστερότεροι του Τσίπρα, πράγμα που
δεν είναι και τόσο δύσκολο, αλλά επί της ου-
σίας έχουν στηρίξει και συνεχίζουν να στηρί-
ζουν όλο το πολιτικό σχέδιο Τσίπρα. Δεν υπήρ-
χε ούτε μία διαφοροποίηση από την ηγεσία και
σε οποιοδήποτε σημαντικό σε όλη τη διάρκεια
που ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην αντιπολίτευση. Όταν
τη γραμμή της εσωκομματικής αντιπολίτευσης
την δίνει ο Τσακαλώτος μαζί με τον Παπαδη-
μούλη τότε δεν μπορείς να περιμένεις και πολ-
λά. Αντίθετα, την οδηγούν να συρρικνώνεται
οργανωτικά (στο 20 - 30% των συνέδρων), πο-
λιτικά να είναι εύκολη λεία για τον Τσίπρα και
να απογοητεύει ότι αριστερό κόσμο έχει απο-
μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ.  

Η απάντηση στη κυβέρνηση της ΝΔ και στη
πολλαπλή κρίση του συστήματος είναι έξω
από το ΣΥΡΙΖΑ. Όπως γράφει και η απόφαση
της πρόσφατης Συνδιάσκεψης του ΣΕΚ: "Στα
χρόνια που έχουν μεσολαβήσει, αν κάτι απο-
δείχθηκε, είναι ότι η κρίση του συστήματος εί-
ναι πολύ πιο βαθιά και πολύπλευρη και απαιτεί
λύσεις πιο ριζικές- όχι πιο νερωμένες. Το 2015
και σε όλα τα χρόνια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ
αποδείχθηκε ότι ο συμβιβασμός με τους εκβια-
σμούς των δανειστών δεν φέρνει ούτε ανάπτυ-
ξη ούτε κοινωνική δικαιοσύνη. Η λεγόμενη με-
σαία τάξη δεν είναι ο καθοριστικός παράγον-
τας της ταξικής πάλης, ούτε καν εκλογικά. Λέ-
γεται μεσαία επειδή είναι στρυμωγμένη ανάμε-
σα στις δυο βασικές τάξεις του σημερινού συ-
στήματος. Ο ένας πόλος του βασικού δίπολου,
η άρχουσα τάξη του καπιταλισμού βρίσκεται
σε πολύπλευρη κρίση. Είναι ευκαιρία για τον
άλλο πόλο, την εργατική τάξη, να προχωρήσει
επιθετικά και να σαρώσει τους συσχετισμούς".

Γιώργος Ράγκος

3ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΡΙΖΑ

Χρειάζονται λύσεις
πιο ριζικές –
Όχι πιο νερωμένες

29/3, Αντιπολεμική συναυλία στα Προπύλαια. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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15 Ιούνη, η δίκη της Χ.Α. σε δεύτερο βαθμό 

Σε κινητοποίηση καλούν σωματεία, συλλογικό-
τητες, φοιτητικοί σύλλογοι την Τετάρτη 13

Απρίλη στο Πρωτοδικείο για την εισαγγελική πρό-
ταση στη δίκη των δολοφόνων του Ζακ. Το αίτημα
της οικογένειας Κωστόπουλου είναι “Αλλαγή κα-
τηγορίας τώρα” και έχει πάρει διαστάσεις.

Στο συνέδριο της ΟΕΝΓΕ το Σαββατοκύριακο 9-
10 Απρίλη, ομόφωνα πάρθηκε απόφαση στην
οποία οι νοσοκομειακοί γιατροί παίρνουν θέση
στο πλευρό του Ζακ: “Μόνο η καταδίκη των δολο-
φόνων του Ζακ Κωστόπουλου θα στείλει το μήνυ-
μα ότι δεν αντέχουμε, δεν ανεχόμαστε αυτό το έγ-
κλημα, επειδή το πρόσωπο κάποιου συμπυκνώνει
ιδιότητες που κάποιοι άλλοι αποστρέφονται. Οι
νοσοκομειακοί γιατροί παλεύουμε για τη ζωή, υπε-
ρασπιζόμαστε τη ζωή και όχι τον θάνατο. Ζητούμε
την απονομή δικαιοσύνης, την παραδειγματική τι-
μωρία των φυσικών αυτουργών για τη δολοφονία
του Ζακ Κωστόπουλου και την επιβολή αντίστοι-
χης ποινής”, αναφέρει η απόφαση μεταξύ άλλων.

Στη συνέλευση του ΣΕΗ, την Κυριακή 10 Απρί-
λη, ομόφωνα πάρθηκε απόφαση που ζητά: “Διεκ-
δικούμε να αποδοθεί δικαιοσύνη και να τιμωρη-
θούν όλοι όσοι οδήγησαν στη δολοφονία του
Ζακ Κωστόπουλου. Την Τετάρτη 13 Απρίλη ανα-
μένεται η πρόταση του εισαγγελέα στη δικαστική
αίθουσα. Γι’ αυτό το λόγο διεκδικούμε να αλλά-
ξει το κατηγορητήριο για όλους τους κατηγορου-
μένους από 'θανατηφόρα σωματική βλάβη', σε
'ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο'.”

Ανάμεσα στις συλλογικότητες που καλούν
στην κινητοποίηση είναι και η “Εναλλακτική Πα-
ρέμβαση – Δικηγορική Ανατροπή”, ενώ και οι
φοιτητικοί σύλλογοι των σχολών ΣΕΤΠ, ΣΔΟΚΕ,
ΣΕΤ του ΠΑΔΑ, καθώς και η Αρχιτεκτονική, το
Βιολογικό και το Φυσικό έχουν βγάλει αντίστοιχα
καλέσματα.

Η Πρωτοβουλία “Στη φυλακή οι δολοφόνοι της
Zackie Oh” πραγματοποίησε παρέμβαση στην
πανεργατική απεργία της 6 Απρίλη καλώντας με
προκήρυξή της στα δικαστήρια, καθώς και σε εκ-
δήλωση ενημέρωσης το απόγευμα της 13 Απρίλη
7μμ στα Πετράλωνα (Περιβολάκι, πλ. Ηούς) όπου
θα μιλήσουν: Μ. Χρονοπούλου, εκπαιδευτικός, Θ.
Αντωνόπουλος, δημοσιογράφος, Μ. Σερέτη, ερ-
γαζόμενη και μέλος της Πρωτοβουλίας.

ΕΦΕΤΕΙΟ
ΤΟΠΑΛΟΥΔΗ 
Όχι
ελαφρυντικά

Οι μετανάστες εργάτες 
στην Τεχνόπολη

Με τις καταθέσεις των γονιών
της Ελένης Τοπαλούδη συνε-

χίστηκε η δίκη, σε δεύτερο βαθμό,
των βιαστών και δολοφόνων της. 

Ανάμεσα στα όσα συγκλονιστικά
είπε ο πατέρας της, Ιωάννης Τοπα-
λούδης έριξε ευθύνες κατά των
αστυνομικών για τον τρόπο που αν-
τιμετώπισαν την πρώτη καταγγελία
της Ελένης για βιασμό, έναν χρόνο
πριν τη δολοφονία της: “Η Ελένη
βρήκε το θάρρος να το καταγγείλει
στο ΑΤ, πήγε μαζί με κάποιες φίλες
της, μια φίλη της ανέφερε ότι
υπήρχε βιντεοσκόπηση. Ο αξιωμα-
τικός και ο αστυνομικός που είχαν
υπηρεσία της είπαν ότι είχαν περά-
σει τρεις μέρες και να πάει να βρει
μόνη της το βιντεοσκοπημένο υλι-
κό, να κάνει τον ντετέκτιβ. ...Είμα-
στε σίγουροι ότι το παιδί μας ζού-
σε από τότε έναν συνεχή εκβια-
σμό”. Η μητέρα της Ελένης, Κούλα
Αρμουτίδου τόνισε: “αν δώσετε
ελαφρυντικό, θα είναι σαν να στιγ-
ματίζετε τη μνήμη του παιδιού”. Οι
κατηγορούμενοι προσπαθούν να
πάρουν ελαφρυντικό από το εφε-
τείο τους προκειμένου να σπάσουν
τα ισόβια. Η δίκη θα συνεχιστεί
στις 13/4.

Μέχρι τις 14 Απρίλη συνεχίζεται στην Τε-
χνόπολη η έκθεση “Τα στοιχεία είναι

εδώ”. Πρόκειται για μια πολυμεσική έκθεση
(βίντεο, φωτογραφία, κείμενο) για τη ζωή με-
ταναστών εργατών από τη νότια Ασία, κυρίως
το Πακιστάν και το Μπανγκλαντές. 

Η Reena Krukreja που υλοποίησε την έκθε-
ση είναι ερευνήτρια και διδάσκει στο τμήμα
Σπουδών Παγκόσμιας Ανάπτυξης στο Πανεπι-
στήμιο Queen's του Καναδά. Με καταγωγή
από το Πακιστάν και την Ινδία η ίδια, και χάρη
στο ότι μιλά η ίδια Ουρντού, Παντζάμπι και
Μπάνγκλα, κατάφερε να χτίσει εμπιστοσύνη
με τους μετανάστες εργάτες στην Ελλάδα.
Έτσι, όπως τόνισε στην ομιλία έναρξης, θέλη-
σε με την έκθεση αυτή να κάνεις τις δικές
τους φωνές να ακουστούν.

Ο κύριος όγκος του υλικού της έκθεσης
αφορά τις συνθήκες εργασίας και ζωής στη
Μανωλάδα. Ο Νίκος Οντουμπιτάν, μέλος της
οργάνωσης Generation 2.0 μίλησε για το Ma-
nolada Watch, το παρατηρητήριο που συστά-
θηκε με αφορμή την αιματηρή επίθεση εργο-
δοτών σε εργάτες που ζήτησαν τα δεδουλευ-
μένα – σκοπός του παρατηρητηρίου είναι να
διατηρηθεί η δημοσιότητα του θέματος και να
αναδειχθούν λύσεις, παράγοντας σε τακτική
βάση αναφορές για τις συνθήκες ζωής και ερ-
γασίας στα φραουλοχώραφα.

Με υλικό που παράγουν οι ίδιοι οι μετανά-
στες με τα κινητά τους, η έκθεση είναι μια
γροθιά στο στομάχι. Οι τρεις μπανγκλαντεσια-
νοί μετανάστες που μίλησαν στην εναρκτήρια
εκδήλωση τόνισαν ότι το μεγαλύτερό τους
πρόβλημα είναι ότι ζουν χωρίς χαρτιά, δηλαδή
χωρίς κανένα δικαίωμα, και ότι σκοπός αυτής

της κατάστασης είναι να διατηρείται φθηνή η
εργασία τους. Η έκθεση δείχνει τις άθλιες, εύ-
φλεκτες παράγκες στις οποίες μένουν χωρίς
ρεύμα και νερό και για τις οποίες πληρώνουν
ενοίκιο, καθώς και την εξαντλητική εργασία
τους. Συγκλονιστικά βίντεο επίσης δείχνουν το
επικίνδυνο ταξίδι της προσφυγιάς τους. Η έκ-
θεση δεν παραλείπει στην ενότητα “Ακτιβι-
σμός” να αναδείξει ότι οι μετανάστες εργάτες
έχουν μια μακριά ιστορία εργατικών μαχών.

Η έκθεση αυτή έρχεται τις μέρες που η κυ-
βέρνηση έχει μόλις ψηφίσει τον νέο δουλεμπο-
ρικό νόμο για την εποχική εργασία των μετανα-
στών εργατών από το Μπανγκλαντές. Κάνει
καθαρό μέσα από το συγκλονιστικό υλικό της,
αλλά και μέσα από τα λεγόμενα των ίδιων των
μεταναστών στους οποίους δίνει φωνή, ότι
χρειάζονται χαρτιά σε όλους. Είναι μια ηχηρή
απάντηση στη ρατσιστική κλιμάκωση της κυ-
βέρνησης.

• 11-14 Απρίλη. Ώρες λειτουργίας: 
10πμ – 2μμ και 5μμ – 10μμ.
Αποθήκη 9Δ, Τεχνόπολη, Γκάζι. 
Είσοδος ελεύθερη. 
thisisevidence.com

Προσδιορίστηκε για τις 15 Ιούνη η
έναρξη της δίκης της Χρυσής Αυγής
σε δεύτερο βαθμό. Ο μεγάλος αγώ-

νας για την καταδίκη της εγκληματικής ορ-
γάνωσης ξαναρχίζει και αυτό συμβαίνει μέ-
σα σε μια περίοδο που η Νέα Δημοκρατία
δημιουργεί ξανά τις συνθήκες που οδήγη-
σαν στο μεγάλωμα των φασιστών. Το κίνη-
μα, πιο έμπειρο, πιο μαζικό και με μεγαλύτε-
ρη αυτοπεποίθηση, έχει να δώσει ξανά όλες
τις μάχες που οδήγησαν τους ναζί στη φυ-
λακή, με πρώτη τη μάχη της δημοσιότητας.

Ο Κώστας Παπαδάκης, συνήγορος πολιτι-
κή αγωγής των Αιγύπτιων αλιεργατών στην
δίκη της ΧΑ, δήλωσε στην Εργατική Αλλη-
λεγγύη για το θέμα της αίθουσας διεξαγω-
γής της: “Οι συνήγοροι παράστασης προς
υποστήριξη κατηγορίας για τη δίκη της
Χρυσής Αυγής, η οποία προσδιορίστηκε για
τις 15/6/22 στο Πενταμελές Εφετείο, συνε-
χίζουν τη μάχη για τη διεξαγωγή της στην
αίθουσα του Εφετείου και όχι στην άθλια αί-
θουσα του Κορυδαλλού ή σε οποιονδήποτε
άλλο χώρο εκτός του κτιριακού συγκροτή-
ματος του Εφετείου.

Σκοπός της προσπάθειας αυτής είναι η
εξασφάλιση δημοσιότητας στη δίκη, όπως
αντιστοιχεί στην κοινωνική, πολιτική και

ιστορική της βαρύτητα. Για να υπάρχει δυ-
νατότητα εξυπηρέτησης των δημοσιογρά-
φων και των δικηγόρων που συμμετέχουν
σε αυτή. Οι συνήγοροι πολιτικής αγωγής
έχουν ως σύμμαχό τους στην προσπάθεια
αυτή την ΕΣΗΕΑ, η οποία στις 6/4 εξέδωσε
ανακοίνωση – παρέμβαση την οποία κοινο-
ποίησε στα αρμόδια όργανα διοίκησης του
Εφετείου Αθηνών ζητώντας κι αυτή τη διε-
ξαγωγή της δίκης στην αίθουσα τελετών
του Εφετείου.

Δημοσιότητα
Την Τετάρτη 13/4 οι συνήγοροι πολιτικής

αγωγής θα επισκεφθούμε, συνοδευόμενοι
από αντιπροσωπεία μελών του ΔΣ της 
ΕΣΗΕΑ την προϊσταμένη του τριμελούς
συμβουλίου διοίκησης του Εφετείου προκει-
μένου να υποστηρίξουμε προφορικά το αί-
τημα διεξαγωγής της δίκης στο Εφετείο”.

Στην ανακοίνωσή της η ΕΣΗΕΑ αναφέρει:
“Δεδομένου του τεράστιου δημοσίου ενδια-
φέροντος, που αναμένεται να έχει η συγκε-
κριμένη δίκη, όπως άλλωστε έγινε και κατά
την εκδίκαση της υπόθεσης σε πρώτο βαθ-
μό, είναι προφανές ότι ο αριθμός των συνα-
δέλφων που θα κληθούν να την καλύψουν θα
είναι πάρα πολύ μεγάλος. Για το λόγο αυτό,

σε συνδυασμό μάλιστα και με τον αριθμό
των παραγόντων και συμμετεχόντων της δί-
κης, που είναι, ούτως ή άλλως, μεγάλος,
προτείνουμε, όπως και στο παρελθόν πράξα-
με, με αφορμή άλλες δίκες αυξημένου ενδια-
φέροντος, την επιλογή μεγάλης αίθουσας
για τη διεξαγωγή της... Η προστασία του δι-
καιώματος των πολιτών στην ενημέρωση εί-
ναι καθήκον όλων μας και προς τούτο καθί-
σταται απολύτως αναγκαία η διευκόλυνση
των δημοσιογράφων, οι οποίοι καλούνται να
ανταποκριθούν με τον καλύτερο δυνατό τρό-
πο στις δύσκολες, πολλές φορές, συνθήκες”.

Η μάχη της δημοσιότητας στη δίκη της
Χρυσής Αυγής δόθηκε από την πρώτη μέχρι
την τελευταία μέρα στα 5,5 χρόνια που διάρ-
κεσε σε πρώτο βαθμό. Το αντιφασιστικό κίνη-
μα πάλεψε για όλο τον πρώτο χρόνο της διε-
ξαγωγής της δίκης και κέρδισε τελικά το κα-
λοκαίρι του 2016 να μεταφερθεί μερικώς η δί-
κη στην αίθουσα τελετών του Εφετείου, κάτι
που έφερε μεγάλα αποτελέσματα στη δημο-
σιότητα της δίκης και τη συμμετοχή του κοι-
νού. Τα χρόνια που ακολούθησε ήταν συνε-
χής η μάχη, μήνα τον μήνα, να μην επιστρέ-
φει άτυπα η δίκη στον Κορυδαλλό, με περισ-
σότερες δικάσιμες να προσδιορίζονται εκεί.

Α.Φ.

Δικαιοσύνη 
για τον Ζακ

11/4, Τεχνόπολη. Φωτό: Αφροδίτη Φράγκου



Εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι στο
προσφυγικό, πρόσφυγες/ισ-
σες και αντιρατσιστές/τριες

συνεχίζουν τη μάχη για να σταματή-
σει η ρατσιστική εκκένωση του
στρατοπέδου του Ελαιώνα. Κινητο-
ποίηση έγινε από συλλόγους εκπαι-
δευτικών τη Δευτέρα 11/4 στο
Υπουργείο Μετανάστευσης. 

Η Ανδριανή Προκόπη από τον 
ΣΕΠΕ “Παρθενώνας” είπε στην Ερ-
γατική Αλληλεγγύη: “Συνολικά τα
παιδιά από τον Ελαιώνα που φοι-
τούν σε όλες τις βαθμίδες πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας είναι
γύρω στα 300. 46 έχουν ήδη φύγει.
Τα περισσότερα έχουμε μάθει ότι
δεν πηγαίνουν πια σχολείο. Υπάρ-
χουν ωστόσο 2-3 παιδιά του γυμνα-
σίου που παίρνουν λεωφορείο από
το Σχιστό για να πάνε στο κέντρο
της Αθήνας να συνεχίσουν τα μαθή-
ματά τους. Θέλουν να συνεχίσουν
να παρακολουθούν και δε θέλουν να
χάσουν τη χρονιά από απουσίες.
Έχουν κάνει πολύ κόπο.

Σήμερα είμαστε εδώ εκπρόσωποι
από τους Συλλόγους ‘Αριστοτέλης',
‘Αθηνά', ‘Α’ Αθηνών', ‘Ρ. Ιμβριώτη',
‘Ηλιούπολης', ‘Κ. Σωτηρίου', Β’ ΕΛ-
ΜΕ, ΕΛΜΕ Άνω Λιοσίων και ζητάμε
να μείνουν τα παιδιά στα σχολεία.
Τα άλλα παιδιά λένε ότι θέλουν οι
συμμαθητές τους να γυρίσουν στο
σχολείο τους. Κάποια από αυτά τα
σχολεία έχουν μεγάλο προσφυγικό
πληθυσμό και όλοι αισθάνονται ότι
αυτό το χτύπημα σημαίνει ότι αργό-
τερα θα έρθει η σειρά τους”.

Ο Ηλίας Μούρης, πρόεδρος της
Ε’ ΕΛΜΕ, τόνισε: “Είναι απαράδεκτο
να διώχνουν τα παιδιά μες στη μέση
της χρονιάς χωρίς να έχει εξασφαλι-
στεί η συνέχεια της εκπαίδευσής
τους. Εμείς λέμε ότι αυτό το καμπ
πρέπει να μείνει, να αναβαθμιστεί
και να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για
τους πρόσφυγες και τους μετανά-
στες απ' όπου γης, αλλά και για ντό-
πιους αστέγους. Όχι στις συνθήκες
που είναι σήμερα, αλλά στο πλαίσιο
ενός στεγαστικού προγράμματος
μέσα στην Αθήνα. Ο δήμος της Αθή-
νας και η πολιτική ηγεσία έχουν άλ-
λα σχέδια βέβαια. Είναι ένα φιλέτο
που το έχουν ήδη παραχωρήσει
στον Παναθηναϊκό. Δυστυχώς τα με-
γαλεπήβολα σχέδιά τους είναι σε
βάρος του λαού αυτής της πόλης.

50 παιδιά έχουν ήδη φύγει. Είναι ένα
μεγάλο χτύπημα στα εκπαιδευτικά
δικαιώματα των παιδιών”.

Στο δημοτικό συμβούλιο που έγινε
το απόγευμα της ίδιας ημέρας ο Πέ-
τρος Κωνσταντίνου τόνισε: “Η γραμ-
μή είναι 'κανένας πρόσφυγας στις
μεγάλες πόλεις' και συμβαδίζει με
τις επιχειρήσεις σκούπα. Με αυτήν
πάτε σε μια προεκλογική εκστρατεία
για να γλείφετε τους ακροδεξιούς
ψηφοφόρους μπας και ανέβει λίγο ο
εκλογικός δείκτης.

Οι συντονιστές εκπαίδευσης και οι
εργαζόμενοι/ες του Ελαιώνα μίλη-
σαν αυτές τις μέρες για τις συνέπει-
ες αυτών των νέων ρατσιστικών
αποκλεισμών. Δεν ξηλώνετε απλά
μια δομή προσφύγων, διαλύετε μια
κοινωνική δομή φροντίδας για χιλιά-

δες ανθρώπους. Αυτό λέγεται ρατσι-
στική εκκένωση.  Η κραυγή των εκ-
παιδευτικών είναι δίκαιη, κανένα παι-
δί έξω από τα σχολεία. Αλλά και κα-
νένας άνθρωπος άστεγος με σπα-
σμένους τους δεσμούς που με κόπο
δημιούργησε. Και δεν τους δημιούρ-
γησε μόνος του, αλλά με ένα προ-
σωπικό του Ελαιώνα που δούλεψε.
Κανένας εργαζόμενος του Ελαιώνα
να μην απολυθεί. Στο Συνέδριο της
ΟΕΝΓΕ ψηφίστηκε ομόφωνα ψήφι-
σμα ενάντια στο κλείσιμο του Ελαι-
ώνα μετά από ομιλία προσφύγισσας
εκπροσώπου”.

Εργαζόμενοι
Οι εργαζόμενοι του Ελαιώνα σε

ανακοίνωσή τους περιέγραψαν τη
σημασία του Ελαιώνα ως πρωτοβάθ-
μιας δομής Υγείας, δομής ψυχοκοι-
νωνικής υποστήριξης, δομής νομικής
στήριξης και δομής στέγασης. “Το
επερχόμενο κλείσιμο της δομής έρ-
χεται να γκρεμίσει κάθε προαναφερ-
θείσα προσπάθεια ένταξης των ατό-
μων και να τα αποκόψει από κάθε δί-
κτυο υποστήριξης που έχουν ανα-
πτύξει... Οι μετακινήσεις αυτές δεν
είναι προσωποποιημένες, δεν αντα-
ποκρίνονται στις ανάγκες κάθε ατό-
μου... αλλά έχουν μαζικό χαρακτήρα
με στόχο την γρήγορη εκκένωση της
Δομής. Παρόλο που χαρακτηρίζον-
ται ως εθελοντικές, πρακτικά τείνουν
να είναι αναγκαστικές, εμπεριέχον-

τας στοιχεία εκφοβισμού”, τονίζουν.
Οι πρόσφυγες/ισσες που ζουν στον
Ελαιώνα “ως επί το πλείστον δεν δια-
θέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα ή
διαθέτουν ληγμένα έγγραφα, και
κατ’ επέκταση ελάχιστη έως μηδαμι-
νή πρόσβαση σε βασικά αγαθά και
υπηρεσίες για την επιβίωση τους,
λόγω -αποκλειστικά- γραφειοκρατι-
κών κωλυμάτων και υποστελέχωσης
αντίστοιχων υπηρεσιών”.

Η ανακοίνωση συνεχίζει: “Η γενικό-
τερη κατεύθυνση στην οποία έχει
στραφεί η ελληνική πολιτεία τα τε-
λευταία χρόνια, προκειμένου να κα-
ταστήσει την Ελλάδα εχθρική και επι-
κίνδυνη απέναντι σε μετανάστες και
πρόσφυγες, είναι εμφανής. Στην
προσπάθεια αυτή, αφενός η επίσημη
πολιτική ακροβατεί στα όρια της νο-
μιμότητας που επιβάλλουν οι διε-
θνείς συμβάσεις -για παράδειγμα η
στέρηση του δικαιώματος του ασύ-
λου από τους ανθρώπους που δεν
έχουν προσέλθει σε κάποιο από τα 6
Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης,
αφετέρου συγκαλύπτει τα εγκλήματα
κατά της ανθρωπότητας (απαγωγές
ανθρώπων, βασανισμούς και επανα-
προωθήσεις/push backs) που δια-
πράττονται από τις ελληνικές αρχές
στα σύνορα της χώρας”. Η ανακοίνω-
ση κλείνει με τα αιτήματα των εργα-
ζόμενων, να μείνει ανοιχτός ο Ελαι-
ώνας και να επιτραπεί σε όσους/ες
έχουν μετακινηθεί να επιστρέψουν,
καθώς και να γίνουν μαζικές προσλή-
ψεις για τη στελέχωσή του.

Αφροδίτη Φράγκου

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για τα ατελεί-
ωτα εγκλήματα της Ελληνικής Αστυνομίας,

του Λιμενικού και της Frontex σε βάρος προ-
σφύγων, με νέες μαρτυρίες για βίαιες επανα-
προωθήσεις να έρχονται στο φως. Μαζί με τις
αποκαλύψεις συνεχίζεται και η προσπάθεια
συγκάλυψης, τόσο από τη μεριά των αρμόδιων
ελλήνων υπουργών όσο και από τη μεριά της
Frontex.

Στις 7 Απρίλη δημοσιοποιήθηκε η έκθεση
της Human Rights Watch, στην οποία αναδει-
κνύονται για μια ακόμη φορά οι πρακτικές της
Ελληνικής Αστυνομίας: συλλαμβάνουν και
απαγάγουν τους πρόσφυγες στα σύνορα,
τους κρατούν σε άτυπα κρατητήρια για ώρες,
τους κλέβουν κινητά, χρήματα και άλλα υπάρ-
χοντα αξίας, τους κακοποιούν και, τέλος, τους
παραδίδουν σε κουκουλοφόρους οι οποίοι
τους στέλνουν πίσω στην Τουρκία. Επιφυλάσ-
σουν αυτή τη συμπεριφορά αδιακρίτως σε άν-
τρες, γυναίκες και παιδιά, ενώ δεν δίνουν σε
κανέναν τη δυνατότητα να κάνει αίτηση ασύ-
λου.

Η αναφορά αυτή βασίστηκε σε συνεντεύ-
ξεις 26 Αφγανών, 23 από τους οποίους επανα-
προωθήθηκαν το διάστημα μεταξύ Σεπτεμβρί-
ου 2021 και Φεβρουαρίου 2022 στα χερσαία
σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία. Οι μαρ-
τυρίες είναι συγκλονιστικές: «Όταν μας συνέ-

λαβαν, μας [έκαναν σωματική έρευνα] και πή-
ραν τα [ρούχα] μας, τα υπάρχοντά μας και τα
κινητά μας τηλέφωνα. Έκαψαν τα ρούχα
μας… εγώ έμεινα μόνο με το εσώρουχο», πε-
ριγράφει ένας πρόσφυγας. Ένας άλλος, που
προσπάθησε να διαφύγει, λέει: «ο αστυνομι-
κός σημάδεψε το κεφάλι μου με ένα όπλο και
μου είπε να κάτσω κάτω αλλιώς θα πυροβο-
λούσε».

Οι μαρτυρίες κάνουν λόγο και για ανήλικα
παιδιά που υπέστησαν τα ίδια βασανιστήρια:
«Υπήρχαν 250 άτομα σε εκείνο το δωμάτιο
που με κρατούσαν και υπήρχαν δύο αγόρια
στην ομάδα μου που ήταν και τα δύο 16 χρο-
νών. Η αστυνομία τούς είπε να βγάλουν τα
ρούχα τους και δεν υπήρξε καμία διαδικασία
για τον προσδιορισμό της ηλικίας τους. Δεν
μας έδωσαν ούτε φαγητό ούτε νερό». Ένας
14χρονος πρόσφυγας περιγράφει: «Πήραν
όλα μας τα ρούχα. Ήμουν γυμνός. Χωρίς ρού-
χα. Συμπεριφέρονται έτσι σε όλους τους μετα-
νάστες. Με χτυπούσαν στο πόδι με ένα
γκλομπ της αστυνομίας. Δεν μπορούσα να
περπατήσω καλά για έναν μήνα».

Εκτός από τους ξυλοδαρμούς, το ξεγύμνω-
μα και την κλοπή των υπαρχόντων τους, οι
πρόσφυγες κατήγγειλαν και εξευτελιστικές
συμπεριφορές: «Για 28 άτομα, μας πέταξαν 4-5
μπισκότα και προσπαθούσαμε να τα πιάσουμε.

Μας κορόιδευαν και γέλαγαν μαζί μας». Επί-
σης, ένας ακόμα πρόσφυγας παρατήρησε:
«Δύο από τους άνδρες ήταν υψηλόβαθμοι
αξιωματικοί επειδή είχαν διακριτικά στα χέρια
τους».

Αναμφισβήτητο
Ανάμεσα στα συμπεράσματα της έρευνας

ήταν ότι η αστυνομία αναθέτει τη βρώμικη
δουλειά της επαναπροώθησης σε άλλους με-
τανάστες, προκειμένου «να θολώσει τα νερά
σε περίπτωση σοβαρής διερεύνησης», όπως
τονίζει η HRW. Και πράγματι η θέση των δυο
υπουργών Θεοδωρικάκου και Μηταράκη προ-
καταβολικά ήταν ότι οι περιγραφές «προδί-
δουν μάλλον συγκρούσεις και ξεκαθάρισμα
λογαριασμών μεταξύ των κυκλωμάτων των λα-
θροδιακινητών»! Όμως η HRW υπογραμμίζει:
«Είναι αναμφισβήτητο ότι η ελληνική κυβέρνη-
ση είναι υπεύθυνη για παράνομες επαναπρο-
ωθήσεις στα σύνορα. Η χρησιμοποίηση τρί-
των, για να φέρνουν σε πέρας αυτές τις παρά-
νομες πράξεις, δεν την απαλλάσσει από καμία
ευθύνη».

Η OLAF («οι αδιάφθοροι της ΕΕ» όπως ονο-
μάζονται) σε δική της έρευνα διαπιστώνει πως
ήταν κοινό μυστικό στο εσωτερικό της Frontex
ότι γίνονται παράνομες επαναπροωθήσεις στα
ελληνικά σύνορα, ενώ κατηγορεί τρία ανώτατα

στελέχη της διοίκησης για μεθοδευμένη συγ-
κάλυψη των καταγγελιών με απόκρυψη στοι-
χείων και αφόρητη πίεση σε υφιστάμενους.
Όπως αναφέρει στο ρεπορτάζ της η ΕφΣυν,
είναι εξαιρετικά πιθανό ανάμεσα στα τρία αυ-
τά στελέχη να περιλαμβάνεται και ο Λετζέρι,
διοικητής της Frontex. Στον Λετζέρι έπλεκε το
εγκώμιο ο Μητσοτάκης, ενώ ο Μηταράκης τον
βράβευσε «για τη σημαντική συμβολή του ορ-
γανισμού στην αντιμετώπιση της μεταναστευ-
τικής κρίσης». Το πόρισμα ζητά να παραπεμ-
φθούν σε πειθαρχικό έλεγχο τα τρία αυτά
ανώτατα στελέχη της Frontex.

Με αφορμή το πόρισμα της έρευνας αυτής,
η ψηφοφορία της Επιτροπής Ελέγχου του
Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου, με 23 ψήφους κατά και μόλις 6 υπέρ, κατέ-
ληξε στην αναστολή της χρηματοδότησης της
Frontex την 1η Απρίλη. Στο μεταξύ στις 29
Μάρτη η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) ανα-
κοίνωσε την ολοκλήρωση της δικής της έρευ-
νας σχετικά με τις καταγγελίες για τις επανα-
προωθήσεις. Με ένα απλό δελτίο τύπου και
χωρίς να δημοσιοποιήσει την έρευνα, δήλωσε
ότι δεν βρέθηκαν στοιχεία (!!) που να επιβεβαι-
ώνουν τις καταγγελίες. 25 οργανώσεις που
δραστηριοποιούνται στο προσφυγικό με ανα-
κοίνωσή τους ζητούν τη δημοσιοποίηση της
έρευνας.

Νο 1517, 13 Απρίλη 2022
εργατικη αλληλεγγυη σελ.15αντιρατσιστικό κίνημα

         

Pushbacks και άλλες φονικές ιστορίες «εθνικής διαφάνειας»

ΕΛΑΙΩΝΑΣ Όχι στις εξώσεις!
11/4, Υπουργείο Μετανάστευσης. Φωτό: Αφροδίτη Φράγκου



ΕΞΑΡΧΕΙΑ • ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4 - καφέ Blue Bear 7.30μμ
Ο ρόλος της Εργατικής Αλληλεγγύης
Ομιλητές: Βασίλης Μυρσινιάς, Παντελής
Παναγιωτακόπουλος• ΤΡΙΤΗ 19/4 - καφέ Blue Bear 7.30μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4
βιβλιοπωλείο Μετεωρίτης, Φωκιώνος
Νέγρη 68, 7.30μμ
Πάλη ενάντια στην τρανσφοβία
Ομιλήτρια: Σοφία Σισμάνη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4
καφέ Μύρτιλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ 7μμ
Ο ρόλος της Εργατικής Αλληλεγγύης
Ομιλητές: Αντώνης Φώσκολος, Βίκυ Βρακά

ΠΑΤΗΣΙΑ• ΠΕΜΠΤΗ 14/4
καφέ Isak, πάρκο Ιακωβάτων 7.30μμ
Στην ίδια μας τη χώρα είναι ο εχθρός
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4
καφέ Isak, πάρκο Ιακωβάτων 7.30μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Μαρία Ρίζου

ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 14/4 - καφέ Κουτσό 7.30μμ
Ο ρόλος της Εργατικής Αλληλεγγύης
Ομιλήτριες: Θεοδώρα Καφίρα, Βίκυ Βρακά

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
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 14/4
καφέ Pastore, μετρό Νέου Κόσμου 8μμ
Λένιν και το δικαίωμα των λαών στην αυτο-
διάθεση 
Ομιλητής: Κοσμάς Ραυτόπουλος• ΠΕΜΠΤΗ 21/4
καφέ Pastore, μετρό Νέου Κόσμου 8μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
ΠΕΜΠΤΗ 14/4 
γρ. δημοτ. σχ. Θησέως 156, 4ος ορ. 7μμ
Στην ίδια μας τη χώρα είναι ο εχθρός
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 14/4
καφέ Σαόρσα, πλ. Αυδή 8μμ
Ολομέτωπη αντίσταση στη ρατσιστική εκ-
στρατεία – Όχι στο κλείσιμο του Ελαιώνα
Ομιλητής: Μάρκος Ζουριδάκης

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4 
στην Αυλή των Πετραλώνων 6.30μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

ΘΗΣΕΙΟ-ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4 Περιβολάκι 7μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΒΥΡΩΝΑΣ• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4
καφέ πλ. Σμύρνης 6, 7.30μμ
Μπολσεβίκοι και Ισλάμ
Ομιλητής: Χρήστος Νοβακόπουλος• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4
καφέ πλ. Σμύρνης 6, 7.30μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΠΑΓΚΡΑΤΙ• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4
Γιουκάλι, πλ. Μεσολογγίου 7.30μμ
Ο ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός μετά την
ακύρωση του Eastmed
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4
Γιουκάλι, πλ. Μεσολογγίου 7.30μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Τάσος Μοσχονάς

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4 - Goody’s 7.30μμ
Πάλη ενάντια στην τρανσφοβία
Ομιλητής: Στέλιος Κοττάκης• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4 - Goody’s 7.30μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Βασιλική Γρηγοράκη

ΕΛΛΗΝΙΚΟ • ΠΕΜΠΤΗ 14/4
καφέ Πλ. Σουρμένων 7.30μμ
Η επαναστατική εφημερίδα
Ομιλήτρια: Πηνελόπη Τρομπέτα• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4
καφέ Πλ. Σουρμένων 7.30μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Αλέκος Κοροβέσης

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ • ΠΕΜΠΤΗ 14/4
καφέ Χόβολη, Κανάρη 30, 7μμ
Η επαναστατική εφημερίδα
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη• ΠΕΜΠΤΗ 21/4
καφέ Χόβολη, Κανάρη 30, 7μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής:  Γιάννης Μπαρούτσας

ΖΩΓΡΑΦΟΥ • ΠΕΜΠΤΗ 14/4
καφέ Σαρδανάπαλος 7.30μμ
Πάλη ενάντια στην τρανσφοβία
Ομιλήτρια: Εύα Ντόκου• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4
καφέ Σαρδανάπαλος 7.30μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Πάνος Γαραντζιώτης

ΙΛΙΣΙΑ • ΠΕΜΠΤΗ 14/4  - Sweet Home 7.30μμ
Ο ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός μετά την
ακύρωση του Eastmed
Ομιλήτρια: Έλλη Πανταζοπούλου• ΠΕΜΠΤΗ 21/4 - Sweet Home 7.30μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΧΑΛΑΝΔΡΙ – ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ – 
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ • ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4
δημαρχείο Αγ.Παρασκευής 7μμ
Πάλη ενάντια στην τρανσφοβία
Ομιλήτρια: Μυρτώ Μαργέλη• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4
δημαρχείο Αγ.Παρασκευής 7μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου 

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4
πλ. Φελέκη, Ελευθερούπολη 7μμ
Πάλη ενάντια στην τρανσφοβία
Ομιλητής: Τζίμης Κυριαζόπουλος

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4
καφέ Σταθμός 8μμ
Πάλη ενάντια στην τρανσφοβία
Ομιλήτρια: Εριέττα Μέγγου

ΜΑΡΟΥΣΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4- πλ. Ηρώων 7.30μμ
Ο ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός μετά την
ακύρωση του Eastmed
Ομιλήτρια: Άννα Αδαμίδη

ΠΕΙΡΑΙΑΣ• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4 - δημαρχείο 7.15μμ
Πάλη ενάντια στην τρανσφοβία
Ομιλητής: Έλις Μουτσέλι• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4 - δημαρχείο 7.15μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Πέγκυ Γαλάκου

ΝΙΚΑΙΑ • ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4
πολυχώρος Μάνος Λοΐζος 7μμ
Μπολσεβίκοι και Ισλάμ
Ομιλήτρια: Πηνελόπη Κουτσουδάκη• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4
πολυχώρος Μάνος Λοΐζος 7μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Παρή Κουτσουδάκη

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

ΙΛΙΟΝ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4 - φούρνος Leo Kon, 
πλ. Αγ.Αναργύρων 7.30μμ
«Στην ίδια μας τη χώρα είναι ο εχθρός»
Ομιλητής: Γιάννης Μανωλάτος

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4 - καφέ Ακρόλιθος 7.30μμ
Στην ίδια μας τη χώρα είναι ο εχθρός
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ • ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4
στέκι Αριστερής Κίνησης 7μμ
Ο ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός μετά την
ακύρωση του Eastmed
Ομιλήτρια: Μαρία Καστελιώτη• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4
στέκι Αριστερής Κίνησης 7μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης

ΑΙΓΑΛΕΩ • ΠΕΜΠΤΗ 14/4 - Μέρες Ραδιοφώνου 8μμ
Μπολσεβίκοι και Ισλάμ
Ομιλήτρια: Μαρία Αμπελιώτη• ΠΕΜΠΤΗ 21/4 - Μέρες Ραδιοφώνου 8μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΓΙΑΝΝΕΝΑ• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4
Πυρσινέλλα 1, 4ος ορ. 7μμ
Πάλη ενάντια στην τρανσφοβία
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλλου• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4
Πυρσινέλλα 1, 4ος ορ. 7μμ

Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ • ΠΕΜΠΤΗ 14/4 – πάρκο 626, 7.30μμ
Λένιν: Κράτος και επανάσταση
Ομιλητής: Μάνος Χατζηανέστης• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4 – πάρκο 626, 7.30μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Αγγέλα Χαραλαμπάκη

ΠΑΤΡΑ 
ΠΕΜΠΤΗ 14/4 - καφέ Νέον, 
Τριών Ναυάρχων και Μαίζονος 6.30μμ
Στην ίδια μας τη χώρα είναι ο εχθρός
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας

ΧΑΝΙΑ • ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4
ΚΑΠΗ παλιάς πόλης 7.30μμ
Ιμπεριαλισμός, ανώτατο στάδιο του καπι-
ταλισμού
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4
ΚΑΠΗ παλιάς πόλης 7.30μμ
Πάλη ενάντια στην τρανσφοβία
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

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

Θεσσαλονίκη

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ 
ΠΕΜΠΤΗ 14/4 - καφέ Ποέτα 8μμ
«Στην ίδια μας τη χώρα είναι ο εχθρός»
Ομιλήτρια: Κατερίνα Τσαλταμπάση

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 
ΠΕΜΠΤΗ 14/4 - καφέ Διώροφον 6μμ
Πάλη ενάντια στην τρανσφοβία
Ομιλήτρια: Έλλη Γώγου

ΤΟΥΜΠΑ 
ΠΕΜΠΤΗ 14/4 - καφέ Κονάκι 7.30μμ
Μπολσεβίκοι και Ισλάμ
Ομιλητής: Νίκος Κοκκίνης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΠΕΜΠΤΗ 14/4 - καφέ Ζωή 7.30μμ
Μπολσεβίκοι και Ισλάμ
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΚΑΜΑΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 14/4 - καφέ Baraka 9μμ
Πάλη ενάντια στην τρανσφοβία
Ομιλήτρια: Ιωάννα Κατλαμούση
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TΕΤΑΡΤΗ 13/4
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/4
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
Πλ. Μερκούρη 6.30μμ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 
Πλ. Ελευθερίας 6.30μμ

ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 7μμ

ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου και Βεΐκου 7μμ

Ν. ΣΜΥΡΝΗ  Πλατεία ΑΒ 7μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΜΑΡΑ Σβώλου με Γούναρη 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 16/4
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

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
Ματζαγριωτάκη και Θησέως 12μ

Ν.ΚΟΣΜΟΣ 
Λαϊκή 12.30μμ

Κ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
ΗΣΑΠ Σκλαβενίτης 12μ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 
ΑΒ Πλατεία Εθν. Αντίστασης 11.30πμ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν  11.30πμ

ΠΑΓΚΡΑΤΙ Πλ. Βαρνάβα 12μ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 11.30πμ

ΒΥΡΩΝΑΣ Δημοτική Αγορά 12μ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
Μουσείο ΕΑΜ Πεζόδρομος 12μ

ΙΛΙΟΝ 
Βιολογική Λαϊκή Πάρκο Τρίτση 12μ

ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 12μ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
Τζάντε Πετρουπόλεως 12μ

Ν. ΙΩΝΙΑ  Λεωφ. Ηρακλείου Οργανι-
σμός Νεότητας  12μ

ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 12μ

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Πλατεία Εβερεστ 12μ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ Πλατεία Δούρου 2μμ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος με Καραΐσκου 12μ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Πλ Λαού 2μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ Αγαλμα Λαμπράκη 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
με την
εργατική αλληλεγγύη
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ΙΛΙΟΝ
ΤΡΙΤΗ 19/4 πολιτιστικό κέντρο Μελίνα Μερ-
κούρη, Αγ. Φανουρίου 99, 7μμ
Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ

ΚΥΨΕΛΗ
ΤΡΙΤΗ 19/4 θεατράκι 6.30μμ
Ομιλητής: Δημήτρης Δασκαλάκης, Εργατική
Αλληλεγγύη

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4 ΚΕΠ 7.30μμ
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης, συγγραφέας
του βιβλίου «Ουκρανία, σταυροδρόμι ιμπερια-
λιστικών ανταγωνισμών»

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΓΚΥΖΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4 καφέ Μυρτίλο 7μμ
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας, Εργατική Αλλη-
λεγγύη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4  ΕΔΟΘ, Πρ. Κορομηλά 51, 
4ος ορ. 7μμ
Ομιλητής: Μπάμπης Κουρουνδής, διδάκτο-
ρας Νομικής ΑΠΘ, τέως μέλος ΔΣ ΔΣΘ,
Παύλος Νεράντζης, δημοσιογράφος

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/4 πλ. Βαρνάβα 7μμ
Ομιλητές: Λέανδρος Μπόλαρης, συγγραφέας
του βιβλίου «Ουκρανία, σταυροδρόμι ιμπερια-
λιστικών ανταγωνισμών», Χρίστος Τουλιάτος,
δημοτικός σύμβουλος Ζωγράφου

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/4 Μετρό Αιγάλεω 7μμ
Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας, διευθυντής
Εργατικής Αλληλεγγύης

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/4 Σύλλογος Ιμβρίων, Ελ. Βενιζέ-
λου 80, 7.30μμ
Ομιλητές: Πάνος Κατσαχνιάς, δημοσιογρά-
φος, Νίκος Βαφέας, πανεπιστημιακός

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 28/4 πλ. Εξαρχείων 6.30μμ
Ομιλητής: Πέτρος Κωνσταντίνου, δημοτικός
σύμβουλος Ανταρσία στις Γειτονιές της Αθή-
νας, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ

ΝΙΚΑΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 28/4 πολιτιστικός πολυχώρος
Μάνος Λοΐζος, Θηβών 245, 7μμ
Ομιλητές: Θωμάς Σίδερης, δημοσιογράφος
και δημιουργός ντοκιμαντέρ, Λέανδρος Μπό-
λαρης, συγγραφέας του βιβλίου «Ουκρανία,
σταυροδρόμι ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών»

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 28/4 Πλ. Σουρμένων 7μμ
Ομιλητές: Δημήτρης Δασκαλάκης, Εργατική
Αλληλεγγύη, Νίκος Στραβελάκης, πανεπιστη-
μιακός

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 28/4 κεντρική πλατεία 7.30μμ
Ομιλητής: Κώστας Πίττας, Μαρξιστικό Βιβλιο-
πωλείο

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 28/4 στην Αυλή των Πετραλώνων
6.30μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου, περιοδικό Σοσια-
λισμός από τα Κάτω

ΧΑΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 28/4 πάρκο Ειρήνης και Φιλίας 6μμ

ΠΑΤΗΣΙΑ-ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/4 πάρκο Ιακωβάτων 
Ομιλήτρια: Έλλη Πανταζοπούλου, Πρωτοβου-
λία «Στη φυλακή οι δολοφόνοι της Zackie-
Oh»

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/4 7μμ
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη, Συντονισμός Εργατι-
κής Αντίστασης

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/4 
αιθ. Β’ δημοτικής κοινότητας, Δραγάτση 1,
7μμ
Ομιλητές: Θανάσης Διαβολάκης, δημοτικός
σύμβουλος με την Ανταρσία στο Λιμάνι,
Τάσος Αναστασιάδης, Συντονισμός Εργατι-
κής Αντίστασης

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 5/5, αίθ. ΕΒΕ, Αράτου 21, 
πλ. Εθν. Αντίστασης (Όλγας) 7μμ

Tον σοσιαλισμό, μέσα από την ανεξάρτητη δράση 
της εργατικής τάξης
Ο καπιταλισμός δεν παίρνει διορθώσεις. Πρέπει να ανατραπεί
με την εργατική δράση. Δεν υπάρχει κοινοβουλευτικός δρό-
μος προς μια τέτοια αλλαγή. Το κοινοβούλιο, ο στρατός, η
αστυνομία, η δικαιοσύνη, όλο το αστικό κράτος λειτουργεί για
να προστατεύσει τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης.
Οι εργάτες δημιουργούν όλο τον πλούτο μέσα στον καπιταλι-
σμό. Μια νέα κοινωνία απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση, ο
σοσιαλισμός, μπορεί να δημιουργηθεί μόνο όταν οι εργάτες
πάρουν συλλογικά στα χέρια τους τον έλεγχο όλου του κοινω-
νικού πλούτου και προγραμματίσουν την παραγωγή και την
διανομή σύμφωνα με τις ανθρώπινες ανάγκες.

Tον διεθνισμό
Στην παγκόσμια οικονομία κυριαρχούν οι μεγάλες πολυεθνι-
κές. Μόνο εάν παλέψουμε όλοι μαζί σε παγκόσμιο επίπεδο,
μπορούμε να σταματήσουμε τους πλούσιους και δυνατούς
που κυριαρχούν πάνω στον πλανήτη.
Η πάλη για τον σοσιαλισμό μπορεί να πετύχει μόνο εάν είναι
παγκόσμια. 
Αυτό δείχνει και η εμπειρία της Ρωσίας όπου ακόμα και μια νι-
κηφόρα αλλά απομονωμένη επανάσταση όπως ο Οκτώβρης
του ’17 ηττήθηκε κάτω από την πίεση της παγκόσμιας αγο-
ράς. Αυτό άνοιξε τον δρόμο για την επικράτηση του Στάλιν και
την μετατροπή της Ρωσίας σε κρατικό καπιταλισμό. Του ίδιου
τύπου καθεστώτα δημιουργήθηκαν αργότερα στην Ανατολική
Ευρώπη και την Κίνα.

Ενάντια στον ρατσισμό, 
τον ιμπεριαλισμό και την καταπίεση
Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε προσπάθεια που έχει στό-
χο την διαίρεση της εργατικής τάξης. Είμαστε αντίθετοι σε μια
Ελλάδα – φρούριο, κομμάτι μιας Ε.Ε – φρούριο, που καταδι-
κάζει πρόσφυγες και μετανάστες να πεθαίνουν στα σύνορά
της και να αντιμετωπίζουν ρατσιστικές διακρίσεις αν καταφέ-
ρουν να τα περάσουν. 
Υποστηρίζουμε το δικαίωμα όλων των ανθρώπων, ανεξάρτητα
από χρώμα, φυλή και φύλο καθώς και όλους τους καταπιεσμέ-
νους να οργανώνουν την αντίστασή τους. Υποστηρίζουμε όλα
τα αυθεντικά εθνικοαπελευθερωτικά 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
καταστρέφει τον πλανήτη μέσα από το κυ-
νήγι του κέρδους και τους ανταγωνισμούς.

Το επαναστατικό κόμμα
Αυτοί που μας κυβερνάνε είναι δυνατοί για-
τί είναι οργανωμένοι, γιατί ελέγχουν τον
πλούτο, τα ΜΜΕ, τα δικαστήρια και τον
στρατό. Για να συγκρουστεί μ’ αυτή την
δύναμη, η εργατική τάξη χρειάζεται να εί-
ναι κι αυτή οργανωμένη. Το Σοσιαλιστικό
Εργατικό Κόμμα, έχει σαν στόχο να φέρει
τους ακτιβιστές του κινήματος μαζί με την
εργατική τάξη. Το επαναστατικό κόμμα εί-
ναι αναγκαίο για να δυναμώσει το κίνημα,
να οργανώσει τον κόσμο μέσα σ’ αυτό και
να βοηθήσει να αναπτυχθούν εκείνες οι
ιδέες και εκείνες οι στρατηγικές που θα
μπορέσουν ν’ ανατρέψουν συνολικά τον
καπιταλισμό. 

Πα λεύ ου με για

ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ 
ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ 
ΚΟΜ ΜΑ

Εκδηλώσεις: «10 απαντήσεις 
για τον πόλεμο στην Ουκρανία»

«ΟΕλληνισμός, άλλωστε, ξέρει καλά από επιθέσεις και
απειλές, ζώντας από καιρό τον ακρωτηριασμό της

Κύπρου. Δεν θα μπορούσε, συνεπώς, να μην αντισταθεί στο
μακελειό στην Ουκρανία, που δεν το επέλεξε ο πολιτισμέ-
νος κόσμος». Αυτά δήλωσε ο Κ. Μητσοτάκης στην Βουλή λί-

γο μετά την ομιλία του προ-
έδρου της Ουκρανίας Ζελέν-
σκι. 

To απόγευμα της ίδιας μέ-
ρας, λίγο μετά την ομιλία του
Ζελένσκι στους ελληνοκύπρι-
ους βουλευτές η πρόεδρος
της Βουλής Δημητρίου, πήρε
τον λόγο για να μιλήσει επειδή
δεν υπήρξε καμία τοποθέτηση
«επί του θέματος της τουρκι-
κής κατοχής από τον πρόεδρο
Ζελένσκι». Αλλά χωρίς να πά-
ρει ποτέ απάντηση γιατί η σύν-
δεση του Ζελένσκι διακόπηκε
λόγω «τεχνικού προβλήματος».
Αργότερα (και ελλείψει οποι-
ασδήποτε επίσημης ανακοίνω-
σης από τον Ζελένσκι) «διπλω-
ματικές πηγές στο Κίεβο ση-
μείωναν πως η Ουκρανία έχει
στηρίξει και υιοθετήσει όλα τα
ψηφίσματα του ΟΗΕ για το Κυ-

πριακό και, ως εκ τούτου, δεν τίθεται θέμα μη αναγνώρισης
των όσων έχει βιώσει η Κύπρος».

O Ζελένσκι έχει πετύχει πολλά «αυτογκόλ» στις ομιλίες
του. Στην Ιαπωνία, π.χ. μίλησε για τον πυρηνικό όλεθρο της
Φουκοσίμα, «ξεχνώντας» τις αμερικανικές ατομικές βόμβες
στην Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, ενώ στο Ισραήλ παραλλή-
λισε τις ωμότητες του ρωσικού στρατού με το Ολοκαύτωμα. 

Αλλά η εμμονή των κυβερνήσεων της Ελλάδας και της Κύ-
πρου να ταυτίσουν την Ρωσία με την Τουρκία στον ρόλο του
«κακού» τι ακριβώς εξυπηρετούν; Σίγουρα δεν πιστεύουν,
στα σοβαρά, ότι μπορούν να πείσουν τον Ζελένσκι να ανοί-
ξει μέτωπο στην Τουρκία με την οποία η Ουκρανία διατηρεί
καλές σχέσεις σε βαθμό που να την εμπιστεύεται στον ρόλο
του διαμεσολαβητή. 

Στην πραγματικότητα, οι αντιτουρκικές κορώνες αποτε-
λούν προπέτασμα καπνού για εσωτερική κατανάλωση. Ο
Μητσοτάκης, ο Αναστασιάδης και ο Ερντογάν συνεργάζον-
ται με την πολεμική εκστρατεία του ΝΑΤΟ, αλλά ταυτόχρο-
να διεκδικούν ανταγωνιστικά ανταλλάγματα ο καθένας σαν
ανταμοιβή για τη συμμετοχή τους σε αυτόν τον πόλεμο. Ο
αντιδραστικός ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός έχει αλλάξει
φάση (τώρα βρίσκεται στη λεγόμενη «θετική ατζέντα» για
χάρη της Νατοϊκής συνεργασίας) αλλά δεν έχει σταματήσει.

Τα αυτιά του «πατριωτικού ακροατήριου» δυστυχώς
έσπευσε να χαϊδέψει και ο Τσίπρας που καλωσόρισε τον Ζε-
λένσκι ζητώντας του προκαταβολικά να «δώσει και ένα μή-
νυμα για την ευρωπαϊκή χώρα που εδώ και 48 χρόνια βιώνει
την τουρκική εισβολή και κατοχή».

Υποκριτικές κραυγές για την Κύπρο
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Ενάντια στο σύστημα της φτώχειας και του πολέμου

Ένα δυνατό όπλο
ενάντια στον πόλεμο
1. Είναι το ΝΑΤΟ «αμυντική συμμαχία»;  
2. Είναι η ΕΕ διαφορετική;  
3. Γιατί ξεκίνησε τον πόλεμο ο Πούτιν; 
4. Οι κυρώσεις φέρνουν πιο κοντά το τέλος του πολέμου; 
5. Γιατί μιλάμε για ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς; 
6. Είναι η Ουκρανία ναζιστική; 
7. Τί έγινε το 2014 στο Μαϊντάν; 
8. Μπορούν να ενωθούν οι εργάτες/τριες της Ουκρανίας; 
9. Τι σχέση έχει ο πόλεμος με την ακρίβεια και την κρίση; 
10. Ποια είναι η ελληνική εμπλοκή;  
11. Πώς πολεμάμε τον πόλεμο; 
Ανακοίνωση της Διεθνιστικής Σοσιαλιστικής Τάσης για τον
πόλεμο στην Ουκρανία 
Πώς παλεύουμε τον πόλεμο 

Φειδίου 14 πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ • τηλ. 2105247584

Θα τα βρείτε στο

www.marxistiko.gr
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Ανοιξιάτικο παζάρι το 
Σάββατο 16 Απρίλη 11πμ-6μμ 
στο Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο  
με εκπτώσεις έως και 30% 
σε όλες τις εκδόσεις μας!

Ηκρίση στην ψυχική υγεία έχει
αναδειχθεί σε ένα από τα κύρια
«δημόσια ζητήματα» του 21ου

αιώνα. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Ορ-
γανισμό Υγείας (ΠΟΥ), η κατάθλιψη
αυτή τη στιγμή επηρεάζει 350 εκατομ-
μύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Η παν-
δημία του Covid-19 ήρθε να πλήξει κοι-
νωνίες ήδη ψυχοκοινωνικά και οικονο-
μικά επιβαρυμένες, μετά από περισσό-
τερα από δέκα χρόνια οικονομικής κρί-
σης, περικοπών και διάλυσης κοινωνι-
κών υπηρεσιών. Η απάντηση ενάντια
σε αυτές τις επιθέσεις έρχεται από
τους συλλογικούς αγώνες για περισσό-
τερες και καλύτερες υπηρεσίες υγείας.
Όμως ταυτόχρονα ανοίγει και η συζή-
τηση για την ίδια την ψυχική υγεία συ-
νολικά μέσα στον καπιταλισμό. 

Η έκδοση του βιβλίου του Iain Fer-
guson «Μαρξισμός, Πολιτική και Ψυχι-
κή Δυσφορία» από το Μαρξιστικό Βι-
βλιοπωλείο είναι μια σημαντική συμ-
βολή και εμβάθυνση σε αυτή τη συζή-
τηση, προβάλλοντας και τις εναλλα-
κτικές λύσεις από τη σκοπιά του μαρ-
ξισμού. 

Όπως γράφει στο προλογικό σημεί-
ωμά της για το βιβλίο η Δήμητρα-Δώ-
ρα Τελώνη, επίκουρη καθηγήτρια στο
ΠΑΔΑ, που έκανε την επιστημονική
επιμέλεια: 

«Το ζήτημα της υπεράσπισης των
δομών ψυχικής υγείας και η αποφυγή περαι-
τέρω περικοπών αποτελεί ένα από κεντρικά
θέματα που πραγματεύεται το βιβλίο του Iain,
με έμφαση στην συλλογική διεκδίκηση και τις
απαραίτητες συμμαχίες μεταξύ επαγγελμα-
τιών, φροντιστών/τριών, ανθρώπων με προ-
βλήματα ψυχικής υγείας και κινημάτων. 

Ο Iain Ferguson όμως δεν μένει σε αυτό,
αλλά καταφέρνει αριστοτεχνικά να συζητήσει
αρκετά θέματα σ’ ένα κείμενο που ρέει. Κατ’
αρχήν, θέτει το ζήτημα της ψυχικής υγείας
βάσει της μαρξιστικής θεώρησης, συζητά κρι-
τικά το βιοϊατρικό μοντέλο της ψυχικής υγεί-
ας, μιλά για το κίνημα της αντιψυχιατρικής,
παρατηρεί την αυξητική τάση της ψυχικής δυ-
σφορίας και των προβλημάτων ψυχικής υγεί-
ας στις καπιταλιστικές κοινωνίες, συνδέει
τους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες
όπως η φτώχεια και η καταπίεση με τα προ-
βλήματα ψυχικής υγείας, δίνει έμφαση στην
έλλειψη ελέγχου που έχουμε οι άνθρωποι
επάνω στις ζωές μας στον καπιταλισμό ανα-
λύοντας την έννοια της αλλοτρίωσης, θέτει
ερωτήματα για τα αίτια της ψυχικής δυσφο-
ρίας, ανατρέχει ιστορικά στη συμβολή του
Φρόιντ, αμφισβητεί τα κυρίαρχα αφηγήματα
περί των αιτιών των προβλημάτων ψυχικής
υγείας και ψυχικής δυσφορίας, αποπειράται
τη συζήτηση για ένα κοινωνικό μοντέλο στην
ψυχική υγεία, φέρνει σε πρώτο πλάνο τη συμ-
βολή των κινημάτων και του νέου ‘παραδείγ-
ματος’ στην ψυχική υγεία και καταφέρνει να
δώσει ξεκάθαρα μηνύματα για το ‘εδώ και τώ-
ρα’ της δράσης μας, προς την υπεράσπιση
των δομών ψυχικής υγείας αλλά και την,
όπως αναφέρει ο ίδιος, ‘προώθηση εναλλα-
κτικών θεωρήσεων για το είδος των δομών

ψυχικής υγείας που χρειαζόμαστε’».
O Iain Ferguson είναι Επίτιμος Καθηγητής

Κοινωνικής Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτι-
κής στο University of the West of Scotland,
συνιδρυτής του Social Work Action Network
και συγγραφέας πολλών βιβλίων. Είναι ένας
από τους εκδότες του περιοδικού Critical and
Radical Social Work και μέλος του Socialist
Workers Party στη Βρετανία και της συντακτι-
κής επιτροπής του περιοδικού International
Socialism.

Εξάπλωση
«Το κεντρικό επιχείρημα αυτού του βιβλίου,

απλά διατυπωμένο», γράφει ο Ferguson, «εί-
ναι ότι το πολιτικοοικονομικό σύστημα στο
οποίο ζούμε, ο καπιταλισμός, είναι υπεύθυνο
για τη γιγαντιαία εξάπλωση και σοβαρότητα
των προβλημάτων ψυχικής υγείας που συναν-
τώνται σήμερα στον κόσμο μας».

Αυτή τη σχέση ανάμεσα στον καπιταλισμό
και την κρίση στην ψυχική υγεία σήμερα εξε-
τάζει αναλυτικά ο συγγραφέας στο πρώτο κε-
φάλαιο του βιβλίου. Στο δεύτερο κεφάλαιο με
τίτλο ‘Τελικά, είναι όλα ζήτημα του εγκεφά-
λου;’ διερευνά τους τρόπους με τους οποί-
ους οι ιδέες γύρω από την τρέλα και το ίδιο
το βίωμα της τρέλας, έχουν εξελιχθεί μέσα
στην ιστορία και έχουν διαμορφωθεί από τις
εκάστοτε ταξικές σχέσεις. Συγκεκριμένα, το
επίκεντρο του κεφαλαίου είναι η ιστορική
αναδρομή και η κριτική αποτίμηση αυτού που
σήμερα ονομάζουμε ιατρικό ή βιοϊατρικό μον-
τέλο της ψυχικής υγείας. 

Στο κεφάλαιο 3 αξιολογεί το βαθμό στον
οποίο οι θεωρίες του Φρόιντ και των διαδό-
χων του, είναι χρήσιμες στην κατανόηση του

τρόπου με τον οποίο διαμορφώνεται η
προσωπικότητα ενός ατόμου μέσα
στον καπιταλισμό. Περιγράφει επίσης
τη σχέση μαρξισμού και ψυχανάλυ-
σης, μέσα από την αντιμετώπιση που
είχαν μπολσεβίκοι, όπως ο Τρότσκι,
απέναντι στις ιδέες του Φρόιντ ή τις
απόπειρες συγκερασμού τους στη
Γερμανία της Βαϊμάρης τη δεκαετία
του 1920. Στο επόμενο κεφάλαιο σκια-
γραφούνται και συζητούνται κριτικά οι
ιδέες του κινήματος της «αντιψυχια-
τρικής» που εμφανίστηκαν σε διάφο-
ρες χώρες τις δεκαετίες του 1960 και
1970, επικεντρώνοντας ειδικότερα
στο έργο του Σκωτσέζου ψυχιάτρου
Ρ. Ντ. Λενγκ.

Στη συνέχεια ο Ferguson ασχολείται
με την περίοδο από την αρχή του 21ου
αιώνα που καταγράφει την εμφάνιση
νέων ριζοσπαστικών ρευμάτων τα
οποία προσπαθούν να υπερβούν κά-
ποιες από τις αδυναμίες και τα όρια
του προηγούμενου κινήματος της αντι-
ψυχιατρικής, ενώ ταυτόχρονα μοιρά-
ζονται με αυτό μέρος της κριτικής του
πάνω στο βιοϊατρικό μοντέλο. Επιπλέ-
ον, αναφέρεται και σε μία από τις ση-
μαντικότερες εξελίξεις στην ιστορία
της ψυχικής υγείας: την ανάπτυξη ενός
κοινωνικού κινήματος νυν και πρώην
εξυπηρετούμενων ατόμων των δομών
του συστήματος ψυχικής υγείας.

Το τελευταίο κεφάλαιο προσπαθεί
να ενώσει το νήμα των επιχειρημάτων που
παρουσιάζονται στο υπόλοιπο βιβλίο σε μία
σφαιρική μαρξιστική ανάλυση της ψυχικής
υγείας και ψυχικής δυσφορίας, με κεντρικό
άξονα τη θεωρία του Μαρξ για την αλλοτρίω-
ση. Ερευνά τους τρόπους με τους οποίους η
απώλεια της δύναμης και του ελέγχου των
ανθρώπων πάνω στις ζωές τους που συνεπά-
γεται ο καπιταλισμός, επηρεάζει τόσο την ψυ-
χολογία τους όσο και τις σχέσεις τους με
τους άλλους ανθρώπους. Ο Ferguson αναζη-
τά το είδος των παροχών και υπηρεσιών ψυχι-
κής υγείας για τις οποίες πρέπει να παλέψουν
τα κινήματα και τα εργατικά συνδικάτα στο
εδώ και τώρα, αλλά, καταλήγοντας, δηλώνει
ότι πρέπει να αγωνιστούμε «για έναν κόσμο
που δεν υποτάσσεται στις ανάγκες του κέρ-
δους αλλά βασίζεται στην ικανοποίηση των
ανθρώπινων αναγκών –υλικών, κοινωνικών και
συναισθηματικών– όπου οι απλοί άνθρωποι
θα χαίρουν δύναμης και ελέγχου πάνω στην
ίδια τους τη ζωή και συνεπακόλουθα μιας κα-
λής ψυχικής υγείας».

Αξίζει καθένας και καθεμιά να διαβάσουμε
αυτό το βιβλίο (που στα υπέρ του συγκαταλέ-
γονται η πολύ καλή μετάφραση της Μυρτώς
Μαργέλη και η επιστημονική επιμέλεια της
Δήμητρας-Δώρας Τελώνη). Ανοίγει μια συζή-
τηση που είναι απαραίτητη στο εργατικό κίνη-
μα και την αριστερά, τη βαθαίνει, γίνεται ερ-
γαλείο στην πάλη μας, όχι μόνο για περισσό-
τερες και καλύτερες υπηρεσίες υγείας, αλλά
και ενάντια σε ένα σύστημα που δίπλα στη
φτώχεια, τον πόλεμο, τον ρατσισμό, τον σεξι-
σμό, απλώνει παντού την ψυχική δυσφορία.

Κώστας Πίττας

Καπιταλισμός και Ψυχική Υγεία



Ένας νεοφιλελεύθερος και
μια φασίστρια θα βρεθούν
αντιμέτωποι για τη διεκδίκη-

ση της Γαλλικής Προεδρίας μετά
τον πρώτο γύρο των εκλογών την
Κυριακή που πέρασε. Με το σύνολο
σχεδόν των ψήφων να έχει καταμε-
τρηθεί, ο Εμανουέλ Μακρόν προ-
ηγούταν με 27.6% και η Μαρί Λεπέν
ακολουθούσε με 23.4%.

Ο αριστερός υποψήφιος Ζαν Λικ
Μελανσόν ήταν στο 22%, ένα καλύ-
τερο αποτέλεσμα συγκριτικά με το
2017. Μιλώντας αμέσως μετά τη δη-
μοσίευση των exit polls, ο Μελανσόν
δήλωσε ότι το αποτέλεσμα ήταν
«απογοητευτικό κυρίως λόγω των
πραγμάτων που μπορούσαν να
έχουν γίνει και δεν θα γίνουν». «Τώ-
ρα βρισκόμαστε σε μια έκτακτη κοι-
νωνική, πολιτική και περιβαλλοντική
ανάγκη», είπε. «Δεν έχει προκληθεί
από εμάς αλλά από αυτό το σύστημα
που σε κάνει να διαλέγεις το μικρό-
τερο κακό. Ο καθένας σας έχει να
αντιμετωπίσει αυτή την τρομερή επι-
λογή. Η κ.Λεπέν δεν πρέπει να λάβει
ούτε μια ψήφο. Η μάχη συνεχίζεται».

Το αποτέλεσμα της Λεπέν είναι
δυο μονάδες μεγαλύτερο από το
2017, παρά το γεγονός ότι ο Έρικ
Ζεμούρ –ένας ακραίος ισλαμόφο-
βος– πήρε 7%.

Οι φασίστες μεγαλώνουν εδώ και
20 χρόνια στη Γαλλία. Αλλά η τελευ-
ταία άνοδος της Λεπέν είναι αποτέ-
λεσμα της διακυβέρνησης του Μα-
κρόν υπέρ των πλουσίων. 

Η επίθεση του Μακρόν στις συν-
τάξεις και στο δικαίωμα στη διαμαρ-
τυρία, η καταστολή ενάντια στο κί-
νημα των Κίτρινων Γιλέκων, η κάλυ-
ψη σε μπάτσους δολοφόνους και η
αποτυχίες στη διαχείριση της παν-

δημίας, βοήθησαν τη Λεπέν. Η Λε-
πέν κατάφερε να υποκρίνεται τη φί-
λη των απλών ανθρώπων, επειδή ο
Μακρόν είναι τόσο μακριά τους, τό-
σο φιλικός προς τα αφεντικά. Την
τελευταία εβδομάδα η Λεπέν χρησι-
μοποίησε αποτελεσματικά το ζήτη-
μα της ακρίβειας για να χτυπήσει το
Μακρόν. 

Αλλά το βασικό της σπρώξιμο
ήταν ο βάρβαρος ρατσισμός. Η Λε-

πέν θέλει να απαγορεύσει τη δημό-
σια χρήση της μουσουλμανικής μαν-
τίλας και να αποκλείσει τους μετα-
νάστες από την πρόσβαση στην
Υγεία και την κατοικία. Και πρόθεσή
της είναι να ξαναγράψει το σύνταγ-
μα για να σκληρύνει τα σύνορα της
Γαλλίας. Θέλει επίσης να βάλει ένα
τέλος στην απόκτηση ιθαγένειας για
τα παιδιά των μεταναστών που γεν-
νιούνται στη Γαλλία. 

Ο Έρικ Ζεμούρ, που υποστηρίζει
τη σκανδαλώδη θεωρία της «μεγά-
λης αντικατάστασης» σύμφωνα με
την οποία οι Μουσουλμάνοι μετανά-
στες θα ξεπεράσουν τους λευκούς
ευρωπαίους κατοίκους, τώρα δίνει
τη στήριξή του στη Λεπέν. 

Το Κομμουνιστικό Κόμμα –που
πήρε 2.3%- και το Πράσινο Κόμμα -
που πήρε 4.6%- κάλεσαν άμεσα σε
ψήφο στο Μακρόν, με το που δημο-

σιεύτηκαν τα exit polls. Αλλά εκα-
τομμύρια διαφωνούν μαζί τους.

Τα παραδοσιακά κόμματα, το δε-
ξιό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και το
Σοσιαλιστικό Κόμμα συνετρίβησαν.
Από το 1958 μέχρι το 2017 αυτά τα
κόμματα εναλλάσονταν στην προ-
εδρεία. Και γενικά ήταν τα δυο κόμ-
ματα που βρίσκονταν αντιμέτωπα το
ένα με το άλλο. Αλλά το 2017 κανέ-
να από τα δύο δεν πέρασε στο δεύ-
τερο γύρο και πήραν μόλις 27%
αθροιστικά. Αυτή τη φορά η συντη-
ρητική Βαλερί Πεκρές πήρε 4.8%
και η Ανν Ινταλγκό του Σοσιαλιστι-
κού Κόμματος πήρε μόλις 1.7%.
Πρόκειται για μια βαθιά κρίση και
για τα δυο κόμματα.

Οι υποψήφιοι της επανάστατικής
αριστεράς, του NPA και της Lutte
Ouvriere, πήραν λίγο κάτω από 1% ο
καθένας/μία. Και πάλι αυτό ισοδυνα-
μεί με σχεδόν ένα εκατομμύριο ψή-
φους. Ο υποψήφιος του NPA, Φιλίπ
Πουτού δήλωσε: «θα χρειαστεί να
συζητήσουμε για να χτίσουμε μαζί
τις κινητοποιήσεις ενάντια στις επι-
θέσεις που θα αρχίσουν να παίρ-
νουν μορφή, αλλά και για να χτίσου-
με ένα πολιτικό όργανο –ένα κόμμα
όλων των εκμεταλλευόμενων και
των καταπιεσμένων». 

Οι Γάλλοι εργάτες έχουν κατέβει
σε πολύ δυναμικές απεργίες τα τε-
λευταία πέντε χρόνια. Είδαμε μεγά-
λες διαδηλώσεις από το κίνημα
Black Lives Matter κι έχουν ξεδιπλω-
θεί κινήματα ενάντια στην αστυνομι-
κή βαρβαρότητα. Τα κινήματα και οι
αγώνες από τα κάτω είναι η πραγ-
ματική ελπίδα για το μέλλον.

(από την εφημερίδα 
Socialist Worker)

ΔΙΕΘΝΗ εργατικη αλληλεγγυη 

ΓΑΛΛΙΑ “Ούτε μια ψήφο στη Λεπέν”

Μια σειρά ακτιβιστές της Αριστεράς από
την Κούβα αλλά και διεθνώς εκφράζουν

την αλληλεγγύη τους στους διαδηλωτές του
περσινού Ιούλη που διώκονται. Όπως τονί-
ζουν στο κείμενο που υπογράφουν:

«Κατά τη διάρκεια των κοινωνικών διαμαρ-
τυριών τον Ιούλιο του 2021, των μεγαλύτε-
ρων από το 1959, υπήρξαν περιπτώσεις βί-
αιης συμπεριφοράς και σωματικής αντιπα-
ράθεσης και από τις δύο πλευρές, τόσο από
τις αστυνομικές δυνάμεις και τις φιλοκυβερ-
νητικές ομάδες όσο και από ορισμένες ομά-
δες διαδηλωτών. Ενώ οι τελευταίοι έρχονται
αντιμέτωποι με ποινές και τιμωρίες, και μάλι-
στα δυσανάλογες ποινές όπως αποδεικνύε-
ται κι από την επίσημη αφήγηση, - μέτρα ξε-
κάθαρα προς παραδειγματισμό και για την
αποτροπή παρόμοιων γεγονότων στο μέλλον
- οι φιλοκυβερνητικοί, οι δυνάμεις ασφαλεί-
ας και οι υπεύθυνοι για την καταστολή και
τις υπερβολές της κρατικής βίας συνεχίζουν

να χαίρουν ατιμωρησίας.
Τον Μάρτιο του 2022 διεξήχθησαν δύο δί-

κες σχετικά με τις διαμαρτυρίες. Η πρώτη
ήταν για τις διαδηλώσεις που πραγματοποι-
ήθηκαν στις φτωχογειτονιές της Esquina de
Toyo και της La Guinera στην Αβάνα. Σε μια
μαζική δίκη, 127 άτομα καταδικάστηκαν σε
φυλάκιση έως και 30 ετών. Οι ποινές ανέρχον-
ται συνολικά σε 1.916 χρόνια. Οκτώ από τους
καταδικασθέντες ήταν μεταξύ 16 και 17 ετών.
Η δεύτερη δίκη ήταν για τις διαδηλώσεις στο
Σαν Αντόνιο ντε λος Μπάνιος, εναντίον 17 δια-
δηλωτών, με ποινές έως και 10 ετών.

Μεταξύ των τελευταίων, πρέπει να επισημά-

νουμε την ποινή φυλάκισης έξι ετών για τον
Yoan de la Cruz, έναν από τους πρώτους νέους
που μετέδωσε ζωντανά τις διαδηλώσεις στα
κοινωνικά δίκτυα. Η ποινή αναφέρει ότι «μετέδι-
δε ζωντανά στα κοινωνικά δίκτυα όσα συνέβαι-
ναν, με αποτέλεσμα την οπτικοποίηση τέτοιων
πράξεων εντός και εκτός της χώρας και κατά
συνέπεια τη μίμηση των επιβλαβών ενεργειών
σε διαφορετικούς δήμους και επαρχίες».

Σύμφωνα με το Γραφείο του Γενικού Ει-
σαγγελέα, διώχθηκαν συνολικά 790 άτομα,
συμπεριλαμβανομένων 55 ατόμων ηλικίας
μεταξύ 16 και 17 ετών.

Oι άνθρωποι, οι ομάδες και οι οργανώσεις

που υπογράφουν αυτό το κείμενο, τόσο από
την Κούβα όσο και διεθνώς:

Καλούν για διεθνή αλληλεγγύη προς τους
άδικα καταδικασμένους διαδηλωτές.

Καλούν σε Αμνηστεία για τα άτομα που
άδικα καταδικάστηκαν, ως το αναγκαίο βήμα
για το άνοιγμα σε μια προοπτική πραγματι-
κού δημοκρατικού σοσιαλισμού ισότητας».

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη τη
δήλωση και τα ονόματα που υπογράφουν
εδώ στα ισπανικά:
El llamado
https://solidaridad11j.wordpress.com/
Lista completa de adhesiones
https://solidaridad11j.wordpress.com/
adhesiones/
και εδώ στα αγγλικά:
https://solidaridad11j.wordpress.com/en/
https://solidaridad11j.wordpress.com/
signatures/

Αλληλεγγύη στους
διαδηλωτές της Κούβας

Το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου είναι πραγματι-
κά πολύ άσχημο. Ο Μακρόν, το παιδί του κεφα-

λαίου, μπορεί να βγαίνει πρώτος και νομίζω πως θα
κερδίσει και στον δεύτερο γύρο, αλλά θα είναι ο λι-
γότερο δημοφιλής πρόεδρος που είχαμε ποτέ.

Η επικίνδυνη επιτυχία της Λεπέν οφείλεται εν μέρει
στις πολιτικές της λιτότητας και της καταστολής που
αυτός επέβαλε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ο
Μακρόν επειδή το ήξερε αποφάσισε να προσπαθήσει
να την ανταγωνιστεί στα ζητήματα της μετανάστευ-
σης και της ισλαμοφοβίας πλειοδοτώντας αλλά και
εδώ βγήκε χαμένος.

Η άνοδός της όμως οφείλεται και στα λάθη της
Αριστεράς τόσο κατά τη διάρκεια της προεκλογικής
καμπάνιας όσο και ιστορικά. Ιστορικά η Αριστερά της
έδωσε τον χώρο να παρουσιάζεται ως ριζοσπαστική
και ως εκφραστής της λαϊκής οργής. Κατά τη διάρ-
κεια της φετινής καμπάνιας οι πρωτοβουλίες για κι-
νητοποιήσεις ενάντια στον ρατσισμό, την ισλαμοφο-
βία και τον φασισμό ήταν, με εξαίρεση την διαδήλω-
ση που οργάνωσε η Καμπάνια Αντιρατσισμός και Αλ-
ληλεγγύη στις 19 Μάρτη, ανύπαρκτες. Ήταν λάθος
που η μάχη με τον φασισμό περιορίστηκε στα πλατώ

και στις συζητήσεις.
Αυτό χρειάζεται να αλλάξει άμεσα. Τα ποσοστά των

Λεπέν και Ζεμούρ είναι ανησυχητικά. Αλλά δεν πρέπει
να υποκύψουμε στη λογική που λέει πως πρέπει να
ψηφίσουμε τον Μακρόν για να τους σταματήσουμε.
Το σύνθημά μας πρέπει να είναι “ούτε μια ψήφος στη
Λεπέν, ούτε μια ψήφος στους φασίστες”. Πολιτική μά-
χη για να αποδυναμώσουμε τη δική τους επιρροή και
όχι ψήφο στον Μακρόν που στην πραγματικότητα οι
φασίστες θα τη χρησιμοποιήσουν για να παρουσια-
στούν ως η μόνη εναλλακτική στον Μακρόν.

Η δύναμή μας είναι στους δρόμους. Η Πορεία Αλ-
ληλεγγύης που ήταν στο κέντρο της Καμπάνιας Αντι-
ρατσισμός και Αλληλεγγύη καλεί από αυτό το Σάββα-
το 16 Απρίλη σε διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις σε
πολλά σημεία της χώρας ενάντια στον φασισμό και
τον ρατσισμό. Σε αυτή την κατεύθυνση χρειάζεται να
κινηθεί όλη η Αριστερά και όχι να περιοριστεί στην
πρότασή της για την ψήφο στον δεύτερο γύρο.

Ντενί Γκοντάρ, 
Καμπάνια Αντιρατσισμός και Αλληλεγγύη, 

μέλος NPA

Δράση ενάντια σε ρατσισμό 
και φασισμό
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