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ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ’22
Ακρίβεια, ρατσισμός,
πολεμοκαπηλεία–

ΚΑΤΩ Η ΝΕΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

• ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ στην Πρωτομαγιά

σελίδες 10, 11

Ανοιχτές εκδηλώσεις
σελ. 8, 9

Συνέντευξη από
τη Γαλλία

σελ. 2

ΑΘΗΝΑ
10.30πμ Υπουργείο Εργασίας
11πμ Πλ. Κλαυθμώνος

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
10πμ Άγνωστου Στρατιώτη & Φιλίππου
10.30πμ Εργατικό Κέντρο

ΠΑΤΡΑ 10πμ Εργατικό Κέντρο
ΓΙΑΝΝΕΝΑ 10πμ Εργατικό Κέντρο
ΧΑΝΙΑ 10πμ Πλατεία Αγοράς
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10πμ Αγ. Βενιζέλου
ΒΟΛΟΣ 10πμ Ταχυδρομείο
ΞΑΝΘΗ 10πμ Εργατικό Κέντρο
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
10.30πμ Εργατικό Κέντρο

ΑΓΡΙΝΙΟ 10πμ Κεντρική Πλατεία

• Τα μηνύματα της Πρωτομαγιάς και της Γαλλίας

σελ. 3

σελ.2 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1519, 27 Απρίλη 2022

Οι εκλογές στη Γαλλία

Και τώρα,
απλώνουμε
τη μάχη
στο δρόμο
«Γ

λυτώσαμε το αδιανόητο. Αποφύγαμε να έρθει στην
κυβέρνηση η Εθνική Συσπείρωση, το κόμμα της Μαρί
Λεπέν. Είναι σίγουρα μια ανάσα. Αλλά μόνο μία. Από
αύριο χρειάζεται η Αριστερά, πιο ενωμένη να παλέψει ενάντια
στις ιδέες της ακροδεξιάς, ενάντια στον ρατσισμό και την ισλαμοφοβία. Θα χρειαστεί όμως να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις και ενάντια στον Μακρόν. Ξέρουμε πως για την επιτυχία γιατί για επιτυχία πρόκειται- της Λεπέν ευθύνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτός και οι πολιτικές του. Ευθύνεται όμως και η
Αριστερά γιατί της έδωσε το χώρο να παρουσιάζεται ως η γνήσια εναλλακτική λύση. Φτάσαμε στο χείλος του γκρεμού. Αν θέλουμε να μην πέσουμε μέσα θα χρειαστεί να παλέψουμε άμεσα, ενωμένοι και αποτελεσματικά. Τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου και η άνοδος της Ανυπότακτης Γαλλίας του Ζαν Λικ
Μελανσόν δείχνουν πως τίποτα δεν έχει τελειώσει».
Με αυτά τα λόγια περιέγραψε στην Εργατική Αλληλεγγύη η
Βανίνα Τζουντιτσέλι, ακτιβίστρια του αντιρατσιστικού κινήματος
στο Παρίσι και μέλος του NPA τα αποτελέσματα του δεύτερου
γύρου των γαλλικών εκλογών. Λίγο νωρίτερα είχε ανακοινωθεί
η νίκη του Μακρόν με 58.5%. Η Μαρί Λεπέν πήρε το 41.6% των
ψήφων. Τα ΜΜΕ στην Γαλλία, στην Ελλάδα και αλλού μπορεί
να παρουσίασαν τα αποτελέσματα ως μια σαρωτική νίκη του
Μακρόν, αλλά η αλήθεια είναι πολύ διαφορετική.
Ο Μακρόν πήρε περίπου 1.960.000 ψήφους λιγότερους απ'
ότι το 2017, ενώ σύμφωνα με δημοσκόπηση που έγινε από την
Ipsos-Sopra Steria για λογαριασμό της France Televisions και
άλλων, 42% όσων τον ψήφισαν στον δεύτερο γύρο το έκαναν
με μοναδικό κριτήριο να “φράξουν τον δρόμο στη Λεπέν”. Αντίθετα η Λεπέν αύξησε κατά 2.660.000 τους ψήφους σε σχέση με
το 2017 και μάλιστα στο δεύτερο γύρο πήρε σχεδόν 2.000.000
ψήφους παραπάνω απ' όσους πήραν συνδυαστικά στον πρώτο
η ίδια και οι ακροδεξιοί Ερίκ Ζεμούρ και Νικολά Ντιπόν Ενιάν.
Κατάφερε δηλαδή να συσπειρώσει ακόμα περισσότερο ποντάροντας στην πόλωση με τις αυταρχικές και νεοφιλελεύθερες
πολιτικές του Μακρόν.
Οι ευθύνες για αυτή την επικίνδυνη επιτυχία της Λεπέν ανήκουν, πρώτα απ' όλα, στον ίδιο τον Μακρόν. Η διακυβέρνησή
του χαρακτηρίστηκε από την πιο βίαιη επίθεση στα κινήματα
και την εργατική τάξη. Τσάκισε κυριολεκτικά το κίνημα των Κίτρινων Γιλέκων με την πιο βίαιη καταστολή που έχει δει ποτέ το
κίνημα στη Γαλλία, ακρωτηριάζοντας δεκάδες διαδηλωτές τους
οποίους στη συνέχεια προσπάθησε να ταυτίσει με τους φασίστες. Έπειτα επέβαλε το πιο σκληρό, κατασταλτικό λοκντάουν
στην Ευρώπη, ενώ ταυτόχρονα τα μέτρα για την ενίσχυση της
Δημόσιας Υγείας παρέμεναν ανύπαρκτα. Και από πάνω ήρθε να
ενισχύσει τις αυταρχικές πολιτικές με τον νόμο περί Καθολικής
Ασφάλειας το περασμένο καλοκαίρι που έδινε το πράσινο φως
για ακόμα περισσότερη και ανεξέλεγκτη αστυνομική βία ενώ
περιόριζε τα δημοκρατικά δικαιώματα των διαδηλωτών.
Δεν είναι όμως μόνο η καταστολή. Οι ακραία νεοφιλελεύθερες πολιτικές του, έχουν οδηγήσει εκατομμύρια κόσμου στην
ανασφάλεια. Χιλιάδες οδηγήθηκαν στην ανεργία και τη μαύρη
εργασία με αιτία αλλά και πρόφαση την πανδημία, την ίδια στιγμή που το 2021 οι εταιρείες του δείκτη CAC 40 σημείωσαν κέρδη ύψους 160 δις, ένα ρεκόρ από το 2007.

16/4, Αντιρατσιστική διαδήλωση στο Παρίσι. Φωτό: Καμπάνια Αντιρατσισμός και Αλληλεγγύη

Συνέντευξη
με τη
Βανίνα
Τζιουντιτσέλι
από το NPA
Και την ίδια στιγμή έπαιξε σκληρά το χαρτί του ρατσισμού.
Μερικά από τα πιο πρωτοκλασσάτα στελέχη του, όπως ο
υπουργός Εσωτερικών Ζεράλ Ντερμανέν πλειοδοτούσαν διαρκώς σε επιθέσεις κατά των μουσουλμάνων στα κανάλια, νομιμοποιώντας περαιτέρω την ισλαμοφοβία. Ο “νόμος κατά του
σεπαρατισμού” που πέρασε ο Νταρμανέν, στοχοποίησε συλλήβδην όλους τους μουσουλμάνους. Στόχευσε όχι μόνο οργανώσεις όπως η Συλλογικότητα Ενάντια στην Ισλαμοφοβία στη
Γαλλία (CCIF) που έγιναν παράνομες και έκλεισαν, αλλά προχώρησε και στο κλείσιμο δεκάδων τζαμιών σε γειτονιές όλης
της χώρας. Όλες αυτές οι πολιτικές επιλογές ενίσχυσαν τη Λεπέν που προσπάθησε και κατάφερε ως ένα βαθμό να παρουσιαστεί ως φίλη των Κίτρινων Γιλέκων από τη μία και ως η “αυθεντική λύση” απέναντι στον “ισλαμικό κίνδυνο” και τους “παράνομους μετανάστες” από την άλλη.

Φασιστική απειλή
Ο Μακρόν όμως δεν είναι ο μόνος που ευθύνεται για την άνοδο της φασιστικής απειλής. Η γαλλική αριστερά, ήδη από το
2004 βρέθηκε μπερδεμένη μπροστά στις επιθέσεις του κράτους στις μουσουλμανικές κοινότητες και συγκεκριμένα στις
μουσουλμάνες γυναίκες. Σε αρκετές περιπτώσεις έφτασε να
στοιχηθεί πίσω από τους ρατσιστικούς αποκλεισμούς του κράτους ενάντια στις μουσουλμάνες που φορούσαν μαντίλα με
πρόφαση την κοσμικότητα του κράτους, την προστασία των γυναικών και τον κίνδυνο του “ισλαμικού εξτρεμισμού”.
«Η καμπάνια του Ζαν Λικ Μελανσόν, έστω και καθυστερημένα
και παρά τις ταλαντεύσεις του, έδειξε πως η Αριστερά μπορεί
να εμπνεύσει τον κόσμο ενάντια στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές και να μην χαρίσει αυτό το πεδίο στην άκρα δεξιά χωρίς να
κάνει εκπτώσεις στην πάλη ενάντια στον ρατσισμό. Εξήντα εννιά τις εκατό των μουσουλμάνων που ψήφισαν στον πρώτο γύρο φαίνεται σύμφωνα με δημοσκοπήσεις πως στήριξαν τον Μελανσόν. Είναι μια ξεκάθαρα ταξική ψήφος καθώς οι περισσότεροι μουσουλμάνοι είναι κομμάτι της εργατικής τάξης και των

φτωχότερων στρωμάτων της γαλλικής κοινωνίας. Είναι συγχρόνως και μια αντιρατσιστική ψήφος που ανταποκρίθηκε στην
καμπάνια του, για να εκφραστεί ενάντια στην ισλαμοφοβική
κούρσα των Μακρόν, Πεκρές, Ζεμούρ και Λεπέν», συμπληρώνει
η Βανίνα.
Το 22% του πρώτου γύρου για τον Μελανσόν, με σημαντικές
επιτυχίες στις εργατογειτονιές των αστικών κέντρων μπορεί να
αποτελέσει δύναμη για το κίνημα ενάντια στις νεοφιλελεύθερες
πολιτικές του Μακρόν αλλά και ενάντια στη συνεχόμενη άνοδο
της ακροδεξιάς. Αρκεί να εκφραστεί ενωτικά στους δρόμους
και τους χώρους δουλειάς και να μην σπαταληθεί σε δηλώσεις
περί υποψηφιότητας για την πρωθυπουργία στις εκλογές του
Ιούνη, όπως ήδη έσπευσε να κάνει ο Μελανσόν.
Το αντιρατσιστικό κίνημα στη Γαλλία έχει δείξει πως, παρά
τις δυσκολίες, είναι παρών. «Χρειάζεται όμως», υποστηρίζει η
Βανίνα «να γίνει πραγματικά υπόθεση όλης της Αριστεράς των
συνδικάτων, της εργατικής τάξης και της νεολαίας και όχι μόνο
των ίδιων των μεταναστών και των προσφύγων. Χρειάζεται να
σταματήσουμε τον φασισμό εκεί που αναπτύσσεται και που θα
προσπαθήσει να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο τα επόμενα
χρόνια, στους δρόμους και στους χώρους δουλειάς. Τις μέρες
πριν τις 16 Απρίλη είδαμε για πρώτη φορά αγωνιστές από τις
τοπικές επιτροπές της Ανυπότακτης Γαλλίας να κάνουν εξορμήσεις για τις διαδηλώσεις που είχε καλέσει αρχικά η Καμπάνια
Αντιρατσισμός και Αλληλεγγύη. Οι διαδηλώσεις ήταν αρκετά
μαζικές. Είναι ένα καλό βήμα, έστω και τώρα, που θα πρέπει να
δουλέψουμε για να το γενικεύσουμε».
Αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του δευτέρου γύρου, όπως και ανάμεσα από τους δύο γύρους, ξέσπασαν διαδηλώσεις στο Παρίσι, τη Μασσαλία, τη Λιλ και αλλού
όπου το σύνθημα που κυριαρχούσε ήταν “Ούτε Μακρόν – ούτε
Λεπέν”. Όσο κι αν τα παπαγαλάκια των ΜΜΕ διεθνώς υποστηρίζουν πως στη Γαλλία η πόλωση δεξιά-αριστερά δεν υπάρχει,
η πραγματικότητα είναι διαφορετική.
«Οσο τους επόμενους μήνες ο Μακρόν θα έρχεται αντιμέτωπος με την οικονομική κρίση και τον πληθωρισμό, τη διεθνή κρίση του πολέμου στην Ουκρανία και την αντίσταση του εργατικού κινήματος, τόσο η προοπτική να αναδειχτούμε νικητές μέσα από αυτή την πόλωση με τη δράση της εργατικής τάξης
στις γειτονιές, τους δρόμους και τους χώρους δουλειάς ενάντια στον νεοφιλελευθερισμό, τον ρατσισμό και τον φασισμό, θα
γίνεται πιο εφικτή. Αλλά χωρίς τις πρωτοβουλίες της Αριστεράς
και ιδιαίτερα της επαναστατικής που θα δώσουν αυτή την κατεύθυνση και την προοπτική, η απειλή της Λεπέν παραμένει
ανοιχτή», καταλήγει η Βανίνα.

Η Βανίνα μίλησε στον Δημήτρη Δασκαλάκη
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• Ο ιμπεριαλισμός σήμερα,
ξανά περίοδος πολέμων
και επαναστάσεων
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Τα μηνύματα της Γαλλίας
και της Πρωτομαγιάς
Π

έρασαν οι μέρες του Πάσχα, φτάνουν οι μέρες της Πρωτομαγιάς και
τα μηνύματα που τις συνοδεύουν
μας καλούν στον αγώνα.
Στη Γαλλία, οι φασίστες της Λεπέν έχασαν στο δεύτερο γύρο των προεδρικών
εκλογών με 41,5% απέναντι στο 58,5% του
Μακρόν που κέρδισε μια δεύτερη θητεία.
Οι πρώτες αντιδράσεις στο αποτέλεσμα αυτό ήταν κόσμος που βγήκε στους δρόμους
στο Παρίσι όχι για να πανηγυρίσει, αλλά για
να δείξει ότι ο αγώνας είναι μονόδρομος
και στα δυο μέτωπα:
Οργάνωση για μαζικό αντιρατσιστικό και
αντιφασιστικό κίνημα που θα στείλει τη Λεπέν σπίτι της και θα διαλύσει τις φασιστικές
ομάδες που έχουν σηκώσει κεφάλι μέσα
από τις καμπάνιες της. Και οργάνωση για
δυνατό εργατικό κίνημα ενάντια στις επιθέσεις του Μακρόν που χτυπάνε δουλειές, μισθούς, τα συνδικάτα και τους μετανάστες.
Αυτές οι μάχες δεν αφορούν μόνο τα
αδέλφια μας και τους συντρόφους μας στη
Γαλλία. Είναι και δικιά μας υπόθεση εδώ. Ο
Μητσοτάκης δεν έχει διαφορετική συνταγή
από τον Μακρόν. Όχι μόνο γιατί έχουν αγκαλιαστεί σφιχτά με τις παραγγελίες για τα
Ραφάλ και τις φρεγάτες στο μακάβριο χορό
του πολέμου. Αλλά και γιατί και οι δυο συνδυάζουν τη στήριξη για τους κερδοσκόπους με τις ρατσιστικές επιθέσεις ενάντια
στους πρόσφυγες και τους μετανάστες.
Στην Ουκρανία μαίνεται το πολεμικό σφα-

γείο και στο Αιγαίο ο Μητσοτάκης συνοδεύει τα αμερικάνικα και τα γαλλικά αεροπλανοφόρα που περιπολούν τους δρόμους
του υγροποιημένου φυσικού αέριου. Η κερδοσκοπία του κεφάλαιου ανεβάζει στα ύψη
τους λογαριασμούς και τα νοίκια και ο Μητσοτάκης προσπαθεί να μας κοροϊδέψει με
παιχνίδια για τον κατώτατο μισθό την ώρα
που ο Χατζηδάκης διαλύει τις Συλλογικές
Συμβάσεις. Και επειδή η κοροϊδία δεν περνάει, παίζουν το χαρτί του ρατσισμού κυνηγώντας φονικά τους πρόσφυγες και δίνοντας ξανά πλάτες στους φασίστες.

Μπορούμε να νικάμε
Πριν από δέκα χρόνια, στις εκλογές του
2012 οι ίδιες συνταγές της λιτότητας για
τους εργαζόμενους και του ρατσισμού για
τους «λαθρο»-μετανάστες είχαν εκτινάξει
τα ποσοστά των νεοναζί της Χρυσής Αυγής
που μπήκαν στη Βουλή και χρειάστηκε
σκληρός αντιφασιστικός αγώνας για να
τους στείλουμε στη φυλακή. Η επιτυχία του
αντιφασιστικού κινήματος ήταν μια απόδειξη ότι μπορούμε να νικάμε, αλλά αυτή η μάχη δεν έχει τελειώσει- προφανώς στη Γαλλία, αλλά και εδώ. Στις 21 Απρίλη έκλεισαν
σαράντα χρόνια από το χουντικό πραξικόπημα και αυτή η επέτειος μας θυμίζει μέχρι
πού μπορούν να φτάσουν οι καπιταλιστές
και το κράτος τους.
Η μόνη δύναμη που μπορεί να τους σταματήσει είναι ένα δυνατό εργατικό κίνημα

με αντικαπιταλιστική στρατηγική. Μια στρατηγική που συγκεντρώνεται στις εκλογικές
μάχες κινδυνεύει να χαραμίσει αυτή τη δύναμη. Στη Γαλλία, ο Μελανσόν που πήρε
ένα ισχυρό 22% στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών από τον κόσμο της Αριστεράς, τώρα επικεντρώνεται στις κάλπες
των βουλευτικών εκλογών αντί να οργωνώνει την εργατική οργή στους δρόμους.
Εδώ, ο Τσίπρας που έδειξε τα όρια του κοινοβουλευτικού δρόμου στην πράξη το
2015, παγιώνει τη δεξιά στροφή του ΣΥΡΙΖΑ με το Συνέδριο που κλάδεψε κάθε αριστερή φωνή.
Είναι χρέος της επαναστατικής αριστεράς να σηκώσει το γάντι οργανώνοντας την
πάλη για να ανατρέψουμε τους Μητσοτάκηδες και τους Μακρόν ξεσηκώνοντας όλο
τον κόσμο της Αριστεράς στη δράση.
Πρώτος σταθμός είναι τα συλλαλητήρια
της Πρωτομαγιάς που μας ενώνουν ενάντια
στην κυβέρνηση του πόλεμου, της ακρίβειας, του ρατσισμού και του σεξισμού. Και θα
συνεχίσουμε οργανώνοντας τις εργατικές
αντιστάσεις παντού, στα νοσοκομεία, στα
λιμάνια, στη Λάρκο, στην Καβάλα... Ετοιμάζοντας ένα μεγάλο αντιφασιστικό συλλαλητήριο στις 15 Ιούνη που ξεκινάει η δίκη της
Χρυσής Αυγής σε δεύτερο βαθμό στο Εφετείο.
Πάμε δυνατά, συντονισμένα με τις μάχες
των εργατών και στην Αθήνα και στο Παρίσι
και σε όλες τις γειτονιές του κόσμου.

• Πώς φτάσαμε από τη
Ρωσία του Λένιν στη
Ρωσία του Πούτιν;

• Η Αριστερά και ο πόλεμος Τα όρια του ρεφορμισμού

• Να ανατρέψουμε τη ΝΔ,
να χτίσουμε εργατική
εναλλακτική
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Όχι στον πόλεμο

Κλιμακώνουν προκλητικά το σφαγείο
Α

πό την αρχή του πολέμου
στην Ουκρανία, οι μυστικές
υπηρεσίες της Βρετανίας κατά κύριο λόγο διέδιδαν ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελείωνε στις
9 Μάη, προκειμένου ο Πούτιν να
αξιοποιήσει για προπαγανδιστικούς
λόγους την επέτειο της παράδοσης
της ναζιστικής Γερμανίας στο τέλος
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Μετά
είπαν ότι ο Πούτιν, έχοντας χάσει
στο μέτωπο του Κιέβου, βιάζεται να
καταλάβει την Ανατολική Ουκρανία
με τελικό ορόσημο ξανά την 9η
Μάη.
Αλλά θα πρέπει να είναι κανείς
τουλάχιστον αφελής για να πιστεύει
ότι οι πόλεμοι διεξάγονται με επικοινωνιακά κριτήρια. Ό,τι και αν βρει να
γιορτάσει τελικά ο Πούτιν στην Μόσχα τη συγκεκριμένη ημερομηνία, ο
πόλεμος στην Ουκρανία δεν φαίνεται να τελειώνει σύντομα.
Αυτό φαίνεται από τις λιγοστές
εξελίξεις σε διπλωματικό επίπεδο.
Έχει περάσει πάνω από ένα μήνας
από τις τελευταίες επίσημες συνομιλίες ανάμεσα σε εκπροσώπους της
Ουκρανικής και της Ρωσικής κυβέρνησης. Οι όποιες πρωτοβουλίες μεσολάβησης δεν αφορούν πλέον κάποιο σχέδιο αποκλιμάκωσης του πολέμου. Την Τρίτη του Πάσχα ο γγ
του ΟΗΕ Γκουτέρες θα πραγματοποιούσε συνάντηση στην Μόσχα με
τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Λαβρόφ και τον πρόεδρο Πούτιν –
αφού πρώτα συνάντησε τον Ερντογάν που θα έχει και ο ίδιος τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πούτιν. Αλλά
οι αβέβαιης έκβασης συνομιλίες
αφορούν έναν «ανθρωπιστικό διάδρομο» από την Μαριούπολη, τον
οποίον έχει ζητήσει η ουκρανική κυβέρνηση από τον Γκουτέρες για την
απομάκρυνση όσων βρίσκονται στα
καταφύγια του βιομηχανικού συμπλέγματος Αζόφσταλ. Ενδεικτικό
των διαθέσεων είναι ότι ενώ το
υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι τα στρατεύματά της θα
σταματούσαν μονομερώς τις εχθροπραξίες για να επιτρέψουν στους
αμάχους να εγκαταλείψουν το εργοστάσιο, η Ουκρανία απάντησε
ότι «ένας διάδρομος που ανακοινώθηκε μονομερώς δεν παρέχει ασφάλεια και επομένως δεν είναι ένας ανθρωπιστικός διάδρομος».
Συνολικότερα, οι κινήσεις της Ρωσίας και του ΝΑΤΟ κινούνται στην
κατεύθυνση της κλιμάκωσης του πολέμου. Όσον αφορά στην Ρωσία και
τους αντικειμενικούς της στόχους
όπως διαμορφώνονται μέσα από την
ίδια την εξέλιξη της λεγόμενης «δεύτερης φάσης» του πολέμου, ένα
πρώτο ερώτημα είναι αν ο ρωσικός
στρατός θα επιχειρήσει μια σαρωτική επίθεση στον ουκρανική δύναμη
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των 40.000 στρατιωτών (το ένα τέταρτο του ουκρανικού στρατού) που
έχουν οχυρωθεί στην γραμμή άμυνας του Ντονμπάς ή αν θα επιχειρήσει να πάρει τον χρόνο του συγκεντρώνοντας τις δυνάμεις του και καταλαμβάνοντάς την, «δαγκωματιά τη
δαγκωματιά». Μια διαδικασία που
μοιάζει να είναι και η επικρατέστερη,
κρίνοντας από την κατάληψη της μικρής πόλης Κρεμίνα από τα ρωσικά
στρατεύματα. «Για κάθε διμοιρία ουκρανών οι ρώσοι έστελναν 20» όπως
δήλωνε χαρακτηριστικά ένας ουκρανός αξιωματούχος. Ένα δεύτερο
ερώτημα είναι το πού θέλει η ρωσική κυβέρνηση να φτάσει η προέλαση του ρωσικού στρατού. Θα θελήσει μόνο να καταλάβει την περιοχή
του υπόλοιπου Ντονμπάς; Θα επιχειρήσει να περικυκλώσει τον ουκρανικό στρατό που βρίσκεται εκεί; Θα
επιδιώξει, αφού καταλάβει ολοκληρωτικά την Μαριούπολη, να φτιάξει
ένα νότιο διάδρομο που θα φτάσει
μέχρι την Οδησσό αποκόβοντας την
Ουκρανία από την θάλασσα; Θα τα
χρησιμοποιήσει αυτά για να πάει σε
διαπραγματεύσεις με καλύτερους
όρους ή θα αμφισβητήσει ξανά την
κυβέρνηση Ζελένσκι;

Όξυνση
Όλα αυτά, θα κριθούν στο πεδίο
της μάχης στην Ουκρανία και στο
διεθνές πεδίο της όξυνσης των συνολικότερων ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών. Και στα δύο επίπεδα η
Ρωσία, δεν παίζει μόνη της - “it takes
two to tango” όπως λέει και το τραγούδι. Όλες οι διπλωματικές και
στρατιωτικές κινήσεις των ΗΠΑ και
των συμμάχων τους δείχνουν ότι αντιμετωπίζουν τον πόλεμο στην Ουκρανία σαν έναν ολόδικό τους πόλεμο δια αντιπροσώπου, στον οποίο

θέλουν να δουν τη Ρωσία να ηττάται
είτε αργά είτε γρήγορα.
Αυτό δείχνουν οι νέες κυρώσεις
με τις οποίες οι ΗΠΑ και η ΕΕ απειλούν την Ρωσία αλλά και η ιλιγγιώδης κλιμάκωση της στρατιωτικής
ενίσχυσης της Ουκρανίας με βαριά
όπλα ενόψει της «δεύτερης φάσης»
του πολέμου. Η επίσκεψη των
υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας
των ΗΠΑ, την Κυριακή του Πάσχα
στο Κίεβο, συνοδεύτηκε από μια νέα
παροχή όπλων αξίας άνω των 700
εκατομμυρίων δολαρίων – με τον
Αμερικάνο υπουργό Άμυνας Όστιν
να δηλώνει: «Η Ουκρανία μπορεί να
κερδίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία αν
διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό».
Το νέο πακέτο βοήθειας των ΗΠΑ
περιλαμβάνει επιπλέον βαρύ πυροβολικό (72 Howitzers των 155 mm και
144.000 βλήματα επιπρόσθετα στα
18 Howitzers που είχαν παραδώσει
στην Ουκρανία πριν από το Πάσχα)
ενώ περισσότεροι από 50 Ουκρανοί
σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου
του Πενταγώνου Κίρμπι έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους στη
χρήση τους. Όπως αναφέρουν οι
Φαϊνάνσιαλ Τάιμς, η στρατηγική των
ΗΠΑ έχει αλλάξει «καθώς τα προσεκτικά βήματα της πρώτης φάσης του
πολέμου έχουν εγκαταλειφθεί. Και
αυτό δεν φαίνεται πουθενά αλλού
περισσότερο από το είδος των
όπλων που οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί
τους στέλνουν στην Ουκρανία. Πριν
από ένα μήνα οι ΗΠΑ στάθηκαν αντίθετες στην παροχή πολωνικών Mig29
στην Ουκρανία. Τώρα οι ΗΠΑ στέλνουν ανταλλακτικά στην Ουκρανία
για να σηκώσει 20 δικά της μαχητικά
αεροσκάφη». Όπως ομολόγησε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου στην
Ουκρανία «έχουν λάβει επιπλέον αεροσκάφη και ανταλλακτικά αεροσκα-

φών για να τους βοηθήσουν να
έχουν περισσότερα αεροσκάφη
στους αιθέρες». Οι ΗΠΑ, η Βρετανία,
η Γερμανία, η Γαλλία, η Ολλανδία όχι
μόνο εφοδιάζουν άμεσα την Ουκρανία με βαρύ οπλισμό αλλά παροτρύνουν τους ανατολικούς συμμάχους
τους στην Ευρώπη «στείλετε αεροπλάνα και βαριά όπλα στην Ουκρανία και θα σας καλύψουμε το κενό».

Παρεμβάσεις
Αλλά δεν είναι μόνο οι εξοπλισμοί
και η εκπαίδευση. Οι στοχεύσεις και
οι παρεμβάσεις του ΝΑΤΟ κλιμακώνουν τον πόλεμο σε όλα τα επίπεδα.
Τον Φλεβάρη, μόλις μια εβδομάδα
πριν τη ρωσική εισβολή, η Ουκρανία
είχε απορρίψει την πρόταση της
γερμανικής κυβέρνησης να προχωρήσει σε δήλωση ουδετερότητας
για μη ένταξη στο ΝΑΤΟ. Στις ρωσοουκρανικές συνομιλίες που έγιναν
στην Τουρκία μετά το ξέσπασμα του
πολέμου η ουκρανική κυβέρνηση
δήλωσε ότι συζητάει μια πρόταση
για ουδετερότητα της χώρας.
Αλλά πώς να προχωρήσει η οποιαδήποτε διπλωματική λύση ουδετερότητας όταν οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ
ανοίγουν νέο μέτωπο, μεθοδεύοντας ενταξιακές διαδικασίες για την
Φινλανδία και την Σουηδία, με επόμενο ραντεβού τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ
στην Μαδρίτη στα μέσα Ιούνη; Στην
Φινλανδία, οι κοινοβουλευτικές ομάδες των μεγαλύτερων κομμάτων
ήδη εξέφρασαν στο κοινοβούλιο την
υποστήριξή τους σε «κάποια μορφή
στρατιωτικής συμμαχίας» ενώ στην
Σουηδία, όπως αναφέρουν οι Φαϊνάνσιαλ Τάιμς, προχωράνε με πιο
«διστακτικά βήματα». Πρόκειται για
μια κλιμάκωση που δεν αφορά μόνο
τα βορειο-ανατολικά σύνορα της
Ρωσίας αλλά και την Αρκτική και τον

ενεργειακό της πλούτο.
Αν η Φινλανδία και η Σουδία μπουν
στο ΝΑΤΟ αυτό θα μεταφραστεί σε
κατακόρυφη αύξηση της δύναμής
του στην Αρκτική. Ήδη στα τέλη
Μαρτίου, πραγματοποιήθηκαν στην
Νορβηγία μεγάλης κλίμακας νατοϊκές ασκήσεις («Cold Response») με
τη συμμετοχή 30.000 στρατιωτών
από 27 κράτη, μεταξύ τους και Φινλανδία - Σουηδία. Ενώ το Αρκτικό
Συμβούλιο στο οποίο συμμετέχει και
η Ρωσία έχει αναστείλει τις λειτουργίες του μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής κάνοντας τον ρώσο εκπρόσωπο να ανησυχεί «για πιθανές
προσπάθειες δημιουργίας εναλλακτικών δομών συνεργασίας στην Αρκτική». Και μέσα σε όλα αυτά κλιμακώνεται και ο ανταγωνισμός των πυραύλων. Μετά την ανακοίνωση ΗΠΑΑυστραλίας-Βρετανίας για τους υπερηχητικούς πυραύλους στον Ειρηνικό, την Μεγάλη Τετάρτη και η Ρωσία
(είχε προηγηθεί η Κίνα) προχώρησε
στην πρώτη επιτυχημένη εκτόξευση
του διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου «Sarmat» (ICBM).
Αυτά που επιδιώκουν σε αυτόν
τον πόλεμο η Ρωσία και το ΝΑΤΟ
δεν αφορούν απλά την ειρήνη ή τα
δίκαια του ουκρανικού κράτους. Ο
Πούτιν δήλωσε αυτόν τον μήνα ότι
«το πιο σημαντικό δεν είναι τα “τραγικά γεγονότα” στην Ουκρανία, αλλά η αποδόμηση του μονοπολικού
διεθνούς συστήματος που διαμορφώθηκε μετά με την κατάρρευση
της Σοβιετικής Ένωσης».
Την διατήρηση αυτού του συστήματος, με την Ρωσία σε ρόλο μιας
απλής περιφερειακής δύναμης, θέλει η άλλη πλευρά. Ήταν χαρακτηριστική η παρέμβαση του βρετανού
πρώην επικεφαλής της Διοίκησης
των βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων
σε ακρόαση στην κοινοβουλευτική
Επιτροπή Άμυνας της Βρετανίας για
τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη
Μαδρίτη τον Ιούνη. Μίλησε για «επαναφορά της ισορροπίας δυνάμεων
με τη Ρωσία ώστε να μην πιστεύει
πλέον ότι μπορεί να θέτει τους
όρους της συζήτησης με το ΝΑΤΟ».
Και πρόσθεσε κυνικά ότι «ο κύριος
λόγος που θέλουμε να αποφύγουμε
έναν πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ είναι ότι το ΝΑΤΟ δεν είναι έτοιμο. Και θα έπρεπε να ντρεπόμαστε
γι' αυτό».
Μοιάζει σαν να βρισκόμαστε ξαφνικά στην ταινία Dr Strangelove του
Κιούμπρικ. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτά τα διακυβεύματα
και αυτοί οι τεράστιοι κίνδυνοι που
εγκυμονεί για την ανθρωπότητα η
σύγκρουση των μεγάλων ιμπεριαλισμών του πλανήτη στην Ουκρανία.

Γιώργος Πίττας

Όχι στον πόλεμο

Αμερικάνικα τανκς στην Αλεξανδρούπολη

Διαγράψτε το χρέος
της Ουκρανίας
Ο

«ελεύθερος κόσμος», δηλαδή οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, η Ε.Ε και οι
απανταχού σύμμαχοί τους δεν χάνουν ευκαιρία να δηλώνουν
πόσο αγαπάνε τον ουκρανικό λαό και πόσο αποφασισμένοι είναι να
τον στηρίξουν ενάντια στη ρωσική εισβολή.
Η μια μορφή της «βοήθειας» είναι όπλα, όπλα και περισσότερα
όπλα. Οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ κλιμακώνουν την πολεμική εμπλοκή
τους, χρησιμοποιώντας την Ουκρανία σαν το πεδίο μάχης στον πόλεμό τους με το ρώσικο ιμπεριαλισμό.
Η Ουκρανία καταστρέφεται από τον πόλεμο. Στη γλώσσα των ψυχρών αριθμών αυτή η καταστροφή παίρνει τη μορφή μείωσης του
ΑΕΠ ως και 50%. Την ίδια στιγμή όμως, η ουκρανική κυβέρνηση συνεχίζει να πληρώνει κανονικά το δημόσιο χρέος στους δανειστές.
Ο Απρίλης και ο Μάης είναι οι μήνες που αυτές οι πληρωμές θα
κορυφωθούν: συνολικά 5,68 δις δολάρια. Για το 2022 το ποσό φτάνει τα 7,4 δις δολάρια. Ήδη, στις αρχές του Μάρτη η ουκρανική κυβέρνηση πλήρωσε τα περίφημα «κουπόνια» για τους τόκους του
χρέους, αξίας 290 εκατομμυρίων δολαρίων.
Για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, η συνολική «βοήθεια» που
έχει λάβει η ουκρανική κυβέρνηση από την έναρξη της ρωσικής εισβολής φτάνει περίπου τα 3,5 δις δολάρια. Με άλλα λόγια η εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους αυτούς τους δυο μήνες ισοφαρίζει
τη «βοήθεια» και δίνει 1,3 δις δολάρια παραπάνω. Επτά δις δολάρια είναι ένα κονδύλι μεγαλύτερο από όλες τις δαπάνες για παιδεία
στην Ουκρανία.
Συνολικά το ουκρανικό δημόσιο χρέος ανέρχεται σε περίπου 125
δις δολάρια. Στο μεγαλύτερο τμήμα του είναι χρέος σε διεθνείς οργανισμούς όπως το ΔΝΤ, η Παγκόσμια Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και βέβαια σε κερδοσκοπικά hedge funds. Τα δάνεια έρχονταν με τους όρους που έχουμε γνωρίσει και δω στην Ελλάδα στο πετσί μας, από τα «μνημόνια»: Ιδιωτικοποιήσεις και άλλες
«διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις», περικοπές κοινωνικών δαπανών.

Φτώχεια και ξενιτιά
Ένας από τους όρους που έβαλε το ΔΝΤ για παράδειγμα ήταν η
κατάργηση των επιδοτήσεων στην τιμή του φυσικού αερίου. Το
αποτέλεσμα είναι ότι από το 2015 η τιμή του για τα νοικοκυριά έχει
αυξηθεί κατά 640%. Ένα άλλος όρος ήταν η μεταρρύθμιση του
συνταξιοδοτικού συστήματος, δηλαδή η μείωση των συντάξεων.
Αυτά σήμαναν φτώχεια και ξενιτιά για εκατομμύρια εργάτες και εργάτριες στην Ουκρανία.
Τώρα, το ουκρανικό νόμισμα έχει πέσει στα τάρταρα με τον πόλεμο. Αλλά τα δάνεια πρέπει να πληρωθούν σε δολάρια. Η βρετανική οργάνωση Jubilee Debt που δεν μπορεί να κατηγορηθεί για
«πουτινικές» τάσεις, σε μια πρόσφατη ανακοίνωσή της καυτηριάζει
το γεγονός ότι εξαιτίας αυτής της κατάστασης τα ουκρανικά ομόλογα γίνονται πιο ακριβά και συνεπώς «Αν η Ουκρανία συνεχίσει
την αποπληρωμή του χρέους της, οι Δυτικές τράπεζες και hedge
funds θα αυξήσουν τα κέρδη τους μέχρι και κατά 300%».
Την προηγούμενη βδομάδα ο Ζελένσκι μίλησε, με βιντεοκλήση,
στη Σύνοδο του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Εκεί έδωσε το
παρών και ο πρωθυπουργός της χώρας Σμιχάλ, Και οι δυο τους ζήτησαν γενναία οικονομική βοήθεια για να αντιμετωπιστεί η οικονομική καταστροφή. Μάλιστα ο Ζελένσκι είπε ότι η χώρα χρειάζεται
7δις δολάρια μηνιαίως για να συνεχίσει να λειτουργεί ο κρατικός
μηχανισμός. Ο Σμίχαλ σε άρθρο του στους Φαινάνσιαλ Τάιμς έγραψε ότι η Ουκρανία «χρειάζεται βαριά όπλα και υποστήριξη του προϋπολογισμού της».
Στην πραγματικότητα αυτή είναι ήδη η συνταγή που εφαρμόζουν
οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους. Οπλα, για να συνεχιστεί ο πόλεμος
επ’ αόριστον αν είναι δυνατόν, και δάνεια που θα σφίξουν ακόμα
περισσότερο τη θηλειά του χρέους ώστε ανάμεσα στ’ άλλα να εξασφαλίζεται η «πειθαρχία» της σημερινής ή της αυριανής ουκρανικής κυβέρνησης.
Η πραγματική βοήθεια στο λαό της Ουκρανίας είναι η πάλη για
να σταματήσει η πολεμική κλιμάκωση από τις «δικές μας» κυβερνήσεις. Και η πάλη να διαγραφεί το ουκρανικό δημόσιο χρέος.

Λέανδρος Μπόλαρης
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Ο “φιλάνθρωπος Χριστιανός” Δένδιας
και η πιο σημαντική βάση του θανάτου

«Α

υτές τις ιδιαίτερα σημαντικές ημέρες για το σύνολο των Ορθοδόξων Χριστιανών ανά τον κόσμο, κάνουμε έκκληση για την προστασία του άμαχου πληθυσμού που παραμένει στην
πόλη, την ασφαλή έξοδό του, καθώς
και για τον σεβασμό του ανθρωπιστικού δικαίου. Για τον λόγο αυτό απέστειλα επιστολή στον γενικό εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ζητώντας του να διερευνήσει τη διάπραξη εγκλημάτων τόσο
στη Μαριούπολη, όσο και στα χωριά
Σαρτανά και Βολνοβάκα, όπου, να
υπενθυμίσω, στην αρχή του πολέμου
είχαμε θύματα ομογενείς από αεροπορικά πυρά…»

όταν η ελληνική διπλωματία συνεργαζόμενη με την ρωσική είχαν ανάγει
σε ήρωα τον πολέμαρχο Χαφτάρ που
σκότωνε αμάχους στην Λιβύη πριν
τρία χρόνια.
Στην πραγματικότητα η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν δίνει δεκάρα τσακιστή για τους άμαχους της Ουκρανίας και τα εγκλήματα που διαπράττει ο ρώσικος στρατός. Το μόνο που
την ενδιαφέρει, και μπροστά σε αυτό
δεν λογαριάζει κανένα κόστος, είναι
να αποδείξει στις ΗΠΑ και στην πολεμική μηχανή του ΝΑΤΟ ότι είναι το
πιο «αξιόπιστο» στήριγμα του δυτικού ιμπεριαλισμού στην περιοχή.

Αυτό ήταν το φετινό «πασχαλινό»
μήνυμα του υπουργού Εξωτερικών
Δένδια. Είναι απολύτως υποκριτικό
το όψιμο ενδιάφερον του Δένδια
όσον αφορά στην διάπραξη εγκλημάτων και στο ανθρωπιστικό δίκαιο. Ο
πόλεμος που διεξάγει η Σαουδική
Αραβία στην Υεμένη έχει κοστίσει,
σύμφωνα με τον ΟΗΕ, 377.000 ζωές.
Δεν συγκρίνεται προς το παρόν, και
ευτυχώς, με τις απώλειες που έχει
προκαλέσει η ρωσική εισβολή στην
Ουκρανία. Αλλά φυσικά ποτέ δεν πέρασε από το μυαλό του Δένδια να
πάει στα διεθνή δικαστήρια τους σαουδάραβες πρίγκηπες για τα εγκλήματα που έχουν κάνει. Αντίθετα τους
επισκέπτεται κάθε τρεις και λίγο, ενώ
συμφώνησε να τους βοηθήσει σε αυτό το έγκλημα διαθέτοντάς τους τις
συστοιχίες πυραύλων Πάτριοτ του
ελληνικού στρατού. Δεν έχει ιδρώσει
το αυτί του κ. Δένδια από τα συνεχή
εγκλήματα του κράτους του Ισραήλ
στην Παλαιστίνη και στο Λίβανο ούτε
από τα εγκλήματα της δικτατορίας
του Σίσι στην Αίγυπτο. Και δεν ίδρωνε ούτε με τα εγκλήματα του Πούτιν

Αυτό έγινε σαφές για ακόμη μια
φορά με τις εξελίξεις της Μεγάλης
Εβδομάδας, όπου ο Αμερικανός
υπουργός Εξωτερικών Mπλίνκεν είχε
τηλεφωνική συνομιλία με τον Μητσοτάκη για τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση
του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι δύο πλευρές «συζήτησαν και για την επικείμενη συνάντηση του μηχανισμού 3+1
για την ενίσχυση της ενεργειακής
και οικονομικής συνεργασίας μεταξύ
της Ελλάδας, της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ισραήλ, καθώς και
των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Μπλίνκεν ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη
σταθερή υποστήριξή της στην Ουκρανία, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η ισχυρή επιβολή των κυρώσεων
και η εκτεταμένη βοήθεια και ότι οι
δύο πλευρές συζήτησαν πρόσθετους τρόπους για να βοηθήσουν την
Ουκρανία».
Σε αυτό το πλαίσιο Μητσοτάκης
θα συναντηθεί στις 16 Μαΐου με τον
πρόεδρο των ΗΠΑ Μπάιντεν στην
Ουάσιγκτον για να συζητήσουν την
περαιτέρω εμπλοκή της Ελλάδας

Συνεργασία

στα νατοϊκά πολεμικά σχέδια και να
ξαναθέσουν σε νέα βάση τα ενεργειακά σχέδια, έτσι ώστε να βολευτούν
όλες οι «σύμμαχες» χώρες της Αν.
Μεσογείου - και πάνω από όλα το
αμερικανικό LNG και οι δυτικές πολυεθνικές της ενέργειας. Στην ανακοίνωση της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου σημειώνεται ότι «ο πρόεδρος Μπάιντεν ανυπομονεί να υποδεχθεί τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη στον Λευκό
Οίκο στις 16 Μαΐου 2022. Οι ηγέτες
θα κάνουν απολογισμό των κοινών
μας προσπαθειών για την προώθηση
της παγκόσμιας ασφάλειας μέσω
του ΝΑΤΟ...»
Τη Μεγάλη Τρίτη, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ συμμετείχε σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη αρχηγών Αμυνας που έγινε με
πρωτοβουλία» του στρατηγού Milley
στην οποία συμετείχε στενός πυρήνας του ΝΑΤΟ και οι μεγαλυτεροι
διεθνείς του εταίροι: Αυστραλία,
Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία,
Ιταλία, Καναδάς, Νορβηγία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία και Τουρκία. Συζητήθηκαν «οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία ως προς την
κλιμάκωση της ρωσικής επίθεσης
στην ανατολική περιφέρειά της, καθώς και ενδεχόμενοι τρόποι υποστήριξής της Ουκρανίας».
Αυτά τα σχέδια εμπλοκής στον πόλεμο εξυπηρετούν τα νατοϊκά στρατεύματα που συνεχίζουν να αποβιβάζονται στην Αλεξανδρούπολη με
προορισμό τα σύνορα με την Ρωσία
με το δημοσίευμα της «Frankfurter
Allgemeine Zeitung» να αναφέρει για
την Αλεξανδρούπολη ότι «αυτή τη
στιγμή δεν υπάρχει πιο σημαντικό
μέρος στη ΝΑ Ευρώπη, από πολιτικής και στρατιωτικής άποψης».
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ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ COVID ΔΗΜΩΝ

Εμπρός για απεργία
στους Δήμους 10 Μάη
Σ
ύσκεψη για την κλιμάκωση του αγώνα
ενάντια στις απολύσεις οργανώνει το
παναττικό συντονιστικό εργαζόμενων
covid την Τετάρτη 27/4 στις 5μμ στο Θεατράκι, στην πλατεία Κουμουνδούρου. Το
συντονιστικό συστάθηκε σε αντίστοιχη σύσκεψη στις 10/4 και αποφάσισε τη συμμετοχή στη διαδήλωση της Πρωτομαγιάς και
νέα κινητοποίηση στις 10 Μάη με κάλεσμα
στην ΑΔΕΔΥ και στην ΠΟΕ ΟΤΑ να κηρύξουν πανελλαδική απεργία. Οι συμβασιούχοι covid στους δήμους διεκδικούν τη μονιμοποίησή τους, καθώς καλύπτουν μόνιμες
και διαρκείς ανάγκες. Οι απολύσεις τους θα
σημάνουν διάλυση των δημοτικών υπηρεσιών και θα ανοίξουν τον δρόμο στις ιδιωτικοποιήσεις και τους εργολάβους.
Η Πρωτοβουλία Εργαζομένων στους ΟΤΑ
«Σκουπιδιάρα» καλεί στη σύσκεψη της Τετάρτης και στηρίζει το πρόγραμμα δράσης
του συντονιστικού. Σε ανακοίνωσή της αναφέρει: «Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη ξεκινάει τις απολύσεις εργαζομένων συμβασιούχων covid σε όλη την Ελλάδα το πρώτο
δεκαήμερο του Μαΐου. Πάνω από 3.500
συμβασιούχοι προσλήφθηκαν τα τελευταία
δύο χρόνια την περίοδο της πανδημίας
στους δήμους για να καλύψουν πάγιες και
διαρκείς ανάγκες και τώρα η κυβέρνηση και
ο υπουργός Εσωτερικών Βορίδης τους πετάει στο δρόμο. Οι προσλήψεις έγιναν σε
μια σειρά υπηρεσίες από την καθαριότητα
μέχρι τις στέγες αστέγων στους δήμους
για να καλύψουν κενά που ήδη προϋπήρχαν. ΔΕΝ θα αφήσουμε να απολυθεί ούτε
ένας!
Η δύναμη των εργαζόμενων στους δήμους φάνηκε όταν κατεβήκαμε μαζικά στην
κινητοποίηση στις 10 Μάρτη στο υπ. Εσωτερικών με στάσεις εργασίας από τα σωματεία και τις επιτροπές συμβασιούχων. Συνεχίσαμε με τη συμμετοχή μας στη μεγάλη
πανεργατική απεργία στις 6 Απρίλη που
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29/6/2017, Η απεργία της ΠΟΕ-ΟΤΑ που κέρδισε τη μονιμοποίηση τότε. Φωτό: Αρχείο Εργατική Αλληλεγγύη

πλημμύρισε το κέντρο της Αθήνας και όλες
οι πόλεις από τους χιλιάδες απεργούς. Αυτή είναι η δύναμη για να συνεχίσουμε! Οι
απεργίες και η σύνδεση του αγώνα μας με
όλο το εργατικό κίνημα που παλεύει για αυξήσεις, προσλήψεις, μονιμοποιήσεις, για
λεφτά για τις ανάγκες μας και όχι για τους
εξοπλισμούς.

Ανάγκες
Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει σημάνει
για την Ελλάδα μεγαλύτερη εμπλοκή με τον
Μητσοτάκη να σπαταλάει δισεκατομμύρια
ευρώ σε πολεμικές δαπάνες και όχι για τις
ανάγκες της πλειοψηφίας των εργαζομένων. Λέμε ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ, ΔΟΥΛΕΙΕΣ
ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΟΧΙ ΒΟΜΒΕΣ.
Για αυτό η φετινή διαδήλωση της Πρωτομαγιάς θα είναι αντιπολεμική, αντικυβερνητική και πανεργατική και καλούμε όλους και
όλες να διαδηλώσουμε μαζικά στις 10.30πμ
στο Υπ. Εργασίας μαζί με τους εργαζόμενους από τα νοσοκομεία, τα σχολεία και
όλους τους εργατικούς χώρους για να στείλουμε το μήνυμα στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη ότι είμαστε πιο δυνατοί και αποφα-

α αποκατασταθεί η νομιμότητα σε σχέση με την κατανομή των
εδρών στις πρόσφατες αρχαιρεσίες στο Γενικό Συμβούλιο της
ΟΕΝΓΕ καλεί η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ. Το Πρωτοβάθμιο Σωματείο Μαγνησίας της ΟΕΝΓΕ έχει προσφύγει στα δικαστήρια -η δίκη θα γίνει 27/4- κατά της συγκεκριμένης κατανομής με την
οποία, με ευθύνη της παράταξης της ΔΗΠΑΚ (ΠΑΜΕ), η ίδια πήρε
μία έδρα παραπάνω εις βάρος της ΔΗΣΥΠ (ΚΙΝΑΛ).
Όπως εξηγεί σε ανακοίνωσή της η ΕΕ της ΑΔΕΔΥ: «Η κατανομή των
εδρών όπως έγινε στις αρχαιρεσίες της ΟΕΝΓΕ για την κατανομή των
27 εδρών του Γενικού Συμβουλίου, είναι αντίθετη με την κατανομή που
γίνεται τα τελευταία 40 χρόνια, τόσο στα συνέδρια της ΑΔΕΔΥ, όσο
και στα συνέδρια των Ομοσπονδιών. Στο συνέδριο της ΟΕΝΓΕ η Εφορευτική Επιτροπή με ψήφους 2-2 (η ψήφος της Προέδρου μετρήθηκε
διπλή) όρισε ως εκλογικό μέτρο μόνο τον ακέραιο αριθμό (8), με αποτέλεσμα οι έδρες του Γενικού Συμβουλίου που κατανεμήθηκαν να
βγουν 28 αντί 27 που προβλέπει το καταστατικό της ΟΕΝΓΕ. Στη συνέχεια αφαίρεσαν, αυθαίρετα, μια έδρα από την τελευταία παράταξη η
οποία είχε 16 ψήφους / 8 (μέτρο) = 2 έδρες, με το σκεπτικό ότι δεν είχε υπόλοιπο και την έδωσαν στην πρώτη παράταξη!!!

σισμένοι να μπλοκάρουμε τα μέτρα και τις
επιθέσεις τους στα πεζοδρόμια γιατί μόνο
εκεί καταργούνται.
Πάμε να οργανώσουμε έναν αγώνα που
θα χρειαστούμε στο πλευρό μας και τους
υπόλοιπους συμβασιούχους στους δήμους
που παλεύουν και αυτοί για την μονιμοποίησή τους αλλά και με τους μόνιμους εργαζόμενους γιατί οι απολύσεις θα σημάνουν
μεγαλύτερη εντατικοποίηση για αυτούς.
Θα χρειαστούν βήματα για την καλύτερη
οργάνωση τους αγώνα μας:
• Προχωράμε σε συνελεύσεις, συγκεντρώσεις σε κάθε δήμο για να οργανώσουμε την
δράση μας.
• Συμμετέχουμε μαζικά στην διαδήλωση
της Πρωτομαγιάς στις 10.30πμ, υπ. Εργασίας.
• Την Τετάρτη 27/4 στην πλατεία Κουμουνδούρου συμμετέχουμε στην σύσκεψη που
καλεί το παναττικό συντονιστικό εργαζομένων covid στις 5μμ για να οργανώσουμε την
συνέχεια.
Καλούμε την ΠΟΕ-ΟΤΑ και την ΑΔΕΔΥ να
κηρύξουν πανελλαδική απεργία στις 10 Μάη
και συγκέντρωση στο Υπ. Εσωτερικών».

ΑΔΕΔΥ καλεί ΟΕΝΓΕ
να διορθώσει το λάθος
στην κατανομή εδρών
Εδώ και 40 χρόνια, τόσο η ΑΔΕΔΥ στο συνέδριό της, όσο και οι
Ομοσπονδίες, για να μην υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, εφαρμόζουν στις εκλογές για την ανάδειξη Γενικού Συμβουλίου τη διάταξη
του άρθρου 18 παρ. 2 του Ν. 1361/83 (μεταγενέστερου του Ν.
1264/82) και η κατανομή των εδρών (όπου προκύπτουν περισσότερες) γίνεται με το ακέραιο μέρος του μέτρου και το πρώτο ή και το
δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Αν ψάξει κανείς τα εκλογικά συνέδρια
της ΑΔΕΔΥ θα δει ότι σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες το μέτρο
ήταν ο ακέραιος αριθμός συν το πρώτο ή και το δεύτερο δεκαδικό
ψηφίο (π.χ. 36ο, 37ο συνέδρια ΑΔΕΔΥ)».

Το νερό
δεν είναι
εμπόρευμα
Τ

ην Πρωτοβουλία για τη Διασφάλιση της Δημόσιας Διαχείρισης του νερού παρουσίασαν
εκπρόσωποί της σε συνέντευξη τύπου στο
Πνευματικό Κέντρο του Δ. Αθηναίων στις 13/4.
Την Πρωτοβουλία ξεκίνησαν τρία σωματεία εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ (Επιστημονικού Προσωπικού, Μηχανικών και Εργαζομένων στον τομέα
της Αποχέτευσης) και το Περιβαλλοντικό Δίκτυο
Αθήνας, το οποίο εκφράζει 24 περιβαλλοντικές
οργανώσεις. Δεκάδες συνδικαλιστές, εκπρόσωποι κομμάτων και δημοτικών παρατάξεων, περιβαλλοντικές κινήσεις και συλλογικότητες παρευρέθηκαν για να στηρίξουν το εγχείρημα.
Επόμενη κίνηση της Πρωτοβουλίας η κινητοποίηση στο ΣτΕ στις 10/5 που εκδικάζεται η
προσφυγή των τριών Συλλόγων της ΕΥΔΑΠ και
πολιτών κατά της απόφασης της κυβέρνησης
να παραχωρήσει σε ιδιώτες τη διαχείριση του
Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (ΕΥΣ) της
Αθήνας. Εισηγητικά στη συνέντευξη τύπου τοποθετήθηκαν οι Χρήστος Ρουμπάνης (Περιβαλλοντικό Δίκτυο), Ηλίας Κορλός (πρόεδρος Συλλόγου Επιστημονικού Προσωπικού ΕΥΔΑΠ),
Γιώργος Δήμτσας (πρόεδρος Συλλόγου Μηχανικών ΕΥΔΑΠ) και Γιώργος Ραντίτσας (πρόεδρος
Σωματείου Εργαζομένων στον Τομέα της Αποχέτευσης ΕΥΔΑΠ).

Πρόσβαση
«Το 2020, η κυβέρνηση εντελώς ξαφνικά και
αναίτια ξεκίνησε τη διαδικασία για την δημιουργία ΣΔΙΤ, στη συντήρηση και λειτουργία του
ΕΥΣ. Υπήρξε αντίδραση από τους εργαζόμενους, και ενημέρωση της κοινωνίας και των κομμάτων της βουλής», τόνισε ο Ηλίας Κορλός.
«Ουσιαστικά θα παραχωρηθεί στους ιδιώτες ο
έλεγχος της υδροδότησης της Αττικής και θα
κινδυνεύσει η απρόσκοπτη καθολική προσβασιμότητα σε καθαρό πόσιμο νερό. Είναι φυσικό
ότι η ιδιωτικοποίηση έχει ως πρώτη προτεραιότητα το κέρδος και όχι την εξυπηρέτηση και το
συμφέρον των πολιτών, γι’ αυτό και δεν ενδείκνυται σε υπηρεσίες πρώτης ανάγκης».
Ακολούθησαν τοποθετήσεις και ερωτήσεις
των παρευρισκόμενων. «Είναι πολύ καλή η σημερινή πρωτοβουλία γιατί ενώνει τα σωματεία,
που πάντα παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο, με τα περιβαλλοντικά κινήματα, συλλογικότητες και τα
λοιπά», τόνισε ανάμεσα σε άλλα ο Γιάννης Σηφακάκης, εκ μέρους της Πρωτοβουλίας ενάντια
στην περιβαλλοντική καταστροφή και την κλιματική αλλαγή. «Θεωρώ ότι χρειάζεται να ανοίξει
αυτή η πρωτοβουλία ακόμα περισσότερο προς
τα κάτω και να ενώσει τους αγώνες ενάντια στις
εξορύξεις και στα λόμπι των Βιομηχανικών ΑΠΕ
με το ζήτημα της ιδιωτικοποίησης του νερού.
Να ενώσει τα συνδικάτα της ΕΥΔΑΠ με τα συνδικάτα της Ενέργειας, που την έχουν ιδιωτικοποιήσει, μέχρι τα συνδικάτα της Υγείας, που παλεύουν ενάντια στις ΣΔΙΤ. Να ενώσουμε όλα αυτά τα αιτήματα και με τον πόλεμο. Να αξιοποιήσουμε την 1η Μάη, αλλά και την 5η Ιούνη, παγκόσμια μέρα περιβάλλοντος που θα έχει άλλο
χαρακτήρα αν θα είναι μέσα η Πρωτοβουλία για
το νερό μαζί με τα εργατικά σωματεία».
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Οι εργάτες στην COSCO
μπορούν
να νικήσουν
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18/4, Πειραιάς, Απεργία στην COSCO. Φωτό: Μάνος Νικολάου

Κλιμακώνοντας την απεργία

Μ

ετά από τις απεργιακές κινητοποιήσεις των λιμενεργατών
της COSCO στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι του
Πειραιά στις 13-14/4 και 18-19/4, ο
αναβρασμός των απεργών δεν έχει κοπάσει. Αντίθετα, όλα δείχνουν ότι σύντομα θα υπάρξει νέος γύρος απεργιακών κινητοποιήσεων απέναντι στην άρνηση της εργοδοσίας να καλύψει τα
αιτήματα των εργαζομένων. Ο Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης βρέθηκε
στις συνελεύσεις και τις απεργιακές
συγκεντρώσεις καλώντας για απεργιακή κλιμάκωση.
Το αίτημα για Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας με αξιοπρεπείς μισθούς και
δικαιώματα για τους λιμενεργάτες της
COSCO, που δουλεύουν μέσω εργολαβικών εταιριών όπως η D-Port, είναι
κεντρικό για το σωματείο ΕΝΕΔΕΠ,
ήδη από το 2014. Από τότε όπως και
σήμερα τα δικαστήρια έβγαζαν παράνομες τις απεργίες τους με ταχύτατα
αντανακλαστικά. Η «Δικαιοσύνη» δεν
έχει επιδείξει τα ίδια αντανακλαστικά
στις παρανομίες των αφεντικών εις βάρος τους. Από το 2012 η Επιτροπή Κρίσεως για τα ΒΑΕ έχει γνωμοδοτήσει
στο υπουργείο Εργασίας ότι σύμφωνα
με τον κανονισμό για τον χώρο και τη
φύση της εργασίας οι λιμενεργάτες
πρέπει να ασφαλίζονται με Βαρέα και
Ανθυγιεινά Ένσημα. Κι όμως ακόμα
δεν τους έχουν αποδοθεί, ενώ τα δικαστήρια κωλυσιεργούν στην έκδοση της
απόφασης για τα ΒΑΕ στην προσφυγή
του ΣΕΒ. Το ίδιο ισχύει και για τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από την
κείμενη νομοθεσία. Κανείς δεν πληρώνεται παραπάνω για τη νυχτερινή εργασία, τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες,
αλλά με ατομικές συμβάσεις με βάση

τον κατώτερο μισθό. Μόνο με αυτές
τις προσαυξήσεις, ο μισθός υπολογίζεται ότι θα αυξηθεί περίπου κατά 20%.

Μισθοί
«Οι μισθοί των εργαζομένων στους
προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ είναι τουλάχιστον
25% χαμηλότεροι από τους συναδέλφους στον ΟΛΠ, την ίδια στιγμή που με
την λειτουργική ενοποίηση όλων των
προβλητών κάνουμε την ίδια ακριβώς
δουλειά με αποτέλεσμα εργαζόμενοι
με την ίδια ειδικότητα και το ίδιο αντικείμενο εργασίας να διαχωρίζονται και
η πλειοψηφία να είναι εργαζόμενοι Β’
Κατηγορίας», αναφέρει το σωματείο
ΕΝΕΔΕΠ. Την ίδια στιγμή, 700 από
τους 2.100 εργαζόμενους στις προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ, με συμβάσεις είτε αορίστου είτε ορισμένου χρόνου, δουλεύουν μερική απασχόληση, μόνο με
16 μεροκάματα. Αυτό σημαίνει ότι είναι
αναγκασμένοι να βρουν μια δεύτερη
δουλειά και να είναι όμηροι εκβιασμών
και υποσχέσεων για να ανανεωθούν οι
συμβάσεις και να γίνουν πλήρους απασχόλησης.

19/4, Απεργία
στην COSCO.
Φωτό: ΣΕΚ Πειραιά

Το ότι το λιμάνι του Πειραιά έχασε
την πρώτη θέση στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στη Μεσόγειο λόγω
των απεργιών των λιμενεργατών είναι
συκοφαντίες προς όφελος της απεργοσπασίας. Τις ευθύνες για το αν τα
πλοία πάνε σε άλλα ευρωπαϊκά λιμάνια και όχι στον Πειραιά, να τις αναζητήσουν στους έλληνες εφοπλιστές
που κάνουν αυτές τις επιλογές, αλλά
και στην κυβέρνηση.
Η εικόνα από τις τελευταίες απεργίες είναι ότι δεν τους έχουν μείνει και
πολλά όπλα για να τις κοντράρουν πέρα από τις συκοφαντίες. Οι αποφάσεις
για απεργίες στις μαζικές συνελεύσεις
παίρνονται κυριολεκτικά με μια φωνή,
έχουν καθολική συμμετοχή, το εργοδοτικό σωματείο δεν μπορεί να παίξει
κανέναν ρόλο και κυβέρνηση-εργοδοσία δεν προχωράνε σε καταστολή, φοβούμενοι ότι θα ρίξουν λάδι στη φωτιά.
Γι’ αυτό τώρα είναι η στιγμή να κλείσει το λιμάνι με μια απεργία διαρκείας
μέχρι την υπογραφή της Συλλογικής
Σύμβασης με τους όρους των εργατών, χωρίς αναμονές για μια καλύτερη
πρόταση με το λιμάνι ανοιχτό. Αυτή είναι η εμπειρία από την εξαήμερη
απεργία του περασμένου Οκτώβρη.
Και οι εργαζόμενοι είναι πιο συσπειρωμένοι στο σωματείο, έμπειροι και αποφασισμένοι να δώσουν την κόντρα μέχρι το τέλος, ενώ η κυβέρνηση παραπαίει από τις κρίσεις του πολέμου, της
ακρίβειας και της πανδημίας με την
εργατική αντίσταση να κλιμακώνει
παντού. Η νίκη τους θα ανοίξει τον
δρόμο για όλη την τάξη που διεκδικεί
Δουλειές – Αυξήσεις και όχι Πόλεμο.

Μάνος Νικολάου

ίναι εμπαιγμός να μας στείλει την ίδια πρόταση η εταιρία
δύο φορές που ουσιαστικά μας δίνει ψίχουλα, γι’ αυτό
σύσσωμοι τις αρνηθήκαμε μέσα από τις μαζικές συνελεύσεις»,
δήλωσε ο Στέφανος Διαμαντόπουλος, λιμενεργάτης, μέλος
της ΕΝΕΔΕΠ.
«Έχουμε βάλει κόκκινη γραμμή ότι δεν υπάρχει περιθώριο
διαπραγμάτευσης αν δεν πάρουμε τις νόμιμες προσαυξήσεις
στα νυχτερινά και τις αργίες και την ένταξή μας στα ΒΑΕ. Σε
αυτό έχει ευθύνη και η πολιτική ηγεσία και η εργοδοσία που ρίχνουν το μπαλάκι ο ένας στον άλλο. Αν δεν υπάρξει δέσμευση
σε αυτά, θα προχωρήσουμε σε κλιμάκωση.
Έχουμε συναδέλφους που είναι 62 χρονών εργάτες και θα
πρέπει να δουλέψουν σε αυτές τις συνθήκες άλλα πέντε χρόνια γιατί η εταιρία αρνείται να κολλήσει τα ένσημα για τα Βαρέα. Έχουμε συναδέλφους από το 2011 που ακόμα είναι με 16
μεροκάματα τον μήνα. Έχει κάνει κάποιους πλήρους απασχόλησης, αλλά όχι με κριτήριο τα χρόνια δουλειάς, αλλά ποιος
λέει σε όλα ναι. Έτσι μπορούσαν να βάζουν τους εργαζόμενους σε κόντρα βάρδιες, με την ελπίδα ότι θα γίνουν μισθωτοί
πλήρους απασχόλησης. Αλλά φάνηκε από την εμπειρία ότι η
λύση έρχεται μόνο με τους αγώνες. Έτσι κερδίσαμε τον Οκτώβρη-Νοέμβρη του 2021, με απεργίες, συγκεντρώσεις, μοτοπορείες, συντονισμό με άλλα σωματεία και έσπασε η αδιαλλαξία
της COSCO και σταμάτησαν οι κόντρα βάρδιες. Τους πετάξαμε στα μούτρα και τον νόμο Χατζηδάκη που τον κάναμε κουρελόχαρτο στην πράξη.
Στις τελευταίες απεργίες είδαμε νέα πρόσωπα στις κινητοποιήσεις. Είδαμε συμβασιούχους που τους τρομοκρατούν ότι αν
τους δουν στην απεργία, δεν θα ανανεωθούν οι συμβάσεις τους.
Κι όμως έσπασαν τους εκβιασμούς και κατέβηκαν. Γιατί όπως
λέει και το σύνθημα “χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά”, χωρίς
εμάς δεν κουνήθηκε κανένα μηχάνημα, γερανός ή νταλίκα.
Στους δύο χιλιάδες το πολύ σαράντα άτομα έσπασαν την απεργία, κυρίως νεοπροσληφθέντες, που θέλουμε να τους κερδίσουμε, όχι απλά να τους καταδικάσουμε.
Από την άλλη, δεν έχει αντίκρυσμα η εργοδοτική γραμμή, γι’
αυτό και το εργοδοτικό σωματείο ΣΕΕΔΠ αναγκάστηκε μέχρι και
αυτό να μην στηρίξει την πρόταση της COSCO. Έκαναν προσπάθειες όλο το προηγούμενο διάστημα να παρουσιαστεί σαν
αντιπροσωπευτικό σωματείο για να μπορεί η εργοδοσία να αποκλείσει το ΕΝΕΔΕΠ από τις διαπραγματεύσεις και να το απονομιμοποιήσει. Έχουμε ανοίξει δικαστική διαμάχη με το ΣΕΕΔΠ
γιατί οι διαδικασίες τους είναι νόθες. Στις τελευταίες εκλογές
που έστησαν τον περασμένο Νοέμβρη, έκαναν ηλεκτρονικές
εκλογές, που δεν επιτρεπόταν. Έτσι ο εργοδότης έπαιρνε τηλέφωνο τον εργαζόμενο, ζητούσε τον κωδικό του και ψήφιζε εκείνος. Αυτά υπάρχουν και στη δικογραφία. Είχαμε γύρω στους
150 νεοπροσληφθέντες συναδέλφους -προσλήψεις που έγιναν
για να καλυφτεί η 5αρα πόστα που κερδίσαμε τον Νοέμβρη- που
ενώ δεν είχαν κλείσει δίμηνο στη δουλειά, έπρεπε πρώτα να πάνε να ψηφίσουν και μετά τους προσλάμβαναν. Έπαιξαν εξαναγκασμοί από την εργοδοσία, αλλά και από πολιτικά γραφεία, με
υπονοούμενο ότι δεν θα ανανεωθεί η σύμβαση σε όποιον δεν
ψηφίσει.

Πρωτομαγιά
Υπάρχει ο σχεδιασμός για την Πρωτομαγιά να γίνει απεργία
και πορεία στον Πειραιά και αργότερα συγκέντρωση στο ΣΕΜΠΟ και με άλλα σωματεία. Και θα συνεχίσουμε με βάση και τις
εξελίξεις σε σχέση με το ποια θα είναι η νέα πρόταση από την
εταιρία. Από την άλλη, μπαίνουν πιέσεις από τον Πλακιωτάκη,
τον υπουργό Ναυτιλίας, που λέει ότι οι διαπραγματεύσεις θα
γίνουν μόνο με ανοιχτό το λιμάνι, ακόμα και από τη Διεθνή
Ναυτική Ένωση (εφοπλιστές) που καλούν να εξομαλυνθεί η
κατάσταση μέσω επιβολής του νόμου, με ό,τι σημαίνει αυτό,
ΜΑΤ, ΟΥΚ και κλούβες, λες κι είμαστε τρομοκράτες. Η διαμεσολάβηση για “εργασιακή ειρήνη” του υπουργείου Ναυτιλίας
και του υπουργείου Εργασίας είναι υπέρ της εργοδοσίας. Μας
λένε ότι λόγω των κινητοποιήσεων καθυστερεί η παραγωγή και
οι εταιρίες ακυρώνουν τα δρομολόγιά τους για εδώ. Η COSCO, ένας από τους μεγαλύτερους κολοσσούς, με τα κέρδη
που έχει θα έπρεπε να είχε κάνει δεκτά τα αιτήματά μας. Με τη
δουλειά μας φτάσαμε το λιμάνι στις πρώτες θέσεις».

σελ. 8 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1519, 27 Απρίλη 2022

Σ

υνεχίζεται αυτή την εβδομάδα ο
γύρος των εκδηλώσεων «10
απαντήσεις για τον πόλεμο στην
Ουκρανία» που οργανώνει πανελλαδικά
το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα. Ήδη
οι πρώτες συζητήσεις έδειξαν πόσο μεγάλη είναι μέσα στον κόσμο η διάθεση
και ανάγκη για πολιτική συζήτηση.
«Η εκδήλωση στο Ίλιον, που έγινε τη
Μεγάλη Τρίτη με ομιλητή τον Γιάννη
Σηφακάκη από την ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ,
ήταν πάρα πολλή ζωντανή», μας είπε η
Ιωάννα Παυλοπούλου. «Νέοι και παλιοί
αγωνιστές και αγωνίστριες, σύντροφοι
και συντρόφισσες, είχαμε την ευκαιρία
να μάθουμε τι πραγματικά συμβαίνει με
τον πόλεμο στην Ουκρανία, για τις αιτίες που οδήγησαν στην πολεμική σύγκρουση, για τα ψέματα των ιμπεριαλιστών με τα οποία προσπαθούν να τη δικαιολογήσουν, για τους λόγους της ελληνικής εμπλοκής. Και να συζητήσουμε
ποια πρέπει να είναι η στάση και τι χρειάζεται να κάνει η αριστερά και πολύ περισσότερο η επαναστατική αριστερά σε
αυτές τις συνθήκες».
«Τέσσερις γυναίκες από την Ουκρανία συμμετείχαν στην εκδήλωση στην
Κυψέλη που έγινε την Τρίτη 19/4 με
ομιλητή τον Δημήτρη Δασκαλάκη από
την Εργατική Αλληλεγγύη», μας είπε η
Βίκυ Βρακά. «Η παρουσία τους και η
τοποθέτηση μίας εξ αυτών πυροδότησε τη συζήτηση για το πώς μπορούμε
να σταματήσουμε αυτόν τον πόλεμο
που καταστρέφει μια ολόκληρη χώρα,
σκοτώνει ανθρώπους, δημιουργεί πρόσφυγες. Έγιναν μια σειρά τοποθετήσεις για το ποιες δυνάμεις συγκρούονται και για ποιους λόγους στην Ουκρανία. Για το γιατί καμιά από αυτές τις δυνάμεις δεν κινείται στην κατεύθυνση

Όχι στον πόλεμο

Ανοιχτές εκδηλώσεις «Ούτε ΝΑΤΟ - Ούτε Πούτιν»

της ειρήνης και γιατί τα όπλα όχι απλά
δεν σταματούν, αλλά κλιμακώνουν τη
σύγκρουση. Για το ποιος πραγματικά
έχει τη δύναμη να βάλει τέλος στον πόλεμο. Συνολικά ήταν μια πολύ καλή και
βοηθητική συζήτηση, με πολλές τοποθετήσεις από κόσμο της γειτονιάς».

«Θυελλώδης συζήτηση»
«Μπορεί να ήταν Μεγάλη Τετάρτη, αλλά η εκδήλωση στους Αμπελόκηπους
ήταν αρκετά μαζική και η συζήτηση
θυελλώδης», μας είπε η Νίκη Αργύρη.
«Ομιλητής ήταν ο Γιώργος Πίττας από
την Εργατική Αλληλεγγύη που εισηγητικά έθεσε κάποια από τα κεντρικά ζητήματα γύρω από τον πόλεμο. Γιατί γίνεται
ο πόλεμος; Τι στάση κρατάμε; Επιλέγου-

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μ

ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20/4 η εκδήλωση του ΣΕΚ στη Θεσσαλονίκη για τον πόλεμο στην
Ουκρανία.
Τη συζήτηση άνοιξε ο Μπάμπης Κουρουνδής, καλωσορίζοντας τον Παύλο Νεράντζη, που έχει καλύψει δημοσιογραφικά μια σειρά από πολεμικές συγκρούσεις, ενώ συμμετείχε
ενεργά στη μεγαλειώδη εμφάνιση του αντιπολεμικού κινήματος το 2003. Ξεκίνησε την εισήγησή του μένοντας στον χαρακτήρα της ιμπεριαλιστικής πολεμικής σύγκρουσης στην
Ουκρανία. Απαραίτητο εργαλείο για να εξηγήσουμε αυτές
τις κινήσεις είναι η θεωρία του ιμπεριαλισμού, και η συνεισφορά του Λένιν και του Μπουχάριν είναι πολύτιμη σήμερα.
Ο Κουρουνδής συνέχισε κάνοντας μια αναδρομή στα καθήκοντα που έχει το κίνημα στη χώρα μας απέναντι σε μια κυβέρνηση που βαθαίνει την ελληνική εμπλοκή στον πόλεμο,
ιδιαίτερα με τη βάση της Αλεξανδρούπολης, τη “Σούδα του
Βορρά” όπως έχει χαρακτηριστεί. Πρέπει να παλέψουμε άμεσα ενάντια στη κυβέρνηση και το ΝΑΤΟ, διεκδικώντας να
κλείσουν οι βάσεις με πρώτη αυτήν της Αλεξανδρούπολης,
για λεφτά για τις ανάγκες μας και όχι για τους εξοπλισμούς.
Και ταυτόχρονα, να παλέψουμε για την εργατική προοπτική
θυμίζοντας ότι ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος τελείωσε με
εργατικές επαναστάσεις.
Τη σκυτάλη πήρε ο Παύλος Νεράντζης, που σημείωσε αρχικά ότι σε αυτήν την πολεμική σύγκρουση έχουμε την ευκαιρία να δούμε ότι οι προσπάθειες των αντιμαχόμενων πλευρών να κάμψουν το ηθικό των αντιπάλων περνούν μέσα από
βομβαρδισμούς αμάχων και εγκλήματα πολέμου. Καμία

με πλευρά; Ποιος ο ρόλος του ΝΑΤΟ
ιστορικά και σήμερα; Ποιος ο ρόλος της
Ελλάδας; Πώς παλεύουμε ενάντια στην
ελληνική εμπλοκή; Μέσα στο χάος της
προπαγάνδας από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τα ΜΜΕ που την στηρίζουν,
είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να
απαντήσουμε σε αυτά τα ζητήματα.
Η συζήτηση άναψε όταν μπήκε το
ερώτημα αν οι κυρώσεις ενάντια στη
Ρωσία μπορεί να είναι ένας τρόπος για
να σταματήσει ο πόλεμος. Αρκετοί
απάντησαν ότι οι κυρώσεις έχουν το
ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα, συνεχίζουν και κλιμακώνουν την σύγκρουση.
Και αυτόν που πλήττουν είναι, όχι τον
Πούτιν και τους ολιγάρχες, αλλά την
εργατική τάξη της Ρωσίας που παλεύει
για να σταματήσει ο πόλεμος. Αίσθηση
όλων ήταν πως το κλειδί για ένα δυνατό αντιπολεμικό κίνημα είναι το “στην
ίδια μας τη χώρα είναι η εχθρός”».
Το ερώτημα τι μπορούμε να κάνουμε
για να σταματήσουμε τον πόλεμο, πώς
χρειάζεται να κινηθεί το εργατικό κίνημα και η Αριστερά για να παίξει αυτό το
ρόλο, βρέθηκε στο επίκεντρο της εκδήλωσης και στη Νέα Ιωνία που έγινε την
ίδια μερα με ομιλητή τον Λέανδρο Μπόλαρη, συγγραφέα της έκδοσης του
Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου «Ουκρανία,
σταυροδρόμι ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών». Πολλές ήταν οι τοποθετήσεις
που ανέδειξαν την κλιμάκωση της απεργιακής σύγκρουσης με την κυβέρνηση
της Νέας Δημοκρατίας και την πολιτική
της ως το κεντρικό στοιχείο της μάχης.

Λ.Β.

πλευρά δεν υποχωρεί. Αντίθετα, ενώ η δύση θα μπορούσε
άμεσα να ξεκινήσει διαδικασίες για κατάπαυση του πυρός,
κλιμακώνει με όλους τους τρόπους. Πρόκειται για εξελίξεις
που προσαρτούν ακόμα περισσότερο την ΕΕ στο ΝΑΤΟ, με
τις δαπάνες για εξοπλισμούς σε χώρες όπως η Γερμανία να
εκτοξεύονται. Έμεινε επίσης και στις θεωρίες περί “αποναζιστικοποίησης” που τάχα επιζητεί η ρωσική εισβολή. Πράγματι για τον Π. Νεράντζη ο ναζισμός στην Ουκρανία βγαίνει στο
προσκήνιο στο Μαϊντάν και τροφοδοτείται από τις μετέπειτα
εξελίξεις. Από την άλλη όμως, εμπροσθοφυλακή του Πούτιν
παραμένει η νεοναζιστική “ομάδα Βάγκνερ”. Ο Π. Νεράντζης
έθεσε στη συνέχεια μια σειρά από προβληματισμούς για το
ποια θα πρέπει να είναι η στάση της Αριστεράς, μένοντας ιδιαίτερα στο θέμα της αποστολής όπλων, όπου θα πρέπει
όλες/όλοι να είμαστε αντίθετοι: πρόκειται για επικίνδυνη κλιμάκωση της σύγκρουσης με οπλισμό που κανείς δεν ξέρει
πού θα καταλήξει τελικά ενόψει και των δυνάμεων που εμπλέκονται στη σύγκρουση.
Ακολούθησε πολύ πλούσια συζήτηση, με τη συμμετοχή παλαιστίνιου αγωνιστή που έκανε τις συνδέσεις με τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις που συνεχίζονται για δεκαετίες όπως
στην περίπτωση της Παλαιστίνης, τονίζοντας ότι θα πρέπει
να χτίσουμε άμεσα μαζικό αντιπολεμικό κίνημα, ενώ ο σύντροφος Λευτέρης που μένει στη Γερμανία έδωσε την εικόνα
του αντιπολεμικού κινήματος εκεί και της συζήτησης που
έχει ανάψει μέσα στην Αριστερά.
Κομμάτι της εκδήλωσης ήταν η οργάνωση μιας μεγάλης
εργατικής, διεθνιστικής και αντιπολεμικής πρωτομαγιάς που
θα ενώσει και εδώ τις αντιστάσεις ενάντια στην κυβέρνηση
της φτώχειας και του πολέμου.

Ευκλείδης Μακρόγλου

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

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

ΠΕΜΠΤΗ 28/4
κεντρική πλατεία 7.30μμ
Ομιλητής: Κώστας Πίττας,
Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο

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

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/4
Σύλλογος Ιμβρίων,
Ελ. Βενιζέλου 80, 7.30μμ
Ομιλητές: Πάνος
Κατσαχνιάς, δημοσιογράφος,
Νίκος Βαφέας,
πανεπιστημιακός

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

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

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

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

ΧΑΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 28/4 πάρκο
Ειρήνης και Φιλίας 6μμ
Ομιλητές: Ειρηναίος
Μαράκης, ΚΕΕΡΦΑ Χανίων,
Τάσος Αναστασιάδης,
Συντονισμός Εργατικής
Αντίστασης

ΠΑΤΗΣΙΑ-ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/4 πάρκο
Ιακωβάτων, Κάτω Πατήσια 7μμ
Ομιλήτρια: Έλλη
Πανταζοπούλου,
Πρωτοβουλία «Στη φυλακή οι
δολοφόνοι της Zackie-Oh»

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/4 καφέ
Ηλιόπετρα, στοά Βενιζέλου
και Αγ.Πάντων 7μμ
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη,
Συντονισμός Εργατικής
Αντίστασης

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

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 5/5, αίθ. ΕΒΕ,
Αράτου 21, πλ. Εθν.
Αντίστασης (Όλγας) 7μμ
Ομιλητής: Λέανδρος
Μπόλαρης, συγγραφέας του
βιβλίου «Ουκρανία,
σταυροδρόμι ιμπεριαλιστικών
ανταγωνισμών»
20/4, Θεσσαλονίκη

Συνέντευξη

να για όλα τα γεγονότα που σημάδεψαν τον
προηγούμενο αιώνα και τη σύγχρονη ιστορία.
Η σιωπή σήμαινε αποδοχή, πράγμα που επιβεβαιώθηκε στο τέλος όταν λίγες μέρες μετά
βρέθηκε ως καλεσμένος σε εκπομπή του Πρώτου Προγράμματος ο άνθρωπος που διατύπωσε με τον πιο ξεκάθαρο και εμφατικό τρόπο
τις ύβρεις απέναντί μου. Το εξέλαβα ως μήνυμα ότι συντασσόμαστε με τους υβριστές σου
και απορρίπτουμε εσένα, και πραγματικά ήταν
ο λόγος που με οδήγησε στην εθελούσια αποχώρησή μου από το Πρώτο Πρόγραμμα.
Μπορούμε να μιλάμε για ένα ολόκληρο σύστημα λογοκρισίας και φίμωσης που το κατάλαβα από το πώς κινητοποιήθηκε. Έλαβα πχ
ένα εξευτελιστικό μήνυμα από άνθρωπο που
όταν είδα το προφίλ του δήλωνε ότι ήταν ο
διοργανωτής των διαδηλώσεων «Μένουμε Ευρώπη» το 2015. Οτιδήποτε ξεφεύγει από το
πλαίσιο που έχουν ορίσει, θεωρούν ότι είσαι
εχθρός της κυβέρνησης, του κράτους, της Δύσης, της ΕΕ, της ανάπτυξης, γενικά ότι είσαι
στη λάθος πλευρά της ιστορίας.

Οι αντιπολεμικές φωνές δέχονται επίθεση
από την κυβέρνηση και τους υποστηρικτές
της. Γιατί συμβαίνει αυτό;
Πίσω από κάθε πόλεμο, υπάρχει ο πόλεμος
της προπαγάνδας. Αυτό το βλέπουμε πολύ έντονα και τώρα μετά την εισβολή της Ρωσίας
στην Ουκρανία. Αυτό που επικρατεί όχι μόνο
στην Ελλάδα αλλά και σε όλο το δυτικό κόσμο
είναι η προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα μοντέλο ενός καλού και ενός κακού. Αυτό το δίπολο, αυτή η διαχωριστική γραμμή, πέρα από
την απλουστευτική λογική που έχει και δεν
μπορεί να μας δώσει ούτε τα αίτια μιας πολεμικής σύγκρουσης ούτε τι κρύβεται πίσω από
αυτή, δείχνει ότι ο πόλεμος ίσως να μην κρίνεται στο πεδίο των μαχών αλλά στο πεδίο των
εντυπώσεων ή στο πεδίο της επίσημης άποψης για τα πράγματα.
Στο πλαίσιο αυτό είχαμε την πολεμική στη
συναυλία που διοργανώθηκε στα Προπύλαια
και την πολεμική που δέχτηκε η ραδιοφωνική
εκπομπή για το Τάγμα Αζόφ στο Πρώτο Πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αλλά είναι κάτι που το βλέπουμε σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια. Πολύ χαρακτηριστικό είναι
αυτό που συνέβη στην Ιταλία. Όπου 11 πολεμικοί ανταποκριτές της πρώτης γραμμής,
έστειλαν κοινή επιστολή στις ιταλικές εφημερίδες με την οποία δήλωναν ότι η ομοιομορφία στην άποψη που επικρατεί στη συγκεκριμένη περίπτωση αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη προς μια κατεύθυνση και δεν την
αφήνει να δει κριτικά τι υπάρχει πίσω από τον
πόλεμο.
Και αυτό που υπάρχει στη συγκεκριμένη περιοχή είναι μια γεωπολιτική ρευστότητα η
οποία έχει δημιουργήσει ποικίλα ζητήματα μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Ο
μετασοβιετικός χώρος είναι εντελώς ρευστός,
ιδιότυπος και διεκδικούμενος. Έχουμε έναν ανταγωνισμό που στη μια πλευρά βρίσκονται οι
ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ με την ΕΕ στο πλευρό τους
και από την άλλη βρίσκονται η Ρωσία και η Κίνα. Και πίσω βρίσκεται ο ανταγωνισμός των περιφερειακών δυνάμεων, από χώρες που θέλουν να παίξουν το ρόλο της περιφερειακής
δύναμης είτε πρόκειται για την Τουρκία είτε για
χώρες του μετασοβιετικού κόσμου. Σε έναν πόλεμο που έχει έντονο οικονομικό αποτύπωμα,
είναι ένας ανελέητος οικονομικός πόλεμος.
Ο μεγάλος χαμένος είναι φυσικά οι άνθρωποι, οι πολίτες. Γιατί κάθε πόλεμος συνοδεύεται από ξεριζωμό, από πρόσφυγες, από θάνατο αμάχων. Αφενός των εμπλεκόμενων χωρών, εδώ κατά βάση της Ουκρανίας αλλά και
της Ρωσίας που μετρά απώλειες σε στρατιώτες. Αφετέρου όλων των χωρών, καθώς πίσω
από τις ανθρώπινες απώλειες, έχουμε παντού
ανθρώπους που παλεύουν με την ακραία φτώχεια, την ενεργειακή φτώχεια. Αυτό που είδαμε μετά την κατάρρευση της Λήμαν Μπράδερς το 2008 και ό,τι ακολούθησε με την παγκόσμια ύφεση και οικονομική κρίση, με τον
σημερινό πόλεμο γίνεται ακόμα πιο έντονο.
Ότι δηλαδή υπάρχει μια μικρή οικονομική
ελίτ, ελάχιστοι άνθρωποι, οι οποίοι γίνονται
ακόμα πλουσιότεροι, ενώ οι λαοί γίνονται ακόμα φτωχότεροι.
Ποιος είναι ο ρόλος της Ελλάδας σε αυτή τη
σύγκρουση;
Στην ελληνική περίπτωση, κυριάρχησε ένα
δόγμα που μας έρχεται από το παρελθόν, το
«Ανήκομεν εις την Δύσιν». Το μεταπολεμικό

ΘΩΜΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ

Ωστόσο υπήρξαν αντιδράσεις στην επίθεση
που δέχτηκες. Πόσο σημαντικές ήταν;

“Ένα ολόκληρο σύστημα
λογοκρισίας και φίμωσης”
αυτό δόγμα, ότι συντασσόμαστε a priori με το
ΝΑΤΟ, το οποίο τήρησε η Ελλάδα από το τέλος του Β'ΠΠ μέχρι και σήμερα, καθόρισε σε
πολύ μεγάλο βαθμό και τη στάση που κρατά η
Ελλάδα στη διάρκεια της συγκεκριμένης σύγκρουσης. Στην ουσία, απεμπόλησε η στάση
ουδετερότητας που είχε, επίσημα τουλάχιστον. Προφανώς αυτή η στάση επιδέχεται
πολλές κριτικές για το κατά πόσο όντως ήταν
ουδέτερη, όταν συμμετείχε σε πολεμικές επιχειρήσεις από τη Γιουγκοσλαβία έως το Αφγανιστάν. Και κατά πόσο μπορεί κανείς αυτά να
τα δικαιολογήσει με το επιχείρημα ότι αυτές οι
δυνάμεις δεν ήταν δυνάμεις κατοχής αλλά ειρηνευτικές, ανοικοδόμησης κλπ, στο πλαίσιο
των αποφάσεων του ΟΗΕ.
Εδώ όμως τώρα προέβη ανοιχτά σε κάτι περισσότερο. Απέστειλε πολεμικό εξοπλισμό
στην Ουκρανία, χωρίς να έχει προηγηθεί μια
απόφαση είτε σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών
είτε σε επίπεδο ΚΥΣΕΑ, αλλά μετά από μια
απόφαση που ελήφθη σε ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο και μάλιστα με ταχύτατες διαδικασίες. Δεν είναι το είδος του εξοπλισμού ή ο
αριθμός του. Είναι η κίνηση και ο συμβολισμός
της, ότι η χώρα στέλνει πολεμικό εξοπλισμό
σε μια πολεμική σύγκρουση, μια θερμή πολεμική εστία. Ο στόχος είναι η πρόσδεση στο
άρμα της Δύσης, με πιο έντονο το στοιχείο ότι
δεν είμαστε απλά πιστοί σύμμαχοι των ΗΠΑ
και του ΝΑΤΟ, αλλά αυτοί που αν χρειαστεί θα
βγούμε και μπροστά, δεν θα είμαστε στα μετόπισθεν. Και βέβαια μια δήλωση ότι είμαστε ο
πιστός σύμμαχος των οικονομικών ελίτ.
Πώς μεταφράζεται όλη αυτή η εικόνα στα
ΜΜΕ, μέσα από την προσωπική σου εμπειρία;
Καταρχάς να πω ότι δεν υπάρχει πολίτης
που να μην συντάσσεται με το πλευρό των
αμάχων, των προσφύγων και των ξεριζωμένων

εργατικη αλληλεγγυη σελ. 9
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Ο Θωμάς Σίδερης,
δημοσιογράφος, μίλησε
στη Λένα Βερδέ
ανθρώπων. Αυτό είναι ξεκάθαρο και εδώ και
παντού στην ευρωπαϊκή ήπειρο η οποία έχει
γνωρίσει μετακινήσεις πληθυσμών και δη προσφυγικές μετακινήσεις. Είναι η πρώτη φορά,
όμως, που επιβάλλεται τόσο έντονα αυτή η
ομοιομορφία στην ενημέρωση στην οποία αναφέρθηκα. Ότι δηλαδή όποιος προσπαθεί να
αρθρώσει κάτι διαφορετικό, να θεωρείται και
να ταυτοποιείται είτε ως οπαδός του Πούτιν είτε ως εχθρός της Δύσης.
Είναι επικίνδυνο για την ελευθερία του Τύπου και την ελευθερία της έκφρασης. Σε μια
δημοκρατία, πλην των φασιστικών και ναζιστικών φωνών, όλες οι άλλες απόψεις που δεν
έχουν μίσος για τον άλλον, πρέπει να είναι
αποδεκτές, να διατυπώνονται με ευκρίνεια και
να φτάνουν σε όλους τους πολίτες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η συγκεκριμένη εκπομπή
έθιξε ένα θέμα, τη δράση του Τάγματος Αζόφ,
έξω από την ατζέντα που έχει καθοριστεί ως
επίσημη άποψη.
Ακολούθησε ένας οχετός ύβρεων και απειλών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανώνυμες τηλεφωνικές κλήσεις, προπηλακισμοί και
βέβαια η μη στήριξη από την ΕΡΤ τόσο της εκπομπής όσο και της δικής μου ερευνητικής
δραστηριότητας. Η «Αφύλακτη Διάβαση» είναι
μια ερευνητική εκπομπή, έχει βραβευτεί δυο
φορές με διεθνή βραβεία και παρότι ήμουν
τρεις συνεχόμενες χρονιές στη λίστα για το
βραβείο του καλύτερου δημοσιογράφου της
Ευρώπης, για την ερευνητική μου εργασία, η
ΕΡΤ σιώπησε. Δεν υπερασπίστηκε τον εργαζόμενό της ούτε το ντοκιμαντέρ που κάνει έρευ-

Η συμπαράσταση πράγματι ήρθε από πολλούς και διαφορετικούς φορείς, Ανακοίνωση
εξέδωσε το Μεικτό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, η
ΕΣΠΗΤ, η ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε, η ΠΟΣΠΕΡΤ, η Αριστερή Πρωτοβουλία Εργαζόμενων στην ΕΡΤ που
οργάνωσε και κινητοποίηση εντός του Ραδιομεγάρου, το ΠΑΜΕ Τύπου. Αυτό είναι σημαντικό
γιατί κάθε επίθεση στην ελευθεροτυπία και την
ελευθερία της έκφρασης είναι και επίθεση στη
βάση της οργάνωσης των ανθρώπων που εργαζόμαστε στον Τύπο, της αυτοοργάνωσης και
της συνδικαλιστικής εκπροσώπησης.
Να σημειώσω επίσης τα άμεσα αντανακλαστικά του Διεθνούς Ινστιτούτου Τύπου στο
οποίο είμαι μέλος από τον Δεκέμβριο του '21
που αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση των πρώτων ύβρεων και απειλών, εξέδωσε αλέρτ βαθμού δύο με κοινοποίηση στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη συνέχεια στη Γιουροπόλ. Είναι
ο φορέας που, ενεργώντας άμεσα, έπεισε την
Ελλάδα να ξεκινήσει και μια διαδικασία διερεύνησης των γεγονότων με εισαγγελική παρέμβαση. Τα μηνύματα αλληλεγγύης και συμπαράστασης των ακροατών της εκπομπής ήταν
επίσης πολλά. Ποτέ δεν μπορούσα να φανταστώ το εύρος του ακροατηρίου της. Διαπίστωσα πόσο σημαντικό είναι να εργάζεσαι στο δημόσιο ραδιόφωνο της χώρας σου, να κάνεις
μια ερευνητική εκπομπή. Γνώρισα μέσα από
αυτή τη διαδικασία πολλούς κι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μου έδωσε έπειτα την ευκαιρία να έρθω σε επαφή με συνδικαλιστικούς
φορείς αλλά και με φορείς και πρωτοβουλίες
πολιτών από διάφορους χώρους.
Το κείμενο των πανεπιστημιακών επίσης έχει
πολύ μεγάλη σημασία γιατί εκτός της δημοσιογραφικής έχω και μια επιστημονική ιδιότητα. Είμαι υποψήφιος διδάκτορας και άρα έκανα αυτό που μου έχουν μάθει στο πανεπιστήμιο, να θέτω ένα ερευνητικό ερώτημα και να
προσπαθώ να το απαντήσω είτε μέσα από
πρωτογενή έρευνα είτε από πηγές ή από συνδυασμό των δύο. Η πρωτοβουλία των πανεπιστημιακών που ήταν από πολλά πανεπιστήμια
της χώρας, από διάφορους πολιτικούς χώρους, ήταν συγκινητική. Η στήριξή τους είχε
σημασία και σε προσωπικό και σε συμβολικό
επίπεδο.

σελ. 10-11 εργατικη αλληλεγγυη
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STOP στις
εξορύξεις
Σ

τη διαδήλωση της Εργατικής
Πρωτομαγιάς καλεί η Πρωτοβουλία Ενάντια στην Περιβαλλοντική Καταστροφή και την Κλιματική Αλλαγή, συμβάλλοντας στην
ανάδειξη των περιβαλλοντικών
αιτημάτων συνδεδεμένων με τις
διεκδικήσεις του εργατικού κινήματος.
Μεταξύ άλλων σε προκήρυξη
που κυκλοφορεί επισημαίνει:
«Την Πρωτομαγιά οι ακτιβιστές/
τριες των περιβαλλοντικών κινημάτων διαδηλώνουμε μαζί με
τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα, τη νεολαία, τους πρόσφυγες των πολέμων και της περιβαλλοντικής καταστροφής και
απαιτούμε:
- Όχι στον πόλεμο
- Όχι στις εξορύξεις.
- Όχι στο LNG.
- Όχι στη συμφωνία Ελλάδας
Βουλγαρίας για ηλεκτρική ενέργεια από πυρηνικά στη Βουλγαρία.
- Η ενέργεια δεν είναι εμπόρευμα. Κρατικοποίηση της ΔΕΗ και
όλης της ενέργειας με εργατικό
έλεγχο, με προσλήψεις και επενδύσεις σε πραγματικές Ανανεώσιμες Πηγές.
- Όχι στην ιδιωτικοποίηση του νερού και του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος της Αττικής
(ΕΥΣ).
- Έξω η COSCO από τον Πειραιά, που παρά την απόφαση
του ΣτΕ συνεχίζει προκλητικά την
καταστροφή στο Κερατσίνι. Δημόσιο λιμάνι στα χέρια των εργατών.
- Λεφτά για δασοπροστασία,
προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.
- Αποκατάσταση των πληγέντων
από τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες. Όχι στα σχέδια του Μπένου και του Σκρέκα που συνεχίζουν τη λεηλασία της «αποκατάστασης» από τη Βαρυμπόμπη μέχρι την Εύβοια προς όφελος της
Coca-Cola, της ΤΕΡΝΑ και λοιπών «αναδόχων» .
- Όχι στη λεηλασία των πάρκων
και των ελεύθερων χώρων από
το Ελληνικό μέχρι το Πάρκο Γουδή και από το Φιλοπάππου μέχρι
την Ακαδημία Πλάτωνα.
- Όχι στην επέκταση των ΧΥΤΑ
και την καύση σκουπιδιών από τη
Φυλή ως το Βόλο!
Όλες και όλοι στη διαδήλωση
της Πρωτομαγιάς, Να αλλάξουμε
το σύστημα του πολέμου και της
καταστροφής και όχι το κλίμα».

Πρωτομαγιά 2022

Επιμέλεια: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ – ενάντια στην κυβέρνηση
του πολέμου, της ακρίβειας, του ρατσισμού
H

H

διαδήλωση της Εργατικής Πρωτομαγιάς έχει πάνω απ’ όλα
αντιπολεμικό κι αντικυβερνητικό χαρακτήρα. Μέσα στην κατάσταση που ζούμε με την κρίση να απλώνεται σε όλους τους
τομείς της ζωής μας, η Πρωτομαγιά δίνει μια ευκαιρία που πρέπει να αξιοποιήσουμε ώστε το κίνημα να βρεθεί ξανά στο δρόμο
μετά την επιτυχημένη πανεργατική απεργία στις 6 Απρίλη.
Πάμε να δώσουμε τη συνέχεια με στόχο να σταματήσουμε την
κυβέρνηση και την καταστροφική πολιτική της. Διαδηλώνουμε
γιατί η κυβέρνηση συντάσσεται με κάθε τρόπο με την πλευρά
του ΝΑΤΟ, παρέχοντας τη γη και τα λιμάνια για να περνάνε πολεμοφόδια προς την Ουκρανία και να εντείνεται ο πόλεμος. Διαδηλώνουμε για να στηρίξουμε τους διαδηλωτές που παλεύουν
ενάντια στον πόλεμο σε όλο τον κόσμο και κυρίως τους αντιπολεμικούς αγωνιστές/ριες στη Ρωσία που αντιμετωπίζουν την καταστολή και τις συλλήψεις. Διαδηλώνουμε για να αντισταθούμε
στην πολιτική που μας αφήνει να βουλιάζουμε στην ακρίβεια και
να μην ξέρουμε πως θα επιβιώσουμε μετά από δυο χρόνια υγειονομικής κρίσης που έχει στείλει στο θάνατο χιλιάδες ανθρώπους. Παρ’ όλα αυτά η κυβέρνηση εμμένει να μην στηρίζει με
οποιονδήποτε τρόπο το δημόσιο σύστημα Υγείας. Αντίθετα το
διαλύει ακόμα περισσότερο χειροτερεύοντας την κατάσταση. Ο
μόνος δρόμος είναι να συγκρουστούμε μαζί τους και να διώξουμε την κυβέρνηση.

κυβέρνηση υπόσχεται ανάπτυξη στον τομέα του
τουρισμού. Ότι δήθεν θα έρθουν οι τουρίστες
και θα φάτε όλοι με χρυσά κουτάλια. Η σκληρή
πραγματικότητα όμως φέρνει τους εργαζόμενους
αντιμέτωπους με την ακρίβεια, την πανδημία και τον
πόλεμο.
Οι εργοδότες του κλάδου προσφέρουν αυτή τη
στιγμή θέσεις εργασίας με ατελείωτες βάρδιες, ελάχιστα χρήματα, διαμονή σε κοντέινερ με άλλους δέκα
– δεκαπέντε συναδέλφους τους. Ο νόμος Χατζηδάκη
τους έδωσε ακόμα περισσότερο θράσος για όλα αυτά. Ζητάνε μάλιστα από τους εργαζόμενους/ες να
“βάλουν πλάτη” δουλεύοντας σε αυτές τις συνθήκες.
Αυτό όμως φαίνεται ότι δεν περνάει κι έτσι βγαίνουν
τα αφεντικά και παραπονιούνται ότι προσφέρουν εργασία και δεν έρχεται κανείς για δουλειά. Αλλά αυτές
δεν είναι συνθήκες δουλειάς. Είναι συνθήκες σκλαβιάς. Πέρα όμως από την άρνηση του κάθε συναδέλφου/ισσας να πάει να εργαστεί στις άθλιες συνθήκες
χρειάζεται κι ένα μεγάλο κίνημα, να κατέβουμε στο
δρόμο, να συγκρουστούμε απεργιακά με την κυβέρνηση και τα αφεντικά, να αναδείξουμε και τις διεκδικήσεις μας και να τους αναγκάσουμε να τις ικανοποιήσουν. Η Εργατική Πρωτομαγιά μας δίνει αυτήν ακριβώς την ευκαιρία και γι’ αυτό η διαδήλωση σε κάθε
περιοχή χρειάζεται να είναι μαζική.

Μαρία Χαρχαρίδου,
μέλος ΔΣ Σωματείου Εργαζομένων ΓΝΑ Γεννηματάς
6/4, Πανεργατική απεργία. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

Ο

ι εργαζόμενοι των δήμων πάμε στην Εργατική Πρωτομαγιά
μετά από δύο επιτυχημένες κινητοποιήσεις – τη στάση εργασίας για τα ΒΑΕ και την πανεργατική απεργία στις 6/4.
Θα είμαστε στις πρωτομαγιάτικες διαδηλώσεις συνεχίζοντας
τη μάχη για να σταματήσουμε τις επιθέσεις στους δήμους με τις
απολύσεις που ετοιμάζουν για τους συμβασιούχους και τις ιδιωτικοποιήσεις και να διεκδικήσουμε μαζικές προσλήψεις. Το συνέδριο της ΠΟΕ ΟΤΑ που θα ακολουθήσει χρειάζεται να αποφασίσει συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης για να δώσουμε συνέχεια
στις διεκδικήσεις μας. Την Πρωτομαγιά οι εργαζόμενοι των δήμων θα είμαστε στους δρόμους για να ρίξουμε τον Μητσοτάκη
στη χωματερή.

Νίκος Χατζάρας, μέλος Δ.Σ Συλλόγου Εργαζομένων
Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης

Π

άμε σε μια Εργατική Πρωτομαγιά – συνέχεια της πανεργατικής απεργίας της 6ης Απρίλη. Από τη μεριά μας οι δημοσιογράφοι και οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ που συσπειρώνονται στους
Financial Crimes και την Πρωτοβουλία για την Ανατροπή κάνουμε την προσπάθεια να οργανώσουμε τη συμμετοχή του κλάδου
στη διαδήλωση.
Ερχόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι με την καταστροφή που
φέρνει αυτό το σύστημα. Τόσο γιατί καταγράφουμε τις ειδήσεις
όσο κι επειδή το ζούμε ως εργαζόμενοι/ες. Πραγματικά ο κόσμος δεν αντέχει άλλο την ακρίβεια. Χρειάζονται αυξήσεις στους
μισθούς και να σταματήσει ο πόλεμος που γεννάει το δράμα των
προσφύγων. Οι εργαζόμενοι στα περισσότερα ΜΜΕ εργάζονται
σε συνθήκες γαλέρας. Με ατελείωτες βάρδιες, απληρωσιές και
καθυστερήσεις και με έλλειψη εργαζομένων. Συμφωνούμε με το
σύνθημα που βάζει ο Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης για μια
αντικυβερνητική κι αντιπολεμική Πρωτομαγιά. Θα είμαστε στη
διαδήλωση της Εργατικής Πρωτομαγιάς ως κομμάτι του εργατικού κινήματος, παλεύοντας μαζί με τους άλλους κλάδους εργαζομένων σε αυτή την κατεύθυνση.

Άγγελος Σπανόπουλος,

Ούτε με το ΝΑΤΟ – Oύτε με τον Πούτιν
Η

Πρωτομαγιά και στην Τουρκία θα πρέπει να έχει
και αντιπολεμικό χαρακτήρα. Η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Ο Ερντογάν όμως πατάει σε δυο βάρκες, ή τουλάχιστον προσπαθεί. Επιδιώκει να ενισχύσει
τη θέση του ως κάποιου είδους "διαπραγματευτής" προκειμένου να αποκτήσει κάποια επιρροή μετά από
χρόνια ηττών στη διεθνή σκακιέρα. Έχουμε λοιπόν μια
φιλοδυτική κυβέρνηση που σε άλλες περιοχές και διενέξεις συμμαχεί με τη Ρωσία.
Μέσα στο αντιπολεμικό κίνημα της χώρας επικρατεί
μεγάλη σύγχυση. Παρ' όλα αυτά έχουμε καταφέρει να
βρούμε συμμάχους μέσα από το κίνημα για το κλίμα
και από τις κοινότητες των μεταναστών έτσι ώστε την
Πρωτομαγιά να ενισχύσουμε το αντιπολεμικό μπλοκ.
Εμείς λέμε πως σε αυτό τον πόλεμο δεν μπορούμε να
είμαστε ούτε με τον ιμπεριαλισμό του Πούτιν, ούτε με
τον ιμπεριαλισμό του ΝΑΤΟ αλλά ενάντια και στους
δύο και πάνω απ' όλα ενάντια στη δική μας κυβέρνηση και άρχουσα τάξη.

Οζάν Τεκίν, DSiP

Σ

την Πολωνία η Εργατική Πρωτομαγιά θα έχει στο κέντρο της την αλληλεγγύη μεταξύ Πολωνών και Ουκρανών εργατών. Εμείς ως Εργατική Δημοκρατία θα παρέμβουμε ώστε να δυναμώσουμε τη φωνή του κινήματος αλληλεγγύης σε όλους τους πρόσφυγες.
Την περασμένη βδομάδα εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν μπροστά από το Κοινοβούλιο ενάντια στην ποινικοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας στα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας και ενάντια στην καταστολή και τις
διώξεις που υφίστανται αλληλέγγυοι που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια.
Συγχρόνως, τόσο με τα συνθήματά μας και τα πανό μας όσο και με τα έντυπά μας, θα προσπαθήσουμε ώστε να αποτυπωθεί και η αντιπολεμική χροιά
της Εργατικής Πρωτομαγιάς. Υπάρχουν διαφορετικές αντιμετωπίσεις μέσα
στην Αριστερά και τα συνδικάτα για το ποια πρέπει να είναι η στάση μας – άλλοι υπέρ του Πούτιν αλλά και άλλοι υπέρ της πολωνικής κυβέρνησης- όμως
εμείς δίνουμε τη μάχη ώστε να ακουστεί δυνατά το σύνθημα “Ούτε Πούτιν,
ούτε ΝΑΤΟ”.

Αντρέι Ζεμπρόφσκι, οργάνωση Εργατική Δημοκρατία, Πολωνία

Εργάτες ενωμένοι

T

ην 1η Μάη παγκόσμια ημέρα των εργατών διεκδικούμε από την ελληνική κυβέρνηση να σταματήσει τις απελάσεις και τις φυλακίσεις των αδερφών μας.
Τους τελευταίους μήνες πολλά αδέλφια μας μπαγκλαντεσιανοί είναι φυλακισμένοι στην Ελλάδα χωρίς να έχουν κάνει κανένα έγκλημα. Είναι φυλακή μόνο
και μόνο γιατί δεν έχουν χαρτιά. Είμαστε άνθρωποι κι εργάτες. Ζητάμε την
απελευθέρωσή τους. Τώρα η ελληνική κυβέρνηση έκανε συμφωνία με την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές για να φέρνει εργάτες από το Μπαγκλαντές στην
Ελλάδα. Συνέπεια αυτή της συμφωνίας ήταν η απέλαση 19 Μπαγκλαντεσιανών, στο τέλος της περασμένης χρονιάς. Είμαστε εργάτες κι έχουμε έρθει
εδώ για να δουλέψουμε και να έχουμε μια καλύτερη ζωή.

Νεκτάριος Δαργάκης,
μέλος Μεικτού Συμβουλίου ΕΣΗΕΑ
20/2, Κινητοποίηση Μπαγκλαντεσιανών. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

γ.γ. Πανελληνίου Σωματείου Τουριστικών Συνοδών

Π

άμε στην Εργατική Πρωτομαγιά με τον αέρα της
πανεργατικής απεργίας της 6ης Απρίλη. Είδαμε
κι εδώ στα Χανιά πολλά περισσότερα σωματεία να
κατεβαίνουν στην απεργία, κάποια από τα οποία τα
βλέπαμε να κατεβαίνουν και για πρώτη φορά σε
απεργιακή διαδήλωση.
Στον ιδιωτικό τομέα οι νίκες της Cosco, της eFood, oι αγώνες των εργατών της Καβάλας, έχουν δείξει σε μεγάλο κομμάτι του κόσμου ότι ο δρόμος για
να νικήσει είναι η απεργιακή σύγκρουση. Στα Χανιά
η εστίαση κι ο τουρισμός έχουν σοβαρό πρόβλημα
να βρουν άτομα να δουλέψουν με τις συνθήκες που
προσφέρουν. Ο κόσμος που δούλευε σε αυτό τον
τομέα έχει γίνει πιο διεκδικητικός.
Όλες αυτές οι μάχες που ξεδιπλώθηκαν το προηγούμενο διάστημα χρειάζεται να ενωθούν στη διαδήλωση της Εργατικής Πρωτομαγιάς. Οι ηγεσίες
των συνδικάτων αναγκάστηκαν να κινηθούν απεργιακά με την πανεργατική στις 6/4 αλλά μεγάλο κομμάτι
εργαζομένων δεν καλύπτεται, ζητάει κλιμάκωση. Η
επαναστατική αριστερά έχει να παίξει ρόλο στην οργάνωση αυτής της κλιμάκωσης. Διεκδικούμε η Εργατική Πρωτομαγιά να είναι ένα βήμα για να προχωρήσουμε με νέα απεργία αμέσως μετά.
Παλεύουμε για Συλλογικές Συμβάσεις και για μισθούς που να απαντάνε στην ακρίβεια, για αξιοπρεπή ωράρια και συνθήκες εργασίας, ενάντια στους
νόμους Χατζηδάκη. Αυτές οι διεκδικήσεις είναι έντονες στον ιδιωτικό τομέα. Οι εργαζόμενοι/ες βρίσκονται σε αγωνιστική διάθεση κι αυτό θέλουμε να φανεί
και στη διαδήλωση της Πρωτομαγιάς στα Χανιά στις
10πμ στην Πλατεία Αγοράς.

Αριφού Ραχμάν Αρέφι,

Άννα Μαματσή,

Συμβούλιο Δικαιωμάτων Απόδημων Μπαγκλαντεσιανών

Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Χανιά

Κερδοσκοπία
στα ακίνητα
με κρατικές πλάτες και
ρατσιστικές επιθέσεις
Τ

ο Ελληνικό θα μπορούσε να μετατραπεί σε ένα σημαντικό Μητροπολιτικό Πάρκο. Είναι σχεδόν δύο
φορές μεγαλύτερο από το Central
Park στην Νέα Υόρκη. Αντί για ελεύθερο χώρο και πνεύμονα πρασίνου,
όμως, μετατρέπεται σε πεδίο ακραίας κερδοσκοπίας που θα έχει αποτέλεσμα την εκτίναξη των τιμών της
γής, των σπιτιών και των ενοικίων όχι
μόνο στα Νότια Προάστια αλλά σε
όλη την Αττική.
Η Lamda Development πήρε, έναν
χρόνο πριν, δάνειο ύψους 1,16 δισ.
από την Eurobank και την Πειραιώς
για να αγοράσει το Ελληνικό από το
Δημόσιο. Από τα 1,16 δις κατέβαλε
μόνο την πρώτη δόση των 300 εκατ.
ευρώ. Σύμφωνα με την Ετήσια Οικονομική της Έκθεση τo Επενδυτικό
Χαρτοφυλάκιο της Lamda εκτινάχθηκε, από 1,034 δισ. στο τέλος του
2020 σε 2,8 δισ. ευρώ στο τέλος του
2021. Το ενεργητικό της έκανε άλμα
από τα 2,1 δισ. το 2020 σε 3,6 δισ. το
2021. Από τα κέρδη EBITDA (προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων), ύψους
335 εκατ. του 2021 (έναντι ζημιάς 20
εκατ. το 2020), τα 316 αφορούν το
κέρδος από την αποτίμηση των επενδυτικών ακινήτων του Ελληνικού δηλαδή από την επανεκτίμηση της
αξίας των Επενδυτικών Ακινήτων της
“Ελληνικό Α.Ε.” από «ανεξάρτητο
εκτιμητή».
Με αυτό το τρικ η Lamda ήδη ρέφαρε για την πρώτη δόση προς το
Δημόσιο. Ενώ έχει ήδη αρχίσει να εισπράττει προκαταβολικά εκατομμύρια για βίλες και υπερπολυτελή διαμερίσματα που θα κατασκευαστούν
και θα πουληθούν μελλοντικά σε ένα
μοντέλο που θυμίζει την κινέζικη κατασκευαστική Evergrande που χρεωκόπησε.
Με τα χρήματα των φορολογούμενων δηλαδή η Lamda χτίζει μία "πυραμίδα" με αρχιτέκτονες τον Γεωργιάδη και τον Σταϊκούρα αλλά και φυσικά την υπογραφή του ΣΥΡΙΖΑ που
υπερψήφισε το νομοσχέδιο για το
Ελληνικό.
Σε κοινό μοτίβο κινείται και ο Μπακογιάννης στον Δήμο της Αθήνας. Το
σχέδιο της “Διπλής Ανάπλασης” στον
Ελαιώνα δηλαδή εγκαταστάσεις για
τον Παναθηναικό σε συνδυασμό με
εμπορικές χρήσεις (καταστήματα,
Mall Βοτανικού, κτλ) πάει πακέτο με
την ρατσιστική εκκένωση του καμπ
του Ελαιώνα. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί με 115 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και οι

απαραίτητες υποδομές με 120 εκατ.
ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Την ίδια ώρα που τα φτωχά νοικοκυριά υποφέρουν από τον πληθωρισμό που ροκανίζει το εργατικό εισόδημα η κυβέρνηση της ΝΔ κάνει δώρα εκατομμυρίων στους Αλαφούζους
και τους Λάτσηδες. Ο στόχος είναι η
κερδοσκοπία και η εκτίναξη των τιμών των ακινήτων στο κέντρο της
Αθήνας. Όπως υπογραμμίζει το
Money Review οικονομικό ένθετο της
Καθημερινής “Σήμερα, διαμερίσματα
παλαιότητας στο Βοτανικό σε κοντινή απόσταση από το μετρό Κεραμεικός πωλούνται προς 1.500-1.600 ευρώ ανά τ.μ., σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς. Η τιμή αυτή ενδέχεται να είναι διπλάσια για νεόδμητες
ιδιοκτησίες που βρίσκονται σε συνοικίες πέριξ της Λεωφόρου Κωνσταντινουπόλεως και στη συνέχεια του Βοτανικού, δηλαδή στο Γκάζι και το Θησείο“.

Αρπακτικά
Σε μία περίδο που τα ενοίκια ανεβαίνουν ανεξέλεγκτα, τα αρπακτικά
της αγοράς βάζουν στόχο πως θα
ανεβάσουν τις τιμές ακόμα περισσότερο. Χιλιάδες φτωχοί άνθρωποι θα
αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τα
σπίτια τους. Από το σχέδιο της ανάπλασης του Ελαιώνα θα κλείσουν δεκάδες μικρές επιχειρήσεις στην περιοχή και εκατοντάδες εργαζόμενοι
θα χάσουν την δουλειά τους.
Ταυτόχρονα το κλείσιμο του καμπ
του Ελαιώνα αντανακλά την κεντρική
προεκλογική κατεύθυνση της Νέας
Δημοκρατίας. Κανένας πρόσφυγας
στις μεγάλες πόλεις και επιχειρήσεις
σκούπα προκειμένου να ρίξουν γέφυρες επικοινωνίας με το ακροδεξιό
ακροατήριο. Η εκκένωση του Ελαιώνα θα έχει δραματικές επιπτώσεις.
Αρχικά για τα παιδιά που φοιτούν
στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και δεν θα μπορούν
μετά την μετακίνησή τους να συνεχίσουν. Και κατ' επέκταση για όλους
τους ανθρώπους, καθώς ο Ελαιώνας
λειτουργεί και ως πρωτοβάθμια δομή
Υγείας, δομή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και δομή νομικής στήριξης.
Αντί να εκκενωθεί θα έπρεπε να ενισχυθεί και να καλύψει τις ανάγκες
προσφύγων και ντόπιων αστέγων.
Αλλά η κυβέρνηση έχει δείξει ότι μόνο της κριτήριο είναι τα κέρδη των λίγων και ότι περιφρονεί και μισεί τους
φτωχούς ντόπιους και μετανάστες.

Kώστας Πολύδωρος
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Το αντιρατσιστικό και

ΣΕΛΕΤΕ Σεξιστική πρόκληση

κατά των εκτρώσεων
Π
ρωτού κλείσουν τα σχολεία για το Πάσχα πραγματοποιήθηκε προβολή βίντεο
κατά των εκτρώσεων στο 3ο
ΕΠΑΛ Αμαρουσίου από καθηγητή του σχολείου. Στο βίντεο
έδειχνε μια γυναίκα η οποία
αφού έκανε έκτρωση σε μια
άλλη, ξέσπασε στα κλάματα
στις τουαλέτες θλιμμένη για το
"αγέννητο παιδί". Έπειτα, με το
που τελείωσε το βίντεο, ειπώθηκαν στην τάξη και άλλα
ακροδεξιά σχόλια όπως: "Και
από βιασμό να είναι το παιδί,
πρέπει να το κρατήσουμε!".
Το φαινόμενο των σεξιστικών επιθέσεων το τελευταίο
διάστημα, σε μια περίοδο πολέμου και πανδημίας, έχει
οξυνθεί σε ακραίο βαθμό. Η
σεξιστική διάθεση του συστήματος έγινε ακόμη προφανέστερη με την προσπάθεια της
Κεραμέως να περάσει το πρόγραμμα της "Προγεννητικής
Αγωγής: Σεξουαλικότητα - Γονιμότητα - Γονεϊκότητα". Ένα
πρόγραμμα το οποίο εάν εγκρινόταν για τα γυμνάσια θα είχε ως σκοπό την καταπίεση
των δικαιωμάτων, όχι μόνο των
γυναικών, αλλά και γενικά των
ατόμων με μήτρα. Πρόκειται
για ένα μάθημα που πάει τα
γυναικεία δικαιώματα χρόνια
πίσω βάζοντας σε κίνδυνο όχι
μόνο την σωματική ακεραιότη-

τα των άτομων που επιλέγουν
να κάνουν έκτρωση - τα οποία
χωρίς μια ασφαλή διαδικασία
μπορεί να οδηγηθούν μέχρι και
σε θάνατο - αλλά και καταπατώντας το θεμελιώδες δικαίωμα στην αυτοδιάθεση του σώματός τους τοποθετώντας τα
στο κοινωνικό περιθώριο.

Κίνδυνος
Είναι γεγονός ότι στις χώρες
όπου απαγορεύονται οι εκτρώσεις υπάρχουν αυξημένοι θάνατοι από απόπειρες τερματισμού
εγκυμοσύνης αποδεικνύοντας
ότι η αφαίρεση του δικαιώματος στην έκτρωση το μόνο που
κάνει είναι να θέτει σε κίνδυνο
τους πολίτες μιας χώρας. Είναι
αισχρό το πώς μαθαίνουμε στα
παιδιά μας ότι δεν τους ανήκει
το ίδιο τους το σώμα, αλλά ανήκει σε ένα ακραία σεξιστικό σύ-

στημα. Μαθητές, μαθήτριες και
μαθητά απαιτούμε ελεύθερες,
δωρεάν και ασφαλείς εκτρώσεις και σωστή ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση περί του θέματος στα σχολεία.
Απαιτούμε μια εκπαίδευση
που θα μας μαθαίνει πώς να είμαστε ασφαλή κατά την διάρκεια του σεξ, την έννοια της συναίνεσης, όλα τα είδη των σεξουαλικοτήτων και ελευθερία έκφρασης και ταυτότητας φύλου.
Λέμε όχι στην φασιστική εκπαίδευση. Καλούμε όλες, όλους και
όλα να δώσουμε την γερή απάντηση μαζικά και στην μεγάλη εργατική αντιπολεμική Πρωτομαγιά με την έντονη παρουσία του
μαθητικού, των εκπαιδευτικών
και όλων των υπόλοιπων εργατικών συλλογικοτήτων.

Ντάνι Βι,
ΣΕΛΕΤΕ, ΣΕΚ Ν. Ιωνίας

Τα ρατσιστικά
εγκλήματα συνεχίζονται

ΕΒΡΟΣ

Σ

Απεργιακή 8 Μάρτη, ημέρα της γυναίκας. Φωτό: Στέλιος Μίχαηλίδης

«Καταδικαστέα» δεν είναι η Άννα Πήλιου,
αλλά η δεξιά στροφή του ΣΥΡΙΖΑ

Τ

20χρονος πρόσφυγας νεκρός σε προαύλιο εκκλησίας στον Έβρο, πιθανά από το κρύο

ο άδειασμα της Άννας Πήλιου από την ομάδα Loatkiplus του ΣΥΡΙΖΑ για την παρέμβασή
της στο συνέδριο είναι ενδεικτικό στο πού μπορούν να φτάσουν οι υποχωρήσεις όταν η εκλογική συνεργασία γίνεται αυτοσκοπός.
Η τρανς ακτιβίστρια είπε: «στην ψήφιση της
ταυτότητας φύλου και του συμφώνου συμβίωσης, η αείμνηστη αρχηγός του ΚΙΝΑΛ απουσίαζε», ενώ στη συνέχεια έκανε δριμεία κριτική
στην καιροσκοπική στάση του ΚΙΝΑΛ απέναντι
στα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα. Η αναφορά στο ΠΑΣΟΚ ως “φασίστες”, λόγω των αστυνομικών επιχειρήσεων σε βάρος τρανς σεξεργατριών τη δεκαετία του '80, είναι λανθασμένη πολιτικά -αλλά
δικαιολογείται από το μέγεθος της οργής αυτών
των εργατριών σε βάρος του τρανσφοβικού συστήματος που και το ΠΑΣΟΚ εκπροσωπούσε με
τον καλύτερο τρόπο.
Η Loatkiplus λίγες ώρες μετά απάντησε: «Οι
αναφορές της Άννας Πήλιου, που δεν παρίστατο
στο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ως σύνεδρος αλλά
ως απλός παρατηρητής... κατά της αείμνηστης
Φώφης Γεννηματά, είναι άστοχες και αυτονόητα
καταδικαστέες».

Τα λεγόμενα της Άννας για την Γεννηματά όχι μόνο δεν ήταν προσβλητικά, αλλά ήταν πέρα για πέρα
αληθινά - απουσίαζε, και στις δυο ολομέλειες, επειδή είχε προτεραιοποιήσει άλλα πολιτικά καθήκοντα,
δείχνοντας έτσι αδιαφορία και υποτίμηση. Το δε ΚΙΝΑΛ έβαλε σαν όρο ψήφισης της ταυτότητας φύλου για παιδιά 15-17 ετών το να περνάνε από επιτροπή, περιορίζοντας το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού ακόμα περισσότερο από την ήδη κουτσουρεμένη εκδοχή του ν/σ που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Γι' αυτό και είναι εξοργιστικό που ο εκπρόσωπος Τύπου του ΚΙΝΑΛ απαίτησε από τον ΣΥΡΙΖΑ
να ζητήσει συγγνώμη για λογαριασμό της Άννας. Και είναι διπλά εξοργιστικό που ο ΣΥΡΙΖΑ
ανταποκρίθηκε με τον τρόπο που το έκανε. Την
έβαλε έτσι στο στόχαστρο, όχι μόνο μελών του,
αλλά και των σελίδων των ΜΜΕ που τη χλεύασαν για την ...ορθογραφία της! Είναι οι πολιτικές
υποχωρήσεις του ΣΥΡΙΖΑ που τον οδηγούν στο
να μην στέκεται πραγματικά στο πλευρό των
ΛΟΑΤΚΙ+, αλλά να βλέπει και αυτά τα δικαιώματα σαν ένα βαρίδι στο ζύγι των συμβιβασμών.

Α.Φ.

ε επανάληψη παίζεται ξανά και ξανά
το τραγικό έργο του πολέμου σε βάρος των προσφύγων στα σύνορα.
Δυο ομάδες προσφύγων βρέθηκαν εγκλωβισμένοι σε διαφορετικές νησίδες του
Έβρου, λίγες μόλις μέρες μετά την δολοφονία προσφύγισσας από την Ερυθραία
με σφαίρα και έναν μήνα μετά τον εγκλωβισμό προσφύγων σε νησίδα του ποταμού
για 7 μέρες – κι ενώ από την επιχείρηση
επαναπροώθησής τους πνίγηκε ένα τετράχρονο προσφυγόπουλο.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Εφ.Συν
πρόκειται για μια ομάδα 46 προσφύγων,
εκ των οποίων οι 10 ανήλικοι, και μια ακόμη ομάδα 40 ανθρώπων, ανάμεσα στους
οποίους 12 ανήλικοι καθώς και ένα μωρό 5
μηνών. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο επίσης για τον θάνατο μιας γυναίκας που είχε
επείγουσα ανάγκη για αιμοκάθαρση. Το
ΕΔΔΑ έβγαλε στις 19/4 απόφαση με την
οποία υποχρεώνει την Ελλάδα να τους παρέχει άμεσα νερό, τροφή, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου, αλλά χρειάστηκε να πάει 21
Απρίλη για να κινητοποιηθούν οι αρχές.
Την περασμένη εβδομάδα, ακόμα 37
πρόσφυγες/ισσες εγκλωβίστηκαν σε νησίδα. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έβγαλε στις
19 Απρίλη απόφαση για ασφαλιστικά μέτρα και το Εθνικό Συμβούλιο για τους
Πρόσφυγες ζήτησε από τις ελληνικές αρχές να τους σώσουν. Η απάντηση των τελευταίων είναι ότι δεν κατάφεραν να τους
εντοπίσουν κι έτσι η ομάδα -στην οποία
βρίσκονταν 16 παιδιά- αγνοείται.
Στο μεταξύ, τα ΜΜΕ άλλαξαν γραμμή
σχετικά με τον πυροβολισμό που σκότωσε
την 20χρονη προσφύγισσα από την Ερυ-

θραία. Αντιλαμβανόμενα προφανώς ότι
δεν γίνεται να έχει πυροβοληθεί σχεδόν εξ
επαφής από τούρκους αστυνομικούς ενώ
βρισκόταν στην ελληνική όχθη (σύμφωνα
με την ίδια την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ), τώρα ισχυρίζονται ότι την πυροβόλησε ο διακινητής. Βέβαια ούτε αυτή η εκδοχή ευσταθεί, καθώς οι διακινητές δεν συνοδεύουν τις βάρκες στον Έβρο, ενώ το περισσότερο που μπόρεσε να γράψει η Καθημερινή είναι ότι πρόκειται για “ένα από
τα ενδεχόμενα που εξετάζονται”.
Το θράσος των ελληνικών αρχών είναι
τέτοιο, που έκαναν διάβημα προς την
τουρκική πλευρά μέσω του σημείου επαφής στην περιοχή του Καπιτάν Αντρέεβο
και να δηλώσουν: “Το τελευταίο διάστημα
δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι [η
τουρκική στρατοχωροφυλακή] συμμετέχει
στη μεταφορά των μεταναστών”. Εγκλήματα κάνουν βέβαια και οι δυο αστυνομίες.
Τα υποδαυλίζει η στρατιωτικοποίηση των
συνόρων που από κοινού έχουν δημιουργήσει οι δυο κυβερνήσεις και η κατάσταση
που έχει δημιουργήσει η συμφωνία ΕΕ –
Τουρκίας την οποία τηρούν μέχρι σήμερα.
Αλλά το διάβημα αυτό είναι μια απεγνωσμένη προσπάθεια ώστε να κουκουλωθούν οι πομπές της ίδιας της ΕΛΑΣ. Σύμφωνα με έρευνα της Human Rights Watch
όχι μόνο συμμετέχει ενεργά στα βασανιστήρια σε βάρος των προσφύγων, αλλά
οργανώνει τις επαναπροωθήσεις προσλαμβάνοντας και άλλους μετανάστες για
τις κάνουν ώστε η ίδια να σβήνει τα ίχνη
της. Και στο μεταξύ, πρόσφυγες, προσφύγισσες και προσφυγόπουλα καθημερινά
σβήνουν από την πείνα και το κρύο ή πνίγονται. Η κόλαση είναι μια νησίδα του
Έβρου.
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αντιφασιστικό κίνημα

Στο Εφετείο
η β’ δίκη
της Χ.Α.

Η ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ ΤΟΥ ΖΑΚ

Δ

εκτό έγινε από την Προέδρο του Τριμελούς
Συμβουλίου Διοίκησης του Εφετείου Αθηνών το
αίτημα των συνηγόρων της πολιτικής αγωγής για τη
διεξαγωγή της δίκης της Χρυσής Αυγής σε δεύτερο
βαθμό στην αίθουσα τελετών του Εφετείου Αθηνών.
Σύμφωνα με δελτίο τύπου των συνηγόρων: “Η
[προέδρος] απέστειλε χθες σχετικό αίτημα στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης, από το οποίο ζητά την άμεση έκδοση Υπουργικής Απόφασης που να ορίζει
την αίθουσα τελετών του Εφετείου Αθηνών ως τόπο
κατ αποκλειστικότητα διεξαγωγής της δίκης στον
δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας που ξεκινά στις
15/6/2022 ενώπιον του Α’ Πενταμελούς Εφετείου
Κακουργημάτων Αθηνών”. Οι συνήγοροι συμπληρώνουν: “Υστερα από όλα αυτά ο Υπουργός Δικαιοσύνης μόνο πολιτικούς λόγους θα είχε για να αρνηθεί την ικανοποίηση του αιτήματος, αφού όλοι οι
υπηρεσιακοί λόγοι συνηγορούν στην αποδοχή του.
Τον καλούμε να εκδόσει άμεσα την αιτούμενη Υ.Α”.

Κούγιας
Το γεγονός ότι έχει αναλάβει τον Γιάννη Λαγό
γνωστοποίησε σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕφΣυν ο
Αλέξης Κούγιας, καθώς δήλωσε κώλυμα για τη δίκη
Λιγνάδη στις 15 Ιούνη, λόγω της έναρξης του εφετείου της Χρυσής Αυγής. Ο Γιάννης Λαγός έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε 13 χρόνια κάθειρξη για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης.
Το ενδεχόμενο να εκπροσωπείται στο δικαστήριο
από τον Αλέξη Κούγια δεν προκαλεί έκπληξη. Ο
Κούγιας έχει δείξει σε ποια πλευρά αυτής της σύγκρουσης βρίσκεται. Είχε υπερασπιστεί τους παραλίγο δολοφόνους των Μπανγκλαντεσιανών εργατών
γης στη Μανωλάδα, ρωτώντας τα θύματα “γιατί δεν
σας πυροβόλησαν όταν περνάγατε τα σύνορα”.
Υπερασπιζόμενος τον Λιγνάδη, αποπειράθηκε να
κάνει αναπαράσταση του βιασμού αγγίζοντας το
θύμα. Δεν το έκανε για να διερευνηθεί η αλήθεια,
αλλά για να καλλιεργήσει το κλίμα τρομοκρατίας
και ντροπής που αποτρέπει τα θύματα από το να
απευθυνθούν στη δικαιοσύνη.
Κι από τον Κορκονέα μέχρι τους επτά αστυνομικούς δολοφόνους του Νίκου Σαμπάνη, ο Κούγιας
είναι με την πλευρά του συστήματος και όλης της
σαπίλας που αυτό παράγει. Ο Λαγός ελπίζει στον
Κούγια και τις ακραίες του μεθόδους για να ξελασπώσει. Και φυσικά, μετά τη μάχη που έδωσε η
συντριπτική πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας
για να απομονώσει και να τσακίσει τη Χρυσή Αυγή,
οδηγώντας τελικά στην πρωτόδικη καταδίκη της,
μόνο ένας αδίστακτος δικηγόρος θα μπορούσε να
αναλάβει το στέλεχος – κλειδί. Ο Λαγός, υπεύθυνος
της περιφέρειας του Πειραιά και μέλος του πολιτικού συμβουλίου της Χρυσής Αυγής, είναι ο συνεκτικός ιστός για την τρομοκρατική δράση των ταγμάτων εφόδου στις συνοικίες αυτές.
Και για την ίδια την καταδίκη της ΧΑ άλλωστε ο
Κούγιας είχε δηλώσει: “Δυστυχώς οι σημερινές
θριαμβολογίες για την καταδίκη όλων αυτών των
αντιπαθών και μισητών ανθρώπων, στο τέλος θα καταργήσουν τόσο την ανεξαρτησία των δικαστών,
που θα γίνουν υποχείρια των πολιτικών, όσο και την
ίδια την δικαιοσύνη, η οποία πρέπει να παραμένει
ανεξάρτητη”.

21/9/21, Διαδήλωση στα 3 χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ. Φωτό: Αφροδίτη Φράγκου

“Όχι άλλο ένα επεισόδιο
ποινικής ατιμωρησίας”

Μ

ε τις αγορεύσεις των συνηγόρων
συνεχίστηκε στις 18 Απρίλη η δίκη
για τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου (17η συνεδρίαση).
Η Κλειώ Παπαπαντολέων, συνήγορος
υποστήριξης κατηγορίας, ξεκίνησε τονίζοντας ότι το δικαστήριο έχει συμπαγείς
αποδείξεις, μαρτυρίες, ιατροδικαστικές
εκθέσεις και κυρίως βίντεο, για το τι έγινε
στη Γλάδστωνος στις 21 Σεπτέμβρη 2018:
“δεν μπορείτε πάρα να εμπιστευτείτε αυτό
που βλέπετε. Και αυτό που βλέπετε είναι
το άγριο, βίαιο λιντσάρισμα ενός αβοήθητου προσώπου”.
Όπως σημείωσε δεν υπήρξε ούτε μαχαίρι, ούτε ληστεία, ούτε επίθεση από τον
Ζακ σε βάρος κανενός: “από τους 12 ανθρώπους που έχουν έρθει σε σωματική
επαφή μαζί του, οι περισσότεροι δε
ασκώντας του βία, δεν έπαθε κανείς τους
ούτε μία γρατζουνιά”.
“Η χώρα μας δυστυχώς αποτελεί το πεδίο της αιώνιας λιακάδας της αστυνομικής
ατιμωρησίας... έχει μέχρι σήμερα τουλάχιστον 16 καταδίκες για περιστατικά αστυνομικής βίας... αναιτιολόγητη χρήση
όπλου, περιστατικά κακομεταχείρισης αλλά και απουσία αποτελεσματικής διοικητικής, δηλαδή πειθαρχικής και ποινικής διερεύνησης”. Τα ευρήματα της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής κατά των Βασανιστηρίων, διεθνών οργάνων, ευρωπαίων επιτρόπων, του
Συνήγορου του Πολίτη και άλλων συμφωνούν: “ο δικαστικός μηχανισμός στην Ελλάδα υποθάλπει την ατιμωρησία. Φοβάμαι,
ότι η πρόταση του κ. Εισαγγελέα ανοίγει
την πόρτα σε άλλο ένα επεισόδιο ποινικής
ατιμωρησίας”, τόνισε χαρακτηριστικά.
Αναφέρθηκε στο πόρισμα της ΕΔΕ για
τους 9 αστυνομικούς – ένα πόρισμα που
δεν εφαρμόστηκε ποτέ – το οποίο καταλήγει ότι τα παραπτώματά τους αποτελούν
“δημόσιο σκάνδαλο και έθιξαν σοβαρά το
κύρος του Σώματος της ΕΛΑΣ”. Έφερε,
τέλος, το παράδειγμα της δίκης για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ το 2020 στις
ΗΠΑ: “Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι το δικαστήριο καταλόγισε βαρύτατες ποινικές
ευθύνες στους άλλους 3 αστυνομικούς,

και βαριές ποινές... επειδή δεν έκαναν
απολύτως τίποτα, δηλαδή αφενός να διακόψουν τη δράση του συναδέλφου τους
και αφετέρου για να παράσχουν ιατρική
βοήθεια στον Φλόυντ”.
Έκλεισε, λέγοντας ανάμεσα σε άλλα:
“Το σήμα που πρέπει να δώσει το δικαστήριο σας είναι ότι δεν υπάρχει ανοχή στην
αστυνομική βία, δεν υπάρχει ανοχή απέναντι στη βαριά αντικοινωνική βία. Η ελληνική κοινωνία και ελληνική Πολιτεία έχει
πληρώσει βαρύ τίμημα από την αδράνεια
του κρατικού μηχανισμού να επέμβει εγκαίρως και να τιμωρήσει χωρίς αμφιταλαντεύσεις και υποσημειώσεις, πράξεις βίας
και αναφέρομαι στην Χρυσή Αυγή. Δεν
μπορούμε να κάνουμε συνέχεια το ίδιο λάθος, κυρία πρόεδρε”.

Ρατσιστικό κίνητρο
Η Άννυ Παπαρούσου, συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας, υπογράμμισε επίσης
τα στοιχεία που αναδείχθηκαν ως προς το
ρατσιστικό κίνητρο για τη συμπεριφορά
των κατηγορούμενων σε βάρος του Ζακ:
“Ο [αυτόπτης] μάρτυρας πρόσθεσε ότι μετά το τέλος των γεγονότων οι αστυνομικοί
ζήτησαν οινόπνευμα και ένας από αυτούς
είπε τη λέξη «πουσταράς ή κάτι τέτοιο».
Εξέτασε με τη σειρά της τα στοιχεία
που δείχνουν ότι οι αναφορές σε μαχαίρι
ήταν προσπάθεια αντιστροφής των ρόλων
θυτών-θύματος: “Αυτό που εγώ πιθανολογώ σφόδρα ήταν ότι ήταν το μαχαίρι από
[την ταβέρνα] Ρούμελη”, τόνισε δείχνοντας φωτογραφίες από μαχαίρι από τη
Ρούμελη όπου έτρωγε ο Χορταριάς. “Δεν
κρατούσε κανένα μαχαίρι μέσα στο κατάστημα, το διέγνωσε και ο κ. εισαγγελέας”.
Αναφέρθηκε επίσης στο πώς λειτούργησε αυτή η περιοχή: “στη συγκεκριμένη περίπτωση λειτούργησε σαν γκέτο με μάρτυρες που γνωρίζονταν μεταξύ τους και η
γνώμη του καθενός προσαρμόζεται ανάλογα με το επίπεδο γνωριμίας που είχε ο
καθένας με τους κατηγορουμένους... Στην
από 21/9/18 κατάθεση του στις 5μμ, πριν
να κυλοφορήσει το βίντεο, ενώπιον του
αστυνομικού Χατζόπουλου [ο Δημόπου-

λος] καταθέτει: «Στην προσπάθεια του
δράστη να περάσει από τη σπασμένη τζαμαρία, τραυματίστηκε και ακινητοποιήθηκε
από πολίτες». Την ίδια ώρα σκουπίζει το
κατάστημα και δίνει συνεντεύξεις στην τηλεόραση με πανομοιότυπο τρόπο... θεωρώντας ότι κανείς δεν πρόκειται να τον κατηγορήσει από τους παρευρισκόμενους”.
Το ίδιο ισχύει και για τον Χορταριά, που
ισχυρίζεται ότι πήρε το μαχαίρι από τον Ζακ
και το πέταξε μέσα στο κατάστημα: “Πολλή
ψυχραιμία προδίδει όλο αυτό, εκτός και αν
πρόκειται για μια επανάληψη πράξεων που
έχει μια μεθοδολογία”. Η συνήγορος θύμισε
επίσης ότι το επίμαχο μαχαίρι δεν είχε δακτυλικά αποτυπώματα του Ζακ, παρά μόνο
βιολογικό υλικό που δεν είναι άλλο από το
αίμα του. “Εγώ θέλω να καλέσω το δικαστήριό σας να μην κλείνετε τα μάτια. Είναι τα
λόγια που έλεγε ο Ζαχαρίας Κωστόπουλος
έξω από το «Βενέτη»”, τόνισε κλείνοντας.
Στην ίδια συνεδρίαση αγόρευσαν οι συνήγοροι των δυο πρώτων κατηγορούμενων,
ενώ οι αγορεύσεις των συνηγόρων των
αστυνομικών αναμένονται στις 3 Μάη. Οι
επόμενες και τελευταίες δικάσιμες είναι
στις 4 και 11 Μάη. Η Πρωτοβουλία “στη φυλακή οι δολοφόνοι της Zackie Oh” καλεί σε
συμμετοχή στην εργατική πρωτομαγιά με
το αίτημα της αλλαγής κατηγορίας και της
καταδίκης όλων των κατηγορούμενων, ενώ
έχει βγάλει πολύγλωσσες προκηρύξεις για
να καλέσει και τους/τις μετανάστες/τριες
μαζικά σε αυτή τη μάχη. Καλεί επίσης στις
3, 4 και 11 Μάη σε συγκεντρώσεις στα δικαστήρια εν όψει της απόφασης του δικαστηρίου.
Ψηφίσματα με το αίτημα της αλλαγής κατηγορίας και της καταδίκης των δολοφόνων
του Ζακ πήραν ο ΣΕΠΕ Χανίων και ο Σύλλογος Εργαζομένων ΓΓ Ισότητας των Φύλων “Δώρα Κατσιβαρδάκου”. Την ώρα που η ΕΑ
πήγαινε στο τυπογραφείο, ο συντονισμός for
Zackie πραγματοποιούσε συνέλευση για την
οργάνωση των επόμενων δράσεων.

Αφροδίτη Φράγκου

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

ΝΕΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

Παγκόσμια αποτυχία στην αντιμετώπιση της πανδημίας

Τ

ο λοκντάουν στη Σαγκάη επανέφερε στο
προσκήνιο τη σκληρή πραγματικότητα
ότι η υγειονομική κρίση της πανδημίας
δεν ανήκει στο παρελθόν. Με 60 νεκρούς την
ημέρα στην Ελλάδα δεν χρειαζόμασταν βέβαια
κάποια υπενθύμιση. Αλλά όταν οι μεγαλουπόλεις της Κίνας τραντάζονται από το φόβο της
εξάπλωσης της πανδημίας, οι επιπτώσεις είναι
παγκόσμιες. Ο ένας λόγος είναι ότι η Κίνα είναι
η μεγαλύτερη εξαγωγική δύναμη του πλανήτη
και κάθε μποτιλιάρισμα στην παραγωγή προκαλεί κρίση στις εφοδιαστικές αλυσίδες παντού.
Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η Κίνα είχε γίνει το
κατεξοχήν πετυχημένο παράδειγμα της αντιμετώπισης που αποκαλούν “Zero-Covid”, που τώρα πλέον φτάνει στα όριά της.
Ωστόσο, οι ειδήσεις που κυκλοφορούν τα
ΜΜΕ έχουν μπόλικη υποκρισία. Ανησύχησαν
τα ελληνικά κανάλια για τα δικαιώματα των Κινέζων εργατών και εργατριών που δεν μπορούν να βγουν στο δρόμο και δεν μπορούν να
γράψουν ελεύθερα την άποψή τους στο διαδίκτυο. Ανησύχησαν επίσης για την ποιότητα
του φαγητού που τους διανέμεται ενώ είναι
κλεισμένοι στα σπίτια τους. Οι ίδιοι που δεν
τους καίγεται καρφί για τον κόσμο στην Ελλάδα και για όσους συνεχίζουν να πεινάνε και να
πεθαίνουν, και μετά τη λήξη των “σωτήριων”
λοκντάουν.
Ο πανικός για την παγκόσμια οικονομία δεν
είναι, όμως, υποκριτικός. Τα κοντέινερ έχουν
γεμίσει το λιμάνι της Σαγκάης, το λιμάνι που
διαχειρίζεται το μεγαλύτερο αριθμό κοντέινερ
σε όλο τον κόσμο, τα φορτηγά δεν φτάνουν
για τη διαχείρισή τους, κι έτσι μια απίστευτη
σειρά από πλοία περιμένει στα ανοιχτά πότε
θα βρεθεί χώρος.
Πριν τα 25 εκατομμύρια κατοίκους της Σαγκάης, σε λοκντάουν είχε βρεθεί πριν μερικές
βδομάδες η Σεντσέν, το 4ο μεγαλύτερο λιμάνι

Ο

πληθωρισμός, το φρενάρισμα
της παγκόσμιας οικονομίας, ο
πόλεμος και τα τεράστια προβλήματα στον τομέα των τροφίμων πυροδοτούν έναν καινούργιο κύκλο
κρίσης σε μια σειρά σημαντικές
χώρες της περιφέρειας. Ενώ στη
Σρι Λάνκα εξελίσσεται ένα κύμα
μαζικών και διαρκών διαδηλώσεων,
το Πακιστάν μπήκε σε επικίνδυνη
τροχιά. Η κυβέρνηση του Ιμράν
Χαν ανατράπηκε μετά από πρόταση μομφής που κατέθεσε η αντιπολίτευση. Επισήμως τα πράγματα
δεν βγήκαν εκτός νομιμότητας.
Όμως, δεν εξελίχθηκε απλά ένα
κοινοβουλευτικό παιχνίδι. Ο Χαν
καταγγέλλει τις ΗΠΑ ότι βρίσκονται
πίσω από την ανατροπή του. Λέει
πως είχε λάβει απειλές μέσω της
αμερικάνικης πρεσβείας, και πως
υφυπουργοί του Μπάιντεν ξεκαθάριζαν σε βουλευτές λίγο πριν από
την πρόταση μομφής πως οι σχέσεις με τις ΗΠΑ θα εξομαλυνθούν
μόνο αν περάσει η μομφή. Αποκα-

Συμφόρηση από κοντέινερ στο λιμάνι της Σαγκάης

σε αριθμό κοντέινερ στον κόσμο, ενώ 50 χιλιόμετρα μακριά, στο Χονγκ Κονγκ η κατάσταση
με τον Covid βγήκε εντελώς εκτός ελέγχου,
κάθε άλλο παρά “Zero-Covid”. Μιλάμε για κομβικά σημεία για τις μεγάλες πολυεθνικές.

Ανησυχητικό
Το πιο ανησυχητικό για τις πολυεθνικές είναι
ότι με τον Covid να απλώνεται από πόλη σε
πόλη και την κυβέρνηση να επιβάλει σκληρά
τοπικά λοκντάουν, μπλοκάρονται εντελώς
ξαφνικά οι εφοδιαστικές τους αλυσίδες. Ούτε
καν ξέρουν σε ποιο σημείο της Κίνας παράγεται ένα υλικό ή ένα εξάρτημα που μέσω μιας
αλληλουχίας προμηθευτών καταλήγει να είναι
απαραίτητο για να συντηρηθεί ένα αεροσκάφος ή για να φτιαχτεί ένας υπολογιστής.
Γι’ αυτό και η κυβέρνηση της Κίνας, ενώ συνεχίζει να μιλάει για “Zero-Covid”, άρχισε να
ανοίγει τα εργοστάσια, αλλά να λειτουργούν

με συνθήκες “φυσαλίδας”. Με άλλα λόγια
υπάρχουν εργοστάσια στα οποία ο κόσμος
δουλεύει και κοιμάται μέσα από τα τέλη Μάρτη για να μην μεταδώσει τον ιό στην κοινότητα. Την ίδια στιγμή κυκλοφορούν βίντεο με
κρατικές υπηρεσίες να φωνάζουν με μεγάφωνα έξω από τα υπνοδωμάτια των ανθρώπων
“Μην κοιμάστε μαζί, μην αγκαλιάζετε και μη
φιλάτε τον σύντροφό σας”. Όσοι βγουν θετικοί και με συμπτώματα πηγαίνουν σηκωτοί σε
κελί απομόνωσης, μιας και η αρχική δέσμευση
ότι θα υπάρχει υποχρεωτική νοσηλεία έφτασε
κι αυτή στο όριό της, τα νοσοκομεία γέμισαν.
Τα μπλόκα στις εθνικές οδούς σταμάτησαν, η
κυβέρνηση δεσμεύτηκε να μην φρακάρει τους
δρόμους, ώστε να πείσει τους φορτηγατζήδες
να επιστρέψουν στη δουλειά.
Το “Zero-Covid” δεν ήταν πιο “υπεύθυνος”
τρόπος αντιμετώπισης της πανδημίας σε σχέση με τις κυβερνήσεις που απλώς ήθελαν να

αφήσουν τον κόσμο να πεθάνει. Και οι δυο λογικές είχαν σαν κριτήριο το πώς δεν θα διαταραχθεί η οικονομία και τα κέρδη των καπιταλιστών. Το “Zero-Covid” στην ακραία του εκδοχή σημαίνει να αφήνεις τους ασθενείς να πεθάνουν απομονωμένοι από την πείνα, για να
μην υπάρχει μετάδοση. Ταυτόχρονα σημαίνει
και αρκετό μαγείρεμα στα στατιστικά στοιχεία.
Είναι εντυπωσιακό ότι σε μια πόλη, όπως η
Σανγκάη ίση με δυόμιση φορές την Ελλάδα
καταγράφονται μόλις 17 θάνατοι. Αλλά με 200
χιλιάδες επίσημα κρούσματα, οι επιστήμονες
λένε πως τα στοιχεία δεν βγαίνουν. Ακόμη και
με 0,5% θνητότητα, οι θάνατοι θα ήταν τουλάχιστον 1000. Παράλληλα, καταγράφονται ήδη
πολλοί περισσότερο θάνατοι, όχι από τον Covid, αλλά γιατί δεν μπορούσαν να πάνε στο νοσοκομείο, γιατί έμειναν σπίτι τους αβοήθητοι,
γιατί τους ξέχασαν οι υπηρεσίες, γιατί έμειναν
χωρίς τα φάρμακά τους.
Όλα αυτά καταγράφηκαν σε πρωτοφανείς
εικόνες αντίστασης, ιδιαίτερα στη Σαγκάη.
Συνθήματα από τα μπαλκόνια και τις ταράτσες, αντίσταση στις Αρχές που επιβάλλουν το
λοκντάουν και μάχη ενάντια στη λογοκρισία.
Για δυο μέρες οι διαμαρτυρόμενοι είχαν καταλάβει τα hashtags που αναφέρονταν στην “Καταπάτηση των δικαιωμάτων στις ΗΠΑ”, αλλα
λέγοντας ΗΠΑ εννοούσαν Κίνα, μιας και το να
μιλήσεις για καταπάτηση στην Κίνα απαγορεύεται. Απαγορεύτηκε επίσης η αναφορά στα
προβλήματα της διανομής λαχανικών που με
τις καθυστερήσεις έφταναν σχεδόν πάντα σάπια. Αλλά ένας κάτοικος της Σαγκάης, θυμήθηκε το ρητό που αποδίδεται στη Μαρία Αντουανέτα και σχολίασε “Δεν πειράζει, μπορούμε πάντα να μιλάμε για το σάπιο παντεσπάνι”.

Πολιτική κρίση στο Πακιστάν
λεί πλέον την αντιπολίτευση και
όσους βουλευτές του τον εγκατέλειψαν “πράκτορες ξένων δυνάμεων” και έχει καλέσει μαζικές διαδηλώσεις στις οποίες κυρίαρχα ήταν
τα αντιαμερικάνικα συνθήματα και
ο κόσμος έκαψε αμερικάνικες σημαίες και ομοιώματα του Μπάιντεν.
Σαν αφορμή παρουσιάζεται η
συμπτωματικά προγραμματισμένη
επίσκεψη του Χαν στη Μόσχα την
ίδια μέρα που ξεκινούσε η επέμβαση στην Ουκρανία. Οι ΗΠΑ του ζήτησαν να την ακυρώσει αλλά αρνήθηκε. Λίγες μέρες μετά, 22 διπλωμάτες, μεταξύ τους και πολλοί της
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαίτησαν
από τον Χαν να καταγγείλει την ρώσικη επέμβαση, με τον Χαν να τους
απαντάει πως “Δεν είμαστε δούλοι
σας”, και να σχολιάζει πως “Δεν είμαι αντιαμερικάνος, αλλά δεν θα

επιτρέψω να γίνουμε χρησιμοποιημένο χαρτομάντιλο σε μια μονομερή σχέση”. Η γειτονική Ινδία επίσης δεν έχει καταγγείλει τη ρώσικη
επέμβαση, ενώ οι σχέσεις της με
τον Πούτιν είναι ακόμη πιο ισχυρές,
όμως κανείς δεν την εκβιάζει με τέτοιο τρόπο. Ο λόγος είναι ότι ο
Μόντι της Ινδίας έχει ρίξει το βάρος του στη συμμαχία με τις ΗΠΑ
ενάντια στην Κίνα, ενώ το Πακιστάν
έχει ενισχύσει τις σχέσεις του με
το Πεκίνο.

Αντιπολίτευση
Ο Χαν επιχείρησε να ξεφύγει από
την πρόταση μομφής, προκηρύσσοντας εκλογές. Αλλά το Ανώτατο
Δικαστήριο του το απαγόρευσε και
έτσι η εξουσία πέρασε στην αντιπολίτευση χωρίς κάλπες. Τα δυο
παραδοσιακά κόμματα του Πακι-

στάν, η Μουσουλμανική Λίγκα και
το Λαϊκό Κόμμα, που, μαζί με το
στρατό, έχουν ρημάξει τη χώρα
από την ίδρυσή της τη δεκαετία
του ‘40, τα βρήκαν και πλέον πρωθυπουργός είναι ο Σεχμπάζ Σαρίφ,
αδερφός του Ναουάζ Σαρίφ, που
υπήρξε τρεις φορές πρωθυπουργός.
Ο Ιμράν Χαν και το κόμμα του, το
PTI, κατάφερε να ανέβει στην εξουσία, σπάζοντας τη μονοκρατορία
των δυο κομμάτων, σαν εναλλακτική δύναμη έξω από το κύκλωμα
της διαφθοράς. Όμως, τα υλικά
του νέου κόμματος ήταν στελέχη
των παλιών κομμάτων που είδαν το
PTI σαν ευκαιρία. Και ο στρατός
στήριξε τον Χαν στις προηγούμενες εκλογές, με τους στρατηγούς
ίσως να βλέπουν τον Χαν σαν πιο
αδύναμο, ώστε να συνεχίσουν να

Νίκος Λούντος

κυβερνάνε και να κατακλέβουν παρασκηνιακά. Όμως, η σχέση του
στρατού με τον Χαν έσπασε την περασμένη χρονιά, όταν ο πρωθυπουργός προσπάθησε για πρώτη
φορά να ορίσει δικό του αρχηγό
στις πανίσχυρες μυστικές υπηρεσίες. Ο Χαν αναγκάστηκε να υποταχθεί τελικά, ενώ βρισκόταν σε
εξέλιξη και η πανικόβλητη αποχώρηση των ΗΠΑ από το γειτονικό
Αφγανιστάν. Τώρα, οι στρατηγοί
στέλνουν μήνυμα στις ΗΠΑ ότι δεν
θα επιτρέψουν να διαταραχθεί η
καλή σχέση 75 χρόνων με την Ουάσιγκτον που τροφοδοτεί με όπλα,
αμείβει πλουσιοπάροχα τον πακιστανικό στρατό και έχει οργανώσει
αλλεπάλληλες χούντες.
Ο Χαν και οι βουλευτές του αποχώρησαν από το κοινοβούλιο μη
αναγνωρίζοντας τη νέα κυβέρνηση
και καλώντας σε νέες κινητοποιήσεις. Ανοίγει η προοπτική της μεγαλύτερης πολιτικής κρίσης στο
Πακιστάν εδώ και δεκαετίες.
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Η Αριστερά

Τ

ο σύνθημα στο 3ο Συνέδριο
του ΣΥΡΙΖΑ ήταν: "Νέα Αρχή,
Πολιτική Αλλαγή, Προοδευτική Κυβέρνηση". Ο Αλέξης Τσίπρας,
από την εναρκτήρια ομιλία του στο
Συνέδριο, φρόντισε να ξεκαθαρίσει
τι σημαίνουν και οι τρεις στόχοι: μετατροπή του ΣΥΡΙΖΑ σε κόμμα της
ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας,
εκλογική νίκη και σχηματισμό "προοδευτικής κυβέρνησης".
Θεωρητικά, το Συνέδριο αποτέλεσε μία θριαμβευτική κυριαρχία του
Τσίπρα και της γραμμής του. Δεν
υπήρχε από καμία οργανωμένη τάση ούτε αμφισβήτηση του ίδιου αλλά, κυρίως, ούτε της πολιτικής κατεύθυνσης.
Τα στελέχη της αριστερής αντιπολίτευσης ("Ομπρέλα"), αφού φρόντιζαν να ξεκινάνε τις τοποθετήσεις
τους με το "ένας είναι ο Πρόεδρος"
και να θυμίζουν τις "ομόφωνα προτεινόμενες πολιτικές θέσεις του Συνεδρίου", έδωσαν μάχη μόνο ενάντια
στις προτεινόμενες οργανωτικές αλλαγές. Ο τρόπος και τα επιχειρήματα με τα οποία δώσανε αυτή τη μάχη ήταν εύκολη λεία για τους Προεδρικούς που τους κατηγορούσαν,
άλλοτε κομψά άλλοτε όχι και τόσο,
για «μάχη καρεκλών που δεν ενδιαφέρει την κοινωνία».
Το ερώτημα αυτών των στελεχών
προς τον Τσίπρα και τους Προεδρικούς ήταν ότι αφού δεν υπάρχει ούτε ηγετική αμφισβήτηση του Τσίπρα
ούτε πολιτική διαφωνία για τα πεπραγμένα και το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ,
γιατί να υπάρχει «διχασμός στο οργανωτικό»; Γιατί να μην εκλέξει το
Συνέδριο τον (μοναδικό υποψήφιο)
Πρόεδρο και την ΚΕ, όπως έγινε και
στα προηγούμενα Συνέδρια, αντί να
γίνει η εκλογή απ' ευθείας από τα
μέλη τον Μάιο; Το ερώτημα μπορεί
και να αντιστραφεί. Γιατί ο Τσίπρας,
από τη στιγμή που είναι παντοδύναμος στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, διαλέγει μία ευθεία σύγκρουση με την
αντιπολίτευση, διακινδυνεύοντας να
τσαλακώσει την εικόνα "ενότητας
και νίκης" του Συνεδρίου, παραμονή
των εκλογών;
Η απάντηση είναι ότι το οργανωτικό είναι άρρηκτα δεμένο με τον πολιτικό και στρατηγικό χαρακτήρα
ενός κόμματος. Η δεξιά στροφή που
είχε ξεκινήσει ο ΣΥΡΙΖΑ απαιτεί και
την ανάλογη οργανωτική στροφή.
Η "σύγχρονη ευρωπαϊκή" σοσιαλδημοκρατία έχει ξεμπλέξει, από καιρό, με τα οργανωμένα μέλη, τις οργανώσεις βάσης και όργανα που
εκλέγονται από και λογοδοτούν στα
οργανωμένα μέλη. Για την “σύγχρονη” σοσιαλδημοκρατία, το κόμμα είναι "κλειστοί μηχανισμοί αποκομμένοι από την κοινωνία" και αυτό που
χρειάζεται είναι μία "χαρισματική
ηγεσία" που θα έχει το ελεύθερο να
παίρνει αποφάσεις και ο κόσμος θα
"κρίνει" αυτές τις αποφάσεις με την
ψήφο του στις εκλογές.
Αυτή τη διαδικασία θέλει να ολο-

Ο Τσίπρας θα βρει μπροστά του
την οργισμένη εργατική τάξη
που της γυρίζει την πλάτη
κληρώσει ο ΣΥΡΙΖΑ με την νέα οργανωτική δομή που ψήφισε, με πλειοψηφία 75%, στο Συνέδριο του.

Αντίφαση
Ο ΣΥΡΙΖΑ δημιουργήθηκε, με κορμό την πάλαι πότε ευρωκομουνιστική αριστερά, σαν ένα αριστερό ρεφορμιστικό κόμμα. Και, σαν τέτοιο,
κουβαλούσε πάντα την αντίφαση
της αστικής πολιτικής και της οργανωμένης αριστερής βάσης. Αυτή η
αντίφαση υπήρχε και όταν ήταν στο
3% και όταν ήταν στο 32% στις κάλπες. Όλες οι «κωλοτούμπες» της
ηγεσίας, και στη περίοδο της διακυβέρνησης και στη περίοδο της αντιπολίτευσης, έπρεπε να «λογοδοτήσουν» σ' αυτή την οργανωμένη βάση. Ακόμα και όταν τα οργανωμένα
μέλη ήταν δυσανάλογα λίγα, σε σχέση με την εκλογική επιρροή του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και αν οι τοπικές οργανώσεις φυτοζωούσαν, ακόμα και
όταν δημιουργήθηκαν, διορισμένα
από την ηγεσία, ενδιάμεσα καθοδηγητικά όργανα, το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ
ήταν πάντα ένα βαρίδι για τους ελιγμούς του «χαρισματικού ηγέτη» Τσίπρα και της ηγεσίας του.
Ο Τσίπρας και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ θέλει, και πέτυχε στο Συνέδριο,
να έχει τα «χέρια ελεύθερα» και για
το είδος της αντιπολίτευσης απέναντι στη κυβέρνηση Μητσοτάκη και για

τα σενάρια συνεργασίας της μελλοντικής "προοδευτικής κυβέρνησης" και για την πολιτική που αυτή
θα ακολουθήσει.
Το ερώτημα είναι αν αυτή η νίκη
του Τσίπρα θα δουλέψει. Η απάντηση είναι ένα ξεκάθαρο όχι. Το Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα «φιλί
ζωής» στη κυβέρνηση της ΝΔ που
βρίσκεται με την «πλάτη στο τοίχο»
εξαιτίας της οργής και των αγώνων
που δίνει ο κόσμος από τη πρώτη
στιγμή.
Η εργατική τάξη παλεύει για να
πέσει η κυβέρνηση του θανάτου, της
φτώχειας, του πολέμου, του ρατσισμού, του σεξισμού, της περιβαλλοντικής καταστροφής, αλλά ο Τσίπρας κάνει πως δεν βλέπει αυτούς
τους αγώνες και τα αιτήματα που
έχουν διαμορφώσει. Λίγες μέρες
πριν το Συνέδριο υπήρχε η εμβληματική πανεργατική απεργία της 6ης
Απρίλη αλλά ο Τσίπρας δεν βρήκε
να πει μία λέξη γι’ αυτή την απεργία
και στις δύο ομιλίες του.
Για τον ΣΥΡΙΖΑ, η «πολιτική αλλαγή» δεν θα έρθει από τους αγώνες
του κόσμου στους χώρους δουλειάς,
στις σχολές, στις γειτονιές, στο δρόμο, αλλά με τη ψήφο στο ΣΥΡΙΖΑ αυτού του κόσμου «στην κάλπη της
απλής αναλογικής, όποτε και αν ο
Μητσοτάκης αποφασίσει να τη στήσει», υλοποιώντας ένα «ρεαλιστικό»

πρόγραμμα με «5+1 σημεία για να
ανασάνει η κοινωνία και ο λαός».
Εγκαταλείπει και αυτό το αίτημα
για άμεσες εκλογές, συναινώντας
στη γραμμή των εγχώριων και ευρωπαϊκών επιτελείων ότι τώρα δεν είναι
ώρα για πρόωρες εκλογές, δίνει
χρήσιμο πολιτικό χρόνο στον Μητσοτάκη για να προσπαθήσει να
ανασυγκροτηθεί και να πάρει πρωτοβουλίες και, κυρίως, απομακρύνεται από το πιο δυναμικό κομμάτι της
κοινωνίας, την εργατική τάξη.

Αυταπάτη
Η αντίληψη ότι ο κόσμος της δουλειάς, όταν με το καλό έρθει η ώρα
των εκλογών, θα χρησιμοποιήσει το
ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, έστω και
με μισή καρδιά έστω και με χαμηλές
προσδοκίες, ως το μόνο «ρεαλιστικό» τρόπο για να ξεφορτωθεί τη ΝΔ
είναι εκτός από κοινοβουλευτικό
κρετινισμό και μεγάλη αυταπάτη.
Μπορούν να ρωτήσουν τον Γιωργάκη Παπανδρέου πως έχασε τις εκλογές το 2007.
Τα περίφημα «5+1 σημεία», ακόμα και αν υλοποιηθούν και δεν
έχουν την τύχη του «Προγράμματος
της Θεσσαλονίκης», είναι και «ψίχουλα» και δεν αγγίζουν τη ρίζα του
προβλήματος που είναι τα «όρια της
οικονομίας», η κερδοφορία του κεφαλαίου.

Σε μία περίοδο στασιμοπληθωρισμού, σαν τη σημερινή, αυτά τα
όρια είναι και πολύ στενά. Γι' αυτό,
π.χ., κουβέντα για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς παρά μόνο
δέσμευση για τον κατώτατο μισθό
στα 800 ευρώ, που δεν αρκεί ούτε
για το νοίκι και το ρεύμα. Κουβέντα
για κρατικοποίηση των εταιριών
ενέργειας και έξοδο από το χρηματιστήριο ενέργειας παρά μόνο μία αόριστη και ασαφή δέσμευση για "αποκατάσταση του Δ στη ΔΕΗ".
Δεν είναι μόνο τα διαπιστευτήρια
στην οικονομική πολιτική. Είναι και
τα διαπιστευτήρια σε ΝΑΤΟ και ΕΕ.
Η στήριξη στη γραμμή της Δύσης
για τον πόλεμο στην Ουκρανία δεν
ήταν μόνο λόγια. Η ίδια η παρουσία
και η ομιλία του Ζάεφ στο Συνέδριο
είναι η υπενθύμιση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
ήταν αυτός που "τακτοποίησε" τις
"εκκρεμότητες" στα Δυτικά Βαλκάνια
για να μπορεί η ΕΕ και το ΝΑΤΟ να
βάλουν πόδι στη περιοχή. Τέτοιες
"τακτοποιήσεις", που αποκτούν τεράστια σημασία για το στρατόπεδο
της Δύσης στη περίοδο του πολέμου στην Ουκρανία, είναι απαραίτητες στις "εκκρεμότητες" του ελληνοτουρκικού ανταγωνισμού που υπάρχουν στο Αιγαίο και στην Ανατολική
Μεσόγειο.
Οι πολιτικές συνεργασίες απαιτούν και «θυσίες». Οι σχέσεις με το
ΚΙΝΑΛ είναι πολύ σημαντικές για να
«χαλάσουν» από την τοποθέτηση
της Άννας Πήλιου για τις σχέσεις
του ΚΙΝΑΛ με την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα.
Η «νέα αρχή» του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει
ανάγκη τα «δικά του» ΜΜΕ. Αμέσως
μετά το Συνέδριο, ο Νίκος Ξυδάκης
καρατομήθηκε από διευθυντής στο
ρ/σ «στο Κόκκινο» επειδή διαφώνησε με τις αναδιαρθρώσεις και το
νέο σχέδιο για τα κομματικά ΜΜΕ
που προβλέπει μείωση του προϋπολογισμού και απολύσεις εργαζομένων.
Υπήρχαν και «παραφωνίες» στο
Συνέδριο. Αρκετοί σύνεδροι που μίλησαν κάνανε σωστή κριτική και στη
πολιτική και στο νέο οργανωτικό του
ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν χιλιάδες τέτοια
μέλη. Μέλη που, σε κόντρα με τη
γραμμή και την ηγεσία τους, παλεύουμε μαζί σε πολλά μέτωπα. Ήρθε η ώρα, όμως, να κάνουν και αυτοί
τη δικιά τους στροφή αλλά στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που
κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Από την ηττημένη
γραμμή της διαχείρισης αυτού του
βάρβαρου συστήματος, στη νικηφόρα γραμμή της εργατικής επανάστασης και του σοσιαλισμού. Γιατί το δίλημμα "σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα" δεν είναι σύνθημα, είναι επιλογή
πολιτικής στρατηγικής και αντίστοιχης στράτευσης. Και είναι μια επιλογή που δίνει προοπτική στην οργισμένη εργατική τάξη, αυτήν που ο
Τσίπρας υποτιμάει.

Γιώργος Ράγκος

σελ. 16 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1519, 27 Απρίλη 2022

Δραστηριότητες

Μαρξιστικά Φόρουμ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/4 βιβλιοπωλείο ΜετεωρίΚΥΨΕΛΗ

της, Φωκιώνος Νέγρη 68, 7.30μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ: Πόλεμος – κρίση και επαναστατική οργάνωση
Ομιλητής: Νίκος Αλεξανδράτος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 4/5 βιβλιοπωλείο Μετεωρίτης,
Φωκιώνος Νέγρη 68, 7.30μμ
Μάης του ‘68
Ομιλητής: Πάνος Γιαννακάκης

• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/4
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

καφέ Μύρτιλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ: Πόλεμος – κρίση και επαναστατική οργάνωση
Ομιλήτρια: Πελαγία Κατέλη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 4/5
καφέ Μύρτιλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ 7μμ
Η επανάσταση των Γαρυφάλλων
Ομιλητής: Χρήστος Μάραντος

• ΠΕΜΠΤΗ 28/4 καφέ Κουτσό 7.30μμ
ΓΚΥΖΗ

Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ: Πόλεμος – κρίση και επαναστατική οργάνωση
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας
• ΠΕΜΠΤΗ 5/5 καφέ Κουτσό 7.30μμ
Μπολσεβίκοι και Ισλάμ
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/5
στην Αυλή των Πετραλώνων 6.30μμ
Τα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης
ΠΑΤΗΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/5
καφέ Isak, πάρκο Ιακωβάτων 7.30μμ
Ο ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός μετά την
ακύρωση του Eastmed
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΠΕΜΠΤΗ 5/5 γραφεία δημοτικού σχήματος,
Θησέως 156, 4ος ορ. 7μμ
Τα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ - ΚΟΥΚΑΚΙ

ΠΕΜΠΤΗ 5/5
στου Βασίλη, πλ. Δουργουτίου 8μμ
Τα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ

ΠΕΜΠΤΗ 5/5 Περιβολάκι 7.30μμ
Τα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/5 ΚΑΠΗ παλιάς πόλης 7.30μμ
Πάλη ενάντια στην τρανσφοβία
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/4
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

πλ. Φελέκη, Ελευθερούπολη 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ: Πόλεμος – κρίση και επαναστατική οργάνωση
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 4/5 πλ. Φελέκη, Ελευθερούπολη 7μμ
Μπολσεβίκοι και Ισλάμ
Ομιλητής: Τζίμης Κυριαζόπουλος

• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/4 δημαρχείο (ισόγειο) 8μμ

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

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/4 δημαρχείο 7μμ
Τα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών
Ομιλήτρια: Πέγκυ Γαλάκου
ΝΙΚΑΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/4
πολυχώρος Μάνος Λοΐζος 7μμ
Τα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών
Ομιλητής: Γιώργος Σύρος

• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/4 φούρνος Leo Kon,
ΙΛΙΟΝ

Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ: Πόλεμος – κρίση και επαναστατική οργάνωση
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 4/5 δημαρχείο (ισόγειο) 8μμ
Μπολσεβίκοι και Ισλάμ
Ομιλητής: Λουκιανός Βρανάς
ΜΑΡΟΥΣΙ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ: Πόλεμος – κρίση και επαναστατική οργάνωση
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/4 πλ. Ηρώων 7.30μμ
Μπολσεβίκοι και Ισλάμ
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ: Πόλεμος – κρίση και επαναστατική οργάνωση
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 4/5 καφέ Ακρόλιθος 7.30μμ
Στην ίδια μας τη χώρα είναι ο εχθρός
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος

ΧΑΛΑΝΔΡΙ – ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ –
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΙΓΑΛΕΩ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/4 πλ. Ηρώων 7.30μμ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/5
δημαρχείο Αγ.Παρασκευής 7μμ
Μπολσεβίκοι και Ισλάμ
Ομιλητής: Παναγιώτης Καραμπάσης

• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/4 καφέ Ακρόλιθος 7.30μμ

ΠΕΜΠΤΗ 28/4 Μέρες Ραδιοφώνου 8μμ
Η πάλη ενάντια στην τρανσφοβία
Ομιλήτρια: Μαρία Αμπελιώτη
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/5
στέκι Αριστερής Κίνησης 7μμ
Τα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών
Ομιλητής: Κώστας Πολύδωρος

ΠΕΜΠΤΗ 5/5
καφενείο Σαρδανάπαλος 7.30μμ
Τα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών
Ομιλητής: Πάνος Γαραντζιώτης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 5/5 καφέ Χόβολη 7μμ
Πάλη ενάντια στην τρανσφοβία
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Φρυδά
ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 5/5
καφέ πλατείας Σουρμένων 7.30μμ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/4 Πυρσινέλλα 1, 4ος ορ. 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ: Πόλεμος – κρίση και επαναστατική οργάνωση
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλου
ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 28/4 καφέ Νέον,
Τριών Ναυάρχων και Μαίζονος 6.30μμ

ρα στην Ανατολική Ευρώπη και την Κίνα.

γή και την διανομή σύμφωνα με τις ανθρώπινες ανάγκες.

Ενάντια στον ρατσισμό,
τον ιμπεριαλισμό και την καταπίεση

Tον διεθνισμό

Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε προσπάθεια που έχει στόχο την διαίρεση της εργατικής τάξης. Είμαστε αντίθετοι σε μια Ελλάδα
– φρούριο, κομμάτι μιας Ε.Ε – φρούριο, που
καταδικάζει πρόσφυγες και μετανάστες να
πεθαίνουν στα σύνορά της και να αντιμετωπίζουν ρατσιστικές διακρίσεις αν καταφέρουν να τα περάσουν.
Υποστηρίζουμε το δικαίωμα όλων των ανθρώπων, ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή και
φύλο καθώς και όλους τους καταπιεσμένους
να οργανώνουν την αντίστασή τους. Υποστηρίζουμε όλα τα αυθεντικά εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα.
Παλεύουμε για την πραγματική κοινωνική,
πολιτική και οικονομική ισότητα των γυναικών και για το τέλος όλων των διακρίσεων

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

ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ

ΠΕΜΠΤΗ 5/5 ΚΑΠΗ παλιάς πόλης 7.30
Πάλη ενάντια στην τρανσφοβία
Ομιλήτρια: Άννα Μαράκη

Εξορμήσεις
TΕΤΑΡΤΗ 27/4
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/4
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Πλ. Μερκούρη 6.30μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Πλ. Ελευθερίας 6.30μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 7μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου και Βεΐκου 7μμ
Ν. ΣΜΥΡΝΗ Πλατεία ΑΒ 7μμ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
ΑΒ Πλατεία Εθν. Αντίστασης 6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 30/4

Θεσσαλονίκη
• ΠΕΜΠΤΗ 28/4 καφέ Ποέτα 8μμ
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

πλ. Αγ.Αναργύρων 7.30μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ: Πόλεμος – κρίση και επαναστατική οργάνωση
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 4/5 φούρνος Leo Kon,
πλ. Αγ.Αναργύρων 7.30μμ
Μπολσεβίκοι και Ισλάμ
Ομιλητής: Γιάννης Κούβαρης

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

Παλεύουμεγια

Τα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών
Ομιλητής: Γιάννης Αγγελόπουλος

ΘΗΣΕΙΟ

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/5 καφέ Blue Bear 7.30μμ
Εργατική Πρωτομαγιά
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

Μπολσεβίκοι και Ισλάμ
Ομιλήτρια: Βάσια Τσώνη

Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ: Πόλεμος – κρίση και επαναστατική οργάνωση
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου
• ΠΕΜΠΤΗ 5/5 καφέ Ποέτα 8μμ
Μπολσεβίκοι και Ισλάμ
Ομιλητής: Χρήστος Μάντζαρης

• ΠΕΜΠΤΗ 28/4 καφέ Cowboy 6μμ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ: Πόλεμος – κρίση και επαναστατική οργάνωση
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου
• ΠΕΜΠΤΗ 5/5 καφέ Cowboy 6μμ
Μπολσεβίκοι και Ισλάμ
Ομιλητής: Μανώλης Μανουσαρίδης

• ΠΕΜΠΤΗ 28/4 καφέ Κονάκι 7.30μμ
ΤΟΥΜΠΑ

Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ: Πόλεμος – κρίση και επαναστατική οργάνωση
Ομιλήτρια: Χρύσα Καλογεράκη
• ΠΕΜΠΤΗ 5/5 καφέ Κονάκι 7.30μμ
Μπολσεβίκοι και Ισλάμ
Ομιλητής: Νίκος Κοκκίνης

• ΠΕΜΠΤΗ 28/4 καφέ Ζωή 7.30μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ: Πόλεμος – κρίση και επαναστατική οργάνωση
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου
• ΠΕΜΠΤΗ 5/5 καφέ Ζωή 7.30μμ
Πάλη ενάντια στην τρανσφοβία
Ομιλήτρια: Εύη Ευσταθοπούλου

• ΠΕΜΠΤΗ 28/4 καφέ Baraka 9μμ
ΚΑΜΑΡΑ

Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ: Πόλεμος – κρίση και επαναστατική οργάνωση
Ομιλήτρια: Ιωάννα Κατλαμούση
• ΠΕΜΠΤΗ 5/5 καφέ Baraka 9μμ
Μπολσεβίκοι και Ισλάμ
Ομιλητής: Λεωνίδας Μαρουλάσοβ

ενάντια στους ομοφυλόφιλους, γυναίκες και
άντρες.
Παλεύουμε ενάντια σε ένα σύστημα που καταστρέφει 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 πλούτο, τα ΜΜΕ, τα δικαστήρια και τον στρατό.
Για να συγκρουστεί μ’ αυτή την δύναμη, η
εργατική τάξη χρειάζεται να είναι κι αυτή οργανωμένη. Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα,
έχει σαν στόχο να φέρει τους ακτιβιστές του
κινήματος μαζί με την εργατική τάξη. Το επαναστατικό κόμμα είναι αναγκαίο για να δυναμώσει το κίνημα, να οργανώσει τον κόσμο
μέσα σ’ αυτό και να βοηθήσει να αναπτυχθούν εκείνες οι ιδέες και εκείνες οι στρατηγικές που θα μπορέσουν ν’ ανατρέψουν συνολικά τον καπιταλισμό.

ΚΥΨΕΛΗ
Φωκίωνος Νέγρη Γερμανός 11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 12μ
ΠΑΤΗΣΙΑ Σκλαβενίτης Πατησίων 12μ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 12μ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου 12μ
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ HΣΑΠ 12μ
ΘΗΣΕΙΟ Σταθμός ΗΣΑΠ 12μ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Ματζαγριωτάκη και Θησέως 12μ
Νέος Κόσμος Λαϊκή 12.30μμ
Κ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΗΣΑΠ Σκλαβενίτης 12μ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 11.30πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Πλ. Βαρνάβα 12μ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 11.30πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Δημοτική Αγορά 12μ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Μουσείο ΕΑΜ Πεζόδρομος 12μ
ΙΛΙΟΝ
Βιολογική Λαϊκή Πάρκο Τρίτση 12μ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 12μ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
Τζάντε Πετρουπόλεως 12μ
Ν. ΙΩΝΙΑ Λεωφ. Ηρακλείου
Οργανισμός Νεότητας 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 12μ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Πλατεία Εβερεστ 12μ
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 12.00
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Πλατεία Δούρου 2μμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος με Καραΐσκου 12μ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Πλ Λαού 2μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΕΝΤΡΟ Αγαλμα Λαμπράκη 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
Λαϊκή Ξηροκρήνης 11πμ
ΤΟΥΜΠΑ
Πλατεία Αγίου Θεράποντα 11πμ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Πεζόδρομος 7μμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Μινώος 11πμ
ΞΑΝΘΗ Πλατεία 11πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 1.30μμ
ΒΟΛΟΣ Πλατεία Αγ. Νικολάου
11.30πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 12μ
ΠΑΤΡΑ Πλ Γεωργίου 11.30πμ
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Ιστορία

Τ

ον Μάη του 1919 ο ελληνικός στρατός
αποβιβάστηκε στη Σμύρνη. Η Μεγάλη
Ιδέα του εθνικισμού έμοιαζε να παίρνει
σάρκα και οστά. Όμως, για όλο τον κόσμο το
έτος 1919 σημαδευόταν από τις πληγές του
Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου που μόλις είχε
τελειώσει και από το επαναστατικό κύμα που
είχε πυροδοτήσει ο Κόκκινος Οκτώβρης του
1917 στη Ρωσία. Στην Ελλάδα είναι η χρονιά
των απεργιών, η χρονιά που το ΣΕΚΕ αρχίζει
να ρίχνεται στην αντιπολεμική δράση.
Και είναι η χρονιά που ένας νεαρός εκπαιδευτικός, φιλόλογος, φτάνει με υποτροφία
στο Παρίσι. Το όνομά του ήταν Κώστας Βάρναλης. Ήταν ήδη γνωστός ποιητής και δημοτικιστής που τα πρώτα του ποιήματα είχε επαινέσει και ο Κ. Παλαμάς. Πολιτικά, ήταν αντιβενιζελικός δηλαδή πιο κοντά στην παράταξη
των μοναρχικών. Ήταν επίσης εθνικιστής.
Εκείνη τη χρονιά δημοσιεύει το Άσμα Πρώτο:
Προσκυνητής, με στίχους όπως «Ελλάδα, Στόμα όλου του κόσμου… όλης της Γης αφάλι».
Κι όμως εκείνη τη χρονιά, αμέσως μετά τον
Προσκυνητή, ο Βάρναλης αρχίζει να δουλεύει
το Φως που Καίει, που θα δημοσιεύσει τελικά
το 1922 σε ένα περιοδικό της Αλεξάνδρειας με
το ψευδώνυμο Δήμος Τανάλιας. Το «άσμα
πρώτο» δεν είχε συνέχεια. Γιατί το Φως που
Καίει είναι ένα επαναστατικό ποίημα που σηματοδοτεί τη μεγάλη μεταστροφή του Βάρναλη προς το μαρξισμό, το εργατικό κίνημα και
την επανάσταση.
Ο «προσκυνητής» είχε δώσει τη θέση του
στον «Οδηγητή» -το πιο γνωστό μέρος του
ποιήματος- ο οποίος: «Οθε περνά, γκρεμίζει
κάτου σαν το βοριά, σαν το νοτιά όλα τα φονικά ρηγάτα θεμελιωμένα στην ψεφτιά/ Κ’ ένα
στηλώνει κι ανασταίνει τό να βασίλειο της
Δουλειάς, (Ειρήνη! Ειρήνη!)/ το βασίλειο της
Πανανθρώπινης Φιλιάς».
Κι ο Οδηγητής δεν είναι ένας Μεσσίας, ένας
σωτήρας που θα σώσει τις άβουλες μάζες από
τα βάσανά τους: «Ένας δεν είμαι, μα χιλιάδες!/ Όχι μονάχα οι ζωντανοί - κ' οι πεθαμένοι
μ' ακλουθάνε /σε μια αράδα σκοτεινή».
Το “Φως που καίει” σόκαρε και ενόχλησε.
Δεν είναι παράξενο, γιατί οι συμβολισμοί του
ήταν υπολογισμένοι για να προκαλέσουν, πρόκειται για ένα οργισμένο ποίημα. Στην αλληλογραφία του εξηγεί πως «το Α' Μέρος είναι
ένας διάλογος μεταξύ Προμηθέα, Χριστού και
Μώμου, δηλαδή μεταξύ του απολύτου θεωρητικού πνεύματος, του μυστικισμού και του ρεαλιστικού». Ο Μώμος ήταν ένας πολύ λίγο γνωστός θεός της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας,
που εκδιώχτηκε από τον Όλυμπο γιατί αμφισβήτησε τον Δία και έγινε ο θεός της σαρκαστικής κοροϊδίας. Και συνεχίζει: «στο Γ' Μέρος
η Πόρνη είναι η Πατρίδα, Θρησκεία, ο Πόλεμος, η αστική Τέχνη, και Λαός είναι η επαναστατική συνείδηση, ο ανθρωπισμός και η αλληλεγγύη».
Όπως θα έγραφε αργότερα ο ίδιος ο Βάρναλης για Το Φως που Καίει: «ήτανε για την
Ελλάδα η πρώτη επαναστατική κραυγή ενάντια στο έγκλημα του παγκόσμιου μακελιού…τα
αντιπολεμικά μανιφέστα και έργα ξεπετιούντανε πύρινα από τις ουδέτερες χώρες…όπου είχανε καταφύγει όλοι οι ειρηνιστές, οι ανθρωπιστές (ουτοπιστές) μα και μαζί μ’ αυτούς και
κοινωνικοί επαναστάτες απ’ όλα τα εμπόλεμα
κράτη. Μερικοί απ’ αυτούς ήτανε κορυφαίοι
της παγκόσμιας Σκέψης και Δράσης, όπως ο
Ρομαίν Ρολάν και ο Λένιν».
Το Φως που Καίει κόστισε στον Βάρναλη

ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ

Το φως που καίει
διώξεις. Σώζεται μάλιστα ένα αντίτυπο της
πρώτης έκδοσης, πάνω στο οποίο ένας ρουφιάνος έκανε σημειώσεις και τις έστειλε στον
πρωθυπουργό Μιχαλακόπουλο για να ασκηθεί
δίωξη στον Βάρναλη ή τουλάχιστον να χάσει
τη δουλειά του σαν εκπαιδευτικός. Ο ρουφιάνος έγραφε: “Βάρναλης, καθηγητής εις την
Παιδαγωγικήν Ακαδημίαν, δηλαδή την αυθαίρετον Σχολήν του Γληνού. Εάν επιθυμείτε και
έχετε καιρόν αναγνώσατέ το όλον, αλλά πάντως αναγνώσατε τας σελίδας 40 (τελευταίον
στίχον) 53 όπου υβρίζει την Παναγίαν, τέλος
δε από της σελίδος 61 μέχρι τέλους.
Το κτήνος αυτό είναι Βουλγαρικόν. Είναι και
κωφόν. Εν τούτοις, επειδή είναι μαλλιαρόν, εν
γνώσει των πίστεών του, το απέστειλαν δις ή
τρις υπότροφον!”.

«Μαλλιαροί»
Αυτές οι τελευταίες φράσεις είναι αποκαλυπτικές για τις «αιώνιες αξίες» της εθνικοφροσύνης. «Μαλλιαρούς» αποκαλούσαν τους δημοτικιστές, ένα σημερινό συνώνυμο στο λεξιλόγιο της ακροδεξιάς είναι το «άπλυτοι». Ο
ρατσισμός ενάντια στα ΑμΕΑ είναι μια άλλη
σταθερά, ο Βάρναλης ήταν βαρήκοος. Επίσης
είχε γεννηθεί στο Μπουργκάς, τον Πύργο της
Ανατολικής Ρωμυλίας όπως ονομαζόταν τότε
αυτή η περιοχή της σημερινής Βουλγαρίας.
Αυτό τον έκανε «κτήνος Βουλγαρικόν» και ας

έριχνε ποταμούς δακρύων η εθνικιστική προπαγάνδα για τους «υπόδουλους αδελφούς
μας».
Η απεργία στο Πασαλιμάνι τον Αύγουστο
του 1923 με τους 11 νεκρούς εργάτες, όπως
και το κίνημα των Παλαιών Πολεμιστών, θα δέσουν ακόμη περισσότερο τον Βάρναλη με την
πάλη για την επαναστατική ανατροπή του καπιταλισμού.
Το 1927 δημοσιεύει ακόμα ένα ποίημα το
Σκλάβοι Πολιορκημένοι. Ο τίτλος είναι ευθεία
αναφορά στο αριστούργημα του Δ. Σολωμού
Ελεύθεροι Πολιορκημένοι. Κι όπως γράφει ο
Βάρναλης:
«Θέμα των Ελεύθερων Πολιορκημένων είναι
η τελευταία περίοδος της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγιού και η ηρωική έξοδος
της φρουράς και του λαού. Και σκοπός το δόξασμα, η αποθέωση του θανάτου για την πατρίδα, για την ελευθερία, για το χρέος. Θέμα
(ιστορικό εννοώ), δεν έχουνε οι Σκλάβοι Πολιορκημένοι. Έχουνε σκοπό το κήρυγμα της
κοινωνικής επανάστασης. Και καταλήγουνε
στην ιστορική και ηθική δικαίωση αυτής της
επανάστασης μετά το ξετίναγμα, που κάνουνε
όλων εκείνων των θεμελιακών, των «υψηλών»
αξιών του αστικού καθεστώτος, που είναι όλες
αξίες νεκρές, άγονες, ψεύτικες. …
Αν υπάρχουνε εξωτερικές ομοιότητες και
αναλογίες ανάμεσα στο φημισμένο σολωμικό
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ποίημα και στο β μέρος των Σκλάβων Πολιορκημένων, που έχει τον τίτλο Πόλεμος, τούτο
γίνεται επίτηδες: από τη λεγόμενη «ηδονή του
κινδύνου», του κινδύνου να σταθώ δίπλα στο
μεγαλύτερον Έλληνα τεχνίτη του στίχου με
όλα τα δυνατά μου. Μα προπαντός για να φανεί καλύτερα πως η ματεριαλιστική ερμηνεία
της ιστορίας είναι αληθινότερη από την ιδεαλιστική».
Το 1932 μαζί με άλλους διανοούμενος ο
Βάρναλης υπογράφει ένα κείμενο ενάντια
στον επερχόμενο πόλεμο γράφοντας «ο καινούριος πόλεμος που ετοιμάζεται πρέπει να
σημάνει τη θανατική καταδίκη του καπιταλισμού. Πρέπει να γίνει ο τάφος του», ενώ το
1933 με την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία,
παίρνει μέρος στην Αντιχιτλερική Επιτροπή
Βοήθειας στα Θύματα του Ναζισμού. Ο Βάρναλης θα παραμείνει στη διαρκή στράτευσή
του με φυλακές και εξορίες. Το 1935 για παράδειγμα, το καθεστώς του στρατηγού Κονδύλη τον εξόρισε στον Αη-Στράτη.
Ο Βάρναλης έγραφε δεκαετίες αργότερα
στα Φιλολογικά Απομνημονεύματά του για τα
παιδικά και εφηβικά του χρόνια: «Το Ξύλο, η
Καθαρεύουσα και η Μεγάλη Ιδέα μας είχανε
κάνει το μυαλό κουρκούτι. Όταν εύρισκα
Τουρκόπουλο, Βουλγαράκι ή Εβραιάκι του χεριού μου, το έπιανα και το έδερνα για να εκδικηθώ τα όσα κακά μας είχανε κάμει».
Όμως, οι άνθρωποι αλλάζουν και μάλιστα
απότομα σε στιγμές που η «κανονικότητα» του
καπιταλισμού ραγίζει και μπαίνει σε κρίση. Αυτό συνέβη και με τον Βάρναλη αλλά όχι μόνο
με αυτόν. Χιλιάδες «ανώνυμοι» εργάτες και εργάτριες έκαναν το ίδιο «άλμα» την ίδια περίοδο, ξεσηκώνονται ενάντια στον πόλεμο, κάνουν απεργίες, στήνουν συνδικάτα, οργανώνονται στο επαναστατικό κόμμα.
Το Φως που Καίει έγινε το ποίημα αυτού του
κόσμου. Γι’ αυτό αξίζει να το θυμηθούμε και
να το διαβάσουμε σήμερα. Και να θυμηθούμε
το αντιπολεμικό και επαναστατικό μήνυμά του
από ένα άλλο ποίημα την Καμπάνα (Σκλάβοι
Πολιορκημένοι):
«Κι όπου σε σφάζουνε δεμένον πίσου, να
βρόνταα άξαφνα σεισμός αβύσσου, χίλια
αστροπέλεκα: ‘Δεν είναι μπρος, ειν’ από πίσω
σου χρόνια ο οχτρός!’»

Λέανδρος Μπόλαρης
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Στις Σχολές
Μαυρίζουμε τη ΔΑΠ –
Χτίζουμε κίνημα ανατροπής

Ο

ι φετινές φοιτητικές εκλογές γίνονται μέσα σε συνθήκες πολέμου, οικονομικής και πολιτικής
κρίσης, συνέχισης της πανδημίας αλλά
και θυελλώδους αντίστασης από την
πλευρά της εργατικής τάξης, της νεολαίας, των φτωχών και των καταπιεσμένων με πιο πρόσφατο παράδειγμα εδώ
την μαζική πανεργατική απεργία στις 6
Απρίλη.
Η κυβέρνηση της ΝΔ πρωτοστατεί
στην κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία την ίδια στιγμή που ο απλός κόσμος σε ανατολή και δύση πληρώνει
ήδη τις συνέπειες του πολέμου και των
κυρώσεων, με τεράστιες αυξήσεις στις
τιμές του ρεύματος, των τροφίμων και
άλλων βασικών αγαθών. Παρουσιάζει
τον εαυτό της ως μέλος ενός συνασπισμού “σωτήρων της ειρήνης και της
δημοκρατίας”, ενώ στην πραγματικότητα το ΝΑΤΟ και η ΕΕ ευθύνονται γι’ αυτόν τον πόλεμο εξίσου με τη Ρωσία. Δίνει δεκάδες δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς και για να κάνει τη βάση της
Αλεξανδρούπολης κομβικό ορμητήριο
του ΝΑΤΟ και ταυτόχρονα, πετσοκόβει
μισθούς και συντάξεις που με την άνοδο του πληθωρισμού βλέπουν το πραγματικό τους αντίκρυσμα να κατακρημνίζεται και από την άλλη διαλύει τα δημόσια νοσοκομεία, τις δημόσιες υπηρεσίες τα σχολεία και τις σχολές.
Ο Μητσοτάκης προσπαθεί να παρουσιάσει την οικονομική κρίση σαν αποτέλεσμα του πολέμου. Η πραγματικότητα
είναι πως ο πόλεμος ήρθε να οξύνει μια
κρίση που είχε αρχίσει από πριν. Μπορεί
τα ΜΜΕ να τον παρουσίαζαν ως Μωυσή, αλλά μέσα σε τρία χρόνια για την
εργατική τάξη και τη νεολαία έγινε Ηρώδης. Οι νεκροί από την πανδημία έφτασαν τους 28.600 ανεβάζοντας την Ελλάδα στη θλιβερή 23η θέση της παγκόσμιας κατάταξης νεκρών ανά εκατομμύριο πληθυσμού, ενώ 4.700 υγειονομικοί
παραμένουν σε αναστολή εργασίας με
εντολή Πλεύρη. Ο Χατζηδάκης μετά τα
αντεργατικά και αντισυνδικαλιστικά του
νομοσχέδια προωθεί τώρα τη διάλυση
του ΟΑΕΔ με καταστροφικές συνέπειες
για χιλιάδες άνεργους και άνεργες.
Στην Παιδεία η επίθεση της Κεραμέως δεν άφησε καμία βαθμίδα ανέγγιχτη. Προχώρησε σε συγχωνεύσεις νηπιαγωγείων, ενώ εκπαιδευτικοί και μαθητές αντιμετώπισαν την πανδημία χωρίς κανένα μέτρο προστασίας απ’ όσα
είχαν προτείνει οι Σύλλογοι και οι Ομοσπονδίες. Πέρυσι 30.000 τελειόφοιτοι
μαθητές είδαν τα όνειρά τους για πρόσβαση στο πανεπιστήμιο να γίνονται
θρύψαλα από την ΕΒΕ. Και συνεχίζει.
Στα πλαίσια της “αναδιάταξης του χάρτη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης” διαλύει
το ΔΙΠΑΕ στη Θεσσαλονίκη, μετακινεί
6.000 φοιτητές στις Σέρρες, σχεδιάζει
τη συγχώνευση των τμήματων ΠΤΔΕ,
ΤΕΑΠΗ και ΤΕΦΑΑ και θέλει να προχωρήσει σε αντίστοιχες συγχωνεύσεις

στο ΠΑΔΑ και στο ΑΠΘ.
Όλες της οι επιθέσεις έχουν συναντήσει την τεράστια και συχνά νικηφόρα αντίσταση του εργατικού και φοιτητικού κινήματος. Από το σπάσιμο των λοκντάουν
στις 7 Απρίλη 2020 από τους υγειονομικούς, στις 7 Οκτώβρη στο εφετείο για
την καταδίκη της Χρυσής Αυγής, στις 6
Δεκέμβρη στην επέτειο της δολοφονίας
του Α. Γρηγορόπουλου και τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις του φοιτητικού κινήματος που σταμάτησαν τα σχέδια για
πανεπιστημιακή αστυνομία, μέχρι τους
εργάτες της Cosco, της efood και των
Πετρελαίων Καβάλας. Το ελληνικό #metoo αποκάλυψε τους πλούσιους (εκ)βιαστές και η 8 Μάρτη έγινε και πάλι κομβικός απεργιακός σταθμός ενάντια στις
διακρίσεις και την καταπίεση των γυναικών. Το αντιρατσιστικό κίνημα έδωσε τη
μάχη ενάντια στα στρατόπεδα φυλακές,
ενάντια στα κλεισίματα των δομών και τα
ρατσιστικά τείχη αλλά και με τις μεγάλες
αντιρατσιστικές συγκεντρώσεις στις 9
Οκτώβρη και 19 Μάρτη.
Αυτή η οργή αλλά και η μαχητικότητα πρέπει να καταγραφούν και στις
φοιτητικές εκλογές. Να μαυρίσουμε
την κυβερνητική παράταξη της ΔΑΠ.
Να γίνει η ήττα της στις φοιτητικές
εκλογές προπομπός της ήττας της κυβέρνησης της ΝΔ μέσα από τους εργατικούς και νεολαιίστικους αγώνες.
Στηρίζουμε και ψηφίζουμε τα σχήματα των ΕΑΑΚ που βρέθηκαν εκεί σε
όλους αυτούς τους αγώνες, πρωτοστάτησαν στις φοιτητικές κινητοποιήσεις
και έδωσαν το παρών σε όλα τα μεγάλα εργατικά συλλαλητήρια. Δυναμώνουμε τη φωνή που παλεύει για συνελεύσεις-καταλήψεις-διαδηλώσεις,
ενάντια στις επιθέσεις της κυβέρνησης,
στις συγχωνεύσεις και τη διάλυση των
σχολών μας, ενάντια στη σεξιστική βία,
ενάντια στους ρατσιστικούς αποκλεισμούς. Δυναμώνουμε τη φωνή που
ενώνει τις μάχες μέσα στις σχολές με
αυτές που δίνει η εργατική τάξη για τις
ζωές της, για μισθούς, συλλογικές συμβάσεις και συντάξεις.
Στηρίζουμε και ψηφίζουμε ΕΑΑΚ για
να εκφραστεί, μετά από δύο χρόνια
κλειστών σχολών, η νέα ριζοσπαστικοποίηση της νεολαίας. Για να μπορούμε
την επομένη των εκλογών να παλέψουμε με πιο δυνατή φωνή, με πιο ζωντανούς και μαχητικούς φοιτητικούς συλλόγους.
Για να ανοίξουμε το δρόμο για μια
άλλη κοινωνία απαλλαγμένη από τον
πόλεμο, την εκμετάλλευση, τον σεξισμό, τον ρατσισμό.
• ΛΕΦΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΜΑΣ ΟΧΙ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΣ
• ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΑ
• ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΣΕΚ στις Σχολές

20/1, Αθήνα, Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΦΛΣ

Η

Φιλοσοφική είναι μια σχολή με πολύ αριστερό κόσμο και το ακροατήριό μας είναι πολύ μεγάλο. Για παράδειγμα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τις απαντήσεις που
δίνουμε στο ζήτημα του πολέμου το τελευταίο διάστημα.
Μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση αρπάζοντας και την ευκαιρία για να ξαναζωντανέψουν οι φοιτητικοί σύλλογοι
και οι γενικές συνελεύσεις.
Στις εκλογές της 18 Μάη πάμε
με αυτή τη λογική. Όχι για να
βρούμε ψηφοφόρους – οπαδούς, αλλά πως θα ενισχύσουμε τους συλλόγους μας και την
αντικαπιταλιστική αριστερά μέσα σε αυτούς, τα σχήματα της
ΕΑΑΚ. Αυτό ήταν το κομμάτι
που πάλεψε με επιμονή για να
ανοίξουν ξανά οι σχολές κόντρα στην πολιτική της κυβέρνησης κι έδωσε τη μάχη ενάντια στο νόμο Κεραμέως – Χρυσοχοΐδη, την πανεπιστημιακή
αστυνομία κι άνοιγε τα πολιτικά ζητήματα. Την κόντρα με
τον ρατσισμό, τον σεξισμό, την
ομοφοβία, τώρα τη μάχη ενάντια στον πόλεμο με τη θέση
“Ούτε με το ΝΑΤΟ – Ούτε με
τον Πούτιν”, τη μάχη για τις
σχολές μας ενάντια στις επιθέσεις της κυβέρνησης.
Στη Φιλοσοφική έχει ανοίξει
το ζήτημα των συγχωνεύσεων
τμημάτων, που αν γίνει τελικά,
θα σημάνει πτυχία “λίγο απ'
όλα” χωρίς κατοχυρωμένα
επαγγελματικά δικαιώματα.
Οργανώνουμε τη μάχη για τις
εκλογές, οργανώνοντας κι όλα
αυτά τα ανοιχτά μέτωπα. Θέλουμε τα αποτελέσματα των
φοιτητικών εκλογών να αποδυναμώσουν τη ΔΑΠ και να πετύχουμε ένα ακόμα χτύπημα
στην προσπάθεια που κάνουμε
για να ρίξουμε την κυβέρνηση.

Πηνελόπη Τρομπέτα,
φοιτήτρια Φιλοσοφικής
Αθήνας, ΚΑΡΦΙ ΕΑΑΚ

ΑΣΚΤ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Α

υτά τα 3 χρονια εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας χτίσαμε την αντισταση
στα εκτρώματα ΚεραμέωςΧρυσοχοΐδη με αποτέλεσμα
οι μπάτσοι να είναι ακόμα
έξω από τις σχολές.
Χρειάζεται να συνεχίσει
και να δυναμώσει αυτή η αντίσταση. Χρειάζεται ακόμα
περισσότερος κόσμος, νέες
ιδέες, αλλά πιο πολύ χρειάζεται πολεμική και τσαγανό, ενάντια στους από πάνω.
Για να διώξουμε τους βιαστές και τους φασίστες από
τις σχολές, να διεκδικήσουμε τα συγγράμματα ξανά και
να φτιάξουμε το λάκο που
θα πετάμε μέσα κάθε Κούλη
μαζί με τα σχέδιά τους για
σχολές – σταρτ απ και ιδιωτικοποίηση της Παιδείας.

Γιάννης Μαλινάκης,
φοιτητής ΑΣΚΤ,
ΑρΚαΣ ΕΑΑΚ

Π

ηγαίνουμε προς τις φοιτητικές
εκλογές στις 18 Μάη έχοντας
δώσει μάχες όλη την περασμένη
χρονιά.
Επιμείναμε στην προσπάθεια να
γίνουν γενικές συνελεύσεις με πιο
πρόσφατη αυτή για τις 6 Απρίλη
και τη συμμετοχή μας στην πανεργατική απεργία, παρά τα κωλύμματα που έμπαιναν από άλλα κομμάτια του φοιτητικού κινήματος. Κατεβαίνουμε με αιχμή ενάντια στον
πόλεμο και ξεκάθαρη θέση “ούτε
με το ΝΑΤΟ – ούτε με τον Πούτιν”.
Οργανώσαμε τη μάχη ενάντια στο
ρατσισμό πρωτοστατώντας ώστε
να υπάρχει μαζική παρουσία στη
διαδήλωση της 19 Μάρτη. Χρειάζεται να δυναμώσουμε τα ΕΑΑΚ σε
κάθε σχολή, να δυναμώσουμε την
αντικαπιταλιστική αριστερά για να
δώσουμε πιο ισχυρά τις μάχες
ενάντια στη Νέα Δημοκρατία.

Αρετή Κανέλου,

φοιτήτρια Χημικό Ιωαννίνων,
Καταλύτης ΕΑΑΚ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

T

ην οργή της πανεπιστημιακής κοινότητας έχει προκαλέσει η καθημερινή προκλητική παρουσία των ΜΑΤ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, την περασμένη εβδομάδα και οι απρόκλητες επιθέσεις εναντίον φοιτητών/ριών.
Την Τετάρτη 20/4 πραγματοποιήθηκε νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας και συνέντευξη Τύπου.
“Για τρίτη μέρα η αστυνομία είναι μέσα στο πανεπιστήμιο και χτες
μάλιστα προχώρησε σε συλλήψεις”, σημείωσε μεταξύ άλλων η Ναταλία, φοιτήτρια Αρχιτεκτονικής που μίλησε εκ μέρους των φοιτητικών συλλόγων.
Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στο ΑΠΘ συνέχισε: “Απαιτούμε
να αποσυρθούν οι αστυνομικές δυνάμεις από το πανεπιστήμιο. Η
Σύγκλητος πρέπει να πάρει τη θέση που απαιτούν οι φοιτητικοί σύλλογοι, οι εργαζόμενοι και οι διδάσκοντες. Η πρόφαση που χρησιμοποιείται ότι η παρουσία της αστυνομίας αφορά την κατασκευή βιβλιοθήκης είναι προσχηματική”.
“Γινόμαστε μάρτυρες μιας δυστοπικής εικόνας που δεν αρμόζει
στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Τη Δευτέρα αντικρύσαμε ένα campus
πλημμυρισμένο από δακρυγόνα. Την Τρίτη είδαμε τη μισή αστυνομική δύναμη της Θεσσαλονίκης στην πανεπιστημιούπολη. Στη συνέχεια διαπιστώνουμε το λοκ αουτ της σχολής Θετικών Επιστημών. Ο
βασικός στόχος αυτής της κατάστασης είναι η εμπέδωση ενός κλίματος αστυνομοκρατίας και καταστολής που ετοιμάζει τη μετατροπή του δημόσιου πανεπιστημίου σε πανεπιστήμιο Α.Ε” συμπλήρωσε
ο Ηλίας Κονδύλης, αναπλ. καθηγητής της Ιατρικής σχολής και μελος
του δ.σ Ενιαίου Συλλόγου Μελών ΔΕΠ.
Κινητοποιήσεις ενάντια στην παρουσία των ΜΑΤ συνεχίζονταν μέχρι και την Τρίτη 26/4.

εργατικη αλληλεγγυη

OIKONOMIKH EΞΟΡΜΗΣΗ

Γ

νώρισα την Εργατική Αλληλεγγύη για πρώτη φορά
από την διακίνησή της στον χώρο που εργάζομαι.
Πρόκειται για μια εφημερίδα που με τα άρθρα της προσπαθεί να αφυπνίζει τις συνειδήσεις των εργαζομένων
με σκοπό την ενδυνάμωση των αγώνων για κατακτήσεις
και δικαιώματα.
Περιγράφει με ρεαλισμό τις συνθήκες εργασίας σε
ιδιωτικό και δημόσιο τομέα καθώς και τους αγώνες που
ξεδιπλώνονται στους χώρους αυτούς. Επίσης δείχνει
τον δρόμο που πρέπει να ακολουθούν οι αγώνες αυτοί
προκειμένου να είναι νικηφόροι, πατώντας σε σημαντικές θεωρητικές παρακαταθήκες όπως η Διαρκής Επανάσταση, το Ενιαίο Μέτωπο κλπ.
Δεν περιορίζεται στις οικονομικές μάχες αλλά αναδεικνύει και τις ευρύτερα κοινωνικές όπως για ειρήνη, ισότητα, κοινωνική δικαιοσύνη. Τέλος ενημερώνει και αγωνίζεται για τα δικαιώματα όλων των κατηγοριών των εργαζομένων χωρίς διακρίσεις, όπως για παράδειγμα των
συμβασιούχων. Αξίζει να την διαβάζουμε και να την ενισχύσουμε οικονομικά.

Α

ξίζει να ενισχύσουμε όλοι την Εργατική Αλληλεγγύη. Είσαστε εδώ
κάθε φορά που αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε τα δικαιώματά μας.
Η Εργατική Αλληλεγγύη είναι δύναμη, γιατί αναδεικνύει τα πραβλήματα
του κόσμου της εργασίας αλλά ταυτόχρονα οργανώνει τους αγώνες σε
όλους τους χώρους.
Από την εμπειρία που έχω εγώ στο
λιμάνι είσαστε η πιο μαχητική άποψη
που υπάρχει και η στήριξη και το δυνάμωμά σας είναι απαραίτητα για να
νικήσουν οι αγώνες των εργατών.

Γιώργος Μανούσος,
λιμενεργάτης στην Cosco

Γιώργος Σαμαρτζής, εργαζόμενος ΑΑΔΕ

Α

Α

πό τους αγώνες μας στις περιοχές του Δήμου
Αθηναίων ενάντια στην αποψίλωση των τελευταίων πράσινων χώρων των γειτονιών μας για τη
δημιουργία νηπιαγωγείων-εκτρωμάτων σε containers, μέχρι τους αγώνες του διεθνούς κινήματος
για την αλλαγή του συστήματος, ως μοναδική λύση για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, η
Εργατική Αλληλεγγύη δίνει πάντα το παρών.
Το τελευταίο διάστημα, έχουμε γίνει παρατηρητές/τριες μιας κυβέρνησης που βρίσκεται σε έναν
καταστροφικό οργασμό, θυσιάζοντας μανιωδώς
το περιβάλλον στο βωμό του κέρδους. Όλο αυτό
το διάστημα, η Εργατική Αλληλεγγύη έχει αποτελέσει ένα θεμελιώδες μέσο ενημέρωσης κι επικοινωνίας των ζητημάτων και των αδικιών που βιώνουμε στις περιοχές μας, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα οργάνωσης και διασύνδεσης των κινημάτων
μας, με αποτέλεσμα τον άμεσο συντονισμό των
μαζικών μας δράσεων, κόντρα στα καταστροφικά
σχέδια αυτού του συστήματος και της εκάστοτε
κυβέρνησης που το εξυπηρετεί.

Θανάσης Χάντζιος,
Πρωτοβουλία Ενάντια στην Περιβαλλοντική
Καταστροφή και την Κλιματική Αλλαγή

Η

Εργατική Αλληλεγγύη αποτελεί την φωνή των εργαζομένων που αντιστέκονται στην επίθεση που δέχεται το εργατικό κίνημα. Σε μια εποχή που η κυβέρνηση
τρομοκρατεί τους εργαζομένους, της προσπάθειας απαξίωσης του συνδικαλισμού, της κατάργησης θεμελιωδών δικαιωμάτων της εργασίας, φωνές σαν της Εργατικής Αλληλεγγύης είναι πολύτιμες.
Αξιόλογοι συνεργάτες της εφημερίδας κάθε εβδομάδα περνάνε από τη Διεύθυνση Καθαριότητας στο Δήμο
Αθηναίων διανέμοντας την εφημερίδα δίνοντας σημαντική βοήθεια και στον δικό μας συνδικαλιστικό αγώνα για
μόνιμη και σταθερή εργασία, μονιμοποίηση όλων των
συμβασιούχων που εργάζονται σε πάγιες ανάγκες υπό
ομηρία.
Είναι μια εφημερίδα που θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε σαν Σωματείο Οδηγών Αυτοκινήτων Δήμου Αθηναίων
γιατί τέτοιες προσπάθειες είναι πολύτιμες και με τα άρθρα της ενημερώνει και συντονίζει όλους τους αγώνες
που δίνονται από όλα τα Σωματεία που μάχονται δίπλα
στους εργαζόμενους.

Ηλίας Κουτσίμπελης,
Πρόεδρος του Σωματείου Οδηγών Αυτοκινήτων
Δήμου Αθηναίων Η ΠΡΟΟΔΟΣ.

Η

πρώτη μου επαφή με την Εργατική Αλληλεγγύη ήταν σε μια κινητοποίηση
με την Πρωτοβουλία “στη φυλακή οι δολοφόνοι της Zackie-oh”. Από τότε
η συγκεκριμένη εφημερίδα έχει αποτελέσει κύρια πηγή πληροφόρησης με
έναν διαθεματικό χαρακτήρα για το ρόλο και την δράση της εργατικής τάξης
στον κοινωνικό ιστό και την σημασία αυτής της δράσης.
Μπόρεσα να εμβαθύνω τις γνώσεις μου πάνω στην κοινωνικοπολιτική ατμόσφαιρα μέρος της οποίας είμαστε όλα μας σε καθημερινή βάση. Μου δόθηκε
η δυνατότητα να κατανοήσω την επίδραση του καπιταλισμού σε όλες τις μορφές καταπίεσης, όπως: ο ρατσισμός, ο μισογυνισμός, η ομοφοβία, η τρανσφοβία, η αναπηροφοβία κ.ά. Συνειδητοποίησα, έτσι, ότι η λοατκιφοβία και ο
σεξισμός που βιώνουμε εγώ και πολλά άλλα κουήρ (και μη) άτομα δεν οφείλονται, απλώς, στην άγνοια ή το μίσος, αλλά καθίστανται όπλα των κεφαλαιοκρατών με τελικό σκοπό την μεγιστοποίηση του κέρδους τους. Κατά συνέπεια, αντιλήφθηκα το γεγονός ότι μοιράζομαι τον ίδιο αγώνα με την εργατική
τάξη και ότι ανεξαρτήτως των επιμέρους καταπιέσεων που αντιμετωπίζουμε
λόγω των στοιχείων της ταυτότητάς μας, έχουμε έναν κοινό εχθρό, το σύστημα της αισχροκέρδειας και της επιβολής εξουσίας εις βάρος των απλών ανθρώπων. Η Εργατική Αλληλεγγύη είναι ένα κεντρικό εργαλείο στον αγώνα για
ισότητα. Ένα εργαλείο το οποίο ενημερώνει και ευαισθητοποιεί, διαμορφώνει
ιδέες και ανοίγει νέους ορίζοντες για την έναρξη της πολιτικής κουβέντας.
Αξίζει να την διαβάζουμε και να την ενισχύουμε.

Άρια Σταροπούλου, Πρωτοβουλία “στη φυλακή οι δολοφόνοι της Zackie-oh”

ΠΑΡΤΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
της εφημερίδας ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΜΑΗ, 9.00 μμ.
στο Υπόγειο Αίθριο δημαρχείου Ν. Ηρακλείου
(απέναντι από σταθμό ΗΣΑΠ)

λλα 4.500 ευρώ συγκεντρώθηκαν
την βδομάδα που πέρασε ανεβάζοντας τον δείκτη της οικονομικής
εξόρμησης της Εργατικής Αλληλλεγγύης στα 14.500 ευρώ.
Ευχαριστούμε για τις προσωπικές
σας ενισχύσεις που συνεχίζουν να
φτάνουν: Κύρος Κ. 400. Βασίλης Τ.
150. Από 100 ευρώ: Αποστόλης Α.,
Μαθιός Σ., Λευτέρης Α., Φωτεινή Τ.
Ιωάννα Ι. 70 ευρώ, από 50 ευρώ: Μιχάλης Κ., Οδυσσέας Κ., Μανώλης Φ., Φανή Α., Μαρίζα Ψ., Δημήτρης Τ., Ζαννέτα Λ., Σωτήρης Κ., Παναγιώτης Πλ.,
Άρης Ζ., Κώστας Κ., Γιώργος Ρ., Βαγγελιώ Τ., Μπάμπης Κ. Από 40 ευρώ:
Δήμητρα Κ., Σπύρος Γ., Σάκης Κ. Χρυσάνθη Μ. 35.
Από 30 ευρώ: Παρασκευάς Ψ., Πελαγία Κ., Κώστας Λ., Παγώνα, Πέτρος
Λ., Θανάσης Κ., Μαρία Π., Λουίζα Γκ.,
Γιώτα Γ., Μυρτώ Μ., Γιώργος Π., Λευτέρης Μπ., Γιώργος Φ. Από 25: Νίκος
Τ.,Διονύσης Π. Από 20 ευρώ: Αννα Κ.,
Βικτώρια Σ., Τάκης Γ., Κλεόπας Ι., Ελπίδα Λ., Δημήτρης Α., Μαρία Φ., Νίκος
Σμπ., Μαρία Α., Στέλιος Γ., Θένια Α.,
Μαρία Α., Μάνος Γκ., Δημήτρης Ρ., Λέανδρος Μπ., Μηνάς Χ., Φίλιππος Κ.,
Μαριλένα Κ., Μάνθος Α. Από 15: Ελλη
Λ., Δημήτρης Α., Νίκος Γ., Από 10:
Χρυσούλα Γ., Λίβια Κ., Στέλλα Μπ.,
Λουκάς Π., Πηνελόπη Μ. Από 5: Γιάννης Σ., Αντωνία Κ.,
Ευχαριστούμε επιπλέον τις συντρόφισσες και τους συντρόφους που συγκέντρωσαν: 230 ευρώ από τις ιδιωτικές κλινικές, ΑΑΔΕ 60, Αγιος Σάββας
30, Δημαρχείο Νίκαιας 20, Δημαρχείο
Αθήνας 10, Δήμος Αμπελοκήπων 10,
Αττικό νοσοκομείο 10, Αγία Σοφία 10,
Δρομοκαϊτειο10, Κρατικό 5, Μετρό 5,
Cosco 5
Ευχαριστούμε επίσης τους Βασίλης Μ., Λευτέρης Μ., Παντελής Γ.,
Μανώλης Γ., Ντίνα Θ., Εύα Η., Ευγενία
Κ., Δημήτρης Ρ., Θοδωρής Α., Εφη Α.,
Βιβή Ν. που γράφτηκαν ή ανανέωσαν
την συνδρομή τους στην Εργατική Αλληλεγγύη και το περιοδικό Σοσιαλισμός από τα Κάτω

