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Την Τετάρτη 13/04 ολοκλη-
ρώθηκε η 16η δικάσιμος

της δίκης για τη δολοφονία του
Ζακ Κωστόπουλου, με την απο-
λογία του τελευταίου αστυνομι-
κού, και την εκφώνηση της πρό-
τασης του εισαγγελέα.

Η εισαγγελική πρόταση ήταν
σοκαριστική: μετά από μία αγό-
ρευση 3 ωρών γεμάτη αντιφά-
σεις, ο εισαγγελέας κατέληξε
στην πρόταση καταδίκης των 2
πολιτών, μεσίτη και κοσμηματο-
πώλη, για θανατηφόρα σωματι-
κή βλάβη, υποστηρίζοντας ότι
“έδρασαν απερίσκεπτα” και
από “αμέλεια” (!), και αθώωσης
των 4 αστυνομικών, που ενήρ-
γησαν “χωρίς υπερβολή” στο
πλαίσιο των καθηκόντων τους,
γιατί ο Ζακ κατέστη επικίνδυνος
στην απόπειρά του να διαφύγει
κατά την άφιξη του ΕΚΑΒ (!).
Μια πρόταση, δηλαδή, που
απορρίπτει εντελώς το λαϊκό αί-
τημα για αλλαγή κατηγορίας σε
ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο
δόλο, αλλα και αθωώνει τους 4
απο τους 6 κατηγορούμενους!

Δεν περιμέναμε τίποτα διαφο-
ρετικό από τον κρατικό αντιπρό-
σωπο εντός της αίθουσας, και
όσο και αν το θέλουν, η ιστορία
αυτή δεν θα λήξει εδώ! Ξέρουμε
καλά πώς κερδίζονται αυτές οι
μάχες, και είναι ανάγκη να δρά-
σουμε όπως κάναμε και για τη
δίκη της Χρυσής Αυγής και των
δολοφόνων του Λουκμάν: κορυ-
φώνοντας τη δική μας πίεση!

Eντατικοποιούμε τις επικοι-
νωνίες μας με τα σωματεία και
τις συλλογικότητες, ανοίγουμε
το θέμα στις γειτονιές μας, και
στοχεύουμε σε ένα μεγάλο, πο-
λύχρωμο μπλοκ στην απεργια-
κή πορεία της Πρωτομαγιάς με
κεντρικό σύνθημα την καταδίκη
των δολοφόνων του Ζακ!

Μαρία Σερέτη 
Πρωτοβουλία «Στη φυλακή οι

δολοφόνοι της Zackie Oh»

Σε αντιπολεμική κι αντικυβερνητική Εργατική Πρωτομαγιά
καλεί ο Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης με κεντρικό
σύνθημα: «Δουλειές – Αυξήσεις – Όχι Βόμβες. Κάτω η κυ-

βέρνηση του πολέμου και της φτώχειας». Στην Αθήνα η συγκέν-
τρωση των συνδικάτων θα γίνει στις 11πμ στην Πλατεία Κλαυθ-
μώνος. Ο Συντονισμός καλεί σε προσυγκέντρωση στις 10:30πμ
στο Υπουργείο Εργασίας. Εργατικές συγκεντρώσεις θα πραγ-
ματοποιηθούν σε όλες τις πόλεις.

Η διαδήλωση της Εργατικής Πρωτομαγιάς θα είναι ο επόμε-
νος μεγάλος αγωνιστικός σταθμός μετά τη μαζική πανεργατική
απεργία στις 6 Απρίλη. Όλα τα ανοιχτά μέτωπα αναμένεται να
ενωθούν στο δρόμο. Τα σωματεία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
που δίνουν τη μάχη για αυξήσεις ενάντια στην ακρίβεια. Το αντι-
πολεμικό κίνημα που παλεύει ενάντια στην όλο και βαθύτερη ελ-
ληνική εμπλοκή. Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που αποτέλε-
σαν μια από τα πιο εντυπωσιακές παρουσίες στην πανεργατική
απεργία, διαδηλώνοντας ενάντια στις εξώσεις, τις σκούπες της
αστυνομίας, για χαρτιά, στέγη και δικαιώματα για όλες/ους. Οι
συμβασιούχοι εργαζόμενοι/ες που παλεύουν για μόνιμη και στα-
θερή εργασία ενάντια στις απολύσεις. Οι υγειονομικοί που συνε-
χίζουν να δίνουν τη μάχη με την πανδημία κόντρα στην υποχρη-
ματοδότηση, τις ελλείψεις, τις αναστολές εργασίας. Η νεολαία
και το ΛΟΑΤΚΙ κίνημα που λίγο πριν το τέλος της δίκης, συνεχίζει
τη μάχη για να καταδικαστούν οι δολοφόνοι του Ζακ. Οι αντιφα-
σίστες/ριες που ετοιμάζονται να δώσουν ξανά τη μάχη για κατα-
δίκη της Χ.Α εν όψει της εκδίκασης σε δεύτερο βαθμό τον Ιούνη.
Όλες/οι με ένα κοινό παρονομαστή. Την απαίτηση να φύγει η κυ-
βέρνηση που έχει φέρει την καταστροφή σε όλα τα επίπεδα.  

Ετοιμόρροπη κυβέρνηση
«Ξέρουμε ότι ο Μητσοτάκης φοβάται περισσότερο από ποτέ

τη δύναμη των εργατών, γιατί είναι μια ετοιμόρροπη κυβέρνηση
που κρέμεται κυριολεκτικά σε μια κλωστή. Μια κυβέρνηση απο-
τυχημένη σε όλα τα μέτωπα, που το “επιτελικό” της κράτος γίνε-
ται σμπαράλια με την πρώτη κακοκαιρία» τονίζει ο Συντονισμός
στην ανακοίνωσή του και καταλήγει: «Γι’αυτό οργανώνουμε κάθε
χώρο δουλειάς για την επιτυχία της Πρωτομαγιάς. Με συσκέ-
ψεις, περιοδείες και εξορμήσεις, ξεσηκώνουμε όλους τους συνα-
δέλφους και οργανώνουμε την μαζική συμμετοχή για να ανατρέ-
ψουμε την κυβέρνηση του πολέμου και της φτώχειας».

Kάλεσμα για μαζική συμμετοχή στη διαδήλωση της Εργατικής
Πρωτομαγιάς απευθύνει και η ΚΕΕΡΦΑ τονίζοντας τον αντιρα-
τσιστικό κι αντιφασιστικό χαρακτήρα της Πρωτομαγιάς. Υπο-
γραμμίζει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της: «Την 1η Μάη
ντόπιοι και μετανάστες θα είμαστε στους δρόμους, ενάντια στο
ρατσιστικό κατήφορο της κυβέρνησης Μητσοτάκη… Την ίδια
στιγμή που τα δίνει όλα στο ΝΑΤΟ, παίζει ξανά το χαρτί του ρα-
τσισμού προκειμένου να αποπροσανατολίσει την εργατική τάξη
από τις κυβερνητικές ευθύνες για το αίμα των εργατών που χά-
νεται στον πόλεμο, για τη φτώχεια που έχει καταδικάσει την ερ-
γατική τάξη με την ακρίβεια, τις απολύσεις, τις δαπάνες για
τους εξοπλισμούς που φτάνουν το 4% του ΑΕΠ… Ξεσηκωνόμα-
στε για να μπει τέλος στις δολοφονικές επαναπροωθήσεις στα
σύνορα που κοστίζουν ανθρώπινες ζωές, όπως πρόσφατα στον
Έβρο… Αυτή η πολιτική είναι που στρώνει το δρόμο στους φα-
σίστες, στους οποίους μέσα στην προεκλογική περίοδο η κυ-
βέρνηση της ΝΔ κλείνει ξανά το μάτι… Το αντιφασιστικό κίνημα
δεν πρόκειται να αφήσει τα ορφανά του Μιχαλολιάκου να σηκώ-
σουν ξανά κεφάλι».

Στέλιος Μιχαηλίδης

Oι εργαζόμενοι/ες του Υπουργείου Πολιτισμού είμαστε σε μάχη το τελευταίο
διάστημα ενάντια στην επίθεση της κυβέρνησης στα Μουσεία, που προσπαθεί

να τα μετατρέψει σε κερδοφόρες επιχειρήσεις. 
Αυτό θα έχει συνέπειες τόσο στον κόσμο όσο και στους εργαζόμενους. Θα ση-

μάνει ακριβότερα εισιτήρια και δυσκολότερη πρόσβαση του απλού κόσμου στα
Μουσεία. Για εμάς ο Πολιτισμός είναι αγαθό, το χρειάζεται όλοι και όλες και πρέ-
πει να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να το απολαμβάνουν. 

Με την παρουσία μας στην πανεργατική απεργία στις 6 Απρίλη και στην Εργατι-
κή Πρωτομαγιά που έρχεται, δίνουμε τη μάχη ενάντια στην ιδιωτικοποίηση, για μό-
νιμες προσλήψεις, για υπεράσπιση του Πολιτισμού. Και συνδέουμε αυτές τις μάχες
με τις διεκδικήσεις συνολικά του εργατικού κινήματος. Ενάντια στον πόλεμο. Για
αυξήσεις. Για χρηματοδότηση των κοινωνικών αναγκών, για την Υγεία και την Παι-
δεία. Για να μην είναι διαλυμένα τα νοσοκομεία μας. Για να έχουμε σχολεία. Για να
μην πληρώνουμε την ενέργεια χρυσάφι.   

Αντώνης Φώσκολος, εργαζόμενος στο Υπουργείο Πολιτισμού

Οι εργαζόμενοι στο ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσα-
λονίκης ετοιμαζόμαστε να διαδηλώσου-

με στην πορεία της Εργατικής Πρωτομαγιάς. 
Η παρουσία μας την πρωτομαγιά θα έρθει

ως συνέχεια των αγώνων που δίνουμε όλο το
τελευταίο διάστημα με χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα την υψηλή συμμετοχή στην πανεργα-
τική απεργία στις 6 Απρίλη. Στην απεργία
συνδέσαμε τα αντιπολεμικά αιτήματα, τις
διεκδικήσεις για αυξήσεις απέναντι στην
ακρίβεια, τα αντικυβερνητικά συνθήματα, με
τα ζητήματα του χώρου μας. Για πολλές δε-
καετίες δεν έχουμε καμία σταθερότητα στην
εργασίας μας, δουλεύουμε με έκτακτο προ-
σωπικό και γι’ αυτό απαιτούμε μόνιμη και
σταθερή εργασία και να καταργηθεί η ωρομι-
σθία. Την 1η Μάη λοιπόν ξαναβγάζουμε τις
διεκδικήσεις μας στο δρόμο.

Νίκος Κόκκινης 
πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΕΚ

ΑμεΑ Θεσσαλονίκης 

Μετά την επιτυχία της πανερ-
γατικής απεργίας στις 6

Απρίλη, η φετινή Πρωτομαγιά απο-
κτά ιδιαίτερα ξεχωριστή σημασία. 

Είναι ένας σταθμός για να κλι-
μακώσουμε τους αγώνες μας απέ-
ναντι στη δολοφονική κυβέρνηση
της Νέας Δημοκρατίας και να
στείλουμε διεθνώς το μήνυμα ότι
ο εχθρός βρίσκεται στην ίδια μας
τη χώρα. Οι εργάτες δεν έχουμε
να χωρίσουμε τίποτα μεταξύ μας,
αντιθέτως έχουμε να κερδίσουμε
έναν ολόκληρο κόσμο παλεύοντας
ενάντια σε ένα σύστημα που το
μόνο που έχει να προσφέρει είναι
τεράστια κέρδη για μια μικρή μει-
οψηφία και δυστυχία για όλους
έμας τους υπόλοιπους.

Πάνος Γαραντζιώτης, 
εργαζόμενος στη Wolt

Καλούμε όλες και όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν στη διαδήλωση
της Εργατικής Πρωτομαγιάς. Απεργήσαμε στις 6 Απρίλη ενάντια στον πόλεμο

και την ακρίβεια. Ενάντια στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και την κερδοσκο-
πία που γίνεται πάνω στην ενέργεια. Δίνουμε συνέχεια στον αγώνα. 

Οι εργαζόμενοι στο Φυσικό Αέριο διεκδικούμε αυξήσεις γιατί βιώνουμε κι εμείς
στο πετσί μας την ακρίβεια. Διεκδικούμε μόνιμη δουλειά με απορρόφηση των ερ-
γολαβικών συναδέλφων και υπογραφή ΣΣΕ απευθείας σχέσης εργασίας με τη ΔΕ-
ΣΦΑ κι όχι μέσω τρίτης εταιρίας. 

Το Φυσικό Αέριο είναι στο κέντρο των εξελίξεων λόγω του πολέμου. Οι εργαζόμε-
νοι σε αυτό δουλεύουμε στο προϊόν που γίνεται το επίκεντρο της κερδοσκοπίας κι
έχει συμπαρασύρει συνολικά την άνοδο των τιμών. Ο ρόλος μας είναι κρίσιμος, η
θέση μας είναι στον αγώνα μαζί με όλη την εργατική τάξη και γι’ αυτό καλούμαστε
να συμμετέχουμε ακόμα πιο σθεναρά στις απεργίες και τις κινητοποιήσεις το επό-
μενο διάστημα. 

Γιώργος Φάραντος, 
πρόεδρος Πανελλήνιου Συνδέσμου Εργαζομένων στο Φυσικό Αέριο 

Πανεργατική,
αντιπολεμική,
αντικυβερνητική

6/4, Πανεργατική απεργία, Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Αυτό το πανελλαδικό συμβούλιο γίνεται εν
μέσω της μακρόσυρτης κρίσης του καπι-
ταλισμού, όπου πρωταγωνιστούν δυο

σκέλη, η πανδημία και ο πόλεμος. Όταν ξέσπα-
σε η πανδημία, ο σύντροφος Ντόνι Γκλουκστάιν
έγραφε σε άρθρο του ότι η πανδημία συγκλονί-
ζει παγκόσμια όπως ένας πόλεμος. 

Είναι μια πολύ σωστή τοποθέτηση γιατί η παν-
δημία έχει σημάνει μαζικούς θανάτους -μέχρι
τώρα η εικόνα είναι έξι εκατομμύρια διακόσιες
χιλιάδες νεκροί παγκόσμια-, καταστροφές στο
περιβάλλον, στις ζωές και στην οικονομία που
ακόμα δεν έχουν τελειώσει. Μια ματιά στην Κίνα
αυτή τη στιγμή αρκεί. Έχουν σταματήσει οι εξα-
γωγές γιατί η Σαγκάη είναι κλειστή. 

Και μέσα σε αυτές τις συνθήκες ξεσπά ο πό-
λεμος. Ένας πόλεμος που πολλοί αναρωτιούν-
ται αν θα γίνει τρίτος παγκόσμιος. Δεν είναι
ένας πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Ου-
κρανία, αλλά ένας ιμπεριαλιστικός πόλεμος, μια
σύγκρουση ΗΠΑ-Ρωσίας με την ΕΕ στην μια
πλευρά και την Κίνα στην άλλη. Και είμαστε μό-
νο στην αρχή.

Οι προετοιμασίες για αυτόν τον πόλεμο είχαν
ξεκινήσει πολύ νωρίτερα από τις 24 Φλεβάρη.
Τώρα αρχίζουν να βγαίνουν τα στοιχεία. Τον πε-
ρασμένο Νοέμβρη, τρεις μήνες νωρίτερα από το
ξέσπασμα του πολέμου, έγινε σύσκεψη ανάμεσα
στις ΗΠΑ, τον Καναδά και την ΕΕ για το θέμα
των κυρώσεων. Το σχέδιο της Δύσης, τι θα κά-
νουν με τράπεζες, ενέργεια, εξαγωγές-εισαγω-
γές κλπ, αποφασίστηκε τότε.

Αλλά δεν μένουν εκεί. Σουηδία και Φινλανδία
συζητάνε για ένταξη στο ΝΑΤΟ μέσα στον επό-
μενο μήνα. Αυτό δεν γίνεται έτσι ξαφνικά. Η επέ-
κταση του ΝΑΤΟ με στόχο την περικύκλωση της
Ρωσίας είναι παλιά ιστορία. Και ταυτόχρονα αυ-
ξάνονται οι εξοπλισμοί σε όλη την περιοχή. Αυτά
δείχνουν ότι δεν είναι ένας πόλεμος ξαφνικός,
επειδή η Ρωσία αποφάσισε να στείλει 130 χιλιά-
δες στρατό στην Ουκρανία. Είναι ένας πόλεμος

των δυο ιμπεριαλιστικών στρατοπέδων, προετοι-
μασμένος από καιρό και γι' αυτό δεν διαφαίνεται
το τέλος.

Οι καταστροφές είναι ήδη τεράστιες. Η Ρόζα
Λούξεμπουργκ έλεγε μέσα στον Α' ΠΠ πως ενώ
τα χρηματιστήρια ανεβαίνουν, η ζωή των εργα-
τών γίνεται θανατερά πιο σκληρή. Είναι αλήθεια
στο σήμερα. 

Αυτές τις μέρες κυκλοφόρησαν τα στοιχεία
για τις τρεις μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες και
την πανδημία. Ο επικεφαλής της Φάιζερ έχει
αμοιβές τα τελευταία δυο χρόνια 45 εκατομμύ-
ρια δολάρια. Συνολικά οι αμοιβές των τριών μά-
νατζερ είναι 100 εκατομμύρια. Η μετοχή της
Φάιζερ έχει ανέβει 60%. Της Μοντέρνα έχει πεν-
ταπλασιαστεί.

Κρίση
Και αν πάμε στην κρίση της ενέργειας, κι εκεί

τα στοιχεία είναι αντίστοιχα, με τις νέες παραγ-
γελίες τάνκερ κλπ. Όλες οι μεγάλες πετρελαϊκές
κάνουν πάρτυ. Το πλουσιότερο 1% μέσα από την
πανδημία και τον πόλεμο έχει φτάσει σε αμύθη-
τα κέρδη, ενώ το 99% έχει να αντιμετωπίσει πεί-
να, ανεργία, ακρίβεια, θάνατο, καταστροφή.

Αυτές οι εξελίξεις δεν σημαίνουν ότι έχουν
καταφέρει να ξεπεράσουν την οικονομική κρίση
του 2008 και να έχουν ανάκαμψη, να ανθίζουν οι
επενδύσεις, να ανθίζουν οι δουλειές κι έτσι ο
κόσμος με κάποιο τρόπο να καλύπτεται. Όλα τα
στοιχεία δείχνουν ότι η όποια οικονομική ανά-
καμψη είχε αρχίσει να πέφτει πριν ξεσπάσει ο
πόλεμος. Τώρα, η οικονομική κρίση έχει γίνει
ακόμα πιο βαθιά. Οι κυρώσεις έχουν ανεβάσει
τον πληθωρισμό και έχουν σταματήσει τις επεν-
δύσεις. Πρώτη φορά μετά το '70-'71 οι καπιταλι-
στές μιλάνε όχι απλώς για στασιμοπληθωρισμό,
αλλά για χάος. Δεν έχουν τι να κάνουν τα κέρδη
τους, γιατί φοβούνται να κάνουν νέες επενδύ-
σεις. Στασιμοπληθωρισμός σημαίνει ανεργία και
ακρίβεια ταυτόχρονα.

Αυτό ζει ο κόσμος και αυτό φέρνει δυο πράγ-
ματα. Το πρώτο είναι η πολιτική κρίση και το
δεύτερο είναι η εργατική αντίσταση. 

Για την πολιτική κρίση, ας δούμε τις εκλογές
στη Γαλλία. Τί εφεραν; Διάλυση των παραδοσια-

κών κομμάτων της κυρίαρχης τάξης. Οι Ρεπουμ-
πλικάνοι πήραν κάτω από 5%. Οι Σοσιαλιστές δεν
πέρασαν το 2%. Το 24% στο φασιστικό κόμμα της
Λεπέν και το 21% του Μελανσόν, δεν είναι μια εύ-
κολη εικόνα ούτε για τους από πάνω ούτε για
τους από κάτω. Αλλά είναι μια ευκαιρία για το αν-
τιφασιστικό κίνημα και την επαναστατική αριστε-
ρά στη Γαλλία να οργανώσει όσα δεν έχει οργα-
νώσει μέχρι σήμερα. Το θέμα είναι πώς θα ανοί-
ξουν την προοπτική μέσα σε αυτές τις συνθήκες
προκειμένου ο αριστερός κόσμος να συσπειρω-
θεί και να προχωρήσει στον επαναστατικό δρόμο. 

Αν έρθουμε στην Ελλάδα, η κυβέρνηση Μη-
τσοτάκη παραπαίει. Υπάρχουν δυο ιστορικές
ημερομηνίες. Η 7 Απρίλη 2020 και η 6 Απρίλη
2022 σηματοδοτούν δυο χρόνια που έστησαν
τον Μητσοτάκη στον τοίχο. Στις 7 Απρίλη 2020
οι συγκεντρώσεις στις πύλες των νοσοκομείων
έσπασαν το λοκντάουν μέσα στην πανδημία και
άνοιξαν τις αντιστάσεις σε όλους τους εργατι-
κούς χώρους. Βγήκε ένα επιθετικό εργατικό κί-
νημα μέσα σε συνθήκες απαγορεύσεων, φόβου,
πανδημίας, θανάτου. Ο επισιτισμός, οι δήμοι, οι
εκπαιδευτικοί, οι καλλιτέχνες... Κι αυτό κλιμακώ-
θηκε με τις γενικές απεργίες την επόμενη χρο-
νιά ενάντια στο Χατζηδάκη, με τα απαγορευμένα
συλλαλητήρια στο Πολυτεχνείο και για τον Γρη-
γορόπουλο. Φτάνοντας στην τελευταία πανερ-
γατική στις 6 Απρίλη φέτος.

Ήταν μια απεργία σταθμός σε όλη την Ελλά-
δα. Ήταν μια πολιτική απεργία γιατί δίπλα στα
οικονομικά αιτήματα είχε το “Κάτω η κυβέρνηση
- Κάτω ο πόλεμος”. Και ήταν παντού μαζική, από
τη Θεσσαλονίκη μέχρι τα Χανιά. Θύμιζε τις
απεργίες του '10 και του '11, αλλά ήταν πιο προ-
χωρημένη γιατί ήταν σε περίοδο πολέμου. Και
ανοίγει το δρόμο για πολιτική σύγκρουση, για
μεγάλο αντιπολεμικό κίνημα, για να γίνει πράξη
το «στην ίδια μας τη χώρα είναι εχθρός».

Συνέχεια στη σελ.10

Αλλα  5200 ευρώ συγκεντρώθη-
καν την βδομάδα που πέρασε

ανεβάζοντας τον δείκτη της οικο-
νομικής εξόρμησης της Εργατι-
κής Αλληλεγγύης στα 10.000  ευ-
ρώ.

Ευχαριστούμε τις συντρόφισ-
σες και τους συντρόφους που
μας έστειλαν: Από 1000 ευρώ Μα-
ρία Σ., Πάνος Γ.,  500 ευρώ Φωτει-
νή Δ., από 100 Αποστόλης Α. Μα-
νώλης Φ.,

Από 50 ευρώ, Βασίλης Κ., Βα-
σίλης Μ., Χρύσα Κ., Ελίνα Κ., Σπύ-
ρος Μ., Ιωάννα Λ., Μαρία Χ., Δη-
μήτρης Λ., Βασίλης Μ. Από 30 ευ-
ρώ  Βασίλης Μ., Νίκος Γ., Εφη Γ.,
Παρασκευάς Ψ,  25 ευρώ Μαρία
Ντ., Από 20 ευρώ  Έλενα Κ., Χρή-
στος Μ., Σίσσυ Ζ., Πάνος Λ., Γω-
γώ Σ., Μανώλης Φ., Αντώνης Τ.,
Σπύρος Κ., Τάκης Γ., Γιώργος Ρ.,
Αννα Κ., Βικτώρια Σ., Νίκος Γ.,
Από 15 ευρώ Λουτσιάνα Τζ., Νε-
κτάριος Χ., Εριέττα Μ., Χρήστος
Β. από 10:  Μαρία Α., Μαρία Β.,
Δημήτρης Σ., Νεκτάριος Δ., Μή-
τσος Α., Λεωνίδας Μ., Ρούμπη Α.,
Χαρά Μ., Παρή Κ., Πηνελόπη Κ.,
Κώστας Π., Κατερίνα Θ., Ελίζα Λ.,
Αγγελική Σ., Ιβα Φ., Βαγγέλης Π.,
Βαγγέλης Ν., Ελένη Κ., Νίκος Κ.,
Ελλη Δ., Νίκος Α., Αποστόλης Μ.,
Λεωνίδας Κ., Βασίλης Γ., Νίκος Γ.,
Από 5 ευρώ Σπύρος Π., Κατερίνα
Α., Χριστίνα Σ., Κατερίνα Α.

Ευχαριστούμε τους συντρό-
φους και τις συντρόφισσες που
συγκέντρωσαν 120 ευρώ στο νο-
σοκομείο Αγιος Σαββας, 100 ευ-
ρώ από το Ιπποκράτειο Θεσ., 23
ευρώ από το νοσοκομείο Χανίων,
10 ευρώ από το Αττικό, 20 από το
Δημαρχείο Αθήνας, 10 από το Δή-
μο Αμπελοκήπων, 15 ευρώ από τα
δικαστήρια Θεσ., 25 από την ΑΑ-
ΔΕ, 12 απο την Νομαρχία Χανίων
καθώς και τον πυρήνα της Κυψέ-
λης που μάζεψαν 55 ευρώ στην
Σαββατιάτικη εξόρμηση στην γει-
τονιά.

Ευχαριστούμε τους συντρό-
φους και τις συντρόφισσες από
τα Πετράλωνα που στις δυο πρώ-
τες βδομάδες συγκέντρωσαν 258
ευρώ.

Τέλος ευχαριστούμε  και
όσες/ους γράφτηκαν ή ανανέω-
σαν τις συνδρομές τους στην Ερ-
γατική Αλληλεγγύη και το περιοδι-
κό Σοσιαλισμός από τα Κάτω:
Γιώργος Κ., Μιχάλης Λ., Σταυρού-
λα Π., Νάσος Μ., Μιχάλης Τ., Δη-
μήτρης Σ., Πέτρος Π., Μάνθος  .,
Μαρία Β., Γιώργος Δ., Θωμάς Κ.,
Φαίδων, Κώστας Κ., Γιώργος Ρ.,
Αργυρή Ε., Βασίλης Μ.

Την Κυριακή 17 Απρίλη πραγματοποι-
ήθηκε στη Νομική Σχολή Αθήνας το
Πανελλαδικό Συμβούλιο του Σοσιαλι-
στικού Εργατικού Κόμματος. Ο τίτλος
της συζήτησης ήταν «Πόλεμος – κρίση
και επαναστατική οργάνωση». Ακο-
λουθούν εδώ τα βασικά σημεία της ει-
σήγησης που έκανε εκ μέρους της Κεν-
τρικής Επιτροπής του ΣΕΚ η Μαρία
Στύλλου. Παρεμβάσεις στη συζήτηση
δημοσιεύουμε στις σελίδες 10-11.

Δυναμώνουμε την εργατική αντίσταση
με στρατηγική τη δική της εναλλακτική

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΞΟΡΜΗΣΗ



Η κερδοσκοπική αύξηση των
τιμών του Φυσικού Αερίου
(ΦΑ) στο Χρηματιστήριο

Ενέργειας, που ξεκίνησε πριν από
τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και
τα δεδομένα του πολέμου, με τις κυ-
ρώσεις της Δύσης στο ρώσικο ΦΑ,
έχουν ανοίξει την όρεξη των ευρω-
παϊκών κρατών και των πολυεθνικών
εταιρειών ενέργειας για επέκταση
των επενδύσεων στην εξόρυξη
υδρογονανθράκων. 

Στην Ελλάδα, η κυβέρνηση Μη-
τσοτάκη, έτρεξε να ανακοινώσει την
«επιτάχυνση των ερευνών για την
ανεύρεση φυσικού αερίου σε συνερ-
γασία με ιδιώτες» ύστερα από σύ-
σκεψη με την Ελληνική Διαχειριστική
Εταιρεία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ)
και τα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ).
Στόχος της κυβέρνησης είναι «να
υπάρχει μία καθαρή εικόνα, έως το
2023, για το εάν υπάρχουν εκμεταλ-
λεύσιμα κοιτάσματα με ορίζοντα εκ-
μετάλλευσης το 2028». 

Οι έρευνες θα γίνουν σε 6 χερσαί-
ες και θαλάσσιες περιοχές, που εί-
χαν ήδη αδειοδοτηθεί από την κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - στη Δυτική Ελλά-
δα και στα δυτικά της Κρήτης. Στην
«Περιοχή Ιωάννινα» (μισθωτής της
παραχώρησης είναι η Energean),
στην «Περιοχή 2» (θαλάσσια παρα-
χώρηση βορειοδυτικά της Κέρκυρας
με μισθωτές τις Energean και
ΕΛ.ΠΕ), στην «Περιοχή Ιόνιο» και
«Περιοχή 10» (δύο θαλάσσιες παρα-
χωρήσεις στο Ιόνιο Πέλαγος με μι-
σθωτή τα ΕΛ.ΠΕ), στην «Περιοχή
Δυτικά της Κρήτης» και στην «Περιο-
χή Νοτιοδυτικά της Κρήτης» (δύο
θαλάσσιες παραχωρήσεις που έχει
μισθώσει η κοινοπραξία TotalEner-
gies, ExxonMobil και ΕΛ.ΠΕ). 

Σύμφωνα με μελέτες της ΕΔΕΥ,
αν είναι επιτυχημένο το 1/4 των γεω-
τρήσεων, οι περιοχές αυτές θα μπο-
ρούσαν, δυνητικά, να φιλοξενούν
αποθέματα της τάξης των 12 δις.
βαρελιών ισοδύναμου πετρελαίου ή

των 70-90 τρισ. κυβικών ποδιών αε-
ρίου, ικανών να καλύψουν το 15%-
20% της κατανάλωσης Φ.Α. στην
Ε.Ε., με την αξία του να υπερβαίνει
τα 250 δισ. ευρώ.

Ο Μητσοτάκης δηλώνει ότι «εάν
έχουμε σημαντικά κοιτάσματα αερί-
ου, θα αντικαταστήσουμε τις εισα-
γωγές με τον εθνικό μας πλούτο»
αλλά η πραγματικότητα είναι ότι
πρόκειται για ένα σχέδιο επενδύσε-
ων που θα φουσκώσει ακόμα περισ-
σότερο τις τσέπες των ελληνικών
και πολυεθνικών εταιρειών ενέργει-
ας. Δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει
την σημερινή ενεργειακή κρίση, θα
εξακολουθήσει να κρατάει τις τιμές
ενέργειας στα ύψη και, κυρίως, θα
εντείνει την κλιματική κρίση και θα
καταστρέψει το περιβάλλον και τις
ζωές των κατοίκων στις περιοχές
των εξορύξεων.

Η πολυδιαφημιζόμενη «πράσινη
μετάβαση», της ΕΕ, έχει μετατρέψει
το ρυπογόνο ΦΑ ως «καύσιμο γέφυ-
ρα» από το πετρέλαιο και τον λιγνίτη
προς τις ΑΠΕ. Αλλά, όσα κόλπα και
να κάνει η ΕΕ, το μεθάνιο που
εκλύεται από το ΦΑ είναι επιβλαβές
αέριο. Τόσο επιβλαβές που η πρό-
σφατη Διάσκεψη για το Κλίμα στην
Γλασκόβη αποφάσισε τη μείωση των
εκπομπών μεθανίου κατά 30% ως το
2030. Είναι καθαρή παράνοια. Δεν
έχουν περάσει καν έξι μήνες από τη
Σύνοδο της Γλασκώβης και οι υπο-
σχέσεις για μείωση της εξάρτησης
από τα ορυκτά καύσιμα στο 50% ως
το 2030 και κλιματική ουδετερότητα
έως το 2050, για την υλοποίηση του
στόχου της αύξησης της θερμοκρα-
σίας μέχρι 1,5C σε σχέση με την
προβιομηχανική περίοδο, έχουν με-
τατραπεί σε θριαμβολογικές εξαγγε-

λίες για αύξηση των ρύπων. Οι κατα-
στροφικές συνέπειες της υπερθέρ-
μανσης του πλανήτη, που ήδη βιώ-
νουμε, θα γίνουν εφιάλτης.   

Οι έρευνες και οι εξορύξεις θα
σημάνουν την ολική καταστροφή
των χερσαίων περιοχών και των θα-
λάσσιων οικοσυστημάτων. Η περιο-
χή της Ηπείρου εμπεριέχει οικοσυ-
στήματα υψηλής περιβαλλοντικής
αξίας, σπάνια είδη χλωρίδας και πα-
νίδας με απειλούμενα είδη προς
εξαφάνιση, ένα σημαντικό μέρος
του «Εθνικού Πάρκου Β. Πίνδου» και
14 προστατευόμενες περιοχές του
Νatura 2000. Οι πηγές και τα νερά
της Ηπείρου θα μολυνθούν. Οι πε-
ριοχές του Ιονίου εμπεριέχουν ή
γειτνιάζουν με πολύτιμα και ευαί-
σθητα θαλάσσια πάρκα. 

Οι υδρογονάνθρακες δεν αποτε-
λούν «εθνικό πλούτο» ούτε η πιθα-
νή εκμετάλλευσή τους θα οδηγού-
σε σε «ενεργειακή αυτάρκεια» και
απεξάρτηση από εισαγόμενους

υδρογονάνθρακες. 
Οι συμβάσεις μίσθωσης για την

παραχώρηση του δικαιώματος έρευ-
νας και εκμετάλλευσης υδρογοναν-
θράκων, στις παραπάνω εταιρείες,
προβλέπουν, σύμφωνα με το σχετι-
κό νόμο Σταθάκη του ΣΥΡΙΖΑ, ότι οι
εταιρείες έχουν τον τίτλο κυριότη-
τας σε όλες τις ποσότητες υδρογο-
νανθράκων στις συγκεκριμένες πε-
ριοχές των συμβάσεων. Δηλαδή, οι
εταιρείες δεν έχουν καμία δέσμευση
πως όλο ή μέρος του προϊόντος θα
καταλήξει στην ελληνική αγορά για
«ενεργειακή αυτάρκεια». Από τη
στιγμή που το ΦΑ αποτελεί χρηματι-
στηριακό είδος, θα πωλείται στη διε-
θνή αγορά και θα πηγαίνει σε όποιον
πληρώνει τις συγκεκριμένες εταιρεί-
ες περισσότερο. Γι’ αυτό και οι τιμές
θα παραμείνουν στα ύψη.

Ο ΣΥΡΙΖΑ συναινεί σε αυτή τη κα-
ταστροφική και κερδοσκοπική πολι-
τική. Φτάνει στο σημείο, μάλιστα, να
κατηγορεί το Μητσοτάκη για αργο-
πορία και ολιγωρία. 

Οι υδρογονάνθρακες στα έγκατα
της Δυτικής Ελλάδας και της Κρή-
της δεν αποτελούν «εγχώριοι ενερ-
γειακοί πόροι», όπως υποστηρίζει το
ΚΚΕ και ζητάει την εκμετάλλευσή
τους «χωρίς μεσάζοντες». Η εξόρυ-
ξη και η χρήση τους καταστρέφει το
κλίμα, το περιβάλλον και τις ζωές
μας. Γι’ αυτό πρέπει να παλέψουμε
να παραμείνουν εκεί όπου βρίσκον-
ται. 

Η ενέργεια δεν είναι εμπόρευμα.
Είναι αγαθό. Μπορούμε να λύσουμε
το γόρδιο δεσμό της ενεργειακής
κρίσης χρησιμοποιώντας ενεργει-
ακούς πόρους που δεν θα κατα-
στρέφουν το περιβάλλον. Υπάρχει
και η τεχνογνωσία και η δυνατότητα.
Αλλά, για να γίνει αυτό θα πρέπει
τον έλεγχο στην ενέργεια να τον πά-
ρει η εργατική τάξη από την χούφτα
των κερδοσκόπων και το σύστημα
που τους στηρίζει.    

Γιώργος Ράγκος
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Παρεμβάσεις για την επίλυση του προ-
βλήματος του αυξημένου ενεργειακού

κόστους υπόσχονται κυβέρνηση και ΕΕ. Tί-
ποτα καλό δεν έχουμε να περιμένουμε από
αυτούς, γιατί είναι κομμάτι του προβλήμα-
τος, όχι της λύσης και για να πείσουν για την
αποτελεσματικότητα των μέτρων τους στηρί-
ζονται σε ψέματα.

«Κανένα εθνικό ταμείο δεν μπορεί να αντι-
σταθμίσει το κόστος συνεχιζόμενης κρίσης
και πολέμου», είπε ο Μητσοτάκης στο προ-
συνέδριο της ΝΔ στο Ηράκλειο Κρήτης το
Σάββατο 16/4. Όμως ο πόλεμος στην Ουκρα-
νία δεν μπορεί να εξηγήσει το γιατί η Ελλάδα
είναι πρωταθλήτρια στην ακρίβεια εδώ και
μήνες με 430 ευρώ τη μεγαβατώρα. 

Όπως έχει τονίσει ο Γιώργος Αδαμίδης,
πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, σε δηλώσεις
του, η εναρμόνιση με το target model της ΕΕ
από τον Νοέμβρη του 2020 ήταν καταστρο-

φική, καθώς το ανώτατο όριο στην χοντρική
ήταν 150 ευρώ τη μεγαβατώρα πριν, και τώ-
ρα είναι 3.000 ευρώ. Με δύο λόγια το target
model σημαίνει πλήρης απελευθέρωση της
αγοράς ενέργειας, η οποία αφήνεται ως προ-
ϊόν στο Χρηματιστήριο Ενέργειας στα χέρια
των κερδοσκόπων με αποτέλεσμα την ανεξέ-
λεγκτη αύξηση των τιμών μέσω της λεγόμε-
νης Ρήτρας Αναπροσαρμογής. Και όλα αυτά
με την υπογραφή του Χατζηδάκη.

«Με το “Χρηματιστήριο Ενέργειας” επιβλή-
θηκε και μια σημαντική στρέβλωση. Τιμή εκ-

καθάρισης, “ρυθμιστική τιμή” με άλλα λόγια,
ορίσθηκε η τιμή του λιγότερου παραγωγικού
παραγωγού, η υψηλότερη τιμή. Με αυτό το
Ρικαρδιανής έμπνευσης μοντέλο εκκαθάρι-
σης ο λιγότερο παραγωγικός παραγωγός νο-
μιμοποιεί τα υπερκέρδη των υπολοίπων
αφού όλοι πουλάνε στις τιμές της αγοράς»,
τονίζει ο οικονομολόγος Νίκος Στραβελάκης
σε άρθρο του στο ΠΑΡΟΝ. Οι παρεμβάσεις
της κυβέρνησης, πέρα από ψίχουλα, είναι
ουσιαστικά έμμεσες επιδοτήσεις σε αυτή την
χονδρική τιμή, δηλαδή όχι στους καταναλω-

τές, αφήνοντας ακέραιο όλο το μηχανισμό
κερδοσκοπίας. 

Η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ ήταν καθοριστι-
κή για να ολοκληρωθεί ο πλήρης έλεγχος της
ενέργειας από την αγορά. Η επανακρατικο-
ποίησή της κάτω από τον έλεγχο των εργα-
τών και χωρίς αποζημίωση για τους μετόχους
είναι η μόνη εγγύηση για να απαλλαγούμε
από τον παραλογισμό που φέρνει το κυνήγι
του κέρδους των λίγων, για να είναι το ρεύμα
φτηνό και «πράσινο», όχι χρηματιστηριακό
προϊόν, αλλά κοινωνικό αγαθό προς όφελος
όλης της κοινωνίας. Μόνο μια δημόσια με ερ-
γατικό έλεγχο ΔΕΗ μπορεί να πραγματοποι-
ήσει την «πράσινη μετάβαση» στην ενέργεια
με προσλήψεις και επενδύσεις σε πραγματικά
καθαρές και ανανεώσιμες πηγές σε αντίθεση
με τις καταστροφικές ΒΑΠΕ των ιδιωτών που
τσιμεντώνουν βουνοπλαγιές. 

Μ.Ν.

ΔΕΗ δημόσια ξανά,
στα χέρια των εργατών

Όχι στις εξορύξεις
6/11/21, Διεθνής Μέρα Δράσης για το Κλίμα. Φωτό: Δημήτρης Δασκαλάκης
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Ναι στους
ψαράδες
-Όχι στο LNG

Τους προβληματισμούς τους εκφρά-
ζουν οι αλιείς της Αλεξανδρούπο-

λης στην κατασκευή του αγωγού και
του σταθμού υγροποιημένου φυσικoύ
αερίου (LNG) στην πόλη καθώς το έρ-
γο θα δημιουργήσει προβλήματα στην
αλιεία, περιορίζοντας τα αλιευτικά πε-
δία.

«Το θρακικό πέλαγος και ιδιαίτερα
ανατολικά στον νομό Έβρου και Ροδό-
πης είναι ο μεγαλύτερος φυσικός ιχθυο-
γεννητικός σταθμός της χώρας», επιση-
μαίνει σε δήλωσή του στην Εργατική
Αλληλεγγύη ο Παναγιώτης Καραβέτης,
γενικός γραμματέας της ένωσης Αλιέων
Αλεξανδρούπολης. «Η εγκατάσταση
που θέλουν να φτιάξουν για το LNG θα
επηρεάσει πάρα πολύ την αναπαραγω-
γή των ψαριών και το αλιευτικό πεδίο
των αλιέων που δραστηριοποιούνται
στην ευρύτερη περιοχή. Θα υπάρξει
ένας πολύ μεγάλος χώρος απαγόρευ-
σης της αλιείας με αποτέλεσμα να
υπάρξει πίεση στα πεδία που θα απομεί-
νουν. 

Είναι πολύς ο κόσμος που δουλεύει
στον κλάδο σε οικογενειακές επιχειρή-
σεις μέχρι μεγαλύτερες που απασχο-
λούν από εφτά ως και είκοσι άτομα, χω-
ρίς να υπολογίζονται τα πάνω από είκο-
σι επαγγέλματα που έχουν άμεση ή έμ-
μεση σχέση. Οι προβληματισμοί για την
οικονομική απόδοση των επιχειρήσεων
γύρω από την αλιεία κάτω από αυτές τις
συνθήκες είναι μεγάλοι. Πολλοί αναρω-
τιούνται αν είναι σκόπιμο να εγκαταλεί-
ψουν τη δουλειά. Σε αυτή την ομηρεία
είμαστε πάρα πολλά χρόνια, από το
2012 που ψηφίστηκε στο δημοτικό συμ-
βούλιο η δημιουργία σταθμού LNG και
μετά με τα σχέδια για τον αγωγό
Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη. Δεν
έχουμε πάρει καμία επίσημη ενημέρω-
ση-απάντηση για να δούμε πώς και αν
θα μπορούμε να συνεχίσουμε τη δου-
λειά μας. Από το 2012 μέχρι σήμερα βέ-
βαια δεν έχει προχωρήσει τίποτα. Τώρα
λόγω πολέμου και ενεργειακής κρίσης
φαίνεται ότι οι συνθήκες για να ξεκινή-
σει είναι ευνοϊκότερες. 

Δεν μπορώ να κατανοήσω την ανά-
πτυξη που λένε ότι θα φέρει αυτό το
έργο. Σίγουρα δεν θα είναι για την Αλε-
ξανδρούπολη, ακόμα και την εξέδρα
από έξω θα την φέρουν. Το θέμα είναι
πόσες περισσότερες δουλειές εργα-
σίας θα κλείσουν με αυτό το έργο σε
σχέση με όσες ανοίξουν. Στον νομό
Έβρου άλλες βιομηχανίες δεν υπάρ-
χουν. Ο πρωτογενής τομέας είναι πολύ
σημαντικός για την περιοχή, ειδικά τώ-
ρα που μιλούν για επισιτιστική κρίση.
Θα πρέπει να δοθούν δυνατότητες να
δουλέψουν οι παραγωγοί και όχι να μέ-
νουν στην άκρη». 

Νέο γύρο απεργιακής σύγκρουσης με
την εργοδοσία ξεκίνησαν δυναμικά οι
λιμενεργάτες της COSCO. Στην πολύ

μαζική συνέλευση του σωματείου ΕΝΕΔΕΠ το
μεσημέρι της Δευτέρας 18/4 υπό βροχή και μέ-
σα σε εκρηκτικό κλίμα αποφάσισαν ομόφωνα
και με αγωνιστικές κραυγές στάση εργασίας
μέχρι το τέλος της μέρας και συνέχεια με
24ωρη απεργία την επόμενη μέρα, Τρίτη 19/4. 

Ο αναβρασμός στο λιμάνι του Πειραιά ξεκί-
νησε από την περασμένη Τετάρτη 13/4 με την
άρνηση της εταιρίας -για πολλοστή φορά- να
ικανοποιήσει τα αιτήματά τους για Συλλογική
Σύμβαση Εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις
σε όλες τις ειδικότητες, με προσαυξήσεις σε
νυχτερινά, σαββατοκύριακα και αργίες, για μό-
νιμη και σταθερή δουλειά για όλους -πάνω από
700 δουλεύουν ορισμένου χρόνου με 16 μερο-
κάματα τον μήνα- και για ένταξη στα ΒΑΕ όπως
προβλέπει η νομοθεσία. Η προσπάθεια των
αφεντικών να καταφέρουν μια σύμβαση με
τους όρους τους μέσω της διαπραγμάτευσης
μόνο με το σωματείο ΣΕΕΔΠ, εργοδοτικό που
το έστησαν τα ίδια, έχει πέσει στο κενό.

«Η εργοδοσία συνεχίζει την κοροϊδία. Όλο
μας λένε ότι θα υπογράψουνε και στο τέλος
δεν γίνεται τίποτα», μας είπε ο Δημήτρης, λιμε-
νεργάτης της COSCO. «Είναι ψίχουλα αυτά
που δίνουν. Είναι πολύ θερμό το κλίμα στη συ-
νέλευση. Όλοι είμαστε με την απεργία, ακόμα
και αυτοί που φοβόμασταν να βγούμε ανοιχτά
στην κόντρα. Είμαστε πιο συσπειρωμένοι από
ποτέ, γιατί βλέπουμε αποτέλεσμα. Βλέπουμε
ότι δεν περνάει η τρομοκρατία, ότι είναι δύνα-
μη να είμαστε όλοι με το σωματείο ΕΝΕΔΕΠ. Κι
εγώ στην αρχή δεν είχα γραφτεί γιατί φοβό-
μουν. Υπήρχε το κλίμα ότι όσοι είναι με το σω-
ματείο θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα».

Αντίστοιχα και την προηγούμενη εβδομάδα
είχε προηγηθεί μαζική συνέλευση και ομόφωνη

απόφαση για απεργία από την Τετάρτη 13/4 το
μεσημέρι και συνέχεια με 24ωρη την επόμενη
μέρα, κρατώντας κλειστό το ΣΕΜΠΟ συνολικά
για 34 ώρες, με καθολική συμμετοχή στην
απεργία -την οποία τα δικαστήρια ξαναέβγα-
λαν παράνομη. «Η πρότασή τους ήταν επιεικώς
απαράδεκτη γι’ αυτό όλοι την αρνήθηκαν. Θε-
ώρησαν κοροϊδία τις αυξήσεις μεταξύ τριών
και τεσσάρων ευρώ, το πολύ έξι σε κάποιες ει-
δικότητες. Η διάθεση όλων ήταν να πάμε σε
απεργία, παρά το όποιο κόστος έχει αυτό σε
περίοδο ακρίβειας», ανέφερε ο γραμματέας
του σωματείου ΕΝΕΔΕΠ, Βασίλης Κόκκινος.

«Διεκδικούμε τα αυτονόητα»
«Δεν έχει μπει κανείς για δουλειά χωρίς να

γίνει η παραμικρή διένεξη με συναδέλφους»,
δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Κώστας,
απεργός λιμενεργάτης, που βρισκόταν στην
πρωινή απεργιακή βάρδια της Πέμπτης 14/4.
«Διεκδικούμε τα αυτονόητα, μια συλλογική
σύμβαση που να κατοχυρώνει πράγματα που
τα δικαιούμαστε, ουσιαστικές αυξήσεις, ΒΑΕ,
σταθερή δουλειά. Περιμένουμε να δούμε καλύ-
τερη πρόταση της εταιρίας, γιατί αυτή που
έκαναν είναι “για τα πανηγύρια”. Ελάχιστες αυ-
ξήσεις και ούτε καν σε όλους. Πιστεύω πως
μπορούμε να φτάσουμε στη νίκη, αλλά ο αγώ-
νας δεν κερδίζεται έτσι εύκολα. Από τη στιγμή
που η εταιρία δεν μας δώσει αυτά τα αυτονόη-
τα, εγώ θέλω να παραμείνει κλειστό το λιμάνι
και να συνεχίσουμε την απεργία. Αν χρειαστεί,
θα κάνουμε εδώ Πάσχα.

Μας λένε ότι δημιουργεί πρόβλημα η απερ-
γία μας. Αυτό να το αναλογιστεί όχι μόνο η
COSCO, η κινεζική εταιρία, αλλά και η ελληνι-
κή υπεργολαβική εταιρία D-PORT. Αυτοί έχουν
κέρδη κι εμείς χασούρα. Μπορούν να δώσουν
αυξήσεις, αλλά δεν θέλουν. Εμείς έχουμε να
συντηρήσουμε τις οικογένειές μας από τη δου-

λειά, έχει κόστος όταν απεργούμε. Αλλά είμαι
εδώ από το 2011 και δεν έχω πληρωθεί ποτέ
μου νυχτερινά, αργία και σαββατοκύριακο,
παρ’ όλο που τα δουλεύω. Οι συνάδελφοι που
δουλεύουν στο βαπόρι παίρνουν τα απλά ένση-
μα, όχι Βαρέα, παρ’ όλο που έχει ψηφιστεί ότι
το δικαιούνται». 

Ταυτόχρονα, κυκλοφορούν δημοσιεύματα
που παρουσιάζουν με ανησυχία ότι το λιμάνι
του Πειραιά έπεσε στην πέμπτη θέση για το
2021 σε διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων από
την τέταρτη που βρισκόταν ανάμεσα στις χώ-
ρες της Ευρώπης. Ο λόγος, λένε, είναι οι
απεργίες των λιμενεργατών. Την ίδια στιγμή, ο
ΟΛΠ ΑΕ κατέγραψε για την ίδια χρονιά εντυ-
πωσιακά οικονομικά μεγέθη που συνιστούν την
υψηλότερη κερδοφορία στην ιστορία του ΟΛΠ
(40% αύξηση κερδών σε σχέση με το 2020), με
τα κέρδη από τις τρεις προβλήτες διακίνησης
εμπορευματοκιβωτίων να αντιστοιχούν στο
64% των κερδών του Οργανισμού. Αυτή είναι η
απόδειξη της τρομερής εκμετάλλευσης. 

Η μεγαλειώδης εξαήμερη απεργία των λιμε-
νεργατών του Πειραιά μετά τον θάνατο του λι-
μενεργάτη Δημήτρη Δαγκλή τον Οκτώβρη του
2021 έγινε εφιάλτης για τα αφεντικά που θέ-
λουν να διατηρήσουν τα ματωμένα (υπερ)κέρ-
δη τους και την κυβέρνηση του Μητσοτάκη
που τους στηρίζει. Για όλη την εργατική τάξη
έγινε σύμβολο αγώνα. Γιατί παντού, σε μι-
κρούς και μεγάλους εργατικούς χώρους, ανοί-
γει η μάχη για Συλλογικές Συμβάσεις, για αυ-
ξήσεις, για αξιοπρεπείς και ασφαλείς όρους
εργασίας. Μια νέα απεργία διαρκείας στην CO-
SCO μέχρι να κερδίσουν την υπογραφή σύμ-
βασης με τους όρους των εργαζόμενων μπορεί
να γίνει η σπίθα για να ανάψει μια πανεργατική
φωτιά για όλο τον κόσμο που παλεύει ενάντια
στην ακρίβεια. 

Μάνος Νικολάου

ΑΠΕΡΓΙΑ 
ΣΤΗΝ COSCO

Ανοίγουν δρόμο για όλους
ενάντια στην ακρίβεια

18/4, Γενική συνέλευση στις προβλήτες της COSCO στον Περαιά. Φωτό: Μάνος Νικολάου
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Να γίνει στο Εφετείο 
η δίκη της Χρυσής Αυγής
σε δεύτερο βαθμό

ΒΥΡΩΝΑΣ  Μαθητική αντιφασιστική εκδήλωση

Το αίτημα για διεξαγωγή της δίκης της Χρυσής Αυγής σε δεύ-
τερο βαθμό αποκλειστικά στην αίθουσα τελετών υποστήρι-

ξαν οι συνήγοροι πολιτικής αγωγής των Αιγύπτιων αλιεργατών
και της οικογένειας Φύσσα, σε συνάντησή τους με την προϊστα-
μένη της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών και την Πρόεδρο του Τρι-
μελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Εφετείου. Η δίκη θα ξεκινήσει
στις 15/6 και η προοπτική της διεξαγωγής της ξανά στη μικρή,
ακατάλληλη και απομακρυσμένη αίθουσα των φυλακών Κορυ-
δαλλού είναι ξανά στην κατεύθυνση της υποτίμησης.

Οι συνήγοροι πολιτικής αγωγής στο σχετικό Δελτίο Τύπου
που δημοσιοποίησαν τονίζουν ότι το αίτημα για τη μη διεξαγω-
γή της δίκης στον Κορυδαλλό στηρίζει η ΕΣΗΕΑ και ο δήμος
Κορυδαλλού με ανακοινώσεις τους. Υπογραμμίζουν επίσης ότι
το Τριμελές Εφετείο Αθηνών που δίκασε την Χρυσή Αυγή σε
πρώτο βαθμό είχε επίσης ζητήσει τη μεταφορά της δίκης, ενώ
σημειώνουν ότι θύμισαν στις αρμόδιες τα προβλήματα που είχε
προκαλέσει στην πρώτη εκδίκαση η διεξαγωγή 204 συνεδριάσε-
ων στον Κορυδαλλό. Οι αρμόδιες είπαν ότι το αίτημα θα εξετα-
στεί σοβαρά.

Το Δελτίο Τύπου των συνηγόρων καταλήγει: «Χωρίς καμία
επανάπαυση συνεχίζουμε τον αγώνα για την διεξαγωγή της δί-
κης κατ’ αποκλειστικότητα στην Αίθουσα Τελετών του Εφετείου
Αθηνών. Καλούμε συνεπώς κάθε αρμόδιο θεσμικό και κοινωνικό
φορέα να ταχθεί με ρητή ανακοίνωσή του υπέρ του αιτήματος
αυτού για να αποτραπούν τα ολέθρια λάθη του παρελθόντος, ο
εκφυλισμός και η υποβάθμιση της δίκης και για να εξασφαλι-
σθεί η διεξαγωγή της κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στην
ιστορική και κοινωνική της βαρύτητα και που να εξασφαλίζει την
δημοσιότητα, την πρόσβαση του κοινού και την απρόσκοπτη
συμμετοχή των παραγόντων της δίκης, άρα και την αποτροπή
επιβράδυνσης. Και για αυτά μία και μόνη είναι η λύση, η διεξα-
γωγή της κατ’ αποκλειστικότητα στην Αίθουσα Τελετών του
Εφετείου Αθηνών».

Να πάει φυλακή 
ο χρυσαυγίτης Ζέρβας

Ξεκίνησε σε δεύτερο βαθμό η δίκη του χρυσαυγίτη Χρήστου
Ζέρβα, για τη φονική επίθεση σε βάρος του Αλέξη Λάζαρη.

Η επίθεση είχε γίνει στις 31/3/17 έξω από τα “γραφεία” της Με-
σογείων, τότε κεντρικά ορμητήρια της εγκληματικής οργάνω-
σης. Μια ομάδα χρυσαυγιτών με επικεφαλής τον Ζέρβα ξυλοκό-
πησε άγρια και λήστεψε τον Αλέξη Λάζαρη, απλά και μόνο επει-
δή αυτός περνούσε έξω από τα “γραφεία”.

Πρωτόδικα ο Ζέρβας καταδικάστηκε σε 7 χρόνια κάθειρξη, αλ-
λά λόγω του ανασταλτικού χαρακτήρα που δόθηκε στην έφεσή
του, δεν έχει φυλακιστεί. Θα μπει στη φυλακή αν το εφετείο επι-
βεβαιώσει την καταδίκη του. Οι αυτόπτες μάρτυρες που κατέθε-
σαν μίλησαν για την αγριότητα των χτυπημάτων, για τον ρόλο
του Ζέρβα στην επίθεση, αλλά και για την κλοπή της τσάντας του
Λάζαρη από τους χρυσαυγίτες. Η μητέρα του, Μαρία Κασκαρίκα,
κατέθεσε ότι ακόμα και σήμερα αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω
της επίθεσης, πονοκέφαλους, ζαλάδες, μετατραυματικό στρες.

Ο ίδιος ο Ζέρβας, από την άλλη, στην απολογία του προσπά-
θησε να τα ρίξει σε άλλους χρυσαυγίτες, ισχυριζόμενος ότι δεν
είχε καμία σχέση. “Έδωσε” την οργάνωση και τον Μιχαλολιάκο
λέγοντας μάλιστα ότι ρώτησε και στα “γραφεία” αλλά και τον
ίδιο τον αρχηγό ποιος το έκανε και ...δεν του είπαν! Πρόκειται
για τις γνωστές φαιδρότητες και αλληλομαχαιρώματα που
έχουμε δει να συμβαίνουν σε κάθε δικαστήριο χρυσαυγιτών, να
τα ρίχνουν ο ένας στον άλλο για να γλιτώσουν.

Η εισαγγελική πρόταση και η απόφαση θα βγουν στις 18
Μάη.

Κάτω τα χέρια από 
τους πρόσφυγες του Ελαιώνα
Ονομαζομαι Μπερνάρ Ζουγκιλούα Νσακάλα. Είμαι πρό-

σφυγας, μένω στο καμπ του Ελαιώνα. Θέλω να μιλήσω
στο όνομα όλων των προσφύγων του Ελαιώνα και όλων
των Αφρικανών στην Ελλάδα. Η Πρωτομαγιά είναι διεθνής
μέρα των εργαζομένων. Εκείνη την ημέρα θέλουμε οι πρό-
σφυγες του Ελαιώνα και όλων των καμπ προσφύγων να εί-
μαστε μαζί με όλους τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα
για να διαμαρτυρηθούμε ενάντια στο σύστημα και ενάντια
στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη.

Ζητάμε τον σεβασμό στους εργαζόμενους, αυξήσεις
στους μισθούς, και καλύτερες συνθήκες. Τα λεφτά δεν
πρέπει να πάνε για όπλα για να σκοτώνονται άνθρωποι αλ-
λά για τους εργαζόμενους. Ζητάμε να μην κλείσει το καμπ
του Ελαιώνα. Θέλουμε δουλειά, θέλουμε χαρτιά και άδεια
εργασίας, θέλουμε καλές συνθήκες στέγασης. 

Ανοίξτε τα σύνορα για τους πρόσφυγες. Δεν είμαστε
ενάντια στους Ουκρανούς πρόσφυγες. Θέλουμε όμως ισό-
τητα για ΟΛΟΥΣ τους πρόσφυγες. Σήμερα ακούγεται ότι οι
Ουκρανοί πρόσφυγες είναι “πραγματικοί” πρόσφυγες.

Εμείς τι είμαστε; Προέρχομαι από μια χώρα που έχει πόλε-
μο 25 χρόνια τώρα. Οι άνθρωποι πεθαίνουν από σφαίρα,
από ματσέτα, από μαχαίρι.

Έχουμε ανάγκη από δουλειά, από σχολεία για να σπου-
δάζουν τα παιδιά μας.

Είμαστε ενάντια στο κλείσιμο του Ελαιώνα. Ο Ελαιώνας
πρέπει να μείνει ανοικτός.

Καλούμε όλους να κατέβουν μαζικά στην Πρωτομαγιά.
Θα είμαστε μαζί σας!

Μπερνάρ Ζουγκιλούα Νσακάλα, 
Eπιτροπή Προσφύγων καμπ Ελαιώνα

Εμείς οι πρόσφυγες του Ελαιώνα θα διαδηλώσουμε την
Πρωτομαγιά ενάντια στο κλείσιμο του καμπ, όπως το

κάναμε και στην απεργία στις 6 Απρίλη. Θέλουμε χαρτιά
και ιατρική περίθαλψη, θέλουμε δουλειά.

Μόιζ Μπουκάσα, Επιτροπή Προσφύγων καμπ Ελαιώνα

Aντιφασιστική εκδήλωση στο σχο-
λείο τους με χαιρετισμούς και συ-

ναυλία, οργάνωσαν οι μαθητές του
5ου ΓΕΛ Βύρωνα το Σάββατο 16/4 και
συμμετείχαν δεκάδες μαθητές της πε-
ριοχής, γονείς και κόσμος της γειτο-
νιάς.

Τον λόγο πήρε ο Χρήστος Νοβακό-
πουλος από το 15μελες του σχολείου,
που μίλησε για τη σημασία της μάχης
ενάντια στη φασιστική απειλή στα
σχολεία και ο Μπερνάρ Νσακάλα,
πρόσφυγας της δομής του Ελαιώνα
από το Κονγκό, που κάλεσε να παλέ-
ψουμε όλοι μαζί στη διαδήλωση της
Πρωτομαγιάς ενάντια στον ρατσισμό,
για άσυλο και στέγη σε όλους τους

πρόσφυγες.
«Χαιρόμαστε που είστε σήμερα μαζί

μας σε αυτή τη μαθητική πρωτοβου-
λία ενάντια στον φασισμό, την πιο
μαύρη ιδεολογία που έχει γεννήσει
ποτέ το ανθρώπινο είδος. Η σημερινή
εκδήλωση κρίθηκε απαραίτητη μετά
από συμπεριφορές που λαμβάνουν
χώρα στα σχολειά μας, στη γειτονιά
και στην κοινωνία μας. Μετά τη φυλά-
κιση των εγκληματιών ναζί δεν πρέπει
να επιτρέψουμε την επανεμφάνιση μι-
σαλλοδοξίας και τραμπουκισμού σε
κανέναν χώρο εκπαίδευσης και εργα-
σίας, σε καμία πλατεία, πουθενά.
Οφείλουμε να είμαστε σε επαγρύπνι-
ση ενάντια στη φασιστική απειλή. Δεν

θέλουμε σβάστιγκες στους τοίχους
των σχολειών μας και να επικρατεί κα-
θεστώς φόβου», τόνισε ανάμεσα σε
άλλα ο Χρήστος Νοβακόπουλος, ενώ
υπερασπίστηκε τα ανοιχτά σύνορα για
όλους τους πρόσφυγες όταν έδωσε
τον λόγο στον πρόσφυγα από τον
Ελαιώνα.

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με συναυ-
λία χιπ χοπ και ρεμπέτικα. Συντροφισ-
σες και σύντροφοι του ΣΕΚ ήταν εκεί
με την Εργατική Αλληλεγγύη μοιρά-
ζοντας την προκήρυξη του Συντονι-
σμού Εργατικής Αντίστασης για την
αντιπολεμική αντικυβερνητική Πρωτο-
μαγιά και καλώντας στις αντιπολεμι-
κές εκδηλώσεις του ΣΕΚ.

Οι πρόσφυγες του Ελαιώνα στην Πανεργατική απεργία στις 6 Απρίλη. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης



3ωρη στάση εργασίας και συγκέντρωση έξω από το
Δημαρχείο πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι του Δή-

μου Ηλιούπολης στις 15/4 ενάντια στην αυταρχική και
επικίνδυνη συμπεριφορά αντιδημάρχου ενάντια σε εργα-
ζόμενη. 

Το σωματείο εργαζομένων του δήμου καταγγέλλει ότι
«ο αντιδήμαρχος απαίτησε από την προϊσταμένη του
τμήματος να παρακαμφθούν οι νόμιμες διαδικασίες έκ-
δοσης του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας που έχει υποβά-
λει συγκεκριμένος δημότης. Σε απάντηση της προϊστα-
μένης ότι θα πρέπει να προσκομισθούν όλα τα νόμιμα δι-
καιολογητικά για να ολοκληρωθεί το αίτημα του πολίτη,
ο αντιδήμαρχος όρμησε σαν μαινόμενος ταύρος χτυπών-
τας με μπουνιές το γραφείο της, ενώ τον κρατούσαν δυο
συνάδελφοι για να μην της επιτεθεί, κραύγαζε: «….Όταν
θα μπαίνω στο γραφείο σας θα σηκώνεστε όρθια και θα

βαράτε προσοχή, εγώ δεν είμαι σαν τις άλλες «κότες»
(εννοώντας ποιούς άραγε;; τους άλλους αντιδημάρ-
χους..!!) που σας μιλάνε ευγενικά. Θα κάνετε ό,τι λέω
εγώ και ας μην είναι νόμιμο προκειμένου να εξυπηρετη-
θεί ο δημότης».

«Σήμερα είναι μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις
που έχουμε κάνει», μας είπε η Άννα, εργαζόμενη συμβα-
σιούχος covid. «Το σωματείο κάλεσε κατευθείαν συγκέν-
τρωση μετά την καταγγελία της εργαζόμενης. Ευτυχώς
οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισσες έδειξαν με τη συμ-
μετοχή τους τη στήριξή τους, και με το παραπάνω. Η συ-
ναδέλφισσα που δέχτηκε την επίθεση είναι σε πολύ δύ-
σκολη ψυχολογική κατάσταση. Εμείς ως υπάλληλοι, είτε
μόνιμοι είτε συμβασιούχοι, απαιτούμε επαγγελματική και
ανθρώπινη αντιμετώπιση, όχι απειλές. Πόσο μάλλον όταν
πρόκειται για έναν άντρα προς μια γυναίκα, ειδικά στην
εποχή που ζούμε».

Μ.Ν.

Στα μαλακά ρίχνει τους κατηγο-
ρούμενους ο εισαγγελέας της
έδρας, Σωτήρης Μπουγιού-

κος, με μια αγόρευση γεμάτη αντι-
φάσεις στη δίκη για τη δολοφονία
του Ζακ. Πρότεινε την ενοχή των
δυο επιχειρηματιών για θανατηφόρο
σωματική βλάβη κατά συναυτουργία
και την απαλλαγή των τεσσάρων
αστυνομικών.

Όσον αφορά το τι προκάλεσε τον
θάνατο του Ζακ, ο εισαγγελέας είπε
ξεκάθαρα ότι τα επιχειρήματα της
υπεράσπισης που ρίχνουν την αιτία
στην υποτιθέμενα ήδη επιβαρυμένη
υγεία του Ζακ δεν ευσταθούν. Απο-
δίδει τον θάνατο στα χτυπήματα και
μόνο σ' αυτά ενώ τονίζει: «οι κατη-
γορούμενοι ενεργώντας με πρόθε-
ση, επιδεικνύοντας μένος και τιμω-
ρητική διάθεση, ο μεν πρώτος κλώ-
τσησε 5 φορές και 3 από αυτές πέ-
τυχαν την τζαμαρία και το κεφάλι
του θανόντα. Ο δεύτερος κλώτσησε
9 φορές και 5 αυτές πέτυχαν τον θα-
νόντα. ...Ήθελαν να προκαλέσουν
και αφετέρου γνώριζαν και ήθελαν
τις περιστάσεις ως δυνάμενες να
προκαλέσουν θάνατο».

Αντί όμως αυτό να τον οδηγήσει
σε αποδοχή του αιτήματος της οικο-
γένειας Κωστόπουλου για μετατρο-
πή της κατηγορίας σε ανθρωποκτο-
νία με ενδεχόμενο δόλο, στην επό-
μενη αποστροφή του λόγου του
τούς ρίχνει στα μαλακά λέγοντας:
«Ο θάνατος οφείλεται σε αμέλεια
του πρώτου και δευτέρου κατηγο-
ρουμένου ...έδρασαν απερίσκεπτα
και έπληξαν τον παθόντα με τρόπο

που επέφερε το θάνατο».
Οι αντιφάσεις συνεχίζονται όσον

αφορά τους ισχυρισμούς των αστυ-
νομικών. Παρότι ο εισαγγελέας είναι
ξεκάθαρος ότι δεν έγινε ληστεία, και
παρά το ότι σε κανένα σημείο, ακόμα
και όταν ο Ζακ είχε το γυαλί στο χέ-
ρι, δεν αναφέρεται σε κάποια απειλή
ή επίθεση, χωρίς εξήγηση αποδέχε-
ται τον υπερασπιστικό ισχυρισμό των
αστυνομικών λέγοντας: «Ο Κωστό-
πουλος εκείνη τη στιγμή κατέστη επι-
κίνδυνος για τους αστυνομικούς και
τον ΕΚΑΒίτη». Έτσι, κατά τη γνώμη
του εισαγγελέα, δικαιολογείται η
απόφασή τους να τον δεσμεύσουν
με τον τρόπο που το έκαναν.

Ξέπλυμα
Η φράση που συνοψίζει το ξέπλυ-

μα των αστυνομικών, όχι μόνο στην
περίπτωση του Ζακ αλλά συνολικά,
είναι: “οι αστυνομικοί ενήργησαν
στο πλαίσιο των καθηκόντων τους”.
Έρχεται σε πλήρη συμφωνία με τις
απολογίες και των τεσσάρων αστυ-
νομικών που δεν θα έκαναν τίποτα
διαφορετικό, με τον τελευταίο κατη-
γορούμενο Ι. Τσομπάνη, να λέει νω-
ρίτερα την ίδια μέρα: «Και τον χρόνο
πίσω να γυρνούσα, εγώ, που δεν του

έβαλα τις χειροπέδες, πάλι θα του
έβαζα».

Το μήνυμα είναι ότι οι ζωές μας
δεν έχουν τόση αξία, όση έχει η
απόφαση κάποιων να επιβάλουν την
τάξη, όπως την αντιλαμβάνονται αυ-
τοί. Την εισαγγελική πρόταση που
στέλνει αυτό το μήνυμα, το κίνημα
έχει να παλέψει τις επόμενες βδομά-
δες και να την ανατρέψει. 

Η Πρωτοβουλία “στη φυλακή οι
δολοφόνοι της Zackie Oh” οργάνωσε
μια μαζική εκδήλωση ενημέρωσης το
απόγευμα της 13/4 στα Πετράλωνα
όπου συζητήθηκε πώς μπορεί το κί-
νημα να το πετύχει αυτό. Άμεσα
έβγαλε ανακοίνωση και προκήρυξη
με την οποία καλεί σε ένα μαζικό
μπλοκ στην εργατική πρωτομαγιά με
το αίτημα της αλλαγής κατηγορίας
και της καταδίκης όλων των κατηγο-
ρούμενων. Θα κυκλοφορήσει επίσης
πολύγλωσση προκήρυξη ώστε να
ανοίξει αυτή τη μάχη και στις κοινό-
τητες των μεταναστών/τριών, ενώ θα
προτείνει ψήφισμα σε σωματεία και
συνδικάτα για να ακολουθήσουν το
παράδειγμα της ΟΕΝΓΕ και του ΣΕΗ
που στήριξαν το αίτημα για δικαίωση
του Ζακ.

Αφροδίτη Φράγκου
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ΕΒΡΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Νέο έγκλημα
Νεκρή από σφαίρες έπεσε μια μετανάστρια από την Αφρική στον

Έβρο το Σάββατο 16/4, το πιο πρόσφατο θύμα των φονικών επαναπρο-
ωθήσεων. Τα ΜΜΕ έσπευσαν να χρεώσουν τους πυροβολισμούς σε
Τούρκους συνοριοφύλακες.

Το δελτίο τύπου της ΕΛΑΣ λέει: «Προκειμένου να αποτραπεί η συγκε-
κριμένη διέλευση, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε χρήση φακών και φω-
νητικών προειδοποιήσεων σχετικά με την ιδιότητά τους (“Αστυνομία –
Γυρίστε πίσω”), ωστόσο εκείνη τη στιγμή από την απέναντι πλευρά
ακούστηκαν πυροβολισμοί, η κατεύθυνση των οποίων δεν μπορούσε να
διαπιστωθεί λόγω του σκότους.

Για τη διασφάλιση της σωματικής τους ακεραιότητας οι Έλληνες
αστυνομικοί έσπευσαν να καλυφθούν, πυροβολώντας προειδοποιητικά
στον αέρα, καθώς οι πυροβολισμοί από την απέναντι πλευρά συνεχίζον-
ταν σε ριπές με τον ίδιο ρυθμό προς άγνωστη κατεύθυνση.

Όταν η βάρκα κατέφθασε στην ελληνική όχθη, πέντε από τους μετα-
νάστες αποβιβάστηκαν από αυτή, ενώ οι υπόλοιποι επέστρεψαν πίσω. Οι
τέσσερις από αυτούς κατάφεραν να φτάσουν στη στεριά κολυμπώντας
ενώ μία γυναίκα παρέμεινε να επιπλέει στο νερό και όταν οι αστυνομικοί
την ανέσυραν με δυσκολία, διαπίστωσαν τον θάνατό της».

Η εικόνα αυτή, σε συνδυασμό με αυτό που αναφέρεται παρακάτω στο
ίδιο δελτίο τύπου «από την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή η αιτία θα-
νάτου είναι πυροβολισμός από πολύ κοντινή απόσταση», δείχνει ότι τα
πράγματα δεν είναι όπως ακριβώς τα λέει η ΕΛΑΣ. Αν οι πρόσφυγες είχαν
φτάσει στην ελληνική όχθη και η γυναίκα πυροβολήθηκε από “πολύ κοντι-
νή απόσταση”, τότε πυροβολήθηκε από τους Έλληνες αστυνομικούς.

Δολοφονούν
Σε κάθε περίπτωση η ΕΛΑΣ στην προσπάθειά της να χρεώσει στην

τουρκική αστυνομία τη δολοφονία, αποκαλύπτει τις δικές της πρακτικές
στα σύνορα, και κυρίως ότι παρανομεί, αποτρέποντας από τους πρό-
σφυγες να ζητήσουν άσυλο. Και φυσικά δεν πείθει ότι η μόνη μέθοδος
που χρησιμοποίησε ήταν να φωνάξει “αστυνομία – γυρίστε πίσω” από τα
μεγάφωνα. Σε ποια γλώσσα το φώναξε; Το ότι έπεσαν πυροβολισμοί στα
σύνορα, ακόμα κι αν ήταν ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ ελλήνων και
τούρκων συνοριοφυλάκων, δείχνει πού οδηγεί η στρατιωτικοποίηση των
συνόρων και ο πόλεμος σε βάρος των προσφύγων. Η κυβέρνηση της ΝΔ
και η ΕΕ-φρούριο με τα κλειστά σύνορα δολοφονούν.

Σε ανακοίνωσή της η ΚΕΕΡΦΑ τονίζει: «Η εμπλοκή της Ελλάδας στο
πλευρό του ΝΑΤΟ στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία  έχει μετα-
τρέψει την Αλεξανδρούπολη και όλη την περιοχή του Έβρου σε ζώνη επί-
δειξης ισχύος με τους πρόσφυγες να μετατρέπονται σε παράπλευρα θύμα-
τα ενός αντιπροσφυγικού πολέμου ξεκινημένου από την Άνοιξη του 2020...

Είναι αυτές οι ρατσιστικές πολιτικές που έθρεψαν τους φασίστες, την
ακροδεξιά και τις Λεπέν σε όλη την Ευρώπη. Ζητάμε να ανοίξουν τα σύ-
νορα σε ΟΛΟΥΣ τους πρόσφυγες όπως κάνει η ΕΕ για τους πρόσφυγες
από την Ουκρανία, να πέσουν οι φράχτες του μίσους, να κλείσουν οι Αμυ-
γδαλέζες και να πάρουν άσυλο, στέγη και προστασία. Καλούμε σε μαζική
συμμετοχή στην Εργατική Πρωτομαγιά που θα γιορταστεί σε Ελλάδα και
Τουρκία, με συγκέντρωση στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 11πμ».

ΓΑΛΑΤΣΙ Καταδίκη φασίστα

Καταδικάστηκε την Παρασκευή 15/4 ο φασίστας που είχε επιτεθεί σε
συνεργείο της Εργατικής Αλληλεγγύης στην παρέλαση της 25ης

Μαρτίου στο Γαλάτσι το 2018. Το δικαστήριο του επέβαλε την ποινή φυ-
λάκισης ενός χρόνου με τριετή αναστολή για το αδίκημα της επικίνδυ-
νης σωματικής βλάβης. Δεν του αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά. 

Το φασιστοειδές είχε επιτεθεί στη Νίκη Αργύρη και τον Γιώργο Πίττα,
δημοσιογράφο της ΕΑ, ο οποίος μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό με
τραύματα στο κεφάλι, το πρόσωπο και τον αυχένα. Την ίδια μέρα είχε γί-
νει επίθεση στην Καλλιθέα, μέσα σε μια περίοδο που γίνονταν τα εθνικι-
στικά συλλαλητήρια για το Μακεδονικό και άνοιγε η προοπτική στους
φασίστες να τα αξιοποιήσουν και να βγουν ξανά στους δρόμους.

Ωστόσο το κίνημα δεν είχε αφήσει ούτε αυτές τις προκλήσεις αναπάν-
τητες. Στο Γαλάτσι οργανώθηκε αντιφασιστική συγκέντρωση με συνδι-
κάτα, τοπικούς φορείς και κινήσεις της Αριστεράς. Το δημοτικό συμβού-
λιο Γαλατσίου είχε πάρει ομόφωνη απόφαση καταδίκης της επίθεσης,
ζητώντας τη σύλληψη και τιμωρία του δράστη. Σωματεία και φορείς της
περιοχής είχαν βγάλει ανάλογα ψηφίσματα. 

Όχι στα
μαλακά οι
δολοφόνοι
του Ζακ

13/4, Πρωτοδικείο, την ημέρα της εισαγγελικής πρότασης. Φωτό: Αφροδίτη Φράγκου



“Βυθίστηκε η ναυαρχίδα του ρωσικού
στόλου της Μαύρης Θάλασσας”. 

Μόλις πριν δύο μήνες τέτοιες φράσεις θα
μπορούσε να βρει κανείς μόνο σε ιστορικά
άρθρα για τους παγκόσμιους πόλεμους του
20ου αιώνα. Όμως στη νέα ζοφερή περίοδο
που έχει ανοίξει για την ανθρωπότητα ήταν η
βασική είδηση της περασμένης εβδομάδας
για την εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία –
ενός πολέμου που σύμφωνα με τον αμερικα-
νό Υπ.Εξ. Μπλίνκεν, «θα μπορούσε να διαρκέ-
σει μέχρι το τέλος του 2022». 

Η ουκρανική κυβέρνηση ισχυρίστηκε ότι
ήταν ο ουκρανικός στρατός που έπληξε με
πυραύλους το καταδρομικό Μόσκβα και η ρω-
σική ότι η βύθιση ήταν αποτέλεσμα «ατυχήμα-
τος», μιας έκρηξης στα πυρομαχικά του πλοί-
ου - ενώ ρωσικές πηγές άφησαν το υπονοού-
μενο ότι μόνο οι δυτικές δυνάμεις θα μπορού-
σαν να πετύχουν ένα τέτοιο πλήγμα. Αμερικα-
νοί, βρετανοί και άλλοι ευρωπαίοι διπλωμάτες
σε κατάσταση πολεμικού παροξυσμού πανη-
γύρισαν με ενθουσιασμό την βύθιση. 

Όπως και να έγινε το πράγμα, πρόκειται
για ένα ακόμη ανησυχαστικό παράδειγμα για
την τροπή που παίρνει ο πόλεμος στην Ου-
κρανία. Αν ήταν ατύχημα, τι θα μπορούσε να
σημάνει αύριο ένα άλλο «ατύχημα» σε κάποιο
από τα χιλιάδες πυρηνικά όπλα που έχουν
αναπτυγμένα και η Ρωσία και οι χώρες του
ΝΑΤΟ; Σε κάθε περίπτωση, είτε μιλάμε για
ρωσικό λάθος είτε για ουκρανικό χτύπημα
πρόκειται για αποτέλεσμα της πολεμικής έν-
τασης που συνοδεύει την κλιμάκωση της σύγ-
κρουσης που συνειδητά επιλέγουν τα αντίπα-
λα ιμπεριαλιστικά στρατόπεδα Ρωσίας και
ΝΑΤΟ. 

Το χτύπημα της ναυαρχίδας ήρθε ακριβώς
καθώς ξεκινάει η δεύτερη και πιο διευρυμένη
φάση του πολέμου, στην Ανατολική Ουκρα-
νία. Ο ρωσικός στρατός, που βρίσκεται στα
πρόθυρα της κατάληψης της Μαριούπολης,
ήδη έχει αρχίσει να πιέζει και στο μέτωπο του
Ντονμπάς όπου ξεκινάει μαζική επίθεση. Πα-
ρά την μετατόπιση του κέντρου της σύγκρου-
σης ανατολικά, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας
ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει τον αριθμό και
την κλίμακα των πυραυλικών επιθέσεων σε
στόχους και στο Κίεβο.

Τη νέα καταστροφική για τον λαό της Ου-
κρανίας κλιμάκωση του πολέμου επιθυμούν
διακαώς και οι στρατηγοί και οι διπλωμάτες
της Δύσης που θεωρούν ότι εξοπλίζοντας την
Ουκρανία με νέα βαρέα όπλα, εκπαίδευση και
πληροφορίες μέσω δορυφορικής παρακο-
λούθησης, θα καταφέρουν να οδηγήσουν σε
νέα ήττα τον ρωσικό στρατό. 

Σε αυτήν την κατεύθυνση, ο πρόεδρος
Μπάιντεν ενέκρινε νέες αποστολές όπλων
αξίας 800 εκατομμυρίων δολαρίων προς την
Ουκρανία ανεβάζοντας το ύψος της στρατιω-
τικής βοήθειας των ΗΠΑ σε πάνω από 3 δισ.
δολάρια. Οι αποστολές περιλαμβάνουν βαρύ
πυροβολικό (Howitzers 155 mm), 200 τεθω-
ρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού
M-113, 100 θωρακισμένα Humvee, δύο ραν-
τάρ για τον εντοπισμό της πηγής των πυρών
του εχθρικού πυροβολικού, δύο ραντάρ επι-
τήρησης αέρα, νάρκες κατά προσωπικού
Claymore, 11 ελικόπτερα Mi-17 ρωσικής κα-
τασκευής. 

Από τις 24 Φεβρουαρίου οι ΗΠΑ έχουν πα-
ραδώσει στην Ουκρανία 1.400 αντιαεροπορι-
κούς πυραύλους Stinger, 5.000 αντιαρματι-
κούς πυραύλους Javelin (το ένα τρίτο των συ-

νολικών αποθεμάτων των ΗΠΑ!) και εκατον-
τάδες drones Switchblade. Αλλά πλέον μελε-
τάνε τη μεταφορά αντιαεροπορικών συστη-
μάτων μεγαλύτερης εμβέλειας για να συγ-
κρατήσουν την επόμενη επίθεση της Ρωσίας
στον Ντονμπάς ενώ στη συνάντηση των Υπ.
Εξ. του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με άτομα που ήταν
παρόντα στις συνομιλίες, έγιναν συζητήσεις
για τη δυνατότητα αποστολής μαχητικών αε-
ροσκαφών στην Ουκρανία. 

Ο Τζέιμς Κλέβερλι, υπουργός του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου για ευρωπαϊκές και βορειοαμε-
ρικανικές υποθέσεις, δήλωσε: «Οι Ουκρανοί
θέλουν να έχουν τη δυνατότητα να χτυπή-
σουν τις ρωσικές γραμμές ανεφοδιασμού.
Και για να το κάνουν αυτό δεν χρειάζονται
μόνο αμυντικά πυραυλικά συστήματα, αλλά
και συστήματα που να μπορούν να προκαλέ-
σουν ζημιά στην αλυσίδα εφοδιασμού».

Εκπαίδευση
Σύμφωνα με τους Τάιμς του Λονδίνου, βρε-

τανικές και αμερικανικές ειδικές μονάδες βρί-
σκονται αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία εκπαι-
δεύοντας τους ουκρανούς στρατιώτες στα
νέα οπλικά συστήματα ή ακόμη και μάχονται
σύμφωνα με τις καταγγελίες των ρώσων που
λένε ότι έχουν συλλάβει κάποιους. Το Πεντά-
γωνο ανέφερε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα χρειαστεί
να εκπαιδεύσουν τους Ουκρανούς στον τρό-
πο χειρισμού των 18 πυροβόλων των 155
mm, που αποστέλλονται μαζί με 40.000 βλή-
ματα πυροβολικού.

Αλλά η εκπαίδευση και η παρουσία των να-
τοϊκών δεν είναι κάτι το καινούργιο στην Ου-
κρανία, αποκαλύπτουν πλέον ανοιχτά μια σει-
ρά από δημοσιεύματα. Όπως διαβάζουμε
στην Wall Street Journal: «Όταν ο υπολοχα-
γός της Ουκρανικής Εθνοφρουράς Κούλις
πραγματοποιεί ενέδρα στις ρωσικές δυνάμεις
ευχαριστεί τον καναδικό στρατό. Οι Καναδοί
εκπαίδευσαν την Ταξιαρχία Ταχείας Αντίδρα-

σης το περασμένο καλοκαίρι σε αστικό πόλε-
μο. Η άσκηση στη δυτική Ουκρανία ήταν μία
από τις πολλές τα τελευταία χρόνια με στρα-
τεύματα από τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασί-
λειο, τη Ρουμανία και τις ΗΠΑ. 

Και αυτό ήταν μόνο ένα κομμάτι μιας ελάχι-
στα δημοσιοποιημένης προσπάθειας των χω-
ρών του ΝΑΤΟ. Μέσω μαθημάτων και ασκή-
σεων στις οποίες συμμετείχαν τουλάχιστον
10.000 στρατιώτες ετησίως για περισσότερα
από οκτώ χρόνια, το ΝΑΤΟ και τα μέλη του
βοήθησαν την Ουκρανία να αλλάξει... Οι ετή-
σιες ασκήσεις  στο στρατόπεδο κοντά στην
πόλη Γιαβορίβ (στρατιωτική βάση 150 τετρα-
γωνικών μιλίων στα σύνορα Ουκρανίας – Πο-
λωνίας)  επιτρέπουν στα ουκρανικά στρατεύ-
ματα να εξασκούνται με δυνάμεις έως και δώ-
δεκα χωρών». 

«Το μάθημα που αντλήθηκε είναι ότι η υπο-
στήριξη και η βοήθεια για πολλά χρόνια είχαν
σημαντικό αντίκτυπο», σχολίασε κυνικά ο Γε-
νικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Στόλτενμπεργκ.
Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους στο ΝΑΤΟ προ-
ετοιμάζονταν και έσπρωχναν συνειδητά και
οργανωμένα εδώ και χρόνια προς αυτόν τον
πόλεμο. Και τώρα μαζί με όλα τα παραπάνω
ετοιμάζονται να αναβαθμίσουν επιπλέον την
υποστήριξή τους στις δυνάμεις της Ουκρα-
νίας και στο μέτωπο των πληροφοριών προ-
σφέροντας τη δυνατότητα των αμερικανικών
δορυφόρων και κατασκοπευτικών αεροπλά-
νων να ενορχηστρώνουν τις ουκρανικές επι-
χειρήσεις στο έδαφος. 

Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, αξιωμα-
τούχοι του Πενταγώνου, «η ένταση της μάχης
θα ξεπεράσει εκείνη των μαχών που έχουν
ήδη εκδηλωθεί. Θα είναι πλέον “καυγάς με
μαχαίρια”. H κατάσταση μπορεί να εξελιχθεί
σε κάτι πολύ άσχημο και πολύ αιματηρό». Και
βέβαια, η ρωσική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον
απέστειλε διάβημα στις ΗΠΑ να σταματήσουν
να εξοπλίζουν την Ουκρανία, προειδοποιών-

τας πως οι «συνέπειες» θα μπορούσαν να εί-
ναι «απρόβλεπτες». 

Το ότι η δύση βλέπει την ρωσική εισβολή
στην Ουκρανία σαν αφορμή για να εκμηδενί-
σει τον βασικό της ανταγωνιστή σε αυτήν την
επικίνδυνη ενδοϊμπεριαλιστική διαμάχη, ανα-
δεικνύεται και στο μέτωπο των κυρώσεων
όπου αποκαλυπτικές ήταν οι δηλώσεις του
Χοσέ Φερνάντεζ, υφυπουργού Οικονομικής
Ανάπτυξης, Ενέργειας και Περιβάλλοντος
των ΗΠΑ: «Από την πρώτη μέρα όλα είναι στο
τραπέζι, για τις κυρώσεις, για το πετρέλαιο.
Έχουμε ένα μακρύ βιβλίο. Και σε αυτό το βι-
βλίο, πολλές σελίδες δεν έχουν διαβαστεί.
Στο τέλος της ημέρας, ο στόχος συνεχίζει να
είναι η μεγιστοποίηση του πόνου και των συ-
νεπειών για τη Ρωσία και η ελαχιστοποίηση
των συνεπειών για τις ΗΠΑ». Ο Ντάνιελ Φριντ,
πρώην διπλωμάτης που διηύθυνε τη ρωσική
πολιτική κυρώσεων επί Ομπάμα είπε ότι
υπάρχουν δύο επικρατούσες απόψεις σχετικά
με τη διάρκεια ζωής των ρωσικών κυρώσεων:
«Εάν υπάρξει μια ειρηνευτική συμφωνία, η
ελάφρυνση των κυρώσεων θα ήταν σίγουρα
μέρος του πακέτου», είπε. «Αλλά υπάρχει μια
άλλη σχολή σκέψης που λέει όχι, όχι, όχι,
πρέπει να συνεχίσετε τις κυρώσεις όσο ο
Πούτιν είναι στην εξουσία».

Πολεμικές φιλοδοξίες
Το ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο των πο-

λεμικών φιλοδοξιών του Πούτιν και του αμερι-
κανικού Πενταγώνου το ξέρουμε πολύ καλά,
θα είναι πρώτα και κύρια ο λαός της Ουκρα-
νίας. Όπως είπε στο διάγγελμά του ο κυβερ-
νήτης του Λουγκάνσκ: «Μην διστάζετε και φύ-
γετε όσο εξακολουθεί να υπάρχει η δυνατό-
τητα. ... Επιλέξτε τη ζωή».

Σε αυτόν τον αγώνα ζωής και θανάτου, πο-
λέμου και ειρήνης, όπου το μέλλον της αν-
θρωπότητας κρέμεται σε μια κλωστή, η ελλη-
νική κυβέρνηση έχει ταχθεί συνειδητά με την
πλευρά του πολέμου και του θανάτου, στηρί-
ζοντας με ζήλο κάθε νατοϊκό σχεδιασμό. Εί-
ναι χαρακτηριστικό ότι ο Μητσοτάκης χρησι-
μοποίησε τη συναυλία Καβάκου για να επιτε-
θεί για μια ακόμη φορά στο αντιπολεμικό κί-
νημα. 

«Δεν χωρούν ούτε ίσες αποστάσεις ούτε
γενικόλογες τοποθετήσεις ότι δήθεν είμαστε
με την ειρήνη. Εδώ υπάρχει αμυνόμενος και
είναι η Ουκρανία, υπάρχει επιτιθέμενος και εί-
ναι η Ρωσία» είπε ο πρωθυπουργός τον οποί-
ον, κατά τον απερχόμενο πρεσβευτή των
ΗΠΑ, οι αμερικάνοι αξιωματούχοι αναρωτι-
ούνται «πώς να τον προσλάβουμε να δουλέ-
ψει για εμάς». Ας μην αναρωτιούνται. Το κά-
νει ήδη εθελοντικά είναι η απάντηση. Τα ξη-
μερώματα του περασμένου Σαββάτου αναμε-
νόταν να «δέσει» στο λιμάνι της Αλεξανδρού-
πολης το τέταρτο οχηματαγωγό με νατοϊκό
στρατιωτικό υλικό με προορισμό τα σύνορα
με την Ρωσία. 

Γιώργος Πίττας
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ΟΠόλεμος στην Ουκρανία αποκάλυ-
ψε την εγκληματική ανοησία της

Ουάσιγκτον να στρέψει το ΝΑΤΟ προς
τα ανατολικά. Αυτή η ανοησία έφτασε
στο απόγειό της με την επιδίωξη της
ενσωμάτωσης πρώην σοβιετικών δημο-
κρατιών που συνορεύουν με τη Ρωσία.
Παρόλο που μέχρι στιγμής ούτε η ίδια
η Ουκρανία ούτε η Γεωργία έχουν προ-
σχωρήσει στο ΝΑΤΟ, η Λετονία, η Λι-
θουανία και η Εσθονία το έχουν κάνει.
Οι τρεις βαλτικές χώρες αποτελούσαν
μαζί με την Φινλανδία κομμάτι της Τσα-
ρικής Αυτοκρατορίας και απέκτησαν
την ανεξαρτησία τους την περίοδο της
Ρωσικής Επανάστασης το 1917.

Γράφει ο Άλεξ Καλλίνικος

Στην αρχή του Δευτέρου Παγκοσμίου
Πολέμου, το σταλινικό καθεστώς στην
Μόσχα – απελπισμένο να δημιουργήσει
μια αμυντική περίμετρο που να τη χωρί-
ζει από τη ναζιστική Γερμανία – προσπά-
θησε να τις αρπάξει ξανά. Απέτυχε στην
περίπτωση της Φινλανδίας. Ο Κόκκινος
Στρατός έχασε στον «Χειμερινό Πόλεμο»
του 1939-40 με τη Φινλανδία – με τον
οποίο συγκρίνεται όλο και περισσότερο
η μισοτελειωμένη εισβολή του Πούτιν
στην Ουκρανία. Αλλά η Σοβιετική Ένωση
πέτυχε να καταπιεί τα κράτη της Βαλτι-
κής. Αυτά, αφού κέρδισαν ξανά την ανε-
ξαρτησία τους από τη Μόσχα το 1991,
έσπευσαν να αγκαλιάσουν την Ουάσιγ-
κτον. Τα μάτια τους ήταν καρφωμένα
στο περίφημο Άρθρο 5 της Συνθήκης
του ΝΑΤΟ, το οποίο δεσμεύει τα κράτη
μέλη να πάνε σε πόλεμο για να υπερα-
σπιστούν το ένα το άλλο.

Πάντα πίστευα ότι η εφαρμογή του
στα κράτη της Βαλτικής ήταν αρκετά
τρελή από στρατιωτική άποψη. Μια μα-
τιά στον χάρτη δείχνει ότι είναι σχεδόν
τελείως αποκομμένα από την υπόλοιπη
Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ λόγω
του ρωσικού θύλακα του Καλίνινγκραντ
και του υποτελούς στην Μόσχα κράτους
της Λευκορωσίας. Μόνο η απειλή πυρη-
νικού πολέμου από τις ΗΠΑ θα μπορού-
σε να τις προστατεύσει. Η ανάληψη
μιας τόσο επικίνδυνης δέσμευσης απο-
κτά το οποιοδήποτε νόημα μόνο αν θυ-
μόμαστε ότι η Ουάσιγκτον επέκτεινε το
ΝΑΤΟ προς τα ανατολικά κάνοντας την
εκτίμηση ότι η Ρωσία ήταν πολύ αδύνα-
μη για να αντισταθεί. 

Όπως δείχνει η βάναυση εισβολή του
Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία, η επέ-
κταση του ΝΑΤΟ ήταν απλώς μια κίνηση
σε ένα επικίνδυνο και καταστροφικό εν-
δοϊμπεριαλιστικό αγώνα. Ένας από τους
διάφορους τρόπους με τους οποίους
αυτή η εισβολή έχει πάει στραβά είναι
ότι έσπρωξε ορισμένα κράτη προς το
ΝΑΤΟ, ιδίως τη Φινλανδία και τη Σουη-
δία.

Η γεωπολιτική τροχιά της Σουηδίας
είχε αποκλίνει από αυτή των δυτικών
σκανδιναβών γειτόνων της. Έμεινε έξω

από τους δύο παγκόσμιους πολέμους,
αν και έγειρε προς τον ισχυρό γείτονα
και εμπορικό της εταίρο, την Γερμανία.
Η Σουηδία ήταν επίσης ουδέτερη κατά
τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, αυτή
τη φορά γέρνοντας προς τα δυτικά, εν
μέρει χάρη στην ενσωμάτωσή της στην
παγκόσμια αγορά. Η Δανία και η Νορ-
βηγία εντάχθηκαν στο ΝΑΤΟ, αν και με
διάφορες ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με
στρατιωτικές βάσεις και πυρηνικά όπλα
στο έδαφός τους.

Η Φινλανδία, έχοντας πολεμήσει τη
Μόσχα με υψηλό κόστος το 1939-40,
εντάχθηκε στην γερμανική εισβολή
στην ΕΣΣΔ. Μετά το 1945 παρέμεινε, με
κοινή συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και
Μόσχας, ουδέτερη στον Ψυχρό Πόλε-
μο, αν και κλίνοντας κάπως προς τα
ανατολικά.

Τόσο η Φινλανδία όσο και η Σουηδία
εντάχθηκαν στην ΕΕ το 1995. Έμειναν
εκτός ΝΑΤΟ, αν και εντάχθηκαν στο πρό-
γραμμά του «Συνεργασία για την Ειρήνη»
το οποίο λειτούργησε ως κάλυμμα για
την επέκταση της συμμαχίας προς τα
ανατολικά. Από τη ρωσική εισβολή στην
Ουκρανία και μετά έχουν ξεκινήσει σοβα-
ρές συζητήσεις και στις δύο χώρες σχε-
τικά με την ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Για άλλη μια φορά, μια ματιά στον
χάρτη δείχνει γιατί οι στρατιωτικοί σχε-
διαστές του ΝΑΤΟ θα το ήθελαν αυτό.
Τα κράτη της Βαλτικής θα έπαυαν να
είναι ένα εκτεθειμένα, με το εδαφικό
βάθος που προσφέρουν η Σουηδία και
η Φινλανδία. Ως εκ τούτου, οι κυβερνή-
σεις τους κάνουν εκστρατεία για την
ένταξη και των δύο χωρών στο ΝΑΤΟ
και για μια πολύ μεγαλύτερη δυτική
στρατιωτική παρουσία στη Βαλτική.

Η ρωσική αντίδραση ήρθε από τον
πρώην πρόεδρο της Ρωσίας Μεντβέν-
τεφ, αντιπρόεδρο του Συμβουλίου Ασφα-
λείας. Είπε την περασμένη Πέμπτη: «Εάν
η Σουηδία και η Φινλανδία ενταχθούν
στο ΝΑΤΟ, το μήκος των χερσαίων συνό-
ρων της συμμαχίας με τη Ρωσία θα
υπερδιπλασιαστεί. Φυσικά, αυτά τα σύ-
νορα θα πρέπει να ενισχυθούν… Εάν γί-
νει αυτό, δεν θα είναι δυνατό να υπάρξει
μη πυρηνικό καθεστώς στην Βαλτική. Η
ισορροπία πρέπει να αποκατασταθεί».
Πύραυλοι Iskander τύπου κρουζ έχουν
βάση στο Καλίνινγκραντ ήδη από το
2016, αν και δεν γνωρίζουμε αν είναι
οπλισμένοι με πυρηνικές κεφαλές.

Με άλλα λόγια, η ένταξη της Σουηδίας
και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ θα επιτα-
χύνει τη διαίρεση της Ευρώπης σε ένο-
πλα στρατόπεδα. Αυτό θα αύξανε τον
κίνδυνο ενός ευρύτερου πολέμου μεταξύ
Δύσης και Ρωσίας. Το κυβερνών Σουηδι-
κό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα είναι διχα-
σμένο για το θέμα. Η αριστερά στη Σκαν-
διναβία πρέπει να εκστρατεύσει εντατικά
για να υπερασπιστεί την ουδετερότητα
της Φινλανδίας και της Σουηδίας.

Ανοιχτές εκδηλώσεις
«Συμμετέχω στην ανοιχτή εκδή-

λωση που θα γίνει την ερχό-
μενη Τετάρτη το απόγευμα στο Σύλ-
λογο Ιμβρίων, στη γειτονιά μου, στη
Νέα Σμύρνη. Θεωρώ την πρωτοβου-
λία αυτή σημαντική, στην προσπά-
θεια να ενισχύσουμε την αντιπολεμι-
κή φωνή του κόσμου που η κυβέρνη-
ση προσπαθεί να σιγήσει. Η Νέα
Σμύρνη είναι μια γειτονιά φορτισμέ-
νη ιστορικά, μια γειτονιά προσφύ-
γων και ξέρει τι σημαίνει πόλεμος.
Σας καλώ να συμμετάσχετε για να
γίνει μαζική και ζωντανή η συζήτη-
ση» δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγ-
γύη, ο Νίκος Βαφέας, πανεπιστημια-
κός και ένας από τους ομιλητές
στον κύκλο εκδηλώσεων που οργα-
νώνει το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμ-
μα με θέμα  «Ούτε ΝΑΤΟ ούτε Πού-
τιν - 10 απαντήσεις για τον πόλεμο
στην Ουκρανία». 

Ο κύκλος των εκδηλώσεων άνοιξε
την περασμένη εβδομάδα στις σχο-
λές λίγο πριν αυτές κλείσουν για το
Πάσχα. «Ο πόλεμος και οι φοιτητικές
εκλογές δεν είναι δύο πράγματα
άσχετα μεταξύ τους. Γι' αυτό και στη
Φιλοσοφική Αθηνών οργανώσαμε εκ-
δήλωση με θέμα “Οι φοιτητές και το
αντιπολεμικό κίνημα από το Βιετνάμ
μέχρι σήμερα» δήλωσε στην εργατι-
κή αλληλεγγύη η Πηνελόπη Τρομπέ-
τα, φοιτήτρια ΦΛΣ. «Στην εκδήλωση
ήρθαν φοιτητές και φοιτήτριες που
το έμαθαν από την αφίσα που υπήρ-
χε σε πολλά σημεία και από τις εξορ-
μήσεις μας στους διαδρόμους και
έξω από τα μαθήματα. Από την ίδια
τη συζήτηση αυτό που μου έμεινε
περισσότερο είναι ο ρόλος που μπο-
ρούν να παίξουν -και έχουν παίξει
στο παρελθόν- οι φοιτητές και οι
φοιτήτριες για να ξεκινήσει, να δυνα-
μώσουν οι ιδέες του και για να απλω-
θεί έτσι το αντιπολεμικό κίνημα». 

«Η εκδήλωσή μας ξεκίνησε με την
αναφορά στον πόλεμο του Βιετνάμ
και συνέχισε στο σήμερα με τον πό-
λεμο στην Ουκρανία αποτυπώνον-
τας τους λόγους για τους οποίους
ξεκίνησε και το πώς εξελίσσεται η
κατάσταση αυτή τη στιγμή» μας είπε
ο Αλέξανδρος Μπακούσι, φοιτητής
ΙΑΚΑ για την εκδήλωση στον Βόλο.
«Επισημάνθηκε η ενεργή συμμετοχή
της Ελλάδος στη σύρραξη αυτή είτε
στέλνοντας όπλα είτε αξιοποιώντας
το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης για
τα νατοϊκά συμφέροντα». 

«Είναι χαρακτηριστικό πως παρό-
λο που η συζήτηση ήταν για το αντι-
πολεμικό κίνημα, φτάσαμε να συζη-
τάμε για τα αποτελέσματα των προ-
εδρικών εκλογών στη Γαλλία και για
τη σύνδεση της μάχης ενάντια στο
ρατσισμό με το αντιπολεμικό κίνη-
μα» μας είπε ο Αργύρης Καραγγε-
λής, φοιτητής Σχολής Επιστημών
Τροφίμων μεταφέροντας την εικόνα
από την εκδήλωση στο ΠΑΔΑ.

«10 απαντήσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία»

ΙΛΙΟΝ
ΤΡΙΤΗ 19/4 πολιτιστικό κέντρο
Μελίνα Μερκούρη, Αγ. Φανου-
ρίου 99, 7μμ
Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης,
ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

ΚΥΨΕΛΗ
ΤΡΙΤΗ 19/4 θεατράκι Φωκιώνος
Νέγρη 6.30μμ
Ομιλητής: Δημήτρης Δασκαλά-
κης, Εργατική Αλληλεγγύη
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4 ΚΕΠ 7.30μμ
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλα-
ρης, συγγραφέας του βιβλίου
«Ουκρανία, σταυροδρόμι ιμπε-
ριαλιστικών ανταγωνισμών»

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΓΚΥΖΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4 καφέ Μυρτίλο
7.30  μμ
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας, Ερ-
γατική Αλληλεγγύη
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4  ΕΔΟΘ, Πρ. Κο-
ρομηλά 51, 4ος ορ. 7μμ
Ομιλητής: Μπάμπης Κουρουν-
δής, διδάκτορας Νομικής ΑΠΘ,
τέως μέλος ΔΣ ΔΣΘ,  Παύλος
Νεράντζης, δημοσιογράφος
ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/4 πλ. Βαρνάβα
7μμ
Ομιλητές: Λέανδρος Μπόλα-
ρης, συγγραφέας του βιβλίου
«Ουκρανία, σταυροδρόμι ιμπε-
ριαλιστικών ανταγωνισμών»,
Χρίστος Τουλιάτος, δημοτικός
σύμβουλος Ζωγράφου

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

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/4 Σύλλογος Ιμ-
βρίων, Ελ. Βενιζέλου 80,
7.30μμ
Ομιλητές: Πάνος Κατσαχνιάς,
δημοσιογράφος, Νίκος Βαφέ-
ας, πανεπιστημιακός

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

ΝΙΚΑΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 28/4 πολιτιστικός πο-
λυχώρος Μάνος Λοΐζος, Θη-
βών 245, 7μμ

Ομιλητές: Θωμάς Σίδερης, δη-
μοσιογράφος και δημιουργός
ντοκιμαντέρ, Λέανδρος Μπόλα-
ρης, συγγραφέας του βιβλίου
«Ουκρανία, σταυροδρόμι ιμπε-
ριαλιστικών ανταγωνισμών»

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 28/4 Πλ. Σουρμένων
7μμ
Ομιλητές: Δημήτρης Δασκαλά-
κης, Εργατική Αλληλεγγύη, Νί-
κος Στραβελάκης, πανεπιστη-
μιακός

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 28/4 κεντρική πλα-
τεία 7.30μμ
Ομιλητής: Κώστας Πίττας,
Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 28/4 στην Αυλή των
Πετραλώνων 6.30μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου, πε-
ριοδικό Σοσιαλισμός από τα
Κάτω

ΧΑΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 28/4 πάρκο Ειρήνης
και Φιλίας 6μμ
Ομιλητές: Ειρηναίος Μαράκης,
ΚΕΕΡΦΑ Χανίων, Τάσος Ανα-
στασιάδης, Συντονισμός Εργα-
τικής Αντίστασης

ΠΑΤΗΣΙΑ-ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/4 πάρκο Ιακω-
βάτων 
Ομιλήτρια: Έλλη Πανταζοπού-
λου, Πρωτοβουλία «Στη φυλα-
κή οι δολοφόνοι της Zackie-
Oh»

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/4 7μμ
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη, Συν-
τονισμός Εργατικής Αντίστα-
σης

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/4 
αιθ. Β’ δημοτικής κοινότητας,
Δραγάτση 1, 7μμ
Ομιλητές: Θανάσης Διαβολά-
κης, δημοτικός σύμβουλος με
την Ανταρσία στο Λιμάνι, Τά-
σος Αναστασιάδης, Συντονι-
σμός Εργατικής Αντίστασης

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 5/5, αίθ. ΕΒΕ, Αρά-
του 21, πλ. Εθν. Αντίστασης
(Όλγας) 7μμ
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλα-
ρης, συγγραφέας του βιβλίου
«Ουκρανία, σταυροδρόμι ιμπε-
ριαλιστικών ανταγωνισμών»

Αντίσταση στο σφαγείο 
που κλιμακώνουν

Όχι στην επέκταση
του ΝΑΤΟ

6/4, Πανεργατική απεργία, Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Συνέχεια από τη σελ. 3

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες περιμένεις την αριστερά να ορ-
γανώσει τις μάχες και να τις πάει παρακάτω, στη σύγκρουση με
το σύστημα. Γιατί οι αντικειμενικές συνθήκες σπρώχνουν και οι
υποκειμενικές δίνουν τη δυνατότητα να προχωρήσει και να βά-
λει την προοπτική. Αντί γι' αυτό έχουμε ένα συνέδριο του ΣΥΡΙ-
ΖΑ που πιο δεξιά δεν γίνεται. Που μετατρέπει ένα κόμμα της
αριστεράς σε σοσιαλδημοκρατικό. Σοσιαλδημοκρατικό πολιτι-
κά, που δεν βάζει τίποτα στρατηγικό, ούτε καν να τελειώσει ο
πόλεμος. Αλλά και οργανωτικά, με το νέο τρόπο εκλογής που
σημαίνει ότι το κόμμα δεν χρειάζεται, το κόμμα είναι ο αρχηγός
και ο κόσμος είναι μόνο για την ψήφο. Στην ίδια κατεύθυνση εί-
ναι το ΚΚΕ. Σοσιαλδημοκρατικό και σταλινικό μαζί. Η ΚΟΜΕΠ
κάνει επίθεση στο ΣΕΚ επειδή παλεύει για να πέσει η κυβέρνη-
ση! Η ηγεσία του ΚΚΕ έχει μια πολιτική αδιέξοδη, πατριωτική,
που περιορίζει τη δυναμική του κόσμου.

Σε αυτές τις συνθήκες χρειάζεται πραγματικά να δυναμώσου-
με το επαναστατικό κόμμα. Με πολύ καθαρό το θέμα της στρα-
τηγικής που συμπυκνώνεται στο «Πάλη ενάντια στη ΝΔ, πάλη
για τον Σοσιαλισμό». Αυτή τη στρατηγική πρέπει να την κάνου-
με συγκεκριμένη σε κάθε χώρο δουλειάς, στα πανεπιστήμια,
στις γειτονιές. Πώς; Οι συζητήσεις-εκδηλώσεις-εκδόσεις μας
έχουν τεράστια σημασία. Αλλά το κρίσιμο είναι η μετατροπή
των ιδεών σε καθημερινή δράση. Αυτό σημαίνει ρίζες στους ερ-
γατικούς χώρους, σε κάθε νοσοκομείο, δήμο ή σχολείο. Ανοί-
γουν ζητήματα αυξήσεων, προσλήψεων, μονιμοποιήσεων, κρα-
τικοποιήσεων όλων των ΔΕΚΟ. Όμως για να δυναμώνουν οι
αγώνες, χρειάζεται παρουσία και δύναμη μέσα στους χώρους.

Ρίζες
Πώς αποκτάς ρίζες; Το όπλο μας είναι η Εργατική Αλληλεγ-

γύη. Με αυτό σπάσαμε το λοκντάουν το 2020 στις γειτονιές και
τους χώρους. Με αυτό παίξαμε ρόλο και οργανώσαμε τις πα-
νεργατικές πέρσι και φέτος, χώρο το χώρο. Με αυτό δώσαμε
τη μάχη μέσα στα αντιπολεμικά συλλαλητήρια. Αυτά τα κάνου-
με οργανωμένα, όχι ως άτομα. Με τους τοπικούς μας πυρήνες
και πλέον και με τους εργατικούς πυρήνες που θα φτιάξουμε.

Έτσι θα πάμε στις επόμενες μάχες: Στην Πρωτομαγιά που θα
είναι η συνέχεια της 6ης Απρίλη, για να είναι μαζική, για να είναι
στο δρόμο όλοι οι εργατικοί χώροι. Στις εκλογές στα πανεπιστή-
μια που είναι μια μεγάλη αναμέτρηση. Θέλουμε να τσακίσουμε
τη ΝΔ στις φοιτητικές εκλογές και να μεγαλώσει η επαναστατική
αριστερά και μέσα σε αυτήν το ΣΕΚ. Στις 22 Μάη στο μονοήμε-
ρο που θα οργανώσουμε για την κρίση, τον πόλεμο, την εργατι-
κή τάξη και την προοπτική. Και μετά στο φεστιβάλ του Μαρξι-
σμού, που φέτος θα γίνει 8 με 10 Ιούλη. Αυτά είναι τα γεγονότα
που έχουμε ήδη μπροστά μας. Και θα έχουμε πολλά περισσότε-
ρα που θα δημιουργήσει η τάξη μας και η αντίστασή της.

Οι εκδηλώσεις και οι πολιτικές συζητήσεις είναι κεντρικές για
όλο το εργατικό κίνημα. Όχι γιατί το λέμε εμείς, αλλά γιατί
χρειάζεται η συζήτηση για το πώς μετατρέπεις τον πόλεμο σε
πόλεμο στην ίδια σου τη χώρα. Είναι βασικές για τη μάχη που
έχουμε να δώσουμε, για να έχει επιτυχία η Πρωτομαγιά, για να
φάει η κυβέρνηση ένα δεύτερο κεραμίδι στο κεφάλι μετά την
Πανεργατική. Και για να υπάρξει συνέχεια μετά.

Ολόκληρα κομμάτια είναι έτοιμα να απεργήσουν και θα γίνον-
ται όλο και πιο πολλά. Εμείς πηγαίνουμε με την εφημερίδα στο
ένα χέρι και την κάρτα μέλους στο άλλο. Για να τους στρατολο-
γήσουμε όλους, από τους μαθητές μέχρι τους ασπρομάλληδες.
Κάθε τοπικός πυρήνας είναι το κύτταρο για να απλώνουμε την
πρωτοβουλία μας, για να τραβάμε όλη την αριστερά, για να αλ-
λάζουμε τις ιδέες του κόσμου, για να κερδίζουμε στην επανα-
στατική προοπτική. Πατάμε σε πενήντα χρόνια λειτουργίας με
πολλά μέλη, με χιλιάδες επιρροές και με μεγάλες δυνατότητες
στις σημερινές συνθήκες.

Δυναμώνουμε
την εργατική
αντίσταση

Πόλεμος, κρίση    
Δεκάδες σύντροφοι και
συντρόφισσες πήραν το λόγο στο
Πανελλαδικό Συμβούλιο του
ΣΕΚ την Κυριακή 17 Απρίλη.
Ακολουθούν αποσπάσματα από
κάποιες από τις παρεμβάσεις.

Η βύθιση του καταδρομικού της
Ρωσίας στον Εύξεινο Πόντο πριν

λίγες μέρες ήταν άλλη μια κλιμάκωση
του πολέμου. Τέτοια γεγονότα έχουμε
να δούμε από το Β’ ΠΠ. Η κάθε πλευ-
ρά το δικαιολογεί διαφορετικά, αλλά
τέτοια «ατυχήματα» δείχνουν που μπο-
ρούν να φτάσουν. Πρέπει να δέσουμε
την αντιπολεμική μάχη με κάθε μέτω-
πο. Είμαστε ενάντια στο ΝΑΤΟ και
στην εισβολή του Πούτιν, αλλά ζούμε
στην Ελλάδα. Και ο τρόπος για να
βοηθήσουμε να σταματήσει ο πόλεμος
είναι να συγκρουστούμε με την ελληνι-
κή κυβέρνηση και όσα κάνει. Να πού-
με θαρρετά να φύγει αυτή η κυβέρνη-
ση. Το ΚΚΕ αρνείται να το πει. Ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ το λέει αλλά δεν λέει τίποτα για το
μετά. Για μας το μετά σημαίνει ότι την
επόμενη των εκλογών υπάρχει ένα
πρόγραμμα, ότι κλείνουν οι βάσεις, ότι
κλείνουν τα τρένα και οτιδήποτε μετα-
φέρει πολεμικό υλικό, ότι σταματάνε
οι εξοπλισμοί, ότι κρατικοποιούνται οι
μεγάλες επιχειρήσεις με εργατικό
έλεγχο. Αυτά παλεύει η εργατική τάξη
και αυτά στηρίζουμε εμείς με τις πρω-
τοβουλίες μας.

Γιώργος Π., Γαλάτσι

Είμαι 48 χρονών, εργάτης σε μάν-
τρα με υλικά οικοδομών, οδηγός

φορτηγού γερανοφόρου. Δουλεύω έν-
τεκα ώρες την ημέρα, έξι μέρες τη
βδομάδα, σε συνθήκες γαλέρας. Αυτό
ο Μητσοτάκης και τα νεοφιλελεύθερα
καθάρματα το ονομάζουν «αυτορύθμι-
ση της ελεύθερης αγοράς». Μιλάμε
για πλήρη εκμετάλλευση. Από μικρό
παιδί άνηκα στο χώρο του ΚΚΕ, από τα
16 μου μέχρι πριν ένα χρόνο. Οργανώ-
θηκα στο ΣΕΚ πριν δυο μήνες από το
ίντερνετ, επειδή βαρέθηκα να περιμέ-
νω πότε θα ωριμάσουν αυτές οι γαμη-
μένες οι συνθήκες. Δεν με νοιάζει πό-
σο κουρασμένος είμαι, θα βγω εξόρμη-
ση με τον πυρήνα μου, θα κάνω αφισο-
κόλληση, θα μοιράσω προκηρύξεις, θα
μιλήσω στον κόσμο και θα προσπαθή-
σω να πουλήσω εφημερίδα. Είναι στο
χέρι μας να κερδίσουμε κι άλλους σαν
κι εμένα, εκεί έξω είναι χιλιάδες που
μας περιμένουν να τους μιλήσουμε για
το σοσιαλισμό και τον κομμουνισμό
όπου δεν θα κάνουν κουμάντο οι διευ-
θυντές και οι γραφειοκράτες αλλά
εμείς οι εργάτες με τα λαϊκά-εργατικά
συμβούλια και συνελεύσεις.

Γιώργος Σ., Νίκαια

Οι εκλογές το τελευταίο διάστημα
στα Σωματεία των νοσοκομείων

έδειξαν δυο πράγματα. Πρώτον ότι
υπάρχει τεράστια οργή και αγανάκτη-
ση. Και δεύτερον ότι αυτό εκφράζεται
μέσα από την αριστερά. Τα κατεβά-
σματά μας είχαν μεγάλη επιτυχία. Στο
Γεννηματάς καταφέραμε να δείξουμε
τι σημαίνει να ηγείσαι όλης της αρι-
στεράς, να συσπειρώνεις και να κάνεις
πράξη όλες τις πρωτοβουλίες σου
υποχρεώνοντας όλες τις άλλες δυνά-
μεις να τις στηρίξουν. Έτσι αναδειχτή-
καμε σε δεύτερη δύναμη. Το μέγεθος
της νίκης το καταλάβαμε τις επόμενες
μέρες. Στο πόσος κόσμος μας έδινε
συγχαρητήρια και πόσο χαρούμενος
ήταν. Στις 6 Απρίλη που είχαμε από τα
καλύτερα μπλοκ σε απεργιακή συγ-
κέντρωση με κόσμο που συμμετείχε
στο ψηφοδέλτιό μας. Αλλά και στις
εκλογές της ΟΕΝΓΕ που όλη η αριστε-
ρά είχε άνοδο σε κόντρα με μια λυσ-
σασμένη επίθεση από τη δεξιά. Συνο-
λικά τα αποτελέσματα δείχνουν τις τε-
ράστιες δυνατότητες για την επανα-
στατική αριστερά ώστε αυτό το δυνα-
μικό να γίνει συγκροτημένη δύναμη.

Αργυρή Ε., Καλλιθέα

Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μου-
σείο του ΥΠΠΟ, ένας χώρος στην

καρδιά του Κολωνακίου, βρίσκεται αν-
τιμέτωπος με το ζοφερό μέλλον της
ιδιωτικοποίησης. Αυτό είναι οι ονειρώ-
ξεις της πολιτικής ηγεσίας και συγκε-
κριμένα της Λίνας Μενδώνη, η οποία
φαντάζεται ότι ο πολιτισμός θα γίνει
ένα πριβέ κλαπμ υψηλών προσκεκλη-
μένων. Οργανώσαμε την απεργία στις
6 Απρίλη με πολύ μεγάλη μαζικότητα,
μέσα από γενική συνέλευση. Το σύν-
θημα στο πανό μας ήταν «Κάτω τα χέ-
ρια από τα κρατικά μουσεία». Όλα τα
μουσεία είναι παροχή του κράτους
προς τον πολίτη. Αν αλλάξουν χαρα-
κτήρα, θα τα ακριβοπληρώνει ο κό-
σμος. Η διαφορά τώρα είναι ότι όλα
αυτά τα χρόνια η Εργατική Αλληλεγ-
γύη διακινείται στους χώρους του
μουσείου, ότι υπάρχει η σταθερή υπο-
στήριξη του ΣΕΚ σε κάθε κινητοποί-
ηση και διαμαρτυρία μας. Σε αυτή την
παράδοση αλληλεγγύης και εμπιστο-
σύνης πατάμε και παλεύουμε για την
ακύρωση της επίθεσης γιατί ο πολιτι-
σμός είναι λαϊκό αγαθό.

Θωμάς Κ., Κουκάκι

Σαν ΣΕΚ έχουμε ένα πανό που λέει
«Οι νόμοι καταργούνται στο πεζο-

δρόμιο». Θα έλεγε κανείς ότι είναι ένα
αισιόδοξο σύνθημα των επαναστα-
στών. Αλλά στην πανεργατική στις 6
Απρίλη έγινε πράξη. Ο νόμος Χατζη-
δάκη δεν εφαρμόστηκε γιατί τον τσά-
κισαν οι εργαζόμενοι/ες στο μετρό,

στα πλοία και παντού. Το ίδιο γίνεται
τώρα στην COSCO με τις απεργιακές
κινητοποιήσεις για τη ΣΣΕ ή στον
ΟΑΕΔ με την τελευταία απεργία με
την κάλυψη της ΑΔΕΔΥ. Παντού το ερ-
γατικό κίνημα τσακίζει τους νόμους
της κυβέρνησης. Το είδαμε στο Κρατι-
κό Νίκαιας με την απεργία-εξέγερση
ενάντια στην απόλυση των Συμβασιού-
χων Ορισμένου Χρόνου. Όλο το Φλε-
βάρη οι συμβασιούχοι ήταν σε απερ-
γία στο προαύλιο. Με την καθημερινή
παρουσία του πυρήνα μας παίξαμε
ρόλο για να κερδίσουμε όλο το προ-
σωπικό στη μάχη ενάντια στους εργο-
λάβους. Ανοίξαμε την καμπάνια για τις
8 Μάρτη, με μια τεράστια εκδήλωση
με γεμάτο αμφιθέατρο με καθαρί-
στριες. Μέσα από αυτή τη διαδικασία
κερδίσαμε νέα μέλη στο νοσοκομείο
και τη δυνατότητα για έναν εργατικό
πυρήνα στο χώρο.

Κατερίνα Θ., Νίκαια

Η κάθε μας δράση, η κάθε εφημερί-
δα που δίνουμε και κουβέντα που

κάνουμε, είναι προωθητική για την πά-
λη της τάξης μας. Στον Άγιο Σάββα δε-
χτήκαμε τεράστια επίθεση με την προ-
σπάθεια της κυβέρνησης να απολύσει
τον Κ.Καταραχιά και να δημιουργήσει
ένα δικό της παράδειγμα ότι μπορεί να
τσακίσει τα μαχητικά συνδικάτα. Αυτή
την προσπάθεια την κάναμε σκόνη,
γιατί λειτουργήσαμε οργανωμένα, ενι-
αιομετωπικά, ανοιχτά με όλα τα σωμα-
τεία και την αριστερά. Έτσι αποκτήσα-
με νέα μέλη και περίγυρο. Στις πρό-
σφατες εκλογές, για έκτη συνεχόμενη
φορά, η αριστερά κέρδισε το σωμα-
τείο, μια τεράστια νίκη ενάντια στην
επίθεση που συνεχίστηκε. Το ψηφο-
δέλτιο ΔΑΚΕ-ΠΑΣΚΕ φτιάχτηκε μέσα
στο γραφείο της διοίκησης με όλους
τους διευθυντές και με κατεύθυνση ότι
οι ντουντούκες στον Άγιο Σάββα θα σι-
γήσουν. Το χάσανε παταγωδώς. Το
ψηφοδέλτιό μας ήταν διπλάσιο από
την προηγούμενη φορά. Η εκλογική
μάχη ήταν μια πολιτική μάχη με συζή-
τηση για τον πόλεμο και κάθε μέτωπο
ενάντια στην κυβέρνηση. Μπορούμε να
έχουμε Άγιους Σάββες παντού.

Κατερίνα Π., Πετρούπολη

Την περίοδο της πανδημίας, οι ιδιω-
τικές κλινικές κάνουν πάρτυ με τα

κέρδη. Το Ιατρικό Αθηνών του Απο-
στολόπουλου, ένας από τους μεγαλύ-
τερους ομίλους στην Ελλάδα, ανακοί-
νωσε κέρδη 17 εκατομμύρια το 2021
από 5,7 εκατομμύρια το 2020, 210%
αύξηση. Ενώ τα αφεντικά φτιάχνουν
αυτοκρατορίες, οι εργαζόμενοι/ες
παίρνουν 2%, 13 ευρώ στον κατώτατο.
Το 2019 η ΝΔ κέρδισε με το αφήγημα
ότι οι ιδιωτικοποιήσεις θα φέρουν πολ-
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   και επαναστατική οργάνωση
λές και καλοπληρωμένες δου-
λειές. Αυτό έχει ναυαγήσει
και είναι κομμάτι της κρίσης
της. Η διάθεση για σύγκρου-
ση στους χώρους είναι μεγά-
λη. Σαν ομάδα στην ιδιωτική
υγεία προσπαθήσαμε να συν-
δεθούμε με αυτή τη διάθεση,
με παρουσία σε όλες τις μά-
χες αλλά και ανοίγοντας τη
συζήτηση μέσα στους χώ-
ρους και το κλαδικό σωματείο
για θέματα όπως η κρατικο-
ποίηση των ιδιωτικών κλινικών
χωρίς αποζημίωση στα αφεν-
τικά και με εργατικό έλεγχο.
Η Πρωτομαγιά είναι η συνέ-
χεια όπως και το συνέδριο
της ΟΣΝΙΕ, όπου θα έχουμε
οργανωμένη πολιτική παρέμ-
βαση.

Κώστας Π., Περιστέρι

Είμαστε σε μια κρίσμη κα-
τάσταση. Στο μέτωπο της

πανδημίας, έρχεται η Κίνα να
γεμίσει τρόμο και για και-
νούργιο κύμα αλλά και για το
τι σημαίνει να κλείνει το μεγα-
λύτερο λιμάνι. Στο μέτωπο
της κλιματικής αλλαγής, ο
Μητσοτάκης πήγε στα ΕΛΠΕ
και μίλησε για νέο γύρο εξορύξεων
στο Ιόνιο και την Κρήτη για φυσικό
αέριο. Οι στόχοι τους για μείωση
των ρύπων έχουν πάει περίπατο, αν-
τίθετα μεγαλώνει η χρήση του άν-
θρακα κι αυτό είναι εφιάλτης. Έχου-
με τη δυνατότητα και την ικανότητα
να ερμηνεύουμε σωστά την περίοδο
και να παίρνουμε σωστές πρωτο-
βουλίες. Σκεφτείτε τι θα γινόταν αν
δεν είχαμε βάλει τη ΧΑ στη φυλακή.
Τα αποτελέσματα στη Γαλλία είναι
καμπανάκι. Χρειαζόμαστε και ένα
διαφορετικό τρόπο λειτουργίας, να
χτίσουμε ένα κόμμα που να κερδίσει
όλον τον κόσμο που δίνει τις μάχες.

Γιώργος Ρ., Βόρεια Αθήνας

Τους τελευταίους μήνες έχουμε
προχωρήσει σε τολμηρές αλλα-

γές στους πυρήνες και τις ηγεσίες
τους, αξιοποιώντας παλιούς και νέ-
ους συντρόφους. Τα νέα μέλη είναι
η κινητήρια δύναμη κάθε πυρήνα, το
βλέπουμε για παράδειγμα στα Πατή-
σια που έχουμε πολλούς νέους συν-
τρόφους και συντρόφισσες. Χρει-
αζόμαστε οργανωμένους πυρήνες,
με προσπάθεια να τους κερδίσουμε
όλους στη δράση, με ανανεώσεις
όλων των μελών, με συνεδρίαση που
είναι γεγονός στη γειτονιά. Και με
την ίδια σταθερότητα να γίνεται η
παρέμβαση τους εργατικούς χώ-
ρους. Θέλουμε ζωντανό διάλογο με

την τάξη, να χτίσουμε πολιτική σχέ-
ση μαζί της, να παλέψουμε και να
κερδίσουμε στις ιδέες μας. Αντίστοι-
χα στις σχολές. Στη Νομική κερδίσα-
με νέα συντρόφισσα και στην ΑΣΟ-
ΕΕ έναν νέο εργαζόμενο. Η συνερ-
γασία των πυρήνων με την φοιτητική
ομάδα είναι απαραίτητη.

Βίκυ Β., Βόρειο Κέντρο Αθήνας

Σε μια περίοδο που ο κόσμος εί-
ναι οργισμένος με την κυβέρνη-

ση του πολέμου, που διαλύει υγεία
και παιδεία, καλούμαστε να πάρου-
με πρωτοβουλίες. Οι παρεμβάσεις
μας στα σχολεία έχουν φέρει μεγά-
λες αλλαγές. Συγκεκριμένα, το σχο-
λείο μου, λύκειο στη Βούλα, είναι
πλέον αγνώριστο. Οι μαθητές πολιτι-
κοποιούνται και παίρνουν θέση σε
όσα ανοίγουμε. Σε αυτό σημαντικό
ρόλο έπαιξε η εξόρμηση και παρέμ-
βαση που κάναμε για τις 19 Μάρτη
που καταφέραμε να κατεβάσουμε
και πανό στη διαδήλωση. Αυτό έδει-
ξε ότι η πολιτική έχει μπει στα σχο-
λεία. Έχουμε αγώνες να δώσουμε
με δυο βασικούς σταθμούς, την αν-
τιπολεμική μας εκδήλωση στις 28
Απρίλη στη γειτονιά και την απεργία
της Πρωτομαγιάς. Θέλουμε αυτές οι
πρωτοβουλίες να γίνουν κέντρο το-
πικά, να ενωθούν οι μαθητές, οι φοι-
τητές και οι εργάτες ενάντια στην
κυβέρνηση.

Γιούλη Κ., μαθήτρια, Ελληνικό

Έχουμε απέναντί μας την πιο ρα-
τσιστική κυβέρνηση. Σε αυτό

το πλαίσιο αποφάσισε ο Μπακογιάν-
νης να κλείσει τον Ελαιώνα, από τη
μια για να απελευθερώσει το χώρο
για τον Παναθηναϊκό και τους εργο-
λάβους και από την άλλη για να ξε-
φορτωθεί τους πρόσφυγες από την
πόλη. Ξεκινήσαμε κάποιες εξορμή-
σεις στο καμπ και συνδεθήκαμε με
τους πρόσφυγες από το Κονγκό.
Στην αρχή πιο διστακτικά αλλά στη
συνέχεια με συνελεύσες μαζί μας
και μεταξύ τους, έφτιαξαν επιτροπή,
κατέβηκαν στις 19 Μάρτη που πή-
ραν έμπνευση και μετά στην Πανερ-
γατική στις 6 Απρίλη. Το επόμενο
βήμα ήταν η σύνδεση με εργαζόμε-
νους του καμπ, η παρεμβάση των
προσφύγων στο συνέδριο της ΟΕΝ-
ΓΕ, το κείμενό τους στο δημοτικό
συμβούλιο, η κινητοποίηση μαζί με
τους εκπαιδευτικούς στο υπουργείο
του Μηταράκη. Το αποτέλεσμα ήταν
ότι δυο μέρες μετά ακυρώθηκε μια
μεταφορά 80 προσφύγων με μικρά
παιδιά. Τώρα ετοιμάζονται για να
διαδηλώσουν την Πρωτομαγιά. Χρει-
άζεται να απλώσουμε τη μάχη σε
όλη την περιοχή και να δυναμώσει η
τοπική ΚΕΕΡΦΑ.

Τάνια Β., Κουκάκι

Στο ΠΑΔΑ έχουμε καταφέρει να
μεγαλώσουμε. Έχουμε κάνει αι-

σθητή την παρουσία μας με αφίσες

και πανό στους χώρους, με καθημε-
ρινή παρέμβαση με ανακοινώσεις
τμήμα το τμήμα και ανοίγοντας πολι-
τικές συζητήσεις με όλους. Οι πρω-
τοβουλίες μας έχουν απήχηση στο
πανεπιστήμιο και μέσα στα σχήματα
της ΕΑΑΚ, καταφέρνοντας να συμ-
μετέχουν στις κινητοποιήσεις για
τον Ζακ, στις 8 Μάρτη. Μπροστά
μας έχουμε μάχες όπως η Πρωτομα-
γιά που θέλουμε οι φοιτητές να κα-
τέβουν μαζί με τους εργάτες φωνά-
ζοντας «Λεφτά για την παιδεία - Όχι
για τον πόλεμο». Έτσι θα πάμε και
στις φοιτητικές εκλογές. Αν το 2019
η ΔΑΠ έλεγε ότι η πρώτη νίκη της
ΝΔ θα έρθει από τους φοιτητές, τώ-
ρα θέλουμε η πρώτη ήττα της να έρ-
θει από τους φοιτητές. Πάμε στις
εκλογές αντικυβερνητικά, με συζή-
τηση για τον πόλεμο, για την επανά-
σταση και τον σοσιαλισμό. Με γραμ-
μή συνελεύσεων και καταλήψεων θα
παλέψουμε όλες τις επιθέσεις της
ΝΔ.

Γιάννης Μ., ΠΑΔΑ, Ηλιούπολη

Θέλουμε η εφημερίδα να φτάνει
σε όλα τα μέλη με πολιτική συ-

ζήτηση που τους δίνει ώθηση για
δράση. Για παράδειγμα σύντροφος
μετανάστης που δυσκολεύεται να
διαβάζει, μετά από συζήτηση με
συντρόφισσα, οργάνωσε μάζεμα
στην κοινότητα του Καμερούν. Η συ-
ζήτηση με όλους είναι απαραίτητη.

Το δεύτερο είναι οι παρεμ-
βάσεις μας στους εργατι-
κούς χώρους. Στο Βόρειο
Κέντρο Αθήνας πάμε σε 15
χώρους, εκ των οποίων
τέσσερα νοσοκομεία, ενώ
σε έξι από αυτούς έχουμε
συντρόφους μέσα. Και το
τρίτο είναι οι εξορμήσεις
στις πλατείες, η δημόσια
εμφάνιση του κόμματός
μας. Στην τελευταία συναν-
τήσαμε πρώην εργαζόμενο
της ΕΑΣ που συγκινήθηκε
που μας είδε και μιλούσε
για τους αγώνες που έχου-
με δώσει με την Εργατική
Αλληλεγγύη.

Ευγενία Β., Πατήσια

Στις 19 Μάρτη κατεβή-
καμε στο δρόμο μετα-

νάστες και πρόσφυγες. Πιο
πριν μαζευτήκαμε πολλοί
Πακιστανοί από την Νίκαια
και το Κερατσίνι για να συ-
ζητήσουμε. Το ίδιο πρέπει
να γίνει και για την Πρωτο-
μαγιά, με συζήτηση σε
ουρντού και αραβικά, γιατί
10 με 15 χιλιάδες Πακιστα-
νοί μένουμε σε Νίκαια, Κε-

ρατσίνι, Αιγάλεω, Ομόνοια, Αττική,
Αχαρνών, Βικτώρια κ.α. Για να είμα-
στε όλοι μαζί, για να πάρουμε χαρ-
τιά, για να μπορούν τα παιδιά να πά-
νε σε σχολεία και νοσοκομεία.
Μπράβο σε όλους που παλεύουμε
στο ΣΕΚ και την ΚΕΕΡΦΑ. Πιο καλά
να οργανωθεί στη συνέχεια, με πιο
πολύ κόσμο. Γιατί εργάτες ενωμένοι,
ποτέ νικημένοι.

Χασάν Ρ., Κερατσίνι

Το μαθητικό του ΣΕΚ έχει μεγαλώ-
σει. Έχουμε πιο σταθερές πα-

ρεμβάσεις στα σχολεία, έχουμε κα-
ταφέρει να κατεβάσουμε μαθητικά
πανό σε πολλές διαδηλώσεις, κι
έχουμε ένα μεγάλο περίγυρο μαθη-
τών που συνεργαζόμαστε. Χρειάζε-
ται να εντείνουμε τη δράση μας στα
σχολεία. Από προσωπική εμπειρία,
φέτος η δευτεροβάθμια αποφάσισε
να με αφήσει στην ίδια τάξη ενώ
μπορούσα να συνεχίσω. Όταν το ζή-
τησα, η απάντηση ήταν δεν ξέρεις τι
θέλεις, δεν έχεις στόχο. Δεν πρέπει
να τους αφήσουμε να καταστρέ-
ψουν τα όνειρα των παιδιών της τά-
ξης μας. Γιατί όλα τα παιδιά στο
σχολείο είναι παιδιά της τάξης μας,
είναι πρόσφυγες, μετανάστες, είναι
παιδιά από φτωχές οικογένειες
όπως εγώ. Οι παρεμβάσεις στα σχο-
λεία είναι απαραίτητες.

Τζίμης Κ., μαθητής, Νέα Ιωνία

Επιμέλεια: Λένα Βερδέ

6/4, Πανεργατική απεργία, Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης



ΕΞΑΡΧΕΙΑ 
ΤΡΙΤΗ 19/4 - καφέ Blue Bear 7.30μμ
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΤΡΙΤΗ 19/4 
καφέ Isak, πάρκο Ιακωβάτων 7.30μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Ρίζου

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ - ΚΟΥΚΑΚΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4 καφέ Pastore, μετρό
Νέου Κόσμου 7μμ
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4 
στην Αυλή των Πετραλώνων 6.30μμ
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

ΘΗΣΕΙΟ-ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4 
Περιβολάκι 7μμ
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 21/4 καφέ Περιμπανού
7.30μμ
Ομιλητής: Στέλιος Τζομπανάκης

ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/4
βιβλιοπωλείο Μετεωρίτης, Φωκιώνος
Νέγρη 68, 7.30μμ
Ομιλητής: Νίκος Αλεξανδράτος

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/4 
καφέ Μύρτιλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ 7μμ
Ομιλήτρια: Πελαγία Κατέλη

ΙΛΙΣΙΑ - ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
ΤΡΙΤΗ 19/4 - Sweet Home 7.30μμ
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4
καφέ πλ. Σμύρνης 6, 7.30μμ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4 - Goody’s 7.30μμ
Ομιλήτρια: Βασιλική Γρηγοράκη

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4 
καφέ Πλ. Σουρμένων 7.30μμ
Ομιλητής: Αλέκος Κοροβέσης 

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4 
καφέ Χόβολη, Κανάρη 30, 7μμ
Ομιλητής: Γιάννης Μπαρούτσας

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΠΕΜΠΤΗ 21/4 
Γιουκάλι, πλ. Μεσολογγίου 7.30μμ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΧΑΛΑΝΔΡΙ – ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ – 
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4
δημαρχείο Αγ.Παρασκευής 7μμ
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου 

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/4 
πλ. Φελέκη, Ελευθερούπολη 7μμ
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/4 
δημαρχείο (ισόγειο) 8μμ
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΜΑΡΟΥΣΙ  
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/4
πλ. Ηρώων 7.30μμ
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4
δημαρχείο 7.15μμ
Ομιλήτρια: Πέγκυ Γαλάκου

ΝΙΚΑΙΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4 
πολυχώρος Μάνος Λοΐζος 7μμ
Ομιλήτρια: Παρή Κουτσουδάκη

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΕΜΠΤΗ 21/4 - δημαρχείο 6μμ
Ομιλήτρια: Μίνα Πατρινού

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7μμ
Ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης

ΑΙΓΑΛΕΩ 
ΠΕΜΠΤΗ 21/4 
Μέρες Ραδιοφώνου 8μμ
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/4 - καφέ Ακρόλιθος 7.30μμ
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος

ΙΛΙΟΝ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/4 - φούρνος Leo Kon, 
πλ. Αγ.Αναργύρων 7.30μμ
Ομιλητής: Γιάννης Κούβαρης

ΞΑΝΘΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/4 - καφέ Σιδεράδικο
6μμ
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4
Πυρσινέλλα 1, 4ος ορ. 7μμ
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4 πάρκο 626, 7.30μμ
Ομιλήτρια: Αγγέλα Χαραλαμπάκη

ΠΑΤΡΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4 - καφέ Νέον, 
Τριών Ναυάρχων και Μαίζονος 6.30μμ
Ομιλητής: Δημήτρης Μπελιάς

ΧΑΝΙΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4
ΚΑΠΗ παλιάς πόλης 7.30μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

Θεσσαλονίκη

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ 
ΠΕΜΠΤΗ 28/4 - καφέ Ποέτα 8μμ
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 
ΠΕΜΠΤΗ 28/4 - καφέ Cowboy 6μμ
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου

ΤΟΥΜΠΑ 
ΠΕΜΠΤΗ 28/4 - καφέ Κονάκι 7.30μμ
Ομιλήτρια: Χρύσα Καλογεράκη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΠΕΜΠΤΗ 28/4 - καφέ Ζωή 7.30μμ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου

ΚΑΜΑΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 28/4 - καφέ Baraka 9μμ
Ομιλήτρια: Ιωάννα Κατλαμούση
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Tον σοσιαλισμό, μέσα από την ανεξάρ-
τητη δράση της εργατικής τάξης
Ο καπιταλισμός δεν παίρνει διορθώσεις.
Πρέπει να ανατραπεί με την εργατική δρά-
ση. Δεν υπάρχει κοινοβουλευτικός δρόμος
προς μια τέτοια αλλαγή. Το κοινοβούλιο, ο
στρατός, η αστυνομία, η δικαιοσύνη, όλο το
αστικό κράτος λειτουργεί για να προστατεύ-
σει τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης.
Οι εργάτες δημιουργούν όλο τον πλούτο μέ-
σα στον καπιταλισμό. Μια νέα κοινωνία
απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση, ο σο-
σιαλισμός, μπορεί να δημιουργηθεί μόνο
όταν οι εργάτες πάρουν συλλογικά στα χέ-
ρια τους τον έλεγχο όλου του κοινωνικού
πλούτου και προγραμματίσουν την παραγω-

γή και την διανομή σύμφωνα με τις ανθρώπι-
νες ανάγκες.

Tον διεθνισμό
Στην παγκόσμια οικονομία κυριαρχούν οι με-
γάλες πολυεθνικές. Μόνο εάν παλέψουμε
όλοι μαζί σε παγκόσμιο επίπεδο, μπορούμε
να σταματήσουμε τους πλούσιους και δυνα-
τούς που κυριαρχούν πάνω στον πλανήτη.
Η πάλη για τον σοσιαλισμό μπορεί να πετύ-
χει μόνο εάν είναι παγκόσμια. 
Αυτό δείχνει και η εμπειρία της Ρωσίας όπου
ακόμα και μια νικηφόρα αλλά απομονωμένη
επανάσταση όπως ο Οκτώβρης του ’17 ηττή-
θηκε κάτω από την πίεση της παγκόσμιας
αγοράς. Αυτό άνοιξε τον δρόμο για την επι-
κράτηση του Στάλιν και την μετατροπή της
Ρωσίας σε κρατικό καπιταλισμό. Του ίδιου
τύπου καθεστώτα δημιουργήθηκαν αργότε-

ρα στην Ανατολική Ευρώπη και την Κίνα.

Ενάντια στον ρατσισμό, 
τον ιμπεριαλισμό και την καταπίεση
Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε προσπά-
θεια που έχει στόχο την διαίρεση της εργατι-
κής τάξης. Είμαστε αντίθετοι σε μια Ελλάδα
– φρούριο, κομμάτι μιας Ε.Ε – φρούριο, που
καταδικάζει πρόσφυγες και μετανάστες να
πεθαίνουν στα σύνορά της και να αντιμετω-
πίζουν ρατσιστικές διακρίσεις αν καταφέ-
ρουν να τα περάσουν. 
Υποστηρίζουμε το δικαίωμα όλων των αν-
θρώπων, ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή και
φύλο καθώς και όλους τους καταπιεσμένους
να οργανώνουν την αντίστασή τους. Υποστη-
ρίζουμε όλα τα αυθεντικά εθνικοαπελευθε-
ρωτικά κινήματα. 
Παλεύουμε για την πραγματική κοινωνική,
πολιτική και οικονομική ισότητα των γυναι-
κών και για το τέλος όλων των διακρίσεων

ενάντια στους ομοφυλόφιλους, γυναίκες και
άντρες.
Παλεύουμε ενάντια σε ένα σύστημα που κα-
ταστρέφει τον πλανήτη μέσα από το κυνήγι
του κέρδους και τους ανταγωνισμούς.

Το επαναστατικό κόμμα
Αυτοί που μας κυβερνάνε είναι δυνατοί γιατί
είναι οργανωμένοι, γιατί ελέγχουν τον πλού-
το, τα ΜΜΕ, τα δικαστήρια και τον στρατό.
Για να συγκρουστεί μ’ αυτή την δύναμη, η
εργατική τάξη χρειάζεται να είναι κι αυτή ορ-
γανωμένη. Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα,
έχει σαν στόχο να φέρει τους ακτιβιστές του
κινήματος μαζί με την εργατική τάξη. Το επα-
ναστατικό κόμμα είναι αναγκαίο για να δυνα-
μώσει το κίνημα, να οργανώσει τον κόσμο
μέσα σ’ αυτό και να βοηθήσει να αναπτυχ-
θούν εκείνες οι ιδέες και εκείνες οι στρατηγι-
κές που θα μπορέσουν ν’ ανατρέψουν συνο-
λικά τον καπιταλισμό. 

Παλεύουμεγια
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ΤΡΙΤΗ 19/4
ΚΥΨΕΛΗ 12.00 Λαική Σίκινου
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 6.30μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
Σκλαβενίτης Πανόρμου 6.30μμ
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ HΣΑΠ 7μμ
ΘΗΣΕΙΟ Σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
Ματζαγριωτάκη και Θησέως 7μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Γεωργάκη Ολυμπίου 7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 7μμ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 
ΑΒ Πλατεία Εθν. Αντίστασης 7μμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Δημοτική Αγορά 7μμ
Ν. ΣΜΥΡΝΗ Πλατεία ΑΒ 7μμ
Ν. ΙΩΝΙΑ Λεωφ. Ηρακλείου 
Οργανισμός Νεότητας 6μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 6μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
Μουσείο ΕΑΜ Πεζόδρομος 6μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 6.30μμ
ΙΛΙΟΝ πλατεία Ιλίου 6.30μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
Τζάντε Πετρουπόλεως 6.30μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 
Πλ. Ελευθερίας 6.30μμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Σωτήρος με Καραΐσκου 6.30μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΜΑΡΑ Σβώλου με Γούναρη 7μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 6.30μμ
ΠΑΤΡΑ Πλ Γεωργίου 6.30μμ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ 6.30 μμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΕΜΠΤΗ 21/4
ΕΞΑΡΧΕΙΑ πλατεία 6.30μμ
ΠΑΤΗΣΙΑ Σκλαβενίτης Πατησίων 11πμ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Πλατεία Εβερεστ 7μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΜΑΡΑ Σβώλου με Γούναρη 7μμ
ΤΟΥΜΠΑ
Πλατεία Αγίου Θεράποντα 7μμ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Πεζόδρομος 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 23/4
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Μινώος 11πμ

Εξορμήσεις



Στα τέλη του 1918 η κυβέρνηση του
Ελ. Βενιζέλου ένιωθε δικαιωμένη για-
τί είχε βρεθεί και αυτή «στη σωστή

πλευρά της ιστορίας». Συγκεκριμένα, είχε
βρεθεί στην πλευρά συμμάχων της Αντάντ,
των νικητών του Πρώτου Παγκοσμίου Πο-
λέμου. 

Βέβαια, για να το καταφέρει είχε χρει-
αστεί να στηριχτεί στις γαλλικές ξιφολόγ-
χες και κανόνια. Η άρχουσα τάξη είχε φτά-
σει σε κατάσταση εμφυλίου πολέμου για
το ποιο στρατόπεδο των ιμπεριαλιστών θα
στήριζε στο «Μεγάλο Πόλεμο» όπως ονο-
μάστηκε εκείνη η σφαγή. 

Όμως, στα τέλη του 1918 ο πόλεμος εί-
χε τελειώσει και οι νικητές ετοιμαζόταν να
μοιράσουν τη λεία. Υπήρχε, όμως, ένα
πρόβλημα, η εξουσία των σοβιέτ στη Ρω-
σία. Μετά την ήττα της Γερμανίας, οι ιμπε-
ριαλιστές της Αντάντ συνέχιζαν την επέμ-
βασή τους για να συντρίψουν την επανά-
σταση. Στήριζαν τους αντεπαναστατικούς
στρατούς των Λευκών, με χρήμα, όπλα και
δικά τους στρατεύματα. 

Ένα από τα δυο βασικότερα μέτωπα της
ιμπεριαλιστικής επέμβασης ήταν η Ουκρα-
νία. Αυτό το μέτωπο ήταν στην ευθύνη της
γαλλικής κυβέρνησης. Τον Δεκέμβρη του
1918 το γαλλικό Γενικό Επιτελείο αποφάσι-
σε να στείλει μια μεγάλη δύναμη να βοη-
θήσει τον στρατό του τσαρικού στρατηγού
Ντενίκιν που πολεμούσε τους μπολσεβί-
κους και στον ελεύθερο χρόνο του έκανε
πογκρόμ ενάντια στους Εβραίους. 

Κι επειδή ο γαλλικός στρατός βρισκόταν
σε φάση αποστράτευσης, η επέμβαση
χρειαζόταν ενίσχυση. Αυτή την έδωσε ο
Βενιζέλος. Τον Γενάρη του 1919 ξεκίνησε
η σταδιακή αποστολή τμημάτων του Α’ Σώμα-
τος Στρατού από τη Μακεδονία. Συνολικά
23.500 στρατιώτες και αξιωματικοί συμμετεί-
χαν στο Ελληνικό Εκστρατευτικό Σώμα (ΕΕΣ).
Τις επιχειρήσεις συνέδραμαν και τα 13 από τα
19 πλοία του Πολεμικού Ναυτικού.  

Η συμμετοχή στις πολεμικές επιχειρήσεις
κράτησε από τον Γενάρη μέχρι τα τέλη του
Μάρτη. Τα τμήματα του ΕΕΣ βρέθηκαν να πο-
λεμάνε σε ένα μέτωπο μεταξύ των ποταμών
Δνείπερου και Δνείστερου με πλάτος περίπου
220 χιλιόμετρα. Οι περιοχές που επιχείρησαν
ξανάρχονται σήμερα στην επικαιρότητα του
τωρινού ιμπεριαλιστικού πολέμου: Σεβαστού-
πολη και Κριμαία, Οδησσός και Νικολάεφ,
Χερσώνα. 

Οι αξιωματικοί έλεγαν στους στρατιώτες ότι
πήγαιναν για δυο λόγους στην Ουκρανία (επί-
σημα, σύμφωνα με την τσαρική ονομασία ήταν
απλά η «μεσημβρινή Ρωσία»). Ο πρώτος απο-
τυπώθηκε και έμμετρα: «Από τη Ρουσία σύρνει
/ δρόμος ίσια για τη Σμύρνη». Με άλλα λόγια
οι Σύμμαχοι ως αντάλλαγμα θα δώσουν την
Σμύρνη σε «εμάς». Άλλωστε, έλεγαν οι επίση-
μες διαταγές και η προπαγάνδα, εκεί θα μας
υποδεχτούν σαν απελευθερωτές από την
«κόκκινη τρομοκρατία». 

Οι φαντάροι βέβαια δεν φλέγονταν από εν-
θουσιασμό να πολεμήσουν γενικά και πολύ πε-
ρισσότερο στη μακρινή «μεσημβρινή Ρωσία».
Σε ένα ημερολόγιο σώζεται ένα χαρακτηριστι-
κό στιχάκι: «Αυτό το έχω σίγουρο χωρίς αμφι-
βολία / τίποτε δε μου χρώσταγαν να έρθω στη
Ρωσία».

Όμως, ο ελληνικός στρατός σύντομα ανακά-
λυψε ότι ο πληθυσμός ήταν βαθιά εχθρικός, ο
«εθελοντικός στρατός» του Ντενίκιν άχρηστος

και ανίκανος να κερδίσει οποιαδήποτε συμπά-
θεια. Η εχθρική στάση του πληθυσμού δεν
αφορούσε μόνο τους Γάλλους, αλλά και τους
Έλληνες. Χαρακτηριστικές είναι οι αναφορές
που έχουν διασωθεί από την Χερσώνα, που πέ-
ρασε υπό τον έλεγχο ενός μικτού γαλλο-ελλη-
νικού σώματος τον Φλεβάρη. Όπως αναφέρει
μια μελέτη:

«Για παράδειγμα, οι κάτοικοι της Χερσώνας
σύντομα εκδήλωσαν έντονη εχθρότητα στην
συμμαχική επέμβαση και δυσφορούσαν για
την συμμετοχή ελληνικών στρατευμάτων στις
κατοχικές δυνάμεις. Ο συνταγματάρχης Lejay,
ο διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων στη
Χερσώνα και το Νικολάεφ ανέφερε ότι ο πλη-
θυσμός της Χερσώνας δεν έκρυβε το θυμό
του για το γεγονός ότι οι Σύμμαχοι φέρανε ελ-
ληνικά στρατεύματα κάτι που αποτελούσε
προσβολή στην εθνική τους περηφάνεια».

Εκμετάλλευση
Όχι μόνο στην «εθνική περηφάνεια». Για

τους αγρότες και τους εργάτες της περιοχής
Ουκρανούς και Ρώσους, ο ελληνικός στρατός
θύμιζε την εκμετάλλευση από τους Έλληνες
έμπορους και τραπεζίτες που μέχρι τον Α’
Παγκόσμιο Πόλεμο έλεγχαν τη διακίνηση του
σταριού.

Σε αυτή την παραθαλάσσια πόλη έγινε μια
σκληρή μάχη την πρώτη βδομάδα του Μάρτη,
στην οποία η κύρια δύναμη που αντιμετώπισε
τον επιτιθέμενο Κόκκινο Στρατό ήταν μονάδες
του Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος. Στην
πόλη ξέσπασε εξέγερση και όπως αναφέρει
μια μαρτυρία: «Από παντού έχουν επιτεθή [κα-
τά] των στρατιωτών μας, από τους δρόμους,
από τις θύρες των σπιτιών, από τα υπερώα,

από τα παράθυρα, από τους εξώστας, με
όπλα, με πιστόλια, με πολυβόλα, με χειροβομ-
βίδες, ακόμη και με παλαιά σίδερα και με πέ-
τρες και με ό,τι άλλον ετύχαινε μπροστά των·
όλος ο κόσμος και οι πόρνες ακόμη από τους
οίκους ανοχής πυροβολούν εναντίον των
στρατιωτών μας».

Για να αντιμετωπίσουν την εξέγερση, τα ελ-
ληνικά τμήματα διατάχτηκαν να πυρπολούν
σπίτια κατοίκων και να κάνουν μαζικές συλλή-
ψεις. Μ’ αυτό τον τρόπο 2 χιλιάδες περίπου
άμαχοι βρέθηκαν φυλακισμένοι σε μια μεγάλη
αποθήκη στην περιοχή του λιμανιού η οποία
βομβαρδίστηκε άγρια από τα γαλλικά πολεμι-
κά πλοία. Πεντακόσιοι άνθρωποι βρήκαν φρι-
κτό θάνατο στις φλόγες.

Ο στρατηγός Νίδερ, διοικητής Α’ Σώματος
Στρατού που είχε στην ευθύνη του το ΕΕΣ έχει
αφήσει χαρακτηριστικές μαρτυρίες για το πως
έγινε δεκτός ο ελληνικός στρατός. Στο Νικο-
λάγιεφ, βιομηχανικό κέντρο 150.000 εργατών
όπου «οι Ερυθροί ανεμένοντο μετ’ αγωνίας
υπό των κατοίκων, όπως φέρωσιν αυτοίς τ’
αγαθά της κοινοκτημοσύνης», τον ελληνικό
στρατό υποδέχεται μόνο ο πρόξενος της Ελ-
λάδας με τους προκρίτους της μικροσκοπικής
παροικίας, ενώ τα πλήθη «παρηκολούθουν ψυ-
χρώς την διέλευσιν της φάλαγγος» κι ήταν εμ-
φανές ότι «δεν θα εβράδυνον να εκραγώσιν εν
τη πόλει ταραχαί». 

Κι ο ελληνικός στρατός συμπεριφερόταν
όπως όλοι οι στρατοί κατοχής σε ένα εχθρικό
περιβάλλον. Σε επιστολή ενός ευζώνου του
επίλεκτου 5/42 συντάγματος: «Πιάνομιν 15
από να χωργίον πολίτες κι στον λόχον τους πι-
γέναμι. Τους δέρνομι! Ξύλο πολύ τους ρίχνομι
για να μαρτιρίσουνε εάν υπάρχων μπολσοβίκι

μέσα σ’ ικίνα τα χωργιά. Κανής δεν μαρτί-
ραγι! Τους γδέναμι, τους δέναμι καλά τα
χέρια τους κι τους βγέναμι κι τους ντοφι-
κέγαμι έναν-έναν στον αγέραν, για να
μαρτηρίσουν! Αφόσον όσα ξέραμι τους
κάναμι κανές δεν μαρτυρούσε, τους πέρ-
ναμι στην φιλακίν, τους στήλαμι στων Οδι-
σόν».

Όμως, τέτοια εγκλήματα ήταν μόνο η
μια πλευρά. Η άλλη ήταν η αντιμετώπιση
των μπολσεβίκων στους φαντάρους των
ιμπεριαλιστικών στρατών. Η εργατική
εξουσία και ο Κόκκινος Στρατός τους αντι-
μετώπιζε σαν εργάτες και αγρότες στο
χακί και τους καλούσε να αλλάξουν στρα-
τόπεδο. 

Χαρακτηριστική είναι μια προκήρυξη
της Ελληνικής Κομμουνιστικής Ομάδας
Οδησσού του μπολσεβίκικου κόμματος:

«Η νίκη των πολλών εναντίων των ολί-
γων είναι εξασφαλισμένη, αρκεί καθένας
να κάμει το καθήκον του. Αδέλφια! Τα
όπλα που κρατείτε στα χέρια σας μεταχει-
ρισθήτε τα προς σωτηρίαν ιδικήν σας και
των αδελφών σας και εναντίον του κοινού
εχθρού όλων. Κάτω τα όπλα αν πρόκειται
να μολυνθούν με αδελφικό αίμα. Ενωθείτε
μαζί μας και με τον κόκκινο στρατό της
επαναστατικής Ρωσίας που πολεμάει για
την απελευθέρωσιν όλων των λαών του
κόσμου. Αν δεν θέλετε να λάβετε μέρος σ’
αυτό το ηρωικό ένδοξο έργον τουλάχιστο
μη βοηθήτε τους εχθρούς μας, εχθρούς
όλων των εργατών. Φύγετε στην πατρίδα
και αφήστε μας μονάχους να κάμωμε το
καθήκον και για σας.

Ζήτω η παγκόσμιος επανάστασις! Ζήτω
η διεθνής συναδέλφωσις της ανθρωπότη-
τος! Ζήτω ο παγκόσμιος κομμουνισμός!»

Επανάσταση
Λίγους μήνες μετά ο Λένιν εξηγούσε:
«Μπορέσαμε όμως να νικήσουμε τον εχθρό,

γιατί στην πιο δύσκολη στιγμή εκδηλώθηκε η
συμπάθεια των εργατών όλου του κόσμου…
Θυμάμαι σε ένα άρθρο, μου φαίνεται του Ράν-
τεκ, αναφερόταν πως η επαφή των στρατευ-
μάτων της Αντάντ με το πυρωμένο έδαφος της
Ρωσίας που άναψε την πυρκαγιά της σοσιαλι-
στικής επανάστασης θα κάνει να ανάψουν και
τα στρατεύματα αυτά. Η ζωή έδειξε πως έτσι
έγινε στην πραγματικότητα. 

Δεν χρειάζεται να πούμε πως οι ζυμώσεις
που συντελούνται στις γραμμές των άγγλων
και γάλλων στρατιωτών και ναυτών, που γνω-
ρίζουν τα ονόματα εκείνων που τουφεκίστηκαν
για κομμουνιστική δράση, δεν χρειάζεται να
πούμε πως όσο αδύνατες κι αν είναι οι ζυμώ-
σεις αυτές, όσο αδύνατες και αν είναι εκεί οι
κομμουνιστικές οργανώσεις κάνουν μια τερά-
στια δουλειά. Τα αποτελέσματα φαίνονται:
ανάγκασαν την Αντάντ να αποσύρει τα στρα-
τεύματά της. Μόνο αυτό μας έδωσε την πρώ-
τη μεγάλη νίκη».

Πράγματι, ο γαλλικός και ο ελληνικός στρα-
τός είχαν φύγει κακήν κακώς από την Ουκρα-
νία την άνοιξη του 1919. Οι φαντάροι που πή-
γαν στην Ουκρανία στάλθηκαν κατευθείαν τον
Ιούνη στην Σμύρνη. Δεν ήταν πια οι ίδιοι. Δυό-
μισι χρόνια μετά, όταν η εκστρατεία στην Μι-
κρά Ασία βάλτωνε, το Γενικό Επιτελείο έστελ-
νε μια εμπιστευτική αναφορά στην κυβέρνηση
που έλεγε ότι οι φαντάροι «μπολσεβικίζουν». Η
σπορά είχε ριχτεί το 1919. 

Λέναδρος Μπόλαρης
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Ο στρατός που πήγε 
στην Ουκρανία…
έφυγε κυνηγημένος

Έλληνες στρατιώτες στην Οδησσό.
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62βιβλία αγοράστηκαν από τον κόσμο που επισκέφτηκε το
Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο στο πετυχημένο ολοήμερο παζάρι

που οργάνωσε το περασμένο Σάββατο με μεγάλες προσφορές και
εκπτώσεις. Η κίνηση στη Φειδίου 14 -και η πολιτική συζήτηση- ξεκί-
νησε από νωρίς το πρωί και κράτησε μέχρι τις 7μμ. 

Όπως ήταν αναμενόμενο, πρώτες σε προτιμήσεις ήταν οι δυο εκ-
δόσεις του ΜΒ που μόλις κυκλοφόρησαν – «Μαρξισμός, Πολιτική
και Ψυχική Δυσφορία» του Iain Ferguson και  «10+1 ερωτήσεις και
απαντήσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία» του Λέανδρου Μπόλα-
ρη. Αλλά οι αγορές απλώνονταν σε βιβλία για την Ρωσία του Στάλιν
(«Πώς χάθηκε η Ρώσικη Επανάσταση» και «Κρατικός Καπιταλι-
σμός»), την οικονομική κρίση («Καπιταλισμός Ζόμπι»), την ιστορία
του εργατικού κινήματος και της αριστεράς στην Ελλάδα («ΣΕΚΕ»
του Λέανδρου Μπόλαρης, «Δημοκρατική ή Σοσιαλιστική Επανάστα-
ση» του Παντελή Πουλιόπουλου), την τρίτομη βιογραφία του Λένιν
από τον Τόνι Κλιφ, τον «Μαρξισμό του Τρότσκι» κ.ά.

Για τη συνέχεια το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο προγραμματίζει το
Μάη μια σειρά εκδηλώσεων σε σχολές και νοσοκομεία με αφορμή
την παρουσίαση του βιβλίου του Iain Ferguson για την ψυχική υγεία
στον καπιταλισμό.

Φειδίου 14 πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ • τηλ. 2105247584

www.marxistiko.gr

Τα βιβλία είναι όπλα

Δεκάδες χιλιάδες κόσμος διαδήλωσαν σε όλη τη Γαλλία το Σάββατο
16/4 ενάντια στον ρατσισμό. Οι διαδηλώσεις ήρθαν σαν απάντηση
στα αποτελέσματα του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών,

όπου ο Μακρόν συγκέντρωσε το 27.8% των ψήφων και η Λεπέν το 23.1%.
Εν όψει του δεύτερου γύρου των εκλογών, όπου θα αναμετρηθεί ο Μακρόν
με τη Λεπέν, φουντώνει η μάχη να μη δοθεί “ούτε μια ψήφος στη Λεπέν”.

Σχεδόν 40.000 διαδήλωσαν στο Παρίσι και πάνω από 150.000 σε όλη τη
χώρα. Οι διαδηλώσεις του Παρισιού αντιμετώπισαν την καταστολή, τα
δακρυγόνα και τις συλλήψεις της αστυνομίας του Μακρόν. Τις προηγού-
μενες μέρες το φοιτητικό κίνημα είχε κάνει την αρχή, με καταλήψεις στη
Σορβόνη και άλλα πανεπιστήμια. 

Ο Γκαέλ Μαρτίν δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη: «Η κατάληψη στη
Σορβόνη ξεκίνησε αρχικά από μικρές ομάδες φοιτητών της επαναστατι-
κής αριστεράς που κατάφεραν γρήγορα να κερδίσουν και άλλους στην
ιδέα της κατάληψης. Κάλεσαν μια πρώτη μαζική διαδήλωση στην πλατεία
του Πάνθεου και στη συνέχεια βρέθηκαν μαζί με άλλους/ες φοιτητές/
τριες στη διαδήλωση του Σαββάτου.

Προσπάθεια για κατάληψη έγινε και στο τμήμα Κοινωνικών Επιστημών
αλλά με την κάλυψη της αστυνομίας, έγινε επίθεση φασιστών που τη διέ-
λυσε. Επόμενος σταθμός ένα μεγάλο συλλαλητήριο σε σχολεία και σχο-
λές αυτή την Τρίτη. Κατάληψη υπάρχει από την προηγούμενη βδομάδα
και στο πανεπιστήμιο Paris 8, ενώ στα Paris 7 και Nanterre έχουν προ-
γραμματιστεί γενικές συνελεύσεις για να αποφασίσουν με ποιο τρόπο θα
συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις.

Μόλις βγήκαν τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου η Καμπάνια Ρατσι-
σμός και Αλληλεγγύη και η Πορεία Αλληλεγγύης κάλεσαν σε διαδηλώ-
σεις σε όλη τη χώρα για το Σάββατο 16 Απρίλη. Μαζί τους συμμετείχαν
και οργάνωσαν η France Insoumise (Ανυπότακτη Γαλλία), το NPA, οι συλ-
λογικότητες των Χωρίς Χαρτιά, κάποια -όχι αρκετά- συνδικάτα εκπαιδευ-
τικών, φοιτητές από διάφορα πανεπιστήμια και μπλοκ της αυτονομίας. Τα
συνθήματα που ακούγονταν ήταν “όχι φασίστες στις γειτονιές μας – κα-
μιά γειτονιά για τους φασίστες”, “απελάστε τον Ζεμούρ, κλείστε μέσα τη
Λεπέν, ελευθερώστε τους Sans Papiers (χωρίς χαρτιά)”, “αλληλεγγύη
στους Χωρίς Χαρτιά”', “Η νεολαία λέει: Σκατά στη Λεπέν”.

Δεν συμφωνούν όλοι στο ποιο πρέπει να είναι το κέντρο των κινητοποι-
ήσεων. Άλλοι φοβούνται και λένε πως πρέπει να ψηφίσουμε Μακρόν για να
μην βγει η Λεπέν, άλλοι πως πρέπει να απέχουμε και άλλοι πως πρέπει να
μην δώσουμε ούτε μια ψήφο στη Λεπέν. Υπάρχει επίσης ένα κομμάτι των
ψηφοφόρων της Ανυπότακτης Γαλλίας του Μελανσόν που σκέφτεται να
ψηφίσει Λεπέν και ένα άλλο που λέει ότι είναι και οι δύο τα ίδια σκατά. Αυ-
τά τα προβλήματα οφείλονται στο ότι η Αριστερά δεν έχει σωστή ανάλυση
ούτε για τον ρατσισμό, ούτε για τον φασισμό. Και επιπλέον δεν εμπνέει.

Αυτό που θα είναι καθοριστικό είναι να υπάρξουν κομμάτια που θα μπο-
ρέσουν να τραβήξουν τον κόσμο στη μάχη ενάντια στον ρατσισμό. Το πιο
σημαντικό είναι να συζητήσουμε με τους γύρω μας και να ξεκαθαρίσουμε
αυτά τα ζητήματα. Να καθορίσουμε το πού πάνε τα πράγματα με δράσεις
μαζί με τους Sans Papiers (χωρίς χαρτιά) και τις συλλογικότητες. Όποια
και να είναι η τακτική που πιστεύει ο καθένας ότι είναι καλύτερη για τον
δεύτερο γύρο των εκλογών προκειμένου να μη βγει η Λεπέν, να μην αφή-
σουμε να μας διαιρούν, αλλά να συμφωνήσουμε στο ότι πρέπει να οργα-
νώσουμε μεγάλες κινητοποιήσεις και ένα δυνατό κίνημα».

Α.Φ.

ANTAΠΟΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΓΑΛΛΙΑ

Στους δρόμους ενάντια 
στη φασιστική απειλή

Φοιτητική συνέλευση στη Σορβόνη
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Αντίσταση στο φονικό
κράτος-απαρτχάιντ 
του Ισραήλ
“Τι σας ζητάμε, πολίτες του Ισραήλ; Ετοιμότητα και υπευθυνότη-

τα. Ανοίξτε τα μάτια σας. Όποιος έχει άδεια να φέρει όπλο, τώ-
ρα είναι η στιγμή να το πάρει”. Αυτή είναι η επίσημη έκκληση του ισ-
ραηλινού πρωθυπουργού Ναφταλί Μπένετ προς τους Ισραηλινούς.
Καλεί σε οπλοφορία, οπλοχρησία και δολοφονία Παλαιστίνιων. Αυτά
όσον αφορά στους πολίτες. Ταυτόχρονα: “Δίνω πλήρη ελευθερία στο
στρατό και τη Σιν Μπετ [τις μυστικές υπηρεσίες] και όλες τις δυνάμεις
ασφαλείας για να νικηθεί ο τρόμος”.

Το αποτέλεσμα είναι μέχρι στιγμής τουλάχιστον 22 Παλαιστίνιοι νε-
κροί σε διάφορες επιθέσεις τις τελευταίες τρεις βδομάδες, εκατοντά-
δες τραυματίες και επίσης πολλές εκατοντάδες συλληφθέντες. Σαν
αφορμή για το νέο γύρο επιθετικότητας, το Ισραήλ χρησιμοποιεί δο-
λοφονικές επιθέσεις που έγιναν από Παλαιστίνιους σε βάρος Ισραηλι-
νών στο Τελ Αβίβ και άλλες πόλεις. Όμως, όπως παραδέχονται και οι
ίδιες οι ισραηλινές υπηρεσίες, αυτές οι επιθέσεις δεν έχουν οργανω-
μένο χαρακτήρα, δεν συνδέονται με τις αντιστασιακές παλαιστινιακές
οργανώσεις, αλλά έχουν να κάνουν με απεγνωσμένο κόσμο που ξε-
σπάει απέναντι στον εξευτελισμό, τον αποκλεισμό και τη φτώχεια που
επιβάλλει το Ισραήλ όλο και πιο αφόρητα.

Η απάντηση του Ισραήλ είναι η συλλογική τιμωρία και η κλιμάκωση
της επιθετικότητας γύρω από το τέμενος αλ-Άκσα στην Ιερουσαλήμ,
εν μέσω Ραμαζανιού. Την προηγούμενη Παρασκευή το τζαμί ήταν πε-
ρικυκλωμένο από στρατό και ελεύθερους σκοπευτές, οι οποίοι έφτα-
σαν να σπάσουν τα βιτρό και να εισβάλουν την ώρα της προσευχής
πετώντας δακρυγόνα. Κυνήγησαν τον κόσμο, σπάζοντας στο ξύλο και
συλλαμβάνοντας ακόμη και μικρά παιδιά. Η απόφαση των Παλαιστί-
νιων είναι να μην σταματήσουν να συγκεντρώνονται στο αλ-Άκσα, να
μην υποχωρήσουν στις πιέσεις. Μετά τη βραδινή προσευχή στήνονται
οδοφράγματα, και από τις καθημερινές συγκρούσεις υπάρχουν δεκά-
δες τραυματίες. Τραυματιοφορείς και δημοσιογράφοι δέχονται επιθέ-
σεις με πλαστικές σφαίρες.

Ιντιφάντα
Την ίδια στιγμή ισραηλινοί στρατιώτες εισέβαλαν στον προσφυγικό

καταυλισμό της Τζενίν, για να γκρεμίσουν τα σπίτια όλων όσων θεω-
ρούνταν συγγενείς με τους δράστες των επιθέσεων στο Τελ Αβίβ.
Στους συγγενείς ακυρώνουν και τις άδειες εργασίας και μετακίνησης
με το έτσι θέλω. Μέσα σε μια μέρα σκότωσαν 11 ανθρώπους. Οι Ισ-
ραηλινοί δεν άφηναν ούτε τα ασθενοφόρα να πλησιάσουν. Οι Παλαι-
στίνιοι στην Τζενίν την ώρα που έθαβαν τους νεκρούς τους, τιμούσαν
και τα 20 χρόνια από τη σφαγή της Τζενίν στη διάρκεια της Δεύτερης
Ιντιφάντα (Εξέγερσης) το 2002, όταν οι Ισραηλινοί δολοφόνησαν 52
ανθρώπους. Η Ιντιφάντα του 2000 είχε ξεσπάσει με αφορμή ισραηλι-
νές προκλήσεις στο αλ-Άκσα.

Παράλληλα, το πράσινο φως που έδωσε ο Μπένετ οδήγησε Ισραηλι-
νούς φαντάρους και έποικους να σκοτώνουν όποιον Παλαιστίνιο τους
είχε μπει στο μάτι, ακτιβιστές ή και περαστικούς εν ψυχρώ. Πάνοπλοι
στρατιώτες πυροβολούν εναντίον γυναικών που γυρνάνε φορτωμένες
με τα ψώνια στο σπίτι και λένε πως “έμοιαζε ότι θα μας επιτεθεί”.

Πέρσι, ξανά στη διάρκεια του Ραμαζανιού, αντίστοιχες, και λιγότερο
αιματηρές συγκρούσεις, γύρω από το αλ-Άκσα και τη γειτονιά του
Σέιχ Τζαράχ όπου οι Ισραηλινοί ξεσπίτωναν όλο τον κόσμο, οδήγησαν
τελικά στο βομβαρδισμό της Λωρίδας της Γάζας με πάνω από 250
Παλαιστίνιους νεκρούς.

Στο ρατσιστικό κράτος απαρτχάιντ του Ισραήλ, η κυβέρνηση μπορεί
να προχωράει σε τέτοια εγκλήματα, αλλά να δέχεται κριτική ότι είναι
πολύ “μαλακή” από την αντιπολίτευση. Ο κυβερνητικός συνασπισμός
του Μπένετ ήταν ήδη αδύναμος και τώρα οι περισσότεροι δεν του δί-
νουν πάνω από μερικούς μήνες ζωής. Έχασε την πλειοψηφία στη
Βουλή και ήδη τα κόμματα που τον αποτελούν ψάχνουν χωριστά το
μέλλον τους. Στο μεταξύ, ο Μπένετ θα προσπαθήσει να πείσει ότι δεν
είναι “όμηρος των τρομοκρατών” όπως τον κατηγορεί η αντιπολίτευ-
ση του Νετανιάχου, αυξάνοντας τον αριθμό των νεκρών. Μια νέα γε-
νιά Παλαιστίνιων, αντρών και γυναικών, δείχνει με κάθε τρόπο ότι δεν
είναι διατεθειμένη να ζήσει υποταγμένη σε αυτό το παρανοϊκό κρά-
τος-τρομοκράτη, και αντιστέκεται.

Στάση πληρωμών στο εξωτερι-
κό χρέος κήρυξε η κυβέρνηση
της Σρι Λάνκα την περασμένη

βδομάδα. Αδυνατεί να πληρώσει τα
εφτα δισεκατομμύρια δολάρια για
τις δόσεις του χρέους της φέτος,
ενώ ορισμένοι υπολογίζουν πως τα
αποθεματικά σε ξένο νόμισμα μπο-
ρεί να έχουν πέσει στο μισό δισεκα-
τομμύριο συνολικά. Την ίδια στιγμή
όμως εξελίσσεται ένας ξεσηκωμός
με τον κόσμο να ζητάει μαζικά την
παραίτηση της κυβέρνησης. Οι δια-
δηλωτές έχουν καταλάβει την παρα-
λία μπροστά στην έδρα της κυβέρ-
νησης εδώ και βδομάδες, έχουν
στήσει αντίσκηνα και εξέδρες και λέ-
νε πως δεν θα φύγουν μέχρι να πα-
ραιτηθεί ο πρόεδρος.

Η Σρι Λάνκα είναι μια νησιωτική
χώρα 22 εκατομμυρίων ανθρώπων
στα νότια της Ινδίας. Όμως, τα γεγο-
νότα που οδήγησαν σε αυτή την
ξαφνική κλιμάκωση της κρίσης τους
τελευταίους μήνες δεν αφορούν μό-
νο τη Σρι Λάνκα. Η μεγάλη πλειονό-
τητα των λεγόμενων “αναδυόμενων
αγορών” βρίσκεται μπροστά σε ένα
τρομακτικό τοπίο. Από την πανδημία
και μετά, στάση πληρωμών έχουν κη-
ρύξει χώρες όπως το Σουρινάμ, το
Μπελίζ, η Ζάμπια και ο Ισημερινός.
Αλλά πλέον ζορίζονται χώρες πολύ
μεγαλύτερες, από την Τυνησία ως το
Πακιστάν (του οποίου ανατράπηκε η
κυβέρνηση την περασμένη βδομά-
δα), φτάνοντας ως την Αίγυπτο.

Η κυβέρνηση της Σρι Λάνκα δήλω-
νε περήφανη για τις φοροαπαλλα-
γές που έκανε ακόμη και λίγο πριν
από την πανδημία. Εξέδιδε ομόλογα
για όλο και περισσότερα χρέη, ελπί-
ζοντας ότι μπορεί να τα ανακυκλώ-
νει με βάση τον τουρισμό και την
προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Με
την πανδημία κατέρρευσε ο τουρι-
σμός και το τέλος των λοκντάουν
δεν επανέφεραν την κατάσταση εκεί
που ήταν. Αντίθετα η χώρα βγήκε
βουτηγμένη στα χρέη, αναγκασμένη
να δίνει το 72% των εσόδων της για
να ξεπληρώνει δόσεις. 

Από την αρχή της
χρονιάς δεν μπορού-
σαν να γίνουν εισαγω-
γές. Η κυβέρνηση έκα-
νε κήρυγμα στους
αγρότες να μάθουν
ξαφνικά να χρησιμο-
ποιούν βιολογικά λιπά-
σματα, γιατί δεν μπο-
ρούσε να αγοράσει χη-
μικά. Δίπλα σε όλα, αυ-
τή η επιλογή χτύπησε
και τις σοδειές. Τώρα
έχουν μείνει χωρίς
καύσιμα, χωρίς φάρμα-
κα και ιατρικό υλικό
στα νοσοκομεία.
"Επαιρνα το λεωφορείο
κάθε 15 λεπτά και τώ-

ρα πρέπει να περιμένω 2 ώρες. Και
εξάλλου, το λεωφορείο μπορεί και
να μείνει στο δρόμο από καύσιμα",
δηλώνει μια γυναίκα στο BBC. Στα
νοσοκομεία, το νοσηλευτικό προσω-
πικό κόβει παλιά ρούχα για να παί-
ξουν το ρόλο της γάζας.

Οι ξένοι δημοσιογράφοι δηλώνουν
όμως εντυπωσιασμένοι γιατί στο χώ-
ρο της διαρκούς διαδήλωσης δεν
παίρνουν εύκολα δηλώσεις απόγνω-
σης. Το κλίμα είναι ενθουσιώδες. Το
φόντο είναι τα υπερπολυτελή ξενο-
δοχεία - ουρανοξύστες που άλλοτε
γέμιζαν οι πλούσιοι τουρίστες. Το
πάρκο όμως τώρα είναι γεμάτο από
πολύχρωμα αντίσκηνα, μεγάφωνα
και μουσική. Μια μουσουλμάνα δια-
δηλώτρια γράφει στην πικέτα της
“Μας δίχασες για να πάρεις την
εξουσία. Τώρα μας ενώνεις για να
σε στείλουμε σπίτι σου”. Απευθύνε-
ται στον Γκοταμπάγια Ρατζαπάκσα,
τον πρόεδρο της χώρας, που ανέλα-
βε την εξουσία το 2019 υποσχόμε-
νος σιδερένια πυγμή. 

Ενότητα
Ο Ρατζαπάκσα, εκτός από στρα-

τιωτικός, ήταν και Υπουργός Αμυνας
στο τέλος του εμφύλιου πολέμου το
2009, και περηφανεύεται πως έφερε
την ειρήνη. Στην πραγματικότητα
κλιμάκωσε τους βάρβαρους βομ-
βαρδισμούς δολοφονώντας μαζικά
αμάχους μέχρι που διέλυσε το αν-
τάρτικο των Τίγρεων Ταμίλ. Η ενότη-
τα πάνω από διαχωρισμούς είναι κά-
τι που εντυπωσιάζει στη σύνθεση
των διαδηλώσεων. Καθολικές μονα-
χές και βουδιστές μαζί με μουσουλ-
μάνους που τρώνε το Ιφτάρ (το γεύ-
μα του Ραμαζανιού) διαδηλώνοντας.
“Στο παρελθόν, ήμασταν διχασμένοι
με βάση εθνοτικές και θρησκευτικές
γραμμές, και οι πολιτικοί εκμεταλ-
λεύονταν αυτούς τους διαχωρι-
σμούς για να κερδίζουν και να δια-
τηρούν την εξουσία", δηλώνει στο Al
Jazeera, μια 30χρονη διαδηλώτρια
δημόσια υπάλληλος.

Το ενθουσιώδες κλίμα ενισχύθηκε

από τα σημάδια αδυναμίας της κυ-
βέρνησης. Στις αρχές Μάρτη, όταν
ξεκίνησαν οι πρώτες τοπικές διαδη-
λώσεις σε γειτονιές όπου κοβόταν το
ρεύμα ή ο κόσμος έμενε χωρίς καύ-
σιμα, η κυβέρνηση απάντησε με κα-
ταστολή. Επέβαλε κατ’οίκον περιορι-
σμό και καθεστώς έκτακτης ανάγ-
κης. Όμως προκάλεσε κι άλλες δια-
δηλώσεις που έβαλαν στον στόχο
τον πρόεδρο. Έτσι χαλάρωσε τα μέ-
τρα ενώ ο πρόεδρος προσπαθεί να
σώσει το τομάρι του και τον αδερφό
του που είναι πρωθυπουργός. 

Τελικά παραιτήθηκε ολόκληρη η
κυβέρνηση, και αντικαταστάθηκε
ολόκληρη. Έφυγαν αρκετά μέλη της
οικογένειας Ρατζαπάκσα εκτός του
προέδρου και του πρωθυπουργού.
Δεκάδες βουλευτές απέσυραν την
εμπιστοσύνη τους, αν και η κυβέρ-
νηση διατηρεί την πλειοψηφία. Τώ-
ρα ο πρωθυπουργός Μαχίντα Ρα-
τζαπάκσα (που ήταν πρόεδρος από
2005 ως το 2015) λέει ότι “καθε λε-
πτό που διαδηλώνετε, χάνουμε ευ-
καιρίες να κερδίσουμε δολάρια για
τη χώρα”. Αν και έλεγαν ότι δεν θα
κηρύξουν στάση πληρωμών, το έκα-
ναν και υπόσχονται πως θα χρησιμο-
ποιήσουν τα αποθεματικά για να
εξασφαλίσουν εισαγωγές ειδών ζω-
τικής ανάγκης. 

Όμως, ταυτόχρονα ξεκινάνε δια-
πραγματεύσεις με το ΔΝΤ, το οποίο
για να χρηματοδοτήσει και να “συμ-
βουλεύσει”, το πρώτο που ζητάει εί-
ναι να μειωθούν οι επιδοτήσεις προς
τους φτωχότερους, ενώ και οι διε-
θνείς τραπεζίτες δηλώνουν πως αυ-
τό που φοβούνται περισσότερο είναι
η “πολιτική αστάθεια”, ζητάνε δηλα-
δή να επιβληθεί τάξη. Τα ίδια, και
άλλα ανταλλάγματα, ζητάνε και οι
κυβερνήσεις της Κίνας και της Ιν-
δίας που υπόσχονται κι αυτές δά-
νεια. Καθώς η κυβέρνηση θα ξανα-
στραφεί στην καταστολή, τα συνδι-
κάτα της Σρι Λάνκα και οι απεργίες
πρέπει να συνεχίσουν το νήμα που
ξεκίνησαν οι μαζικές διαδηλώσεις.

Νίκος Λούντος

ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ   Μαζικός ξεσηκωμός 
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ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ εργατικη αλληλεγγυη 

Οι φοιτητές ενάντια στην κυβέρνηση
του πολέμου και των περικοπών

Mετά από δυο χρόνια με κλει-
στές σχολές, οι φοιτητικοί

σύλλογοι οργανώνουν τις εκλογές
τους στις 18 Μάη. Θέλουμε να αρ-
πάξουμε αυτή την ευκαιρία για να
επαναφέρουμε και να εντείνουμε
την πολιτική δράση και τη διακίνη-
ση ιδεών μέσα στις σχολές, μια
διαδικασία που δέχεται επίθεση
από την κυβέρνηση. Να ξεκινήσου-
με ξανά τις διαδικασίες των γενι-
κών συνελεύσεων και να ενεργο-
ποιηθούν ακόμα περισσότερο οι
φοιτητικοί σύλλογοι. 

Οι φοιτητικές εκλογές είναι μια
μάχη για την αντικαπιταλιστική
αριστερά προκειμένου να μπλοκά-
ρουμε τη δύναμη της ΔΑΠ, να εκ-
φράσουμε την οργή της νεολαίας
για την κυβέρνηση της Νέας Δη-
μοκρατίας και να στείλουμε ένα
ηχηρό μήνυμα για τις διαθέσεις
του κόσμου που λέει να ρίξουμε
αυτή την κυβέρνηση. Διεκδικούμε
ταυτόχρονα το δυνάμωμα της αν-
τικαπιταλιστικής αριστεράς, των
σχημάτων της ΕΑΑΚ, γιατί αυτό θα
σημάνει ενίσχυση των πιο αγωνι-
στικών φωνών αλλά και της προ-
οπτικής ενάντια στο σύστημα του
πολέμου, του ρατσισμού, του σεξι-
σμού. 

Μαρία Ρίζου, φοιτήτρια ΕΜΜΕ
SMASS MEDIA ΕΑΑΚ

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε όλη
την περίοδο της διακυβέρνησής της ακο-
λουθεί την πολιτική των περικοπών και των

ιδιωτικοποιήσεων. Μητσοτάκης και Κεραμέως θέ-
λουν μια εκπαίδευση που οι φοιτητές θα πληρώνουν
και τελικά δεν θα μπορούν να τα βγάλουν πέρα.

Με γεωμετρική πρόοδο η ΝΔ προσπαθεί να περι-
κόψει κάθε δικαίωμα των φοιτητών – και όχι μόνο,
αφού το ίδιο επιδιώκει και για τους εργάτες/ριες.
Προσπαθεί να καταστείλει τους αγώνες μας ξεκι-
νώντας με την επίθεση στο άσυλο και την πανεπι-
στημιακή αστυνομία. 

Αλλά ακόμα δεν έχουν καταφέρει να τη βάλουν
στα πανεπιστήμια και ο νόμος έχει μείνει στα χαρ-
τιά. Στόχος μας είναι να μην μπει και να μην εφαρ-
μοστεί ο νόμος ποτέ. Αλλά αυτή δεν ήταν η μόνο
επίθεσή της. Συνέχισε με την Ελάχιστη Βάση Εισα-
γωγής αφήνοντας δεκάδες χιλιάδες νέους/ες εκτός
πανεπιστημίων. Ένα μέτρο που αποσκοπεί στην
προώθηση των ιδιωτικών κολλεγίων και των ιδιωτι-
κών σχολών. Ο φοιτητής και η φοιτήτρια έχει να
πληρώσει για έξοδα σχετικά με τις σπουδές του,
για υπέρογκα ενοίκια, για πανάκριβους λογαρια-
σμούς κι ακόμα και δουλεύοντας δύσκολα τα βγά-
ζει κανείς πέρα. Η κυβέρνηση συνεχίζει με έναν νό-
μο πλαίσιο που εξαπολύει ένα νέο κύμα επιθέσεων
με συγχωνεύσεις, περικοπές, ακόμα και διαγραφές
τμημάτων.

Στο ΠΑΔΑ δύο σχολές, η Σχολή Τροφίμων και η
Σχολή Γραφικών Τεχνών (ΣΕΤΠ), έχουν μπει στο
στόχαστρο των περικοπών και των συγχωνεύσεων.
Συγκεκριμένα στη ΣΕΤΠ υπάρχουν 4 τμήματα που
θέλει να συγχωνεύσει σε ένα τριετές τμήμα. Επι-
διώκουν ένα μικρότερο πανεπιστήμιο που θα «ξεπε-
τάει» τους φοιτητές με αόριστα πτυχία χωρίς αντί-
κρυσμα μέσα από τριετή προγράμματα σπουδών.

Έχουμε άλλωστε ήδη μεγάλη εμπειρία σχετικά
με τις συγχωνεύσεις και τις περικοπές στο ΠΑΔΑ
που είχαν ξεκινήσει με τον Νόμο Γαβρόγλου. Τότε
το κίνημα στη σχολή είχε δώσει μάχη ενάντια στη
μεταρρύθμιση. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και
σήμερα. Και το κάνουμε ήδη.

Συνελεύσεις
Την περασμένη εβδομάδα προχωρήσαμε σε γενι-

κές συνελεύσεις. Σε αυτές χρειάζεται να προτεί-
νουμε καταλήψεις. Ας αντλήσουμε ξανά έμπνευση
από τους συναδέλφους/ισσές μας στη Γαλλία που
προχώρησαν σε καταλήψεις των σχολών τους τις
προηγούμενες ημέρες. Η πολιτική συζήτηση στα
αμφιθέατρα και τους διαδρόμους, η δράση και η
εξωστρέφεια, η διακίνηση των προκηρύξεων και
της εφημερίδας μας, όλα είναι πολύτιμα στοιχεία
για να κερδίσουμε τον κόσμο των σχολών που αγα-
νακτεί. Γι’ αυτό και στην επόμενη Γενική Συνέλευση
στη ΣΕΤΠ που θα γίνει στις 5 Μάη, θα πάμε με πρό-
ταση για απάντηση στις επιθέσεις της Κεραμέως
με κατάληψη που είναι η πιο άμεση και δραστική
μέθοδος για να τις σταματήσουμε.

Σε τέτοιο κλίμα θέλουμε να οργανώσουμε και τη
μάχη των εκλογών στις 18 Μάη για να δυναμώσου-
με την αντικαπιταλιστική αριστερά και την ΕΑΑΚ
στις σχολές, με την αυτοπεποίθηση και την αισιο-
δοξία που μας δίνει η αντίσταση του φοιτητικού κι-
νήματος όλη αυτή την περίοδο.

Πάνος Οδατζίδης, φοιτητής ΠΑΔΑ

ΗΠρυτανεία του ΕΚΠΑ κατέθεσε πρόταση στο Υπουργείο Παιδείας για συγχώνευση των σχολών
Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης, Νηπιαγωγών και Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλη-

τισμού. Άμεσα οργανώθηκε γενική συνέλευση την Παρασκευή 8/4 στην οποία ψηφίστηκε πλαίσιο
που διαμορφώθηκε επί τόπου από την ΠΚΣ και το Εκτός Ύλης ΕΑΑΚ με απόφαση για κατάληψη την
Τρίτη 12/4, κινητοποίηση στην Πρυτανεία του ΕΚΠΑ και νέα γενική συνέλευση στις 13/4. 

Στη νέα γενική συνέλευση ξανά επικράτησε η πρόταση για κατάληψη στις 15/4 και κινητοποίηση
στο Υπουργείο Παιδείας. Οι φοιτητές του παιδαγωγικού πάνε κόντρα στην συγχώνευση των σχολών,
που με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζονται, και τη λογική ενός εκπαιδευτικού "λίγο απ’ όλα". Μια τέτοια
συγχώνευση σημαίνει λιγότερους εισακτέους και άρα πέταμα των νέων έξω από τα πανεπιστήμια και
κατάργηση μαθημάτων, των πιο "αχρήστων" για τους μελλοντικούς δασκάλους που προορίζονται για
το σχολείο δεξιοτήτων που ονειρεύεται η Κεραμέως. Η μάχη των φοιτητικών συλλόγων ΠΤΔΕ και
ΤΕΑΠΗ συνεχίζεται και την επόμενη βδομάδα μέσα στις διακοπές του Πάσχα καθώς αποφασίστηκε
κινητοποίηση την Τρίτη 19/4 στην Σύγκλητο.

Σοφία Σισμάνη, φοιτήτρια Παιδαγωγικό Αθήνας, Εκτός Ύλης ΕΑΑΚ

Στο Βόλο βάζουμε ένα φιλόδοξο στόχο και στο 15ήμερο πριν τις εκλογές πρέπει να δώσου-
με όλες μας τις δυνάμεις για να τον πετύχουμε. Στις σχολές της Αρχιτεκτονικής, Ιχθυολο-

γίας, Χωροταξίας και ΙΑΚΑ θα φτιάξουμε τα σχήματα και θα κατέβουμε. Το ίδιο και στο τμήμα
Πολιτισμού και Γλωσσικών, με τη διαφορά και τη δυσκολία ότι εκεί πρέπει να χτιστούν και οι
φοιτητικοί σύλλογοι και να πάρουμε πάνω μας και αυτή την προσπάθεια. Τέλος στηρίζουμε
και το κατέβασμα στους ΗΜΜΥ. 

Ο πρώτος στόχος του κατεβάσματος είναι να συσπειρώσουμε τον κόσμο που κινητοποιήσα-
με όλη την χρονιά. Στις δράσεις για το περιβάλλον, τον ρατσισμό και το σεξισμό, τις αντιπολε-
μικές δράσεις, στις συνδικαλιστικές μάχες και τις καταλήψεις. Ως φοιτητές και φοιτήτριες του
ΣΕΚ είχαμε την πιο συνεπή παρουσία, κινητοποιούσαμε κόσμο και συμβάλαμε στην ριζοσπα-
στικοποίησή του. Τώρα παίρνουμε την πρωτοβουλία για κατέβασμα ψηφοδελτίων ΕΑΑΚ και
θέλουμε τη στήριξη αυτού του κόσμου αλλά και πολλών άλλων. Θέλουμε να έχουμε επιτυχία
και στις ψήφους. Να εκλεγούμε στα Δ.Σ. και να καταγράψουν ποιοτική άνοδο τα ΕΑΑΚ. Αλλά
ο ορίζοντάς μας δεν σταματάει στις εκλογές, θέλουμε τον κόσμο του κινήματος να βρίσκεται
μαζί μας σε όλους τους αγώνες ενάντια στον Μητσοτάκη. 

Τζένη Δερμιτζίδου, φοιτήτρια Αρχιτεκτονικής Βόλου

Μαύρο στη ΔΑΠ, πάμε για καταλήψεις

Απεργιακή 8 Μάρτη 2022. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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