
Κ.Ε.Μ.Π.ΚΡ.

611

Κάθε Τετάρτη. Εφηµερίδα
της Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς

Νο 1520, 4 Μάη 2022 www.sekonline.gr τιμή 2 ευρώ 

ΚΛΙΜΑΚΩΝΟΥΜΕ
ΑΠΕΡΓΙΑΚΑ

Το μήνυμα από Πρωτομαγιά και COSCO
Θέλουμε δουλειές, αυξήσεις, Όχι πόλεμο

Συμπαράσταση
στους εργάτες
της COSCO

σελ.4, 5

Φοιτητικές
εκλογές 18 Μάη

σελ. 6, 7

Αθήνα, Πρωτομαγιά. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΚΛΙΜΑΚΩΝΟΥΜΕ
ΑΠΕΡΓΙΑΚΑ 
ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΝΙΚΗΜΕΧΡΙ ΤΗ ΝΙΚΗ

Γυρίστε στις σελίδες 
3, 10, 11, 12, 13

Οργή για τους δολοφόνους του Ζακ σελ. 14  • Για πάντα στη φυλακή η ΧΑ σελ. 15



Νο 1520, 4 Μάη 2022 Οικονομία και πολιτικήσελ.2 εργατικη αλληλεγγυη

ΔΗΜΟΙ - 10 ΜΑΗ

Να γίνουν μόνιμοι
οι συμβασιούχοι, τώρα!
Μεγάλη πανελλαδική κινητο-

ποίηση οργανώνουν οι συμ-
βασιούχοι covid των δήμων την
Τρίτη 10 Μάη με συγκέντρωση
στο Υπουργείο Εσωτερικών και
πορεία στο Μέγαρο Μαξίμου και
τη Βουλή, και καλούν τα πρωτο-
βάθμια σωματεία των δήμων και
την ΠΟΕ-ΟΤΑ να κηρύξουν απερ-
γία για εκείνη την ημέρα. Πάνω
από 3.500 συμβασιούχοι εργαζό-
μενοι που προσλήφθηκαν δύο
χρόνια πριν για τις ανάγκες της
πανδημίας απολύονται από την
κυβέρνηση.

Την πρωτοβουλία για την κινη-
τοποίηση πήρε το Παναττικό Συν-
τονιστικό Συμβασιούχων Covid,
που συσπειρώνει εργαζόμενους
σε πάνω από 17 δήμους και χώ-
ρους της Αττικής. Δυναμική συμ-
μετοχή είχε το μπλοκ τους στην
απεργιακή διαδήλωση της Πρωτο-
μαγιάς, ενώ ο Κυριάκος Μπάνος,
ως εκπρόσωπος του Συντονιστι-
κού, πήρε τον λόγο στην εξέδρα
των σωματείων στην Κλαυθμώνος.
«Ήμασταν για δύο χρόνια οι
ήρωες της πανδημίας και τώρα ο
Βορίδης με μια υπουργική απόφα-
ση μας πετάει στον δρόμο. Με μια
τροπολογία αποφάσισε ότι δεν θα
γίνουμε ποτέ αορίστου. Όμως
αποδείχτηκε ότι δεν δουλεύαμε
μόνο για τον κορονοϊό, αλλά κα-
λύπταμε πάγιες και διαρκείς ανάγ-
κες. Είτε στα χιόνια, είτε στις πυρ-
καγιές και τις πλημμύρες, βρεθή-
καμε στην πρώτη γραμμή. Στις 10
Μάη καλούμε όλους τους εργαζό-
μενους, μόνιμους και συμβασιού-
χους, στο Υπουργείο Εσωτερικών
του Βορίδη για να του ξεκαθαρί-
σουμε ότι δεν θα αφήσουμε να
απολυθεί κανένας συνάδελφος»,
είπε. Στην κινητοποίηση στην Αθή-
να έχουν δηλώσει ότι θα έρθουν
και συμβασιούχοι covid από τη
Σπάρτη, την Κόρινθο, το Αίγιο, το
Ν. Πήλιο, τα Τρίκαλα, την Εύβοια,
τον Πύργο.

Από την πρώτη συνέλευση του
συντονιστικού υπήρχε το αίτημα
να καλεστεί πανελλαδική απεργία
στις 10/5 ενάντια στις απολύσεις
των συμβασιούχων covid από
ΑΔΕΔΥ και ΠΟΕ-ΟΤΑ, ώστε να πα-
λέψουν και οι μόνιμοι στο πλάι
των συμβασιούχων. Αντιπροσω-
πεία του Παναττικού Συντονιστι-
κού συναντήθηκε την Παρασκευή
29/4 με τον πρόεδρο της ΠΟΕ-
ΟΤΑ, Νίκο Τράκα, ο οποίος δήλω-
σε ότι στο συνέδριό τους στις 3-6
Μάη θα υπάρξει ψήφισμα στήρι-
ξης της κινητοποίησης στις 10
Μάη και συνολικότερα του αγώνα

τους και ότι η Ομοσπονδία θα
προχωρήσει και σε άλλες δράσεις
μέχρι τέλος Μάη.  

«Το Παναττικό Συντονιστικό έχει
συσπειρώσει όχι μόνο συμβασιού-
χους, αλλά και σωματεία των δή-
μων που έχουν δηλώσει ήδη τη
στήριξή τους στις κινητοποιήσεις
μας, όπως του Ταύρου και του
Μοσχάτου», μας είπε ο Δημήτρης
Αργυροκαστρίτης, συμβασιούχος
covid στον Δήμο Κερατσινίου. «Εί-
ναι σημαντικό ότι συμμετέχουν
συμβασιούχοι από τόσους διαφο-
ρετικούς δήμους, γιατί έτσι θα
μπει η πίεση σε περισσότερους
συναδέλφους και στα σωματεία
τους, για να απλωθεί παντού η
απεργία στις 10 Μάη».

“Ούτε ένας”
Η Σκουπιδιάρα, πρωτοβουλία

εργαζομένων στους ΟΤΑ, οργα-
νώνει αυτή τη μάχη και στην προ-
κήρυξή της υπογραμμίζει: «ΔΕΝ
θα αφήσουμε να απολυθεί ούτε
ένας! Ο πόλεμος στην Ουκρανία
έχει σημάνει για την Ελλάδα μεγα-
λύτερη εμπλοκή με τον Μητσοτά-
κη να σπαταλάει δισεκατομμύρια
ευρώ σε πολεμικές δαπάνες και
όχι για τις ανάγκες της πλειοψη-
φίας των εργαζομένων. Λέμε ΟΧΙ
ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ, ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΑΥ-
ΞΗΣΕΙΣ ΟΧΙ ΒΟΜΒΕΣ.

Η δύναμη των εργαζόμενων
στους δήμους φάνηκε όταν κατε-
βήκαμε μαζικά στην κινητοποίηση
στις 10 Μάρτη στο υπ. Εσωτερι-
κών με στάσεις εργασίας από τα
σωματεία και τις επιτροπές συμ-
βασιούχων. Συνεχίσαμε με την
συμμετοχή μας στην μεγάλη πα-
νεργατική απεργία στις 6 Απρίλη
που πλημμύρισε το κέντρο της
Αθήνας και όλες οι πόλεις από
τους χιλιάδες απεργούς. Την
Πρωτομαγιά δώσαμε το παρών
μας στις μεγάλες αντιπολεμικές
και αντικυβερνητικές διαδήλω-
σεις. Αυτή είναι η δύναμη για να
συνεχίσουμε!

Είναι λάθος να στηρίζουμε τις
ελπίδες των συναδέλφων για μόνι-
μη και σταθερή δουλειά στο αν τύ-
χει “καλός” δικαστής, για να πά-
ρεις μια παράταση. Πάμε να οργα-
νώσουμε έναν αγώνα που θα χρει-
αστούμε στο πλευρό μας και τους
υπόλοιπους συμβασιούχους  που
παλεύουν και αυτοί για την μονιμο-
ποίησή τους αλλά και με τους μό-
νιμους εργαζόμενους γιατί οι απο-
λύσεις θα σημάνουν μεγαλύτερη
εντατικοποίηση για αυτούς».

Μ.Ν.

Είτε με ρούβλια, είτε με ευρώ,
ο οικονομικός πόλεμος
φέρνει φτώχεια και ανεργία

Ηαπόφαση του Πούτιν να δια-
κόψει την παροχή φυσικού
αερίου προς την Βουλγαρία

και την Πολωνία αποτελεί μια νέα
κλιμάκωση του πολέμου που διεξά-
γεται εδώ και τρεις μήνες ανάμεσα
στο ΝΑΤΟ και τη Ρωσία στο έδαφος
της Ουκρανίας. 

Τυπικά, η διακοπή επιβλήθηκε από
την άρνηση των δυο χωρών να συμ-
μορφωθούν με την απαίτηση της
Ρωσίας να γίνονται οι πληρωμές του
φυσικού αερίου σε ρούβλια μέσω
της ρωσικής Gazprom Bank. Η Κομι-
σιόν θεωρεί τις πληρωμές αυτές πα-
ραβιάσεις του εμπάργκο σε βάρος
της Ρωσίας. Ο Πούτιν τιμώρησε,
στην ουσία, την Βουλγαρία και την
Πολωνία γιατί αρνήθηκαν να παρα-
βιάσουν τις ευρωπαϊκές οδηγίες.

Η Δύση έτρεξε να κατηγορήσει τη
Ρωσία ότι «μετατρέπει το φυσικό αέ-
ριο σε πολεμικό όπλο», ξεχνώντας
φυσικά ότι η ίδια και οι σύμμαχοί της
έχουν μετατρέψει από την αρχή του
πολέμου την οικονομία ολόκληρη σε
πολεμικό όπλο σε βάρος της Ρωσίας. 

Η Ευρώπη είναι εξαρτημένη από
τη ρωσική ενέργεια -όχι μόνο το
ορυκτό (φυσικό υποτίθεται) αέριο
αλλά και το πετρέλαιο και το κάρ-
βουνο. Και η ίδια η Γερμανία, η καρ-
διά της ευρωπαϊκής οικονομίας, εί-
ναι εξαρτημένη από την ρωσική
ενέργεια. Οι ενεργειακές εμπορικές
σχέσεις ανάμεσα στις δυο χώρες ξε-
κίνησαν πριν από πενήντα περίπου
χρόνια (την εποχή που ο ψυχρός πό-
λεμος ήταν στο φόρτε του) με την
περιβόητη Ostpolitik των κυβερνήσε-
ων της δυτικής (τότε) Γερμανίας: η
Ρωσία εξήγαγε φτηνό φυσικό αέριο
προς τη Γερμανία και εισέπραττε,
για αντάλλαγμα, μεταλλικούς σωλή-
νες με τους οποίους κατασκεύαζε
τους αγωγούς παροχής και διανο-
μής του αερίου. 

Μέσα στις πέντε δεκαετίες που
έχουν μεσολαβήσει από τότε μέχρι
σήμερα οι εμπορικές σχέσεις της
Γερμανίας με τη Ρωσία απογειώθη-
καν – προκαλώντας συχνά τριβές με
τους δυτικούς της συμμάχους. Η κυ-
βέρνηση της Άνγκελα Μέρκελ αρνιό-
ταν πεισματικά να διακόψει την κατα-
σκευή του αγωγού Nord Stream II
που θα μετέφερε φυσικό αέριο από
την Ρωσία προς τη Γερμανία μέσω
της Βαλτικής Θάλασσας (παρακάμ-
πτοντας δηλαδή την συνήθη μέχρι
τότε διαδρομή μέσω της Ουκρανίας)
παρόλο που ο Πούτιν στήριζε τα «αυ-
τονομιστικά κινήματα» στο Ντονμπάς
και το Λουγκάνσκ και είχε καταλάβει
και προσαρτήσει την Χερσόνησο της
Κριμαίας. Πριν λίγες ημέρες η κυ-
βέρνηση του Ζελένσκι διαμήνυσε
στον Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ, τον
πρόεδρο της Γερμανίας, ότι είναι
«ανεπιθύμητος» στην Ουκρανία. Ο
λόγος: ο Στάινμαϊερ ήταν την περίο-
δο εκείνη υπουργός Εξωτερικών της
κυβέρνησης της Μέρκελ.

Προειδοποίηση
Σήμερα η Γερμανία εισάγει το

30% περίπου της ενέργειάς της από
τη Ρωσία. Η κυβέρνηση του Όλαφ
Σολτς έχει διαμηνύσει ότι είναι απο-
φασισμένη να μηδενίσει αυτή την
εξάρτηση – αλλά χρειάζεται χρόνο.
Η ρωσική διακοπή της παροχής αε-
ρίου προς τη Βουλγαρία και την Πο-
λωνία ήταν στην πραγματικότητα μια
«προειδοποίηση» από την πλευρά
της Ρωσίας ότι η Γερμανία και η Ευ-
ρώπη ολόκληρη μπορεί, με πρωτο-
βουλία της ίδιας της Ρωσίας, να μην
έχει αυτό το χρόνο. Η προοπτική αυ-
τής της κλιμάκωσης προκάλεσε -και
προκαλεί- πανικό στα δυτικά επιτε-
λεία.

Ο πανικός ήταν εμφανής στην
έκτακτη σύνοδο κορυφής των υπουρ-

γών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης που έγινε την Δευτέρα στις Βρυ-
ξέλλες. Και δεν είναι δύσκολο να κα-
ταλάβει κανείς γιατί.

Η γερμανική οικονομία είχε αρνη-
τικούς ρυθμούς ανάπτυξης ήδη από
το τελευταίο τρίμηνο του 2021. Σε
αντίθεση με τις άλλες μεγάλες οικο-
νομίες του πλανήτη, τις ΗΠΑ, την Κί-
να, την Βρετανία, η Γερμανία δεν
έχει καταφέρει να επουλώσει ακόμα
τις (οικονομικές) πληγές της πανδη-
μίας. Οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι
ακόμα και αν καταφέρει η γερμανική
κυβέρνηση να κρατήσει τα χρονο-
διαγράμματα «απεξάρτησης» από
την ρωσική ενέργεια που έχει απο-
φασίσει, οι συνέπειες θα είναι δρα-
ματικές. Και θα είναι καταστροφικές
αν οι ροές διακοπούν απότομα –
όπως έγινε στην Βουλγαρία και την
Πολωνία. «Η Γερμανία θα βυθιστεί
στην χειρότερη ύφεση της μεταπο-
λεμικής της ιστορίας» σύμφωνα με
τις εκτιμήσεις πολλών οικονομολό-
γων. Μια έκθεση που δημοσιεύθηκε
στα μέσα Απριλίου προέβλεπε ότι το
ΑΕΠ της Γερμανίας θα κάνει μια με-
γάλη βουτιά 6,5 ποσοστιαίων μονά-
δων που θα κρατήσει τουλάχιστον
δυο χρόνια. 

Η Γερμανία δεν είναι απλά και μό-
νο η μεγαλύτερη οικονομία της Ευ-
ρωζώνης. Είναι η τρίτη μεγαλύτερη
οικονομία του πλανήτη. Το τσουνάμι
από έναν «σεισμό» στη Γερμανία θα
χτυπήσει χωρίς αμφιβολία όλες τις
οικονομίες του κόσμου. Το τίμημα θα
το πληρώσουν και πάλι οι εργάτες
και οι φτωχοί. Όπως γίνεται σε κάθε
πόλεμο. Είτε αυτός διεξάγεται με τα
όπλα και τις βόμβες. Είτε με τις κυ-
ρώσεις και τις αντι-κυρώσεις. Που
στρώνουν, άλλωστε, όπως βλέπουμε
ζωντανά αυτές τις μέρες τον δρόμο
για ακόμα πιο θερμά επεισόδια. 

Σωτήρης Κοντογιάννης

Αθήνα, Πρωτομαγιά. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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ΟΜπάιντεν και όλη η Νατοϊκή συμμα-
χία κλιμακώνουν και απλώνουν την
πολεμική εκστρατεία τους και ο Μη-

τσοτάκης τρέχει να μπει στην πρώτη γραμ-
μή. Κάνει δηλώσεις ότι οι εκλογές θα γίνουν
του χρόνου, ετοιμάζεται να πάει στην Ουά-
σιγκτον για να συναντήσει τον αμερικανό
Πρόεδρο και ανοίγει ξανά αντιτουρκικό μέ-
τωπο. Ανοίγεται μπροστά μας ένας σκληρός
αγώνας -όχι απλά μια μακρόσυρτη προεκλο-
γική περίοδος, αλλά μια άγρια σύγκρουση
για να τσακίσουμε την πολεμοκάπηλη εκ-
στρατεία. 

Ο πόλεμος στην Ουκρανία παίρνει όλο και
πιο μεγάλες διαστάσεις, όχι μόνο μέσα στα
σύνορά της, αλλά σε όλο τον κόσμο. Η Κίνα

ανακοίνωσε ότι παίρνει μέτρα για να προστα-
τευτεί από την προοπτική να επιβληθούν
αμερικάνικες κυρώσεις και σε βάρος της. Η
Γερμανία που μέχρι χτες εμφανιζόταν σαν ο
πιο διστακτικός Νατοϊκός εταίρος, τώρα κλι-
μακώνει και τη στρατιωτική εμπλοκή της αλ-
λά και τα οικονομικά χτυπήματα στον ενερ-
γειακό πόλεμο. Όπως μπορείτε να διαβάσετε
στις επόμενες σελίδες αυτού του φύλλου, ο
στόχος για αποδυνάμωση της Ρωσίας (και
όχι μόνο) ξεπροβάλλει πλέον ανοιχτά.

Πέρασμα
Αυτή είναι η στιγμή που ο Μητσοτάκης επι-

λέγει να ακυρώσει τις συναντήσεις για τα λε-
γόμενα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης
με την Τουρκία. Βλέπει μια «ευκαιρία» να ζη-
τήσει από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ να κατοχυ-
ρώσουν το Αιγαίο σαν κρίσιμο πέρασμα απέ-
ναντι στη Ρωσία κάτω από ελληνικό έλεγχο.
Πηγαίνει στον Λευκό Οίκο και στο Κογκρέσο
ελπίζοντας να εξαργυρώσει την εμπλοκή του
ναυτικού και της αεροπορίας στο πλευρό
των αεροπλανοφόρων της Δύσης από την
Κρήτη μέχρι την Αλεξανδρούπολη. 

Παλιότερα, η κυβέρνηση διαφήμιζε τα Μέ-
τρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης με την
Τουρκία σαν εγγύηση ότι τα νησιά του Αιγαί-

ου δεν θα έχουν επεισόδια όσο κρατάει η
τουριστική περίοδος. Τώρα, ακόμη και η του-
ριστική βιομηχανία μπαίνει σε δεύτερη μοίρα
μπροστά στην πολεμοκαπηλεία. Είναι άλλη
μια απόδειξη για το πόσο επικίνδυνη είναι η
κυβέρνηση. Αφού τσάκισε τα νοσοκομεία κό-
βοντας τις δαπάνες για την Υγεία για να αγο-
ράσει Ραφάλ, αφού απογείωσε την ακρίβεια
συμμετέχοντας στον ενεργειακό πόλεμο
ενάντια στη Ρωσία, τώρα προχωράει για ένα
«θερμό καλοκαίρι» στο Αιγαίο.

Όσο και να καμαρώνει ο Μητσοτάκης στο
συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όμως, η
εργατική αγανάκτηση δεν πρόκειται να στα-
ματήσει για χάρη της πολεμικής εκστρατεί-
ας. Αντίθετα, φουντώνει. Η Πρωτομαγιά και
η απεργία στην COSCO έρχονται να μας θυ-
μίσουν ότι η εργατική τάξη έχει και τη δύνα-
μη και τη θέληση να παλέψει. Είναι χρέος
της Αριστεράς να ανταποκριθεί οργανώνον-
τας την σύγκρουση με την κυβέρνηση. Δεν
μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι η απάντηση είναι
η ειρήνη και την ίδια ώρα ο Κατρούγκαλος
να απαιτεί πιο αυστηρή στάση απέναντι στην
Τουρκία. 

Το αντιπολεμικό κίνημα υψώνει τη φωνή
του τόσο απέναντι στο σφαγείο στην Ουκρα-
νία, όσο και απέναντι σε πολεμικές κραυγές
στο Αιγαίο. Απαιτούμε να σιγήσουν τα όπλα
στην Ουκρανία, να σταματήσουν οι προκλή-
σεις στη γειτονιά μας. Οι διαδηλωτές της
Πρωτομαγιάς είμαστε ενάντια στον πόλεμο
και ενάντια και στον Μητσοτάκη και στον
Ερντογάν και στις δυο όχθες του Αιγαίου.
Και έχουμε στο πλευρό μας τους διαδηλω-
τές από το Παρίσι μέχρι τη Σεούλ. Έχουμε
και το δίκιο και τη δύναμη για να νικήσουμε.

Ευχαριστούμε θερμά τις συντρόφισσες
και τους συντρόφους της περιφέρειας

των Βορείων που συγκέντρωσαν 300 ευρώ
από το πάρτυ ενίσχυσης της Εργατικής Αλ-
ληλεγγύης.

Στα 19.300 ευρώ ανέβηκε ο δείκτης της
οικονομικής εξόρμησης με τα 4.800 ευρώ
που μαζεύτηκαν αυτή την εβδομάδα.

Ευχαριστούμε για τις προσωπικές ενι-
σχύσεις, από 100 ευρώ: Γιάννης Τ., Γιώρ-
γος Π., Μαρία Κ., Πηνελόπη Δ., Κατερίνα
Π., Τάκης Μ., Δημήτρης Τ., Ασπα Ν., Γιάν-
να Κ., από 50: Μιχάλης Μ., Αντώνης Π., Τό-
νια Κ., Ηλίας Κ.,  Τζούλη Κ., από 30: Στέφα-
νος Μ., Θανάσης Δ., Νίκος Μ., Βάνια Μ.,
Μάγδα Γ.,  Βασίλης Β.,  από 20: Θωμάς Κ.,
Τζέρυ Μ., Βασίλης Λ., Δημήτρης Μ., Νίκος
Β. Από 15 ευρώ Μανώλης Μ., Έλις Μ. Από
10 ευρώ Πέρσα Κ., Αλέξανδρος Π., Ιάσο-
νας Π., Μαρία Β., Μαρία Μπ., Πέτρος Π.,
Βαγγέλης Π., Πελαγία Κ., Αντώνης Φ., Φύλ-
λια Π., Γιάννης Μ., Κοσμάς Ρ., Παναγιώτης
Κ., Ραφαήλ Κ., Νίκη Ζ., Βαγγέλης Κ., Σερα-
φείμ Ρ., Δώρα Κ., Μαρία Ρ., Άρια Σ., Ράνια
Π., Νίκος Β., Λίτσα Σ., Μαρία Τ., Χρυσάνθη
Κ.  Από 5 ευρώ Χρύσα Μπ., Κώστας Κ.,
Κωνσταντίνα Φ., Αλεξάνδρα Μ., Γιώργος
Σ., Λίνα Χ., Σταύρος Χ., Μερόπη Ν., Αδρια-
νή Κ., Ζωή Μ.

Ευχαριστούμε επίσης τους συντρόφους
και τις συντρόφισσες που γραφτηκαν ή
ανανέωσαν την συνδρομή τους στην Εργα-
τική Αλληλεγγύη και το Σοσιαλισμό από τα
Κάτω: Μάνος Κ., Δήμητρα Κ., Αντώνης Π.,
Κατερίνα Δ., Θέμης Π., Δημήτρης Ζ., Δήμη-
τρα Λ., Ηλίας Κ., Αγγελος Σ., Βασίλης Κ.,
Ήλια Ι.

Τέλος ευχαριστούμε για τα 42 ευρώ από
την εξόρμηση στον Δήμο Περιστερίου, 14
ευρώ από Δήμο Ηλιούπολης, από 10ευρώ:
Δήμο Αθήνας, Αγλαϊα Κυριακού και Επι-
τροπή Κεφαλαιαγοράς.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
«Ούτε ΝΑΤΟ ούτε Πούτιν
- 10 απαντήσεις για τον
πόλεμο στην Ουκρανία»

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

ΞΑΝΘΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/5, καφέ Βυζάντιο 7.30μμ
Ομιλητής: Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής
της ΚΕΕΡΦΑ

Νέο τεύχος
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
Παρουσίαση στη σελ. 18

Αγώνας για αντιπολεμική ανατροπή

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Αθήνα, Πρωτομαγιά. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης



ΟΣυντονισμός Εργατικής Αντί-
στασης βρέθηκε καθημερινά
στο πλάι των απεργών της

COSCO στηρίζοντας τον αγώνα τους
για Συλλογική Σύμβαση, αυξήσεις και
ένταξη στα ΒΑΕ. Στις 2 Μάη, την
επόμενη της απεργίας, βρέθηκε ξανά
στο λιμάνι για την οργάνωσης της
συνέχειας της μάχης. Στην ανακοίνω-
σή του, ανάμεσα σε άλλα, αναφέρει:

«Η απεργία των Λιμενεργατών
στην COSCO, έχει ξεσηκώσει ένα τε-
ράστιο κύμα αλληλεγγύης στο πλευ-
ρό τους. Γιατί δείχνει τον δρόμο για
όλους τους εργάτες για να κερδίσου-
με Συλλογικές  Συμβάσεις με αυξή-
σεις ενάντια στην ακρίβεια που τσα-
κίζει τα εργατικά νοικοκυριά. Γιατί
πέταξε στα σκουπίδια τον νόμο Χα-
τζηδάκη ενάντια στις απεργίες και
δείχνει ότι νόμος είναι το δίκιο του
εργάτη. Αυτή η αλληλεγγύη είναι τε-
ράστια δύναμη για τον αγώνα των Λι-
μενεργατών για να κερδίσουν στον
αγώνα τους, γιατί όλοι καταλαβαί-
νουν ότι η απεργία στην COSCO εί-
ναι απεργία όλων των εργατών. 

Με αυτά τα δυο όπλα, τη μαζική
συμμετοχή στην απεργία και την αλ-
ληλεγγύη όλων των υπόλοιπων εργα-
τών χρειάζεται να συνεχίσουμε για
να νικήσουμε. Είναι φανερό ότι CO-
SCO και κυβέρνηση φοβούνται την

απεργία. Την τρέμουν. Και θα προ-
σπαθήσουν ξανά με καθυστερήσεις
να «κρυώσει»  η οργή του κόσμου. Το
έκαναν πέρσι το φθινόπωρο και οι
υποσχέσεις τους για σύμβαση, ΒΑΕ
και υγιεινή και ασφάλεια δεν έχουν
ακόμη γίνει πράξη 7 μήνες μετά. Γι’
αυτό καμία εμπιστοσύνη στις υπο-
σχέσεις τους. Θα χρειαστεί να ξανα-
ξεκινήσει άμεσα η απεργία γιατί μόνο
αυτό τους φοβίζει. 

Καμπάνια αλληλεγγύης
Το πρώτο βήμα είναι να απλώσου-

με την καμπάνια αλληλεγγύης στον
αγώνα της COSCO σε κάθε χώρο
δουλειάς. Ομάδες απεργών να γυρί-
σουμε όλους τους χώρους δουλειάς,
με εξορμήσεις οικονομικής ενίσχυ-
σης του αγώνα, με εκδηλώσεις για
να μιλήσουν απεργοί για τον αγώνα
στην COSCO. Με αυτόν τον τρόπο
μπορούν να ενεργοποιηθούν δεκά-
δες συνάδελφοι Λιμενεργάτες για να

στηρίξουν ενεργά την απεργία τους.
Ο Συντονισμός Εργατικής Αντίστα-
σης οργανώνει αυτήν την προσπά-
θεια σε δεκάδες εργατικούς χώρους
και καλεί τους λιμενεργάτες να τη
στηρίξουν. 

Να κερδίσουμε ότι θα μπει στην
απεργία μαζί με τους λιμενεργάτες
της COSCO η προβλήτα Ι, γιατί αυτό
θα νεκρώσει το λιμάνι κυριολεκτικά.
Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, η ΑΔΕ-
ΔΥ, όλα τα  σωματεία του Πειραιά,
από δημόσιο και ιδιωτικό τομέα να
αποφασίσουν απεργίες στο πλευρό
των Λιμενεργατών της COSCO. Να
επαναφέρουμε στην επικαιρότητα το
αίτημα για κρατικοποίηση της CO-
SCO χωρίς αποζημίωση στα αρπακτι-
κά της αγοράς». 

Νο 1520, 4 Μάη 2022 Η μάχη στην COSCOσελ.4 εργατικη αλληλεγγυη

Τα αιτήματα των εργαζόμενων της COSCO είναι αιτήματα όλων των
εργαζομένων που θέλουν να προστατευτούν από τις συνέπειες

της πολιτικής της κυβέρνησης. Μια πολιτική που ρίχνει όλους τους
εργαζόμενους στη φτώχεια και την ανέχεια. Από τα χαράματα σήμερα
(30/4), αστυνομικοί και λιμενικοί, δημιούργησαν ένα πολεμικό κλίμα
στο λιμάνι του Πειραιά για να κάμψουν την αντίσταση των εργαζόμε-
νων και να περάσουν μια χούφτα απεργοσπάστες. Η κυβέρνηση του
Μητσοτάκη είναι με την εργοδοσία και την ασυδοσία των επενδυτών.
Ζητάμε λιμάνι δημόσιο που να λειτουργεί με εργατικό και λαϊκό έλεγ-
χο. Να επανακρατικοποιηθεί ο ΟΛΠ χωρίς καμιά αποζημίωση στην
COSCO. Συμπαράσταση στους απεργούς της COSCO μέχρι τη νίκη. 

Θανάσης Διαβολάκης, δημοτικός σύμβουλος Πειραιά 
με την Ανταρσία στο Λιμάνι, μέλος ΔΣ ΟΙΕΛΕ

Κατέβηκα στο λιμάνι για συμπαράσταση γιατί θεωρώ ότι είναι
από τις πιο σημαντικές απεργίες. Ελπίζω ότι θα έχει αποτελέ-

σματα. Και για τους εργαζόμενους στην COSCO και για το σύνολο
των εργατών, ειδικά σε αυτές τις εποχές. Για να καταλάβει η εργα-
τική τάξη τον ιστορικό της ρόλο και να σταματήσει αυτό το έκτρω-
μα που ζούμε. Είναι σημαντικό ότι είναι πάρα πολλοί οι συμπαρα-
στάτες, ευτυχώς. 

Γιώργος Φωτειάδης, συνταξιούχος εκπαιδευτικός

Αγωνιζόμαστε στο πλευρό των λιμενεργατών απεργών της CO-
SCO ως κίνημα «Όχι λιμάνι στην Πειραϊκή» που εδώ και τέσσερα

χρόνια έδωσε πολλές μάχες στους δρόμους, στις πλατείες και στα
δικαστήρια. Για ένα λιμάνι που να ανήκει στον κόσμο του Πειραιά. Η
COSCO δεν χτυπάει μόνο τους εργάτες. Με το master plan που έχει
φέρει καταστρέφει όλο τον ευρύτερο Πειραιά μέχρι τη Σαλαμίνα. Το
περιβαλλοντικό θέμα είναι πολύ οξυμένο. Πρόκειται όλη η περιοχή να
μετατραπεί σε λιμενοβιομηχανική ζώνη ασύμβατη με κατοικία και δια-
βίωση. Νικήσαμε δικαστικά, αλλά ξαναφέρνουν τον Ιούνιο με υπόγει-
ες διαδικασίες ένα “πιο νόμιμο” master plan -ποτέ δεν μπορεί να είναι
νόμιμο να καταστρέφεις τη ζωή των ανθρώπων και το περιβάλλον.
Ήδη στο Κερατσίνι, παρ’ όλο που ακυρώθηκε δικαστικά το σχέδιο,
ποτέ δεν σταμάτησε στην πράξη, παρά τις εκκλήσεις μας και τα εξώ-
δικα. Σταμάτησε μόνο στην Πειραϊκή κάτω από την πίεση του κινήμα-
τος. Όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να τα κάνουν χωρίς τις πλάτες της
κυβέρνησης και των δύο υπουργείων, Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος. 

Δήμητρα Βήνη, κοινοτική σύμβουλος με την «Αυτόνομη Κίνηση»,
μέλος του κινήματος «Όχι λιμάνι στην Πειραϊκή»

Ο αγώνας των λιμενεργατών του ΟΛΠ του προβλήτα Ι είναι κοι-
νός με τους συναδέλφους της COSCO στους προβλήτες ΙΙ και

ΙΙΙ. Το δίκιο είναι με το μέρος τους. Οι εργολαβικές σχέσεις για εμάς
είναι κόκκινο πανί. Όπως και η έλλειψη Συλλογικής Σύμβασης και οι
τρομερές ελλείψεις στα μέτρα προστασίας και ασφάλειας. Είμαστε
σε προσπάθειες για ένα κοινό τρόπο διεκδικήσεων μαζί με το σωμα-
τείο ΕΝΕΔΕΠ που παλεύει. Δεν μας χωρίζουν τα τείχη που έχουν
υψώσει μεταξύ ΟΛΠ και Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων. Εμείς πα-
λεύαμε ήδη από το 2005 ενάντια στις πρώτες προσπάθειες ιδιωτι-
κοποίησης του ΟΛΠ με συνολικά τρεις με τέσσερις μήνες απεργια-
κών κινητοποιήσεων μέχρι το 2016.

Γιώργος Γώγος, 
γενικός γραμματέας της Ένωσης Λιμενεργατών ΟΛΠ

Η συμμετοχή του αλληλέγγυου κόσμου είναι πολύ μεγάλη. Ευχαρι-
στούμε και τα σωματεία που έχουν στηρίξει τον αγώνα μας. Πι-

στεύω ότι πρέπει να κλιμακώσουμε τον αγώνα. Εγώ θέλω να συνεχι-
στεί η απεργία, δεν θέλω να σταματήσει ή να ανασταλεί. Όσο για την
COSCO και την DPort θεωρώ ότι είναι φιάσκο ότι 11 χρόνια μετά θέ-
λησαν να γιορτάσουν την Πρωτομαγιά. Γιατί 11 χρόνια τώρα με έπαιρ-
ναν τηλέφωνο και έπρεπε να δηλώνω απεργία για να μην με ενοχλή-
σουν αυτή την ημέρα. Μακάρι να το συνεχίσουν και του χρόνου. 

Η απεργοσπασία δεν πέρασε. Με 58 άτομα στη μεσημεριανή
βάρδια με τριμηνίτες συμβασιούχους που τρέμουν να μην χάσουν
τη δουλειά, απειλώντας τους μια ημέρα πριν με το πρόγραμμα του
Μαΐου και μετά με τηλέφωνα να τους μαζεύει στο Χαϊδάρι για να
τους βάλει σε πούλμαν, μαζί με τα τσιράκια του εργοδοτικού συνδι-
κάτου, δεν κατάφεραν τίποτα.

Κώστας Νικολέτος, απεργός λιμενεργάτης

Συμπαράσταση
μέχρι τη νίκη!

Σημαντικό βήμα που έκανε το σωματείο ΕΝΕΔΕΠ για
τη στήριξη της απεργίας ήταν η δημιουργία απεργια-

κού ταμείου. Μαζί με ψηφίσματα και μηνύματα στήριξης,
πολλά σωματεία ενίσχυσαν οικονομικά, ενώ μαζικά ενί-
σχυσε το κουτί ενίσχυσης της ΕΝΕΔΕΠ ο κόσμος στη δια-
δήλωση της Πρωτομαγιάς και στη συγκέντρωση στο
ΣΕΜΠΟ. 

Ο Παύλος Τσότρας, αντιπρόεδρος σωματείου ΕΝΕ-
ΔΕΠ, μας είπε: «Ευχαριστούμε που βρίσκεστε όλοι εδώ
μαζί μας για να αγωνιστούμε για ένα καλύτερο μέλλον για
τον εργάτη. Είμαστε μέσα στο ΣΕΜΠΟ και σας καλωσορί-
ζουμε σαν σωματείο ΕΝΕΔΕΠ για να περάσουμε όμορφα
σήμερα. Έχουν έρθει εκατοντάδες κόσμου που στηρίζουν
με την παρουσία τους τον αγώνα μας και προς τιμήν του
συναδέλφου μας του Τάκη Πέττα που χτύπησε σοβαρά.
Παλεύουμε γιατί δεν θέλουμε να ξαναχτυπήσει κανένας
άλλος εργάτης εν ώρα εργασίας. 

Δημιουργήσαμε απεργιακό ταμείο για τη στήριξη της
απεργίας μας. Όλη η Ελλάδα, σωματεία και εργαζόμενοι,

σύλλογοι γονέων, εκπαιδευτικοί, από παντού, έχουν στη-
ρίξει οικονομικά και με τρόφιμα. Ενίσχυσε πολύς κόσμος
το κουτί της ΕΝΕΔΕΠ και στην πορεία το πρωί και τώρα
στο γλέντι. Μας στήριξαν και οι μουσικοί του Πανελλήνι-
ου Μουσικού Συλλόγου με τη μουσική τους, όπως και το
Συνδικάτο Επισιτισμού που έψησε για μας σήμερα».

Απεργιακό Ταμείο

Εκδήλωση 
του Συντονισμού
Εργατικής Αντίστασης
ΠΕΜΠΤΗ 12/5 
πλατεία Κύπρου, Κερατσίνι 7μμ
Οι εργάτες της Cosco 
θα νικήσουν – 
Συμπαράσταση μέχρι τη νίκη

Ομιλητές: 
Κώστας Νικολέτος,
λιμενεργάτης της Cosco,
Πηνελόπη Κουτσουδάκη,
εργαζόμενη στην ιδιωτική
υγεία, Μήτσος
Αργυροκαστρίτης, Παναττικό
Συντονιστικό συμβασιούχων
covid  των δήμων, Τάσος
Αναστασιάδης, Συντονισμός
Εργατικής Αντίστασης

Πρωτομαγιά, συγκέντρωση συμπαράστασης στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων.
Φωτό: Μάνος Νικολάου



Η απεργία διαρκείας των λιμε-
νεργατών της COSCO από
τις 28/4 μέχρι και την Πρω-

τομαγιά απέδειξε τη δύναμη που
έχουν οι απεργοί στα χέρια τους. Η
κυβέρνηση με τους μηχανισμούς κα-
ταστολής και η εργοδοσία της CO-
SCO και της εργολαβικής εταιρίας
DPort, μαζί με τα τσιράκια τους του
εργοδοτικού συνδικάτου, δεν μπό-
ρεσαν να κάμψουν ούτε στιγμή τον
αγώνα και τη μαχητικότητα των ερ-
γαζομένων που παλεύουν για να
δουλεύουν με ασφάλεια, για Συλλο-
γική Σύμβαση με αυξήσεις και μόνι-
μη δουλειά πλήρους απασχόλησης.
Σύμφωνα με το σωματείο ΕΝΕΔΕΠ,
η απεργία αναμένεται να συνεχιστεί
μετά τις 6 Μάη, αν η πρόταση που
θα καταθέσει εκείνη την ημέρα η
εταιρία δεν εξασφαλίσει τα αιτήματα
των λιμενεργατών.

Η απεργία ξεκίνησε μετά το νέο
σοβαρό εργατικό ατύχημα στις 28/4
τα ξημερώματα, ανήμερα της Παγκό-
σμιας Μέρας Υγιεινής και Ασφάλειας
στην εργασία, που από τύχη δεν κό-
στισε τη ζωή του 37χρονου λιμενερ-
γάτη Τάκη Πέττα. Έπεσε στο κενό
από 12 μέτρα ύψος, αφού υποχώρη-
σαν τα σαπισμένα προστατευτικά κιγ-
κλιδώματα του πλοίου Pacific Ocean,
ιδιοκτησίας της ίδιας της COSCO. Λί-
γες μέρες πριν, στις 12/4, η επιθεώ-
ρηση στο πλοίο είχε βγάλει ότι όλα
ήταν εντάξει. Ο ίδιος τηρούσε όλα τα
προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και
με το παραπάνω. Δεν ήταν η κακιά
στιγμή, αλλά οι ελλιπείς έλεγχοι και
συντήρηση για τη μείωση του κό-
στους. Μια ημέρα πριν, κοντέινερ
έπεσε πάνω σε νταλίκα και σώθηκε
τελευταία στιγμή ένας άλλος λιμε-
νεργάτης, ενώ έχουν περάσει μόνο 6
μήνες από τον τραγικό θάνατο από
αερογέφυρα του Δ. Δαγκλή. 

Η πτώση κυριολεκτικά σακάτεψε
τον Τ. Πέττα, με πολλαπλά κατάγμα-
τα σε σπονδυλική στήλη, μέση,
πλευρά, πόδια και θλάση στο κεφάλι
και θα χρειαστούν στην καλύτερη
περίπτωση αρκετοί μήνες για την
αποκατάστασή του. Η εργολαβική
εταιρία DPort, που αρνείται να δώσει
ΒΑΕ στους λιμενεργάτες παρ’ όλο
που τους έχει αναγνωριστεί αυτό το
δικαίωμα και θησαυρίζει πληρώνον-
τάς τους τον βασικό μισθό ανειδί-
κευτου εργάτη με ατομικές συμβά-
σεις, στις προκλητικές ανακοινώσεις
που έβγαλε, είπε ψέματα για να κα-
θησυχάσει τον κόσμο ότι στο νοσο-
κομείο ο Τ. Πέττας βρίσκεται «προ-
ληπτικά» και να μιλήσει για «εργαλει-
οποίηση» του ατυχήματος από
όσους βγαίνουν σε απεργία. 

Η οργή ξεχείλισε στο λιμάνι. Σε
κάθε συνέλευση που γινόταν καθη-
μερινά η απόφαση για συνέχιση της

απεργίας μέχρι να υπογράψει η
εταιρία συλλογική σύμβαση με όλα
τα δικαιώματα και τις αυξήσεις που
δικαιούνται οι εργαζόμενοι ήταν
ομόφωνη και δεδομένη, κερδίζοντας
την ηγεσία του σωματείου ΕΝΕΔΕΠ
να αλλάξει την αρχική πρότασή της
για αναβολή της απεργίας και συνέ-
χεια λίγες μέρες αργότερα. 

Το Σάββατο 30/4 από τα χαράμα-
τα επιστρατεύτηκαν εκατοντάδες
αστυνομικοί για να στηθεί απεργο-
σπαστικός μηχανισμός. Το μόνο που
κατάφεραν είναι να περάσουν μέσα
από μια μαζική συγκέντρωση εργα-
τών και αλληλέγγυων λιγότερα από
60 άτομα με πούλμαν, ενώ την ίδια
ώρα η DPort έστειλε μήνυμα σε
όλους τους εργαζόμενους ότι τιμάει
την Πρωτομαγιά και θα κάνει παύση
εργασιών για εκείνη την ημέρα κα-
ταβάλλοντας ένα ημερομίσθιο.

Δύναμη 
«Η απεργία μας έχει δύναμη γι’

αυτό αναγκάστηκε η DPort να ορίσει
τη μέρα της Πρωτομαγιάς σαν πλη-
ρωμένη απεργία για πρώτη φορά»,
δήλωσαν στην Εργατική Αλληλεγ-
γύη ο Γιώργος και ο Παναγιώτης,
απεργοί λιμενεργάτες. «Σκέφτονται
οτιδήποτε μπορεί να φέρει σε σύγ-
χυση τον κόσμο και να βάλουν τρι-
κλοποδιές. Δεν τους βγαίνει και κά-
νουν το ένα λάθος μετά το άλλο.
Έφτασαν να τρέχουν τον κόσμο στο
Χαϊδάρι για να τους βάλουν σε
πούλμαν και να τους στείλουν στη
δουλειά σε μέρα απεργίας. Έμπαι-
ναν παιδιά καινούργια γιατί φοβούν-
ται κι έκλαιγαν που το κάνουν αυτό.

Αυτά τα οργανώνει εταιρία και κυ-
βέρνηση μαζί με το εργοδοτικό συν-
δικάτο. DPort και εργοδοτικό συνδι-
κάτο είναι το ίδιο πράγμα. 

Ερχόμαστε να δουλέψουμε αρ-
γίες, νύχτες, Κυριακές και παίρνου-
με το ίδιο μερακάματο. Βρέξει, χιονί-
σει, με όλες τις καιρικές συνθήκες.
Για να μην μας πληρώνουν αυτά που
πρέπει δεν έχουν δηλωμένο το λιμά-
νι ως τέτοιο. Παλιά μας είχαν δηλω-
μένους σαν συσκευαστές σταφίδας.
Καταλαβαίνει κανείς τι κάλυψη
υπάρχει από την κυβέρνηση. Έχουν
βάλει επόπτες ασφαλείας μπράβους
και πρώην αστυνομικούς, που μας
τραμπουκίζουν και παίρνουν και
υψηλότερο μισθό. Σκοπός τους να
μας κάνουν να μην σηκώσουμε το
κεφάλι. Δίπλα οι εργαζόμενοι του
ΟΛΠ πληρώνονται πολύ περισσότε-
ρο από μας στη DPort, και καλά κά-
νουν. Εμείς πρέπει να φτάσουμε

τους μισθούς τους και όχι αυτοί
τους δικούς μας. Η απεργία διαρ-
κείας είναι το μεγαλύτερό μας όπλο,
δεν έχουμε άλλο».

Πρωτομαγιά 
στο πλευρό τους

Η φετινή διαδήλωση της Πρωτο-
μαγιάς στον Πειραιά καθορίστηκε
από τη δυναμική της απεργίας των
λιμενεργατών και ήταν από τις μεγα-
λύτερες των τελευταίων χρόνων. Η
διαδήλωση ξεκίνησε από το Πασαλι-
μάνι και κατέληξε στα κεντρικά γρα-
φεία της COSCO. “Λιμάνι στα χέρια
των εργατών και όχι της COSCO και
των εφοπλιστών” και “Νίκη στον
αγώνα των λιμενεργατών” ήταν τα
συνθήματα που έδιναν τον τόνο στα
μπλοκ του Συντονισμού Εργατικής
Αντίστασης και της δημοτικής κίνη-
σης Ανταρσία στο Λιμάνι.

Στη συνέχεια ακολούθησε συγκέν-
τρωση συμπαράστασης με λαϊκό
γλέντι στο χώρο των απεργών στον
Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων, ο
οποίος πλημμύρισε από πολλές εκα-
τοντάδες αλληλέγγυων και εργαζό-
μενων για πάνω από τέσσερις ώρες.
Δυναμικό παρών έδωσαν συνδικαλι-
στές και συνδικαλίστριες του Συντο-
νισμού Εργατικής Αντίστασης και
συντρόφισσες/οι του ΣΕΚ που κατέ-
βηκαν στο λιμάνι από τη διαδήλωση
της Πρωτομαγιάς της Αθήνας για να
δηλώσουν τη συμπαράστασή τους.
Χαιρετισμό εκ μέρους του Συντονι-
σμού απηύθυνε η Αργυρή Ερωτοκρί-
του, μέλος ΔΣ σωματείου εργαζομέ-
νων ΓΝΑ Γεννηματάς και μέλος ΓΣ
ΟΕΝΓΕ: «Ο αγώνας των εργαζομέ-
νων της COSCO είναι αγώνας όλης
της εργατικής τάξης και η νίκη τους
νίκη όλων μας. Ως υγειονομικοί κι
εμείς παλεύουμε δύο χρόνια τώρα
στη πανδημία ενάντια στις περικο-
πές και ξέρουμε πολύ καλά τι σημαί-
νει να χάνονται ζωές από τις ελλεί-
ψεις για τα κέρδη των αφεντικών.
Θα παλέψουμε μαζί. Θα απλώσουμε
τη συμπαράσταση και από το δικό
μας και από άλλα σωματεία στην
Υγεία για να στηρίξουμε τον αγώνα
εδώ στο λιμάνι. Με απεργίες και κλι-
μάκωση μπορούμε να τσακίσουμε
και την COSCO και την κυβέρνηση
της ΝΔ που της κάνει πλάτες. Εργά-
τες ενωμένοι, ποτέ νικημένοι».

Από τα μεγάφωνα ακούστηκε ο
Τάκης Πέττας που μίλησε με τηλε-
φωνική σύνδεση από το νοσοκομείο,
όπως γινόταν και σε κάθε συνέλευ-
ση για να δηλώσει τη στήριξή του
στον αγώνα: «Παλεύουμε για ένα
καλύτερο αύριο. Για εμάς και τις οι-
κογένειές μας. Σας ευχαριστώ πάρα
πολύ για τη συμπαράστασή σας.
Σας αγαπώ. Χωρίς εσένα γρανάζι
δεν γυρνά», είπε, με τον κόσμο να
συνεχίζει κραυγάζοντας το σύνθημα
«εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά»
και να ξεσπά σε χειροκροτήματα.

Μήνυμα στήριξης διάβασαν στη
συγκέντρωση και οι γυναίκες των
απεργών:«Εμείς οι γυναίκες και συν-
τρόφισσες των εργαζομένων απερ-
γών της COSCO δηλώνουμε υπερή-
φανες για τον μεγάλο αγώνα των
συντρόφων μας, για την παλικαρίσια
στάση τους, που ήδη έχει αγκαλια-
στεί όλο αυτόν τον καιρό από εργα-
ζόμενους σε όλη την Ελλάδα. Ο αγώ-
να σας είναι δίκαιος. Είναι αγώνας
για να γυρνάτε γεροί πίσω στα σπίτια
μας, για να χαιρόμαστε τα παιδιά
μας, να ζούμε με αξιοπρεπείς συνθή-
κες και απολαβές, να έχουμε ελεύθε-
ρο χρόνο. Στεκόμαστε δίπλα σας. Θα
στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις
την αποφασιστικότητα και το πείσμα
σας. Παίρνουμε κι εμείς θάρρος από
την αλληλεγγύη που δέχεστε από
όλο τον εργαζόμενο λαό, που φαίνε-
ται κι εδώ σήμερα. Δείχνετε τον δρό-
μο και σε μας τις εργαζόμενες γυναί-
κες και σε όλη την εργατική τάξη».  

Μάνος Νικολάου
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Απεργία μέχρι τη νίκη
29/4, Συνέλευση απεργών της COSCO. Φωτό: Μάνος Νικολάου

Πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση στον Πειραιά. Φωτό: Μάνος Νικολάου
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Στις 18 Μάη είναι προγραμματισμένες οι
φοιτητικές εκλογές, οι πρώτες από την
άνοιξη του 2019. Ουσιαστικά οι πρώτες

επί κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυτό σημαίνει ότι
μια ολόκληρη νέα φουρνιά φοιτητών/ριών που
αντιστοιχεί σε τουλάχιστον δύο ακαδημαϊκά
έτη, χιλιάδες νέοι/εες, δεν έχουν συμμετάσχει
ποτέ σε εκλογές των συλλόγων τους. Δεν
ισχύει όμως το ίδιο σε σχέση με τους αγώνες
που έχει δώσει αυτός ο κόσμος κι έχουν σημα-
δέψει τους εφιάλτες αυτής της κυβέρνησης
αλλά και τη συνείδηση των φοιτητών/ριών.
Αγώνες που βρήκαν την επαναστατική αριστε-
ρά και τα ΕΑΑΚ στην πρώτη γραμμή.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από την
αρχή επέλεξε τη σύγκρουση με τον κόσμο των
σχολών. Καμία επίθεση δεν έμεινε αναπάντητη.
Μια από τις πρώτες κινήσεις της, ήδη από το
καλοκαίρι του 2019, που μόλις είχε αναλάβει
την εξουσία, ήταν η κατάργηση του ασύλου.
Τέλος Ιούλη επέλεξε να το πάει στη Βουλή
προς ψήφιση ελπίζοντας ότι λόγω θέρους και
διακοπών θα περάσει στα ψιλά. Αλλά έπεσε
έξω. Έγραφε τότε η φοιτήτρια του 
ΠΑΔΑ Εύα Ντόκου στην Εργατική Αλληλεγγύη:

«Με το που ανακοινώθηκε η κατάθεση του
νομοσχεδίου στη Βουλή την Τρίτη 23/7, οι φοι-
τητές του ΣΕΚ μαζί με τα ΕΑΑΚ αναλάβαμε
δράση και ξεκινήσαμε να ξεσηκώνουμε τους
συμφοιτητές μας ώστε να βγει κινητοποίηση
την ίδια μέρα. Άμεσα βγάλαμε ανακοίνωση του
ΣΕΚ στις σχολές και της ΕΑΑΚ και φτιάξαμε
δεκάδες χαρτοπανό που καλούν στη διαδήλω-
ση της Τρίτης. Παρόλο που οι σχολές πέρα
από το ΠαΔΑ ήταν κλειστές εμείς ήμασταν
εκεί, γεμίσαμε τους διαδρόμους των ΤΕΙ Αθή-
νας και ΤΕΙ Πειραιά με αφισάκια και πανό με
συνθήματα ενάντια στην κατάργηση του ασύ-
λου και το πρόγραμμα της ΝΔ και το ίδιο κά-
ναμε και στις σχολές του κέντρου. Σε Νομική,
Πολυτεχνείο, Παιδαγωγικό και ΑΣΟΕΕ έχουν
μπει πανό που καλούν στη διαδήλωση. Ξεκινή-
σαμε τις παρεμβάσεις με τις ανακοινώσεις
μας, τόσο μέσα στις σχολές όσο και σε καφε-
τέριες που μαζεύονται φοιτητές, ώστε να φτά-
σουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο

και να ανοίξουμε το θέμα του ασύλου και πως
παλεύουμε ενάντια σε όσους πάνε να βάλουν
χέρι στα δικαιώματά μας. Η δράση μας έβαλε
πίεση να συμμετέχουν στο συλλαλητήριο ακό-
μα και οι πιο διστακτικοί με αποτέλεσμα αρκε-
τοί σύλλογοι να παίρνουν αποφάσεις ενάντια
στην κατάργηση του ασύλου».

Το αποτέλεσμα ήταν χιλιάδες να κατέβουν
στο δρόμο και να δώσουν από την αρχή τον
τόνο της σύγκρουσης με την κυβέρνηση της
Δεξιάς σε όλο το κίνημα. «Συμμετείχαν χιλιά-
δες νέοι και νέες όχι μόνο φοιτητές αλλά και
μεταπτυχιακοί και ερευνητές, εργαζόμενοι, κα-
θηγητές, διοικητικοί, δάσκαλοι και οι οργανώ-
σεις της αριστεράς. Η διαδήλωση ενάντια
στην κατάργηση του ασύλου εξελίχθηκε στην
πρώτη μαζική απάντηση του κινήματος απέ-
ναντι στις προγραμματικές δηλώσεις της κυ-
βέρνησης. Έτσι μπορούμε να συνεχίσουμε για
να τσακίσουμε όλα τους τα σχέδια» σημείωνε
το ΣΕΚ στις Σχολές.  

Σήκωσαν το γάντι
Με το άνοιγμα των σχολών για το νέο έτος

τον Οκτώβρη του 2019 η κόντρα συνεχίστηκε
με την Κεραμέως να ανακοινώνει πως με έκτα-
κτη τροπολογία θα αναγνωριστούν τα πτυχία
των ιδιωτικών κολεγίων ως ισότιμα με τα πτυ-
χία των πανεπιστημίων παρακάμπτοντας το
άρθρο 16 του Συντάγματος και ταυτόχρονα να
ανοίγει τη συζήτηση για νέο νόμο πλαίσιο που
θα περιλαμβάνει άνοιγμα των σχολών στον
ιδιωτικό τομέα και διαγραφές φοιτητών. Οι
φοιτητές/ριες σήκωσαν άμεσα το γάντι με δια-
δηλώσεις κάθε εβδομάδα, καταλήψεις σε μια
σειρά σχολές και συγκρότηση πανελλαδικού
συντονιστικού συνελεύσεων και καταλήψεων.
Ένα κίνημα που κράτησε για πολλές εβδομά-
δες και δεν μάσησε στις κυβερνητικές προβο-
κάτσιες με την εισβολή των ΜΑΤ στην ΑΣΟΕΕ,
την παρουσία ένστολων στη Φιλοσοφική κλπ.

Η νέα χρονιά το 2020, έφερε μαζί της την
πανδημία βάζοντας νέα καθήκοντα στο φοιτη-
τικό κίνημα. Η Κεραμέως κατέβασε νομοσχέ-
διο που επιτίθεται στους μαθητές/ριες, πολλοί
από τους οποίους/ες σήμερα βρίσκονται στις
σχολές. Δεκάδες χιλιάδες όμως πετάχτηκαν
εκτός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χάρη στα μέ-
τρα του Υπουργείου Παιδείας. Φοιτητές/ριες,
μαθητές/ριες κι εκπαιδευτικοί συνέχισαν τη
μάχη στο δρόμο παρά τις απαγορεύσεις, διεκ-
δικώντας ανατροπή των νόμων της Κεραμέως
κι ανοιχτά σχολεία και σχολές με όλα τα μέτρα
προστασίας, προσλήψεις προσωπικού -εκπαι-
δευτικού και καθαριότητας- χρηματοδότηση
για την Παιδεία και την Υγεία. 

Η καμπάνια για άνοιγμα των σχολών με τους
όρους των φοιτητών/ριών διαρκεί για περισσό-
τερο από ένα χρόνο, ουσιαστικά μέχρι την
επαναλειτουργία των σχολών πριν μερικούς
μήνες και περιελάμβανε διαδηλώσεις  -πολλές
από τις οποίες δέχονταν και τις επιθέσεις της
αστυνομίας- και δράσεις για την επανοικειο-
ποίησή τους από τους φοιτητές μέσα στα πα-
νεπιστήμια με συζητήσεις, αντιμαθήματα και
προσπάθεια για συνελεύσεις. 

«Τα πανεπιστήμια παραμένουν κλειστά από
το προηγούμενο λοκ ντάουν της άνοιξης και η
κυβέρνηση προσπαθεί να μονιμοποιήσει την
τηλεκπαίδευση. Η τηλεκπαίδευση πάει χέρι χέ-
ρι με την διάλυση των δημόσιων πανεπιστη-
μίων, με την συνεχή υποχρηματοδότηση και
την προσπάθεια ολοένα και μεγαλύτερης ιδιω-
τικοποίησης τους» έλεγε σε προκήρυξή του το
ΣΕΚ στις Σχολές τον Οκτώβρη του 2020 και
κατέληγε: «Θα κερδίσουμε αυτή την μάχη σε
συντονισμό με τους εργαζόμενους μέσα στις
σχολές, τους εργαζόμενους στη μέριμνα και
τους διοικητικούς, τις καθαρίστριες και τους
εκπαιδευτικούς μας. Οι σχολές μας θα γεμί-
σουν ζωή, θα γίνουν ξανά γενικές συνελεύσεις
και κέντρα οργάνωσης για όλες τις μάχες». 

Τότε, το Νοέμβρη του 2020, ήταν που ο Μη-
τσοτάκης ανακοίνωνε την ίδρυση της Πανεπι-
στημιακής Αστυνομίας κι από τότε, η καμπάνια
για ανοιχτές σχολές πήγαινε χέρι χέρι με τη
μάχη για να μη μπουν οι μπάτσοι σε αυτές.
Από τις απαγορευμένες συγκεντρώσεις μερι-
κών εκατοντάδων φοιτητών/ριών στην Πλατεία
Κοραή στο τέλος Δεκέμβρη -αρχές Γενάρη
γρήγορα φτάσαμε βδομάδα τη βδομάδα σε
μεγάλα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια που
πλημμύριζαν το κέντρο της Αθήνας και των άλ-
λων πόλεων για μήνες. Έτσι η εφαρμογή του
νόμου για την πανεπιστημιακή αστυνομία μπή-
κε στην κατάψυξη όπου και παραμένει.

Ταυτόχρονα δινόταν και η μάχη ενάντια
στον σεξισμό μέσα στις σχολές. Από τα ΕΜΜΕ
για την απομάκρυνση του καθηγητή Μύρτου
που τον βάραιναν καταγγελίες ότι ζητούσε γυ-
μνές φωτογραφίες από φοιτήτριες, μέχρι την
ΑΣΟΕΕ ενάντια στα σκάνδαλα του καθηγητή
Δράκου, την ΑΣΚΤ και πιο πρόσφατα τη Νομι-
κή εναντίον καθηγητή με ανάλογες κατηγορίες
για σεξιστικές επιθέσεις, το κίνημα #metoo
συντάραξε και τα πανεπιστήμια, με τα μέλη
του ΣΕΚ, της Κίνησης για την Απεργιακή 8
Μάρτη και των σχημάτων της ΕΑΑΚ να ανοί-
γουν τη συζήτηση με εκδηλώσεις παντού και
να οργανώνουν τις κινητοποιήσεις. 

Όλα τα μέτωπα πάνω στα οποία αναπτύχθη-
καν οι αγώνες του φοιτητικού κινήματος τα τε-
λευταία τρία χρόνια είναι ανοιχτά και προστί-
θενται κι άλλα καθώς το Υπουργείο Παιδείας
έχει ανοίξει το ζήτημα των συγχωνεύσεων και
του κλεισίματος μιας σειράς σχολών και τμη-
μάτων, συρρικνώνοντας τη δημόσια Παιδεία
για χάρη των ιδιωτών. Η μάχη θα δοθεί και πά-
λι με όλα τα όπλα που έχει το φοιτητικό κίνη-
μα. Τους φοιτητικούς συλλόγους, τις συνελεύ-
σεις, τις διαδηλώσεις, τις καταλήψεις. Οι φοι-
τητικές εκλογές στις 18 Μάη μπορούν να απο-
τυπώσουν τη σφραγίδα που έχουν αφήσει αυ-
τοί οι αγώνες και να τους ενισχύσουν. Να δυ-
ναμώσουν την επαναστατική αριστερά και τα
ΕΑΑΚ που βρίσκονταν στην πρωτοπορία τους
και να αποδυναμώσουν τη ΔΑΠ στις σχολές. 

Στέλιος Μιχαηλίδης

Τρία χρόνια αγώνες
23/7/2019, Διαδήλωση ενάντια στην κατάργηση του Πανεπιστημιακού ασύλου. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης 21/1/2021, Διαδήλωση ενάντια στην Πανεπιστημιακή αστυνομία. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ

Ημάχη για τις φοιτητικές εκλογές είναι ξεκινημένη. Έχουμε
μπροστά μας δύο εβδομάδες για εξορμήσεις και πολιτικές

συζητήσεις μέχρι τις 18 Μάη. 
Πάμε ενωτικά με τα υπόλοιπα σχήματα από την επαναστατι-

κή αριστερά με τα συνθήματα: όχι στη πανεπιστημιακή αστυνο-
μία, όχι στον πόλεμο, λεφτά για την Παιδεία, λεφτά για την
Υγεία. Θέλουμε ταυτόχρονα να ενισχύσουμε την πολιτική συζή-
τηση και τις ιδέες μας. Σε αυτή την κατεύθυνση προγραμματί-
ζουμε ένα μονοήμερο συζητήσεων στις 22 Μαΐου ενάντια τον
ιμπεριαλισμό, το οποίο το οργανώνουμε μαζί με τη μάχη για
ενίσχυση των ΕΑΑΚ στις φοιτητικές εκλογές. Zητάμε από
όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες και να ψηφίσουν τα
σχήματά μας αλλά και να οργανωθούν μαζί μας. 

Ο αγώνας μας συμπυκνώνει όλες τις μάχες. Δεν ξεχνάμε τη
συγκάλυψη σεξιστών καθηγητών και αφεντικών από την κυβέρ-
νηση, τις επιθέσεις εναντίον των μεταναστών/τριών και ατόμων
της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Είναι ώρα να τελειώνουμε με αυτή τη
κυβέρνηση των δολοφόνων, της καταπίεσης και της φτώχειας.
Αυτές οι ημέρες είναι οι ημέρες των γυναικών, των ανοιχτών συ-
νόρων και της μάχης για απελευθέρωση όλων. Έχουμε μέλλον!

Σάνφο Μοχαμαντί, φοιτητής ΠΑΔΑ, ΣΕΚ στις Σχολές

Στο Πάντειο οργανώνουμε εκδήλωση στις 10 Μάη, 1:30μμ,
με θέμα «Πώς παλεύουμε το σεξισμό» με ομιλήτριες την

Αρετή Μαυρομάτη Λαγάνη, υποψήφια διδάκτωρ, και την Τιάνα
Ανδρέου, συνδικαλίστρια στο Υπουργείο Οικονομικών και μέ-
λος της Κίνησης για την Απεργιακή 8 Μάρτη. 

Προσπαθούμε να συνδέσουμε όλα τα ανοιχτά μέτωπα, τις μά-
χες ενάντια στις επιθέσεις στην Παιδεία με τη μάχη ενάντια στον
πόλεμο, ενάντια στο ρατσισμό και το σεξισμό, τις μάχες του ερ-
γατικού κινήματος. Εν όψει των φοιτητικών εκλογών στις 18 Μάη
θέλουμε να ανοίξει η συζήτηση για αυτά τα ζητήματα και να ενι-
σχύσουμε τα ΕΑΑΚ για να δυναμώσουν αυτοί οι αγώνες.

Νίκη, φοιτήτρια Πάντειος

ΑΘΗΝΑ
Φιλοσοφική αίθριο.
Καθημερινά 10.00 – 14.00
ΠΑΔΑ
Καθημερινά, 10.00 – 14.00
Νομική
Καθημερινά, 11.00 -14.00
ΑΣΚΤ
Καθημερινά, 12.00 – 15.30
Πάντειο
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 
12.00 – 15.30
Θεολογική
Τετάρτη 4/5, 14.00 – 16.00
Πέμπτη 5/5, 10.00 – 12.00
Παρασκευή 6/5, 14.00 – 16.00
ΒΟΛΟΣ
Ιχθυολογία
Τετάρτη 4/5, 10.00
Αρχιτεκτονική και Χωροταξία
Τετάρτη 4/5, 12.00 μες 
Θόλος Πέμπτη 5/5, 11.00 

Αρχιτεκτονική, Πέμπτη 5/5,
15.00
Λέσχη, Παρασκευή 6/5, 13.00
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΑΜΑΚ
Πέμπτη 5/5,11.00
ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΦΜΧ, Παρασκευή 6/5, 12.00 
Λέσχη, Τρίτη 10/5, 18.00

Εκπαιδευτικοί του
δικτύου «η Τάξη μας» 
-συμμετέχουν στις
Παρεμβάσεις/Συσπει-
ρώσεις/Κινήσεις-
γράφουν στην
Εργατική Αλληλεγγύη
για τη μάχη των
επικείμενων εκλογών
στους συλλόγους σε
Πρωτοβάθμια και
Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση ενόψει των
συνεδρίων ΔΟΕ και
ΟΛΜΕ.

Μετά από μια χρονιά
γεμάτη μάχες για να

μην περάσει η αξιολόγηση
στα σχολεία, γίνονται οι
εκλογές για το συνέδριο
της ΟΛΜΕ. Παλεύουμε μέ-
σα από το συνέδριο να
αναδειχτεί το αίτημα για
μια ΟΛΜΕ που προασπίζε-
ται το δημόσιο σχολείο που
θα είναι για όλα τα παιδιά. 

Αυτό το αίτημα θα είναι
λειψό, αν δεν συμπεριλη-
φθούν τα παιδιά των προ-
σφύγων που διαμένουν
στα καμπ, όπως και των με-
ταναστών και των Ρομά. Τα
παιδιά αυτά δεν είναι αό-
ρατα, δικαιούνται ισότιμα
όλα τα μορφωτικά δικαιώ-
ματα, όχι να είναι έγκλει-
στα μέσα σε στρατόπεδα
συγκέντρωσης. 

Ειδικά στην πόλη του Πει-
ραιά ένα μεγάλο διακύβευ-
μα και για την ΕΛΜΕ Πει-
ραιά είναι τα 300 προσφυ-
γόπουλα στο στρατόπεδο
του Σχιστού, αριθμός που
έχει μεγαλώσει και με τα
παιδιά από τον Ελαιώνα λό-
γω της ρατσιστικής εκκένω-
σης από τον Μπακογιάννη. 

Δεν υπάρχει καμία πρό-
βλεψη υποδοχής στα σχο-
λεία για αυτά τα παιδιά, τα
οποία δεν μιλούν καθόλου
την ελληνική γλώσσα, με
αποτέλεσμα να μην μπο-
ρούν να παρακολουθήσουν
τα μαθήματα. Καλούμε τον
κόσμο να δυναμώσει τη
φωνή της ριζοσπαστικής
αριστεράς και των Παρεμ-
βάσεων που πρωτοστατούν
στη μάχη για ένα σχολείο
ενάντια στις διακρίσεις.

Μαρία Ανδρέου, 
εκπαιδευτικός στην ΕΛΜΕ

Πειραιά

Το 20ο συνέδριο της ΟΛΜΕ πρόκειται να διεξαχθεί σε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο για το
χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και της εκπαίδευσης γενικά. Οι επιθέσεις που

έχει εξαπολύσει η κυβέρνηση και το υπουργείο  το τελευταίο διάστημα, στόχο έχουν τη διάλυ-
ση της δημόσιας, δωρεάν και καθολικής εκπαίδευσης με τη μορφή που υπήρχε ως τώρα, αλλά
και τις εργασιακές σχέσεις και τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών.

Δυστυχώς η ΟΛΜΕ, για μια ακόμα φορά, στάθηκε κατώτερη των περιστάσεων. Η εμμονή των πα-
ρατάξεων του προεδρείου (ΔΑΚΕ – ΣΥΝΕΚ) για κλείσιμο της απεργίας-αποχής μετά τη δοτή από-
φαση των δικαστηρίων, αλλά και η άρνησή τους να προκηρύξουν και να οργανώσουν απεργιακές
κινητοποιήσεις, σύμφωνα με τη διάθεση του κλάδου, όπως εκφράστηκε στις 11 Οκτώβρη, έχει
απονομιμοποιήσει την πλειοψηφία του ΔΣ της ομοσπονδίας στα μάτια των συναδελφισσών/-ων. 

Χρειαζόμαστε μια ομοσπονδία αγωνιστική, που θα μάχεται  στο πλευρό των συναδέλφων και θα
υπερασπίζεται το δημόσιο σχολείο και τα εργασιακά μας δικαιώματα στην πράξη! Που δε θα μας
«ξεπουλά» σε κάθε κρίσιμη στιγμή, ακολουθώντας την κυβερνητική γραμμή πλεύσης. Θέλουμε να
ενισχυθεί ο πιο μαχητικός, αγωνιστικός και αποφασιστικός συνδικαλιστικός φορέας μέσα στον
κλάδο, δηλαδή αυτός των Αγωνιστικών Παρεμβάσεων ΔΕ! Καλούμε τις συναδέλφισσες και τους
συναδέλφους να στηρίξουν τα ψηφοδέλτια των Παρεμβάσεων και τα μέλη του δικτύου «Η Τάξη
μας», που συμμετέχουν σ’ αυτά, στις επικείμενες εκλογές για το 20ο συνέδριο της ΟΛΜΕ!

Δώρα Κιντή, Γ. Γραμματέας ΕΛΜΕ Χανίων
Υποψήφια με το ψηφοδέλτιο «Πρωτοβουλία Παρέμβαση Εκπαιδευτικών» 

Στα τέλη του Ιούνη του 2022 θα πραγματο-
ποιηθεί η 91η γενική συνέλευση της Διδα-

σκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος της ΔΟΕ.
Πρόκειται για το πρώτο συνέδριο που γίνεται
εδώ και 3 χρόνια λόγω κόβιντ. 

Σαν εκπαιδευτική αριστερά και πιο συγκε-
κριμένα σαν Παρεμβάσεις έχουμε να συγ-
κρουστούμε σε δύο μεγάλα μέτωπα με την
κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το πρώτο
εν όψει συνεδρίου είναι αυτό ενάντια στο νο-
μό Χατζηδάκη που προσπαθεί να επιβάλει
ηλεκτρονικές εκλογές για την ανάδειξη αντι-
προσώπων ελπίζοντας πώς η ΔΟΕ, ως το με-
γαλύτερο συνδικάτο στο δημόσιο τομέα, να
παίξει τον ρόλο του λαγού. Το δεύτερο έχει
να κάνει με την προσπάθεια του υπουργείου
Παιδείας να διαλύσει τη δημόσια εκπαίδευση. 

Είναι μία μάχη ξεκινημένη στην οποία το εκ-
παιδευτικό κίνημα μετράει νίκες αλλά δεν έχει
τελειώσει ακόμα. Τα συντριπτικά ποσοστά
συμμετοχής στην απεργία αποχή που ξεπέρα-
σαν το 90% πανελλαδικά και η μεγαλειώδης
απεργία στις 11 Οκτωβρίου του 21 σφράγι-
σαν τις εξελίξεις για τη φετινή χρονιά. Στο συ-

νέδριο θα συζητηθεί και θα καθοριστεί το με
τι όρους θα συνεχιστεί αυτή η μάχη. Καθώς η
91η ΓΣ της ΔΟΕ φέτος είναι εκλογική, ανοί-
γουν δυνατότητες για την αριστερά να βγει
πιο δυνατή μέσα στην ομοσπονδία. Αυτό έχει
ήδη φανεί από τα αποτελέσματα εκλογών
στους συλλόγους εκπαιδευτικών όπου η αρι-
στερά έχει ανεβάσει τα ποσοστά της, ενώ οι
παρατάξεις ΔΑΚΕ και ΠΑΣΚΕ έχουν βγει απο-
δυναμωμένες. 

Ως αναπληρωτές έχουμε να παίξουμε ρόλο
σε όλες αυτές τις μάχες. Κρατώντας στην κο-
ρυφή των αιτημάτων μας τους μόνιμους μαζι-
κούς διορισμούς των αναπληρωτών έχουμε
να συνεχίσουμε μαζί με όλο τον κλάδο να δί-
νουμε τη μάχη για να ακυρώσουμε τα σχέδια
διάλυσης και εμπορευματοποίησης της δημό-
σιας Παιδείας. Έχουμε τη δύναμη, έχουμε
την εμπειρία, μπορούμε να νικήσουμε!

Στέλιος Γιαννούλης, μέλος ΔΣ ΣΕΠΕ 
Γλυφάδας-Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, 

υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο 
“Συνεργασία για Ενότητα και Αγώνα”

Οι εκπαιδευτικοί 
στη μάχη της ΟΛΜΕ, ΔΟΕ

ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΣ

Εκδήλωση-συζήτηση
των σχημάτων ΕΑΑΚ
Ιωαννίνων
Στον πόλεμο που 
μας κήρυξαν 
η νεολαία αντεπιτίθεται
Παρασκευή 6 Μάη 2μμ
Αίθ. Ι1, πληροφορικής 
Ομιλητές: Νίκος Δημη-
τρόπουλος, Κώστας
Δεδικούσης και Αρετή
Κανέλλου

Αθήνα, Πρωτομαγιά. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

Αθήνα, Πρωτομαγιά. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης



Mε μεγάλη συμμετοχή και πλούσια συζήτηση
συνεχίστηκε την περασμένη εβδομάδα σε μια
σειρά από γειτονιές ο κύκλος αντιπολεμικών

εκδηλώσεων του Σοσιαλιστικού Εργατικό Κόμματος,
για την έκδοση της παμφλέτας «10+1 ερωτήσεις και

απαντήσεις για την Ουκρανία». 

«Στον Πειραιά είχαμε την τύχη η εκδήλωσή μας να
γίνεται την ώρα που στο λιμάνι ξετυλίγονταν η μάχη
των μαχών, η απεργία των εργατών της Cosco. Για
όλους όσους την παρακολούθησαν ήταν ξεκάθαρο
από την αρχή ότι ο δικός μας πόλεμος γίνεται εδώ,
ενάντια στην κυβέρνηση και τα αφεντικά» δήλωσε
στην Εργατική Αλληλεγγύη, η Τιάνα Ανδρέου. «Ο δη-
μοτικός σύμβουλος Πειραιά Θανάσης Διαβολάκης
ξεκίνησε την ομιλία του θυμίζοντας τον Μπρεχτ που
έλεγε “ότι όταν τελειώσει αυτός ο πόλεμος, θα
υπάρχουν νικητές και νικημένοι, όμως οι λαοί θα εί-
ναι χαμένοι” καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι
εμείς δεν διαλέγουμε κανέναν καλό ή κακό σε αυτό
τον πόλεμο, αλλά παλεύουμε εδώ τον “δικό” μας ιμ-
περιαλιστή, το ΝΑΤΟ και τη “δική” μας κυβέρνηση.
Χαρακτηριστικό του πόσο αναγκαία είναι αυτή η συ-
ζήτηση είναι το παράδειγμα συναγωνίστριας που πή-
ρε 5 παμφλέτες για να τις δώσει στον προσωπικό
της περίγυρο».

Πετράλωνα
«Τριανταπέντε συντρόφισσες/οι συμμετείχαν στην

εκδήλωση στα Πετράλωνα με ομιλήτρια την Μαρία
Στύλλου -εργαζόμενοι στην ΔΕΣΦΑ, στο ΥΠΠΟ, μέλη
του ΣΕΗ, πρόσφυγες από τον Ελαιώνα, μέλη των
συλλόγων γονέων, ακτιβιστές/τριες της γειτονιάς.
Στο τέλος της ζωντανής συζήτησης που ακολούθησε,
δόθηκαν 15 μπροσούρες, μπήκαν ιδέες για το που
αλλού θα οργανώσουμε αυτή την συζήτηση και δύο
σύντροφοι αποφάσισαν να οργανωθούν στο ΣΕΚ»
μας μεταφέρει ο Γιάννης Μαραβελάκης. 

Στα Χανιά, η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο
Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας με κεντρικούς ομιλητές,
τον Ειρηναίο Μαράκη από την ΚΕΕΡΦΑ Χανίων και
τον Γιάννη Σηφακάκη από την ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ με
τους ομιλητές να καλούν σε κλείσιμο της νατοϊκής
βάσης στην Σούδα και σε αγωνιστικό ξεσηκωμό ενάν-
τια στην  κλιμάκωση της πολεμικής εμπλοκής, με αρ-
χή την απεργιακή πορεία την ημέρα της Εργατικής
Πρωτομαγιάς.

Παγκράτι
Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρ-

τη 27/4 στην πλατεία Βαρνάβα στο Παγκράτι με ομι-
λητές τον συγγραφέα της παμφλέτας  Λέανδρο Μπό-
λαρη και τον Χρήστο Τουλιάτο, δημοτικό σύμβουλο
Ζωγράφου, ο τελευταίος αναφέρθηκε στον ρόλο του
ΝΑΤΟ στον πόλεμο στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι για
εμάς ο κύριος εχθρός είναι ο ευρωατλαντικός ιμπε-
ριαλισμός χωρίς αυτό να σημαίνει ότι απαλλάσσουμε
τη Ρωσία του Πούτιν γιατί είμαστε ενάντια στο σύστη-
μα του ιμπεριαλισμού συνολικά. 

Με επιτυχία έγινε την Πέμπτη 28/4 η εκδήλωση του
ΣΕΚ Νίκαιας -Κορυδαλλού. Ανάμεσα στους ομιλητές,
ο Θωμάς Σίδερης, δημοσιογράφος και δημιουργός
ντοκιμαντέρ, μίλησε για τις ομοιότητες δύο πρόσφα-
των πολεμικών συγκρούσεων, που όπως είπε έζησε
από κοντά, με αυτόν της Ουκρανίας και συγκεκριμέ-
να του πόλεμου στη Συρία και του πολέμου στο Ναγ-

κόρνο Καραμπάχ. Τόνισε ότι σε όλες αυτές τις πολε-
μικές συγκρούσεις υπάρχει μια κοινή συνιστάμενη: ο
εκτοπισμός των ανθρώπων, η προσφυγιά, η φτωχο-
ποίηση, η εκμετάλλευση και ότι μοναδικός κερδισμέ-
νος είναι οι οικονομικές ελίτ. Αμέσως μετά, η συζήτη-
ση άναψε, με τις τοποθετήσεις και τα ερωτήματα να
ακολουθούν το ένα το άλλο, από μετανάστες, εργα-
ζόμενους στην Υγεία και στους ΟΤΑ, παλιούς αγωνι-
στές της γενιάς των Λαμπράκηδων. 

Νέα Σμύρνη
«Και στη Νέα Σμύρνη, την Τετάρτη 27/4 στο Σύλλο-

γο Ιμβρίων, έγινε μια πολύ ωραία και ζωντανή εκδή-
λωση» μας μεταφέρει η Χουάνα Σταυριανού. «Ο Νί-
κος Βαφέας, καθηγητής κοινωνιολογίας στο πανεπι-
στήμιο Κρήτης στο Ρέθυμνο, βασικός ομιλητής στην
εκδήλωση, προσέγγισε το θέμα από μια πιο ακαδη-
μαϊκή σκοπιά, δίνοντας μια κοινωνιολογική περιγρα-
φή των εμπλεκόμενων λαών σ’ αυτόν τον πόλεμο, το-
νίζοντας την σημασία τον κινημάτων ιστορικά και ειδι-
κότερα, το πως το αντιπολεμικό κίνημα δημιουργού-
σε τις βάσεις, πάνω στις οποίες βασιστήκαν οι αγώ-
νες που έδινε και δίνει η Αριστερά. Μετά το τέλος
των εισηγήσεων, ακολούθησε πλούσια συζήτηση και
από τους 15 συμμετέχοντες στην εκδήλωση. Στο τέ-
λος πουλήθηκαν ένα βιβλίο «Ουκρανία: Σταυροδρόμι
Ιμπεριαλιστικών Ανταγωνισμών» και 5 αντιπολεμικές
παμφλέτες».

Μαζική ήταν και η εκδήλωση που πραγματοποιήθη-
κε στην πλατεία Εσταυρωμένου στο Αιγάλεω με ομι-
λητή τον Πάνο Γκαργκάνα στις 27/4, ενώ εκδηλώσεις
πραγματοποιήθηκαν επίσης στα Εξάρχεια, στο Χα-
λάνδρι, στα Κάτω Πατήσια, στην Καλλιθέα.  

Ελληνικό
«Στο Ελληνικό έγινε μια ζωντανή συζήτηση, γεμάτη

ενδιαφέρον και προβληματισμό για το μέλλον του πο-
λέμου στην Ουκρανία, τη σύγκρουση ΝΑΤΟ-Ρωσίας
καθώς και τις προεκτάσεις που αυτή έχει» μας λέει ο
Πέτρος Μπίγκος. «Φάνηκε η ανάγκη για ενημέρωση
πάνω στις εξελίξεις στο πολεμικό μέτωπο και τη στά-
ση της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και για απαντή-
σεις σε πιο βαθιά ζητήματα όπως για ποια κοινωνία
παλεύουμε. Μαθητές και φοιτητές μας ενημέρωσαν
για την προσπάθεια τους να κατεβάσουν σχολεία και
σχολές στην Πρωτομαγιά και τέλος ανανεώσαμε το
ραντεβού μας στο Μονοήμερο συζητήσεων του ΣΕΚ
στις 22 Μάη στη Νομική».
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Mεγάλη συμμετοχή, 
πλούσια συζήτηση

Δεκάδες φωτορεπόρτερ κι εργαζόμενοι των ΜΜΕ συγκεντρώ-
θηκαν την Τρίτη 3/5 έξω από το πρακτορείο InTime News Ph-

oto Agency στα Εξάρχεια. Αφορμή για την κινητοποίηση ήταν η
εκδικητική απόλυση του φωτορεπόρτερ Γιάννη Δημητρόπουλου
επειδή επέδωσε έγγραφο με τα αυτονόητα αιτήματα των εργα-
ζόμενων του πρακτορείου. 3ωρη στάση εργασίας κήρυξε η Ένω-
ση Φωτορεπόρτερ Ελλάδος. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν και
χαιρέτησαν συνδικαλιστές και μέλη σωματείων Τύπου. 

«Ξεκινήσαμε πριν τέσσερις εβδομάδες συλλογικά η πλειοψη-
φία των εργαζόμενων του InTime να στείλουμε στον εργοδότη
μας μια επιστολή με αυτονόητα αιτήματα. Την κάλυψη της πλη-
ρωμής των βενζινών και του σέρβις των μηχανών μας καθώς τρέ-

χουμε σε όλη την Αθήνα, του φωτογραφικού εξοπλισμού μας»
δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Γιάννης Δημητρόπουλος
και συνέχισε: «Κατευθείαν άρχισαν οι τραμπουκισμοί και μια ανα-
ζήτηση από τον εργοδότη για το ποιος ξεκίνησε την “ανταρσία”
όπως έλεγε. Στάλθηκαν κι άλλες επιστολές από τη μεριά μας,
όλες σε ήρεμο κι ευγενικό τόνο. Παρ’ όλα αυτά δυο ώρες μετά
τη δημοσίευση των αιτημάτων μας στο σωματείο μας την ΕΦΕ
δέχτηκα τηλεφώνημα που μου ανακοινώθηκε η απόλυσή μου.
Μέχρι σήμερα δεν μας έχουν πει καν το λόγο της απόλυσης. Εί-
ναι ξεκάθαρα στοχοποίηση και προσπάθεια τρομοκράτησης για
να κάνουν πίσω και οι υπόλοιπο συνάδελφοι. Δεν θα τους περά-
σει. Είμαστε αποφασισμένοι να πάμε τον αγώνα μέχρι τέλους».  

Αλληλεγγύη στους φωτορεπόρτερ

Αιγάλεω

Παγκράτι

Ελληνικό

Πετράλωνα
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Κλιμακώνουν 
τον πόλεμο μέχρι
«αποδυνάμωση 
της Ρωσίας»

Την Πρωτομαγιά ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι
περίπου 23.000 Ρώσοι στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους από την
έναρξη του πολέμου και περισσότερα από 1.000 ρωσικά άρματα μά-

χης και περίπου 2.500 στρατιωτικά οχήματα έχουν καταστραφεί. Η ρωσική
κυβέρνηση υποστηρίζει ότι έχουν σκοτωθεί 1.351 ρώσοι στρατιώτες και ότι
είναι οι απώλειες του ουκρανικού στρατού που ξεπερνούν τις 23 χιλιάδες,
ενώ έχουν καταστραφεί 2.600 ουκρανικά τανκς και τεθωρακισμένα οχήμα-
τα, 650 ντρόουνς, 142 αεροσκάφη και 112 ελικόπτερα.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ οι καταγεγραμμένοι νεκροί άμαχοι στην Ουκρανία
πλησιάζουν τις 3.000 αν και ο δήμαρχος της Μαριούπολης κάνει λόγο για
τουλάχιστον τριπλάσιους νεκρούς μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή. Μέσα
στον πόλεμο της συνεχής προπαγάνδας είναι δύσκολο να ανακαλύψει κα-
νείς πού είναι η αλήθεια και πού η υπερβολή και το ψέμα αλλά οι καθημερι-
νές εικόνες και οι ειδήσεις από κατεστραμμένo στρατιωτικό εξοπλισμό και
από ολοκληρωτικά κατεστραμμένες συνοικίες και χωριά δεν αφήνουν καμιά
αμφιβολία ότι ο πόλεμος που διεξάγεται στην Ουκρανία σε κατοικημένες
περιοχές είναι φονικότατος. Τις προηγούμενες μέρες, μάχες συνέχιζαν να
διεξάγονται σε κωμοπόλεις και πόλεις της Ανατολικής Ουκρανίας ενώ στό-
χοι βομβαρδίζονταν σε όλη τη χώρα. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοί-
νωσε ότι ρωσικοί πύραυλοι κατέστρεψαν δυτικά όπλα κοντά στην Οδησσό
αλλά και ότι υπήρξαν επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος στα σύνορα με την Ου-
κρανία. Η ουκρανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι βύθισε δύο μικρά ρωσικά
πλοία ενώ «ορφανές» επιθέσεις εναντίον ρωσικής βάσης αναφέρθηκαν
στην Υπερδνειστερία, στην Μολδαβία. 

33 δισ. δολάρια
Η ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Μπάιντεν για ακόμη 33 δισ. δολά-

ρια στην Ουκρανία αποτελεί μια νέα μεγάλη κλιμάκωση (13,6 δολάρια
έχουν δοθεί ήδη) με τα 25 από αυτά να αφορούν στρατιωτικό εξοπλισμό και
βοήθεια. Από κοντά ακολουθούν και οι χώρες της ΕΕ, με την Γερμανία, που
μέχρι τώρα υποστήριζε ότι δεν πρόκειται να στείλει βαρέα όπλα, να στέλνει
τελικά στην Ουκρανία 50 θωρακισμένα αντιαεροπορικά Gepard -και την Rh-
einmetall να υποβάλει προσφορά για την πώληση 88 μεταχειρισμένων αρ-
μάτων μάχης Leopard Ι στην Ουκρανία. 

«Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους στέλνουν τεράστιες ποσότητες βαριού
οπλισμού» αναφέρει η Γουόλ Στριτ Τζέρναλ «με στόχο να ενισχύσουν το
Κίεβο στην επόμενη αποφασιστική φάση του πολέμου αλλά και να εξοπλί-
σουν τη χώρα σε ένα πόλεμο που μπορεί να κρατήσει μήνες και χρόνια». 

Είναι σαφές ότι ο αντικειμενικός στόχος των ΗΠΑ δεν είναι ούτε το τέλος
του πολέμου ούτε η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας αλλά η στρατιωτι-
κή και (οικονομική μέσα από τις κυρώσεις) αποδυνάμωση της Ρωσίας.

«Εάν υπάρχει πράγματι μια μετατόπιση της στρατηγικής σε ένα άλλο επί-
πεδο αντιπαράθεσης με τη Ρωσία, πρέπει να ξέρουμε σε τι μπαίνουμε. Κρί-
νοντας από τις πρόσφατες δηλώσεις της κυβέρνησης Μπάιντεν, ολοένα και
περισσότερο φαίνεται ότι προσκολλάται σε μια πολιτική πόλεμου δια αντι-
προσώπου κατά της Ρωσίας, με στόχο την αποδυνάμωση ή και την κατα-
στροφή του ρωσικού κράτους» προειδοποιεί σε άρθρο του ο Άνατολ Λίβεν,
καθηγητής  στο King's College του Λονδίνου. «Αυτό σημαίνει ότι η Αμερική
υιοθετεί μια στρατηγική που κάθε πρόεδρος των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του
Ψυχρού Πολέμου έκανε μεγάλο κόπο να αποφύγει: τη χορηγία ενός πολέ-
μου στην Ευρώπη που φέρνει μαζί της τον οξύ κίνδυνο κλιμάκωσης προς
την άμεση στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ, πιθανώς κα-
ταλήγοντας σε πυρηνική καταστροφή».

«Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι ο δικός μας πόλεμος», ομολόγησε ανοι-
χτά η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Τρας, προσθέτοντας ότι αυτή
η νέα “σκληρή προσέγγιση” από τη Δύση χρειάζεται να επεκταθεί “στις
απειλές που αναδύονται πέρα   από την Ουκρανία” στη Ρωσία και στην Κίνα»
αναφέρει η βρετανική εφημερίδα Socialist Worker. «Ο πόλεμος στην Ου-
κρανία κάνει ολόκληρο τον κόσμο ένα πιο πολωμένο και επικίνδυνο μέρος.
Όσο συνεχίζεται, τόσο περισσότερο γίνεται μια σύγκρουση μεγάλων παγ-
κόσμιων δυνάμεων, μεταξύ των οποίων οι μικρότερες χώρες πρέπει να επι-
λέξουν».

Γιώργος Πίττας

Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Αγριεύουν τον ανταγωνισμό 
Ελλάδας-Τουρκίας στο Αιγαίο

Ο πόλεμος στην Ουκρανία
δεν είναι επικίνδυνος μόνο
όσον αφορά στην κλιμάκω-

ση της ελληνικής εμπλοκής με την
μετατροπή ολόκληρης της χώρας
σε νατοϊκή βάση και βασικό κόμβο
ανάπτυξης των δυτικών στρατευ-
μάτων με κατεύθυνση τα σύνορα
με την Ρωσία. 

Είναι επικίνδυνος και όσον αφο-
ρά στην κλιμάκωση της πολεμικής
έντασης ανάμεσα στην Ελλάδα και
στην Τουρκία που, υποτίθεται, είχε
παγώσει με την πρόσφατη συνάν-
τηση Μητσοτάκη-Ερντογάν μετά
από παρέμβαση των ΗΠΑ για την
απρόσκοπτη συνεργασία των δύο
νατοϊκών χωρών καθώς εξελίσσε-
ται ο πόλεμος στην Ουκρανία.  

Την περασμένη εβδομάδα η ελ-
ληνική κυβέρνηση με ανακοινώσεις
και διαβήματα κατήγγειλε μια σει-
ρά από τουρκικές «υπερπτήσεις»
πάνω από το Αιγαίο. Ο Μητσοτά-
κης αφού είχε επικοινωνία με τον
γ.γ του ΝΑΤΟ Στόλτενμπεργκ, δή-
λωσε ότι η συμπεριφορά της Τουρ-
κίας υπονομεύει την πρόοδο που
υπήρξε στην  συνάντηση με τον
Ερντογάν και λίγο μετά κυβερνητι-
κές πηγές ανακοίνωσαν ότι μπαίνει
«πάγος» στα Μέτρα Οικοδόμησης
Εμπιστοσύνης (ΜΕΟ). Ταυτόχρονα
με εντολή του Α/ΓΕΕΘΑ «στα πλαί-
σια εκπαιδευτικής δραστηριότη-
τας» πραγματοποιήθηκε η ανάπτυ-
ξη των αντιαεροπορικών συστημά-
των και η μεταφορά τους σε χώ-
ρους διασποράς, στα νησιά του
Ανατολικού Αιγαίου για να τεθούν
σε λειτουργία παρακολουθώντας
τον εναέριο χώρο και «εγκλωβίζον-
τας» στόχους στο ραντάρ. Σύμφω-
να με τις διαρροές, η «Αθήνα προ-
τίθεται να θέσει το ζήτημα των
υπερπτήσεων σε όλα τα διεθνή 
Fora, τονίζοντας επιπλέον πως η
Τουρκία δεν ευθυγραμμίζεται με
τις κυρώσεις εις βάρος της Ρω-
σίας».

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου
Εξωτερικών της Τουρκίας Μπιλγ-
κίτς απάντησε υποστηρίζοντας ότι
οι ελληνικές αιτιάσεις «δεν αντικα-
τοπτρίζουν την πραγματικότητα,
καθώς η ελληνική πολεμική αερο-
πορία πραγματοποίησε προβοκα-
τόρικες πτήσεις κοντά στις ακτές
της χώρας μας μεταξύ 26-28 Απρι-
λίου 2022, παραβιάζοντας επανει-
λημμένα τον εναέριο χώρο της χώ-
ρας μας… Η Ελλάδα είναι η πλευ-
ρά που ξεκίνησε και κλιμάκωσε την
ένταση». Την Δευτέρα 2/5, η κατά-
σταση κλιμακώθηκε με το τουρκικό

πολεμικό ναυτικό να μπαίνει επίσης
σε επιφυλακή και τον τούρκο
υπουργό Άμυνας, Ακάρ, να δηλώ-
νει ότι «σίγουρα θα δείξουμε την
αντίδρασή μας ενάντια σε οποι-
αδήποτε ενέργεια εναντίον μας».

Σε κάθε περίπτωση, όποιος και
να ξεκίνησε πρώτος τις παραβιά-
σεις, η απόφαση για πάγωμα των
ΜΕΟ ανήκει στην ελληνική κυβέρ-
νηση. Στην πραγματικότητα, η κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη (που σε δύο
εβδομάδες από τώρα θα βρεθεί
στην Ουάσιγκτον για συνομιλίες με
τον Μπάιντεν και για να μιλήσει
στο Κονγκρέσσο) θεωρεί ότι η ανα-
βάθμισή του ελληνικού στρατού
στους νατοϊκούς σχεδιασμούς
στον Έβρο και στο Αιγαίο, μπορεί
να αποτελέσει ευκαιρία για ανα-
βάθμισή της δικής της θέσης μέσα
στο δυτικό στρατόπεδο.

Έπαινοι 
Σε αυτήν την κατεύθυνση προ-

φανώς λειτουργούν οι αμερικάνικοι
έπαινοι, όπως αυτός της Νάνσι Πε-
λόζι στην πρόσκλησή της προς τον
Μητσοτάκη, ότι σήμερα «τα έθνη
μας είναι βασικοί σύμμαχοι στην
παγκόσμια σκηνή». Λειτουργούν
και άλλοι παράγοντες: Το γεγονός
ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν την παράτα-
ση του πολέμου στην Ουκρανία μέ-
χρι εξουθένωσης της Ρωσίας, υπο-
βαθμίζει τη χρησιμότητά του Ερν-
τογάν ως διαπραγματευτή, ρόλο
που επεδίωξε να παίξει στην πρώ-
τη φάση του πολέμου. Οι δηλώσεις
του Μπάιντεν για «γενοκτονία των
Αρμενίων» που ο Ερντογάν χαρα-
κτήρισε «ανιστόρητες και βασισμέ-
νες σε παραπληροφόρηση» όπως
και οι βομβαρδισμοί του τουρκικού
στρατού ενάντια σε θέσεις των

Κούρδων του PKK στο βόρειο Ιράκ.
Για τους οποίους, η βουλευτίνα
του HDP, Μπεστάς, εκτίμησε ότι εί-
ναι ένας τρόπος της κυβέρνησης
Ερντογάν «για να συγκαλύψει την
πείνα, τη φτώχεια, την ανεργία και
τις δολοφονίες. Ο λόγος πίσω από
αυτόν τον πόλεμο είναι η ανεπίλυ-
τη εσωτερική κρίση». Για τον αμε-
ρικάνικο ιμπεριαλισμό, όμως, οι κι-
νήσεις του Ερντογάν κατά των
Κούρδων δεν συμβαδίζουν με τη
δική του εκστρατεία σε Συρία και
Ιράκ.

«Στη στρατιωτική κινητικότητα
της Ελλάδας στους αιθέρες του Αι-
γαίου και κυρίως στα νησιά του
εστιάζουν την προσοχή τους τουρ-
κικές πηγές» γράφει σε άρθρο του
με τίτλο «Τα εξοπλιστικά πλάνα της
Ελλάδας ζορίζουν την Τουρκία»,
στην Καθημερινή, ο Μανώλης Κω-
στίδης. Όπως αναφέρει ανάμεσα
σε άλλα, στην Τουρκία, «τα δημοσι-
εύματα περί των σχεδίων της Αθή-
νας για “κλείδωμα του Αιγαίου” με
φρεγάτες και αντιαεροπορικά συ-
στήματα που θα τοποθετηθούν σε
νησιά του πελάγους μελετώνται
προσεκτικά. Η βασική πολιτική εν-
τολή είναι να κρατηθούν χαμηλά οι
τόνοι…».

Το πόσο χαμηλά θα κρατηθούν
οι τόνοι -και μάλιστα σε μια δύσκο-
λη για τις κυβερνήσεις εκατέρωθεν
του Αιγαίου παρατεταμένη προ-
εκλογική περίοδο- θα φανεί. Όμως
σε κάθε περίπτωση, το βάθεμα της
εμπλοκής της κυβέρνησης Μητσο-
τάκη -και της ελληνικής άρχουσας
τάξης που εκπροσωπεί- στα νατοϊ-
κά σχέδια στην Ουκρανία, μόνο πα-
ραπάνω δεινά έχει να προσφέρει
στους λαούς της Ελλάδας και της
Τουρκίας. 



Χιλιάδες απεργοί πλημμύρισαν τους
δρόμους της Αθήνας στις διαδηλώ-
σεις για την Εργατική Πρωτομαγιά.

Εργαζόμενοι/ες από δεκάδες χώρους του
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, φοιτη-
τές/τριες και μαθητές/τριες,
μετανάστες/τριες και πρόσφυγες/ισσες, και
οργανώσεις της Αριστεράς, βάδισαν ενάντια
στην κυβέρνηση του πολέμου και της φτώ-
χειας, διεκδικώντας «Δουλειές, αυξήσεις και
Συλλογικές Συμβάσεις, Όχι βόμβες και εξο-
πλισμούς». Μαζική διαδήλωση έγινε και στον
Πειραιά, με κέντρο τους απεργούς λιμενερ-
γάτες της COSCO, ο αγώνας των οποίων ξε-
σηκώνει τη συμπαράσταση όλης της εργατι-
κής τάξης και της νεολαίας.

«Λιτότητα, ανεργία, πολεμοκαπηλεία, Κά-
τω η Νέα Δημοκρατία» ήταν το κεντρικό σύν-
θημα του Συντονισμού Εργατικής Αντίστα-
σης που συμμετείχε στη συγκέντρωση των
συνδικάτων στην πλατεία Κλαυθμώνος. Το
μπλοκ του ήταν από τα μαζικότερα, συσπει-
ρώνοντας δεκάδες σωματεία και συλλογικό-
τητες. Εκεί διαδήλωσαν τα Σωματεία Εργα-
ζόμενων στον Άγιο Σάββα, το ΓΝΑ Γεννημα-
τάς, το Κρατικό της Νίκαιας και το Δρομο-
καΐτειο, το μεγαλύτερο Σωματείο του ΜΕ-
ΤΡΟ (ΣΕΛΜΑ), ο Σύλλογος Υπαλλήλων
ΓΓΔΕ, η ΠΟΣΠΕΡΤ, οι συμβασιούχοι Covid
των Δήμων, εκπαιδευτικοί από την Α' ΕΛΜΕ
Αθήνας, η Γ' ΕΛΜΕ Αθήνας, εργαζόμενοι/ες
από την ιδιωτική Υγεία, τους Ηθοποιούς, τον
Επισιτισμό, από το Βυζαντινό Μουσείο, από
τα ΜΜΕ και άλλοι.

«Να μετατρέψουμε κάθε μικρό και μεγάλο
εργατικό χώρο σε μια COSCO» ήταν το κά-
λεσμα που απηύθυνε από την εξέδρα της
συγκέντρωσης ο Τάσος Αναστασιάδης,
υπεύθυνος του Συντονισμού, ενημερώνον-
τας και για την επίσκεψη εργαζόμενων και
συνδικαλιστών/τριών που θα ακολουθούσε
αμέσως μετά τη διαδήλωση στο λιμάνι. Για

την πανελλαδική συγκέντρωση των συμβασι-
ούχων Covid των δήμων στις 10 Μάη ενάντια
στις απολύσεις τους, μίλησε ο Κυριάκος
Μπάνος από το Συντονιστικό που έχει συγ-
κροτηθεί, καλώντας την ΑΔΕΔΥ, την ΠΟΕ-
ΟΤΑ και όλα τα συνδικάτα να συμπαραστα-
θούν απεργιακά στον αγώνα τους.

Άσυλο, στέγη, Υγεία, Παιδεία, χαρτιά και
δουλειές, ενάντια στις ρατσιστικές πολιτικές
της κυβέρνησης, απαιτούσαν οι μετανά-
στες/τριες από την Μπαγκλαντεσιανή Κοινό-
τητα και οι πρόσφυγες/ισσες από τον Ελαι-
ώνα, τη Ριτσώνα και τη Θήβα, μαζί με εργα-
ζόμενες/ους από τα καμπ, που διαδήλωσαν
με την ΚΕΕΡΦΑ. Να κηρύξουν τα συνδικάτα
αντιφασιστική απεργία και συλλαλητήριο
στις 15 Ιούνη, ημέρα έναρξης της δίκης της
ΧΑ σε δεύτερο βαθμό, κάλεσε από το βήμα
ο Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής της Κί-
νησης.

Ακολουθούσαν τα μπλοκ της Πρωτοβου-
λίας Ενάντια στην Περιβαλλοντική Κατα-
στροφή και την Κλιματική Αλλαγή, της Πρω-
τοβουλίας «Στη φυλακή οι δολοφόνοι της
Zackie-Oh», των φοιτητών/τριών του ΠΑΔΑ
και των μαθητών/τριών Anticapitalista, της
Εργατικής Αλληλεγγύης και του Σοσιαλιστι-
κού Εργατικού Κόμματος, συνδέοντας όλες
τις μάχες και τα κινήματα με την πάλη ενάν-
τια στην κυβέρνηση της ΝΔ και το σύστημα
που στηρίζει.

Χειροκροτήματα
Με χειροκροτήματα και υψωμένες γροθιές

υποδέχτηκαν οι διαδηλωτές/τριες τη μοτο-
πορεία των ντελιβεράδων της eFood που πέ-
ρασαν από τη συγκέντρωση, ενώ ξεχώρισε η
παρουσία Παλαιστίνιων αγωνιστών κι αγωνι-
στριών με πανό «Save Jerusalem – Free Pa-
lestine». Στη διαδήλωση συμμετείχαν επίσης
υγειονομικοί σε αναστολή που συνεχίζουν να
παλεύουν για την επιστροφή τους στη δου-
λειά, η ΟΛΜΕ, η ΠΟΘΑ, η Πρωτοβουλία για
Δημόσιο Νερό που αντιδρά στα σχέδια ιδιω-
τικοποίησης της ΕΥΔΑΠ, μια σειρά ακόμα
Ομοσπονδίες και Σωματεία.

Σε όλη την πορεία μέχρι τη Βουλή, το αντι-
πολεμικό και αντικυβερνητικό μήνυμα ήταν
κυρίαρχο. Η ίδια η απεργία νέκρωσε, με
αποφάσεις των συνδικάτων, τα λιμάνια, τις
συγκοινωνίες και μια σειρά άλλους χώρους
που λειτουργούν τις Κυριακές. Ήταν μια δυ-
νατή συνέχεια μετά την Πανεργατική Απερ-
γία στις 6 Απρίλη, επιβεβαιώνοντας τη μεγά-
λη οργή των εργατών και των εργατριών για
τις επιθέσεις της ΝΔ αλλά και την διάθεση
για κλιμάκωση του απεργιακού αγώνα μέχρι
την ανατροπή της.

Οι συντρόφισσες και οι σύντροφοι της Ερ-
γατικής Αλληλεγγύης κάλεσαν μαζικά τους
απεργούς στο αντιπολεμικό μονοήμερο συ-
ζητήσεων που οργανώνει το ΣΕΚ την Κυρια-
κή 22 Μάη στη Νομική. Στο τέλος, δεκάδες
αγωνιστές κι αγωνίστριες από τον Συντονι-
σμό Εργατικής Αντίστασης και το Συντονι-
στικό των Νοσοκομείων κατέβηκαν στο Πέ-
ραμα για να εκφράσουν την αλληλεγγύη
τους στους λιμενεργάτες της COSCO.

Λένα Βερδέ

Νο 1520, 4 Μάη 2022
σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη Πρωτομαγιά 2022

Είμαστε σήμερα εδώ για
την εργατική Πρωτομα-

γιά. Είναι ημέρα απεργίας κι
όχι αργίας και διαδηλώνουμε
όλα τα σωματεία και οι εργά-
τες. Διεκδικούμε αυξήσεις,
Συλλογικές Συμβάσεις, εμείς
στα νοσοκομεία να γίνουμε
μόνιμοι γιατί τώρα είμαστε με
συμβάσεις. Μόνο με αγώνες
μπορούμε να τα παλέψουμε
όλα αυτά. Η απεργία στο λι-
μάνι είναι δυναμική και δείχνει
το δρόμο. Οι εργάτες της CO-
SCO έχουν κερδίσει πολλά
και μπορούν να κερδίσουν πε-
ρισσότερα. Όλοι οι εργαζόμε-
νοι αν καταλάβουν τη δύναμή
τους και ενωθούν, δεν έχουν
να φοβηθούν τίποτα. 

Νίκος Κανέλος, εργάτης
καθαριότητας, Άγιος Σάββας

Είμαστε κατά του πολέμου
και της ακρίβειας. Ζητά-

με αυξήσεις στους μισθούς
μας και Συλλογικές Συμβά-
σεις Εργασίας, να μειωθεί η
ανεργία και η τιμή του ηλε-
κτρικού ρεύματος, να επι-
στρέψουν οι εργαζόμενοι του
ΕΣΥ στις θέσεις τους γιατί
τους έχουμε ανάγκη. Με
απεργίες μπορούμε να τα
κερδίσουμε όλα. Οι εργαζό-
μενοι στο ΜΕΤΡΟ είμαστε
σήμερα σε απεργία, πρέπει
να κλιμακώσουμε. Είμαστε
αλληλέγγυοι με τους εργά-
τες της COSCO και αμέσως
μετά τη συγκέντρωση θα κα-
τεβούμε στο λιμάνι για τη
στήριξη των απεργών.

Σπύρος Ρεβύθης, 
πρόεδρος ΣΕΛΜΑ

Διαδηλώνουμε γιατί έχου-
με ανάγκη να ενταχτούμε

στην κοινωνία, δηλαδή να
έχουμε χαρτιά, δουλειά, στέ-
γη και ΑΜΚΑ. Επειδή λένε ότι
θα κλείσουν τον Ελαιώνα, εί-
μαστε πολλοί που έχουμε μό-
νο το χαρτί της αστυνομίας
που σημαίνει ότι θα μας πετά-
ξουν στο δρόμο. Θέλουμε
χαρτιά, πρόσβαση σε σχολεία
και νοσοκομεία. Είμαστε πρό-
σφυγες, θέλουμε να κυκλο-
φορούμε ελεύθερα και να
έχουμε δουλειά. Παλεύουμε
για να μην κλείσει το καμπ και
να μην βρεθούμε στο δρόμο.

Ζακ Μπουκάσα, 
πρόσφυγας από Κογκό,

στρατόπεδο Ελαιώνα

Η εργατιά παλεύει και θα νικήσει

Είμαστε εδώ για το συνολικό εργατικό και σοσιαλιστικό
μήνυμα της ημέρας και κυρίως εμείς για την προσφυγική

μάχη στον Ελαιώνα. Ζητάμε να μην κλείσει ο Ελαιώνας, όσοι
έχουν φύγει να επιστρέψουν και να γίνει μια αναπλαισίωση
του όλου καμπ γιατί είμαστε μόλις 4-5 κοινωνικοί λειτουργοί
για χιλιάδες άτομα. Ο τρόπος που μεταχειρίζεται τους πρό-
σφυγες το Υπουργείο είναι ό,τι πιο απάνθρωπο υπάρχει.
Στέλνουν κόσμο με πολύ βαριά ιατρικά θέματα σε δομές
στην ηπειρωτική χώρα όπου δεν υπάρχουν αντίστοιχες ιατρι-
κές δομές. Πχ ένα παιδάκι που πρέπει κάθε βδομάδα να κά-
νει αιμοκαθάρσεις το στέλνουν στην Κόρινθο όπου δεν υπάρ-
χει περίπτωση να μπορεί να τις κάνει. Δεν υπάρχει καμία συμ-
περίληψη και προνόηση για το οτιδήποτε. Γι’ αυτό είμαστε
εδώ.

Νικόλαος Χατζάκης, κοινωνικός λειτουργός, Ελαιώνας

Η κυβέρνηση εξαγγέλλει μια ψεύτικη ενεργειακή επάρκεια,
ενώ αυτό που υπάρχει είναι μια ενεργειακή κρίση με τον

κόσμο να μην μπορεί να πληρώσει τους λογιαριασμούς-
εκτρώματα. Είμαστε ενάντια στις εξορύξεις, ενάντια στην
ιδιωτικοποίηση της ενέργειας, μαζί με το εργατικό κίνημα,
ενάντια στον πόλεμο που επιδεινώνει την κατάσταση διε-
θνώς. Στο συνέδριο για το κλίμα στην Γλασκώβη είδαμε ότι
έχουμε περάσει το σημείο μηδέν, αλλά τα μέτρα συνεχίζουν
να είναι καταστροφικά για όλο τον πλανήτη. Πρέπει να κλιμα-
κωθεί ο αγώνας, σαν Πρωτοβουλία δίνουμε συνέχεια στις 5
Ιούνη, την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.

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

Σήμερα τιμάμε το αίμα των εργατών που έχει χυθεί στην
ιστορία, από το Σικάγο μέχρι σήμερα. Διεκδικούμε Συλλο-

γικές Συμβάσεις που στην Ιδιωτική Υγεία έχουν λήξει από το
2015. Ταυτόχρονα είμαστε κατά του πολέμου, τον οποίο πλη-
ρώνει ξανά η εργατική τάξη. Συμπαραστεκόμαστε επίσης
στους απεργούς της COSCO και μετά θα πάμε στο λιμάνι για
να εκφράσουμε τη στήριξή μας. Αυτό που πραγματικά πονά
την κυβέρνηση είναι οι αγώνες. Να οργανωθούμε σε κάθε
χώρο δουλειάς και να κάνουμε απεργιακές κινητοποιήσεις.

Τάσος Μοσχονάς, εργαζόμενος στην Ιδιωτική Υγεία

Όλος ο κλάδος των ΜΜΕ θα έπρεπε σήμερα να είναι
στην απεργία. Παρότι το Σωματείο μας βαυκαλίζεται

ότι είναι από τα πιο ισχυρά και ιστορικά, η δύναμή του δεν
μετριέται με χρόνια και δεκαετίες αλλά με εντελώς υλικούς
όρους, αν πχ έχει Συλλογική Σύμβαση που είναι το βασικό
ζητούμενο για κάθε σωματείο και κάθε εργαζόμενο. Και το
δικό μας σωματείο δεν έχει ΣΣΕ από το 2010-11. Εμείς προ-
σπαθούμε να πιέσουμε προς την κατεύθυνση αυτή για μια
σύμβαση που να αφορά το σύνολο του κλάδου. Πρέπει να
γίνουν δυναμικές ενέργειες.

Απόλλων Λιακόπουλος, δημοσιογράφος, 
εκπρόσωπος εργαζόμενων Documento στο Μεικτό 

Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ

Διαδηλώνουμε σήμερα για να διεκδικήσουμε δικαιοσύνη
για τον Ζακ. Είναι μια μάχη που χρειάζεται να συνδεθεί

με όλους τους εργατικούς αγώνες. Έτσι νικήσαμε και στη
δίκη της Χρυσής Αυγής. Ήδη έχουμε συγκεντρώσει πάρα
πολλά ψηφίσματα από συνδικάτα και συνεχίζουμε. Απαιτού-
με αλλαγή κατηγορίας σε ανθρωποκτονία από πρόθεση, κα-
ταδίκη όλων των δολοφόνων, αποδοχή του ρατσιστικού κι-
νήτρου. Το επόμενο ραντεβού μας είναι στις 3 Μάη, στις
9πμ έξω από τα δικαστήρια και την ίδια μέρα στις 7.30μμ
στο Μοναστηράκι.

Μαρία Σερέτη, Πρωτοβουλία «Στη φυλακή 
οι δολοφόνοι της Zackie-Oh»

Απαιτούμε να σταματήσει ο πόλεμος. Γιατί πεθαίνει κό-
σμος που δεν φταίει σε τίποτα, που έχει πέσει θύμα

δυο ιμπεριαλιστικών δυνάμεων που συγκρούονται για τα
δικά τους συμφέροντα. Γιατί δημιουργείται προσφυγιά,
καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ρατσισμός. Και
γιατί η ελληνική κυβέρνηση κόβει δισεκατομμύρια από τις
ανάγκες μας και τα δίνει σε εξοπλισμούς για να συμμετέ-
χει σε αυτό το έγκλημα στο πλευρό του ΝΑΤΟ. Στις σχο-
λές έχουμε φοιτητικές εκλογές και ο βασικός μας στόχος
είναι το «μαύρο» στη ΔΑΠ. Και να συνεχίσουμε με γενικές
συνελεύσεις, καταλήψεις, διαδηλώσεις.

Γιώργος, Μηχανικών Βιοϊατρικής, ΠΑΔΑ

«Μαζικά διαδήλωσαν εργαζόμενοι/ες
και νεολαία στη φετινή εργατική-

αντιπολεμική Πρωτομαγιά στη Θεσσαλο-
νίκη», αναφέρει το ρεπορτάζ της Εργατι-
κής Αλληλεγγύης στη Θεσσαλονίκη. «Η
φετινή πρωτομαγιά ήταν ημέρα απεργίας
για μια σειρά από χώρους που λειτουρ-
γούν την Κυριακή, όπως ο ΟΑΣΘ και ο
ΟΛΘ, συνέχεια της μεγάλης απεργίας της
6/4. Ο Συντονισμός Εργατικής Αντίστα-
σης, το ΣΕΚ και η ΚΕΕΡΦΑ με προσυγκέν-
τρωση στη ρωμαϊκή αγορά ξεκίνησε με
πορεία από το Εργατικό Κέντρο, όπου κα-
λούσε σε συγκέντρωση το ΕΚΘ και η
ΕΔΟΘ.

Συμμετείχαν επίσης μεταξύ άλλων οι
φοιτητικοί σύλλογοι. Γαλλικού και Ιστορι-
κού-Αρχαιολογικού, η ΛΑΕ, η Παρέμβαση,
το ΜΛ- ΚΚΕ, το Σωματείο Μισθωτών Εκ-
παιδευτικών και η ΟΚΔΕ. Οι διαδηλωτές/
τριες κινήθηκαν στους κεντρικούς δρό-
μους της πόλης, περνώντας από το
ΥΜΑΘ και καταλήγοντας στο μνημείο του
Εργάτη έξω από το Εργατικό Κέντρο. Τον
τόνο έδωσαν τα αντικυβερνητικά και αντι-
πολεμικά συνθήματα».

«Μαζική ήταν η απεργιακή διαδήλωση
της Πρωτομαγιάς στα Γιάννενα με τη
συμμετοχή περισσότερων από 2.000 ερ-
γαζόμενων και νεολαίων», μας είπε η
Λουίζα Γκίκα. «Στην πορεία συμμετείχαν
το ΕΚΙ-ΑΔΕΔΥ και πρωτοβάθμια σωματεία
όπως των δασκάλων, των εργαζόμενων
ΚΤΕΛ, του επισιτισμού κ.α. Τα πανό της
αντικαπιταλιστικής αριστεράς, του ΣΕΚ
και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, πέρα από τη μαζικό-
τητά τους, έδωσαν παλμό με αντιπολεμι-
κά-αντικυβερνητικά συνθήματα που κυ-
ριάρχησαν σε όλη την πορεία».

«Επιτυχημένη ήταν η απεργιακή πορεία
στην Ξάνθη, με τη συμμετοχή εκατοντά-
δων διαδηλωτών/τριών», μας είπε ο Τζε-
μαλή Μηλιαζήμ. «Συμμετείχαν το Εργατι-
κό Κέντρο, η ΑΔΕΔΥ, η ΟΛΜΕ, οι δάσκα-
λοι, το σωματείου του καζίνο, οι σχολικές
καθαρίστριες, το ΣΕΚ και άλλες οργανώ-

σεις της αριστεράς και της αναρχίας. Η
πορεία ξεκίνησε από το Εργατικό Κέντρο,
συνέχισε στην πλατεία και τους δρόμους
της πόλης, φτάνοντας στο μνημείο των
Καπνεργατών. Εκεί έγινε κατάθεση στε-
φάνων και η πορεία επέστρεψε στο Εργα-
τικό Κέντρο».

«Η πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση των
συνδικάτων στο Βόλο πραγματοποιήθηκε
στο ταχυδρομείο στο μνημείο του Μπου-
ματζή», μας έγραψε η Τζένη Δεμιρτζίδου.
«Στο κάλεσμα του ΕΚ και της ΑΔΕΔΥ κα-
τέθεσαν στεφάνια αντιπρόσωποι από το
νοσοκομείο και τους εργαζόμενους σε
αναστολή, το δήμο, την ΕΛΜΕ τους οικο-
δόμους, ενώ τη συγκέντρωση στήριξαν το
ΜΛ ΚΚΕ και το Σοσιαλιστικό Εργατικό
Κόμμα. Αργότερα έφθασε και το ΠΑΜΕ
που με τη σειρά του τίμησε τους αγώνες
των εργατών. Σαν ΣΕΚ είχαμε παρέμβαση
με το πανό και την Εργατική Αλληλεγγύη,
τονίζοντας τη σημασία της απεργιακής
κλιμάκωσης για να τσακισουμε αυτή τη
δολοφονική κυβέρνηση».

Πάτρα
«Μεγάλη η πρωτομαγιάτικη απεργιακή

συγκέντρωση και πορεία που πραγματο-
ποιήθηκε στην Πάτρα από το Εργατικό
Κέντρο», αναφέρει το ΣΕΚ Πάτρας. «Συμ-
μετείχαν πολλά συνδικάτα, ανάμεσά τους
οι διανομείς της efood, το πανό των δα-
σκάλων, των οικοδόμων, των ποτών και
τροφίμων, των τηλεποικοινωνιών, εργαζό-
μενων των ΑΕΙ, το σωματείο μετάλου κ.α.
Μαζί τους βαδίσανε το μπλοκ του ΣΕΚ και
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και πολλών οργανώσεων
της αριστεράς και αναρχικών συλλογικο-
τήτων. Ταυτόχρονα μοιράστηκε ανακοί-
νωση που καλούσε στην αντιπολεμική εκ-
δήλωση, την Πέμπτη 5 Μαη στις 7 μμ
στην αίθουσα της ΕΒΕ, Αράτου 21, με

ομιλητή τον Λέανδρο Μπόλαρη, συγγρα-
φέα του βιβλίου “Ουκρανία, σταυροδρόμι
ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών”».

«Στην συγκέντρωση και πορεία για τον
φετινό εορτασμό της Εργατικής Πρωτο-
μαγιάς στα Χανιά συμμετείχαν ο Σύλλο-
γος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης Χανίων (ΣΕΠΕ), η Ένωση Λει-
τουργών Μέσης Εκπαίδευσης Χανίων
(ΕΛΜΕ), ο Ενιαίος Φοιτητικός Σύλλογος
Πολυτεχνείου Κρήτης, ο Φ.Σ ΗΜΜΥ Π.Κ,
ο Φ.Σ ΕΛΜΕΠΑ Χανίων, ο Φ.Σ Εστίας Π.Κ,
το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων, το Σω-
ματείο Μισθωτών Τεχνικών, το Συνδικάτο
Οικοδόμων, το Σωματείο Επισιτισμού, το
Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Χανίων, το
Σωματείο Εργαζομένων στην ιδιωτική εκ-
παίδευση, η Επιτροπή Αγώνα Τραπεζοϋ-
παλλήλων Ν. Χανίων, η Ενωτική Ομοσπον-
δια Αγροτικών Συλλόγων, ο Σύλλογος Γυ-
ναικών Χανίων, ο Πανελλήνιος Μουσικός
Σύλλογος (Παράρτημα Χανίων)», μας
έγραψε ο Ειρηναίος Μαράκης.

«Επίσης, παρουσία είχαν κόμματα και
πολιτικοί φορείς όπως το Σοσιαλιστικό
Εργατικό Κόμμα (ΣΕΚ Χανίων), η Πρωτο-
βουλία Αντίστασης και η Συνέλευση αυτο-
διαχείρισης στον λόφο Καστέλι. Μετά τις
ομιλίες και τη συγκέντρωση στην πλατεία
Δημοτικής Αγοράς, η πορεία ακολούθησε
τη διαδρομή μέσα από το Ενετικό λιμάνι
των Χανίων και την πλατεία της Σπλάν-
τζιας κι επέστρεψε στην αφετηρία. Μετα-
ξύ άλλων ξεχώρισαν συνθήματα ενάντια
στην κυβέρνηση της ακρίβειας, του ρα-
τσισμού και της πολεμοκαπηλείας αλλά
και υπέρ των προσφύγων».

«Η διαδήλωση της εργατικής Πρωτομα-
γιάς πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο με
δύο προ-συγκεντρώσεις», μας έγραψε η
Τόνια Αντωνίου. «Η μία έγινε στην πλατεία
Ελευθερίας από το ΚΚΕ και το ΠΑΜΕ και
η δεύτερη στο Άγαλμα Βενιζέλου από το
ΣΕΚ, την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και Φοιτητικούς Συλ-
λόγους. Το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου,
σε αντίθεση με την επιτυχία της προηγού-
μενης εργατικής κινητοποίησης στις 6
Απρίλη, δεν πραγματοποίησε καμία δια-
δήλωση παρά μόνο μία συμβολική συγ-
κέντρωση “δια αντιπροσώπων”. Τα συν-
θήματα που κυριαρχούσαν ήταν κυρίως
αντιπολεμικά, τόσο ενάντια στον Πούτιν
όσο και στο ΝΑΤΟ. Ο κόσμος συνέδεσε
την ακρίβεια και την φτώχεια με την αύξη-
ση στους εξοπλισμούς και την εμπλοκή
της Ελλάδας στον πόλεμο».

Σε όλες τις πόλεις

Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

Φωτό: Ειρηναίος Μαράκης

Φωτό: ΣΕΚ Ιωαννίνων

Φωτό: Ευκλείδης Μακρόγλου

Ο Τάσος Αναστασιάδης μιλά εκ μέρους 
του Συντονισμού Εργατικής Αντίστασης στην

απεργιακή συγκέντρωση της Αθήνας

ΑΘΗΝΑ

ΧΑΝΙΑ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



Η Πρωτομαγιά στην Τουρκία ήταν
ένα μεγάλο τεστ για τα συνδικάτα,
την εργατική τάξη και την Αριστε-

ρά. Ήρθε την ώρα που ο Ερντογάν και η
κυβέρνησή του εξαπολύουν επιθέσεις στο
κίνημα με σκοπό να συντρίψουν την αυτο-
πεποίθησή του.

Στις 25 Απρίλη το δικαστήριο ανακοίνω-
σε τις ποινές σε βάρος αγωνιστών του κι-
νήματος στο Πάρκο Γκεζί το 2013. Η αυ-
στηρότητα ξεπέρασε κάθε όριο, φτάνον-
τας ακόμη και την ισόβια κάθειρξη. Μια
μέρα νωρίτερα, στις 24 Απρίλη είχε για
πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια απα-
γορευτεί η οποιαδήποτε κινητοποίηση
στο δρόμο για την επέτειο της σφαγής
των Αρμένιων το 1915. 

Μέσα στο κοινοβούλιο σχεδόν λιντσαρί-
στηκε ο αρμένικης καταγωγής βουλευτής
Γκάρο Παϊλάν, και ο ίδιος ο Ερντογάν είπε
ότι έπρεπε να διωχθεί για εσχάτη προδο-
σία. Ο Παϊλάν είναι βουλευτής του HDP,
του κόμματος που έχει σαν κέντρο του το
κουρδικό κίνημα και από το 2014 είναι τρί-
το στις εκλογές, προκαλώντας παραπάνω
από εκνευρισμό στο τουρκικό κατεστημέ-
νο. Ο επικεφαλής του κόμματος, εκλεγμέ-
νος βουλευτής του, και υποψήφιος στις
προεδρικές εκλογές, παραμένει στη φυ-
λακή από το 2016, ενώ εντείνονται οι κινή-
σεις για να απαγορευτεί η συμμετοχή του
κόμματος στις επόμενες εκλογές.

Ταυτόχρονα τους τελευταίους μήνες
έχει κλιμακωθεί η ρατσιστική εκστρατεία
απέναντι στους Σύρους πρόσφυγες, και
με επιχειρήσεις στους δρόμους και με ρα-
τσιστικό δηλητήριο από την κυβέρνηση
και τους μηχανισμούς της. Και τέλος, από
τις 17 Απρίλη βρίσκεται σε εξέλιξη και-
νούργια στρατιωτική επιχείρηση του τουρ-
κικού στρατού μέσα στο Βόρειο Ιράκ, με
βομβαρδισμούς χωριών που ήδη έχουν
κοστίσει τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους.
Στόχος του τουρκικού κράτους είναι να
περιορίσει τις δυνατότητες του PKK και
του κουρδικού αντάρτικου. Ήδη από το
Φλεβάρη είχαν ενταθεί οι βομβαρδισμοί
κουρδικών θέσεων μέσα στην Τουρκία.

Όλες αυτές οι επιθέσεις έχουν σαν κοι-

νή συνισταμένη να τσακιστεί το ηθικό
όλων των δυνάμεων που αντιστέκονται
στην Τουρκία. Γι’ αυτό και η επιτυχία της
Πρωτομαγιάς ήταν μεγάλο μήνυμα ότι το
κίνημα που αντιμετωπίζει όλες αυτές τις
προκλήσεις είναι όρθιο και μπορεί να νι-
κήσει τον Ερντογάν. Όπως ενημερώνουν
οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες του
DSiP, του αδελφού κόμματος του ΣΕΚ
στην Τουρκία, στις διαδηλώσεις που έγι-
ναν και στην Ιστανμπούλ και στην Άγκυρα
και τη Σμύρνη, η μάχη για την υπεράσπι-
ση των καταδικασμένων διαδηλωτών του
Πάρκου Γκεζί μπήκε στην πρώτη γραμμή.
Η αντιπολίτευση και τα συνδικάτα, ακόμη
και όσοι είχαν πάρει αποστάσεις από τους
διαδηλωτές του Γκεζί, αναγκάστηκαν να
αναδείξουν το ζήτημα γιατί το βλέπουν
σαν κομμάτι μιας ενιαίας επίθεσης.

Αλληλέγγυοι
Οι σύντροφοι γράφουν πως η Πρωτο-

μαγιά “μπορεί να γίνει σημείο προετοιμα-
σίας για τη μάχη της υπόθεσης του Γκεζί
και για τον επερχόμενο αγώνα ενάντια
στο ξύπνημα του ρατσισμού και του εθνι-
κισμού. Σταθήκαμε αλληλέγγυοι με τον
Γκάρο Παϊλάν, με τα συνθήματα της 24ης
Απρίλη, υπερασπίζοντας τον αγώνα ελευ-
θερίας του κουρδικού λαού, τα ζητήματα
των γυναικών, των μεταναστών και των
ΛΟΑΤΚΙ, ενώ ανοίξαμε τη συζήτηση για
την πολιτική που χρειαζόμαστε ενάντια
στον πόλεμο στην Ουκρανία”.

Το DSiP είχε εκδώσει ανακοίνωση όταν
ανακοινώθηκαν οι ποινές για το Γκεζί
όπου τόνιζε τα εξής: 

“Οι ποινές που επιδικάστηκαν στη δίκη
του πάρκου Γκεζί, η οποία έγινε για δεύτε-
ρη φορά, έδειξαν ξανά την παντελή έλλει-
ψη δικαιοσύνης. Ο Οσμάν Καβαλά ο οποί-
ος είχε στείλει πλαστικές καρέκλες στο
πάρκο και είχε συμμετάσχει στις δεντρο-
φυτεύσεις κατά τη διάρκεια των διαδηλώ-
σεων στις οποίες είχαν πάρει μέρος 3,5

εκατομμύρια άνθρωποι, καταδικάστηκε σε
ισόβια κάθειρξη για “απόπειρα ανατροπής
της συνταγματικής τάξης διά της βίας”.

Οι Μουτζελά Γιαπιτζί, Τσιντέμ Ματέρ,
Χακάν Αλτινάι, Μινέ Οζερντεν, Τζαν Ατα-
λάι, Ταϊφούν Καχραμάν και Γιίτ Αλί Εκμε-
κτσί καταδικάστηκαν όλοι σε 18 χρόνια
φυλακή, ενώ η πρώτη δίκη για το πάρκο
Γκεζί είχε καταλήξει σε αθώωσή τους. 

Η συμπεριφορά του δικαστηρίου είναι
μια απειλή για την εργατική τάξη, για όλο
τον κόσμο, για όποιον αγωνίζεται. Πρόκει-
ται για μια απόπειρα να σιωπήσουν και να
φιμώσουν τις φωνές όλων των διαφω-
νούντων. Η απόφαση επιτρέπει διαδικα-
σία έφεσης. Το ανώτατο δικαστήριο θα
πρέπει να αντιστρέψει το άδικο και να
ανατρέψει αυτές τις άδικες τιμωρίες”.

Ο Ερντογάν κυνηγάει την Αριστερά και
το κουρδικό κίνημα γιατί φοβάται ότι δεν
θα μπορεί να ελέγξει την εργατική αντί-
σταση μπροστά σε μια οικονομική κατά-
σταση που φεύγει ολοένα εκτός ελέγχου.
Ο ετήσιος πληθωρισμός έφτασε το 68%
τον Απρίλη. Το τελευταίο εξάμηνο μια σει-
ρά από εργατικοί αγώνες με την ορμή
τους έχουν δείξει ότι το χέρι της τρομο-
κρατίας δεν καταφέρνει να κάμψει την ορ-
γάνωση μέσα στους εργατικούς χώρους.
Η ηγεσία των συνδικάτων στη συγκέντρω-
ση της Πρωτομαγιάς έφτασε να πει “Όταν
ανακοινώνεται ο πληθωρισμός κάθε μήνα,
πρέπει να ανακοινώνεται ταυτόχρονα ίση
αύξηση σε όλους τους μισθούς”.

Το DSiP γράφει: “Αν η ορμή του εργατι-
κού κινήματος των τελευταίων μηνών συν-
δυαστεί με τον μαζικό ενθουσιασμό στις
διαδηλώσεις των Κούρδων για το Νεβρόζ,
την ενέργεια και τις κατακτήσεις του γυναι-
κείου κινήματος που ξεχύθηκε στους δρό-
μους τα τελευταία χρόνια και την αυξανό-
μενη οργή για την καταστροφή του οικοσυ-
στήματος, καμιά τυραννία δεν θα μπορέσει
να σταθεί εμπόδιο στη δύναμή μας”.

Νίκος Λούντος

Αντίσταση στην
τρομοκρατία Ερντογάν
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Ν. ΚΟΡΕΑΤΟΥΡΚΙΑ

“Μεγάλες κινητοποιήσεις οργανώθηκαν την Πρω-
τομαγιά στη Νότια Κορέα από άκρη σε άκρη”,

αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Εργατική Αλληλεγγύη
(αδελφή μας εφημερίδα με έδρα τη Σεούλ). 

Και συνεχίζει: “Ήταν η πρώτη μεγάλης κλίμακας δια-
δήλωση που οργανώθηκε ενόψει της ορκωμοσίας της
νέας δεξιάς κυβέρνησης του Γιουν Σακ-Γιαλ. Η επιτυ-
χία της διαδήλωσης έδειξε ότι το ηθικό της εργατικής
τάξης είναι υψηλό. Τη μέρα της Πρωτομαγιάς, οργανώ-
θηκαν ταυτόχρονα διαδηλώσεις σε 16 σημεία συμπερι-
λαμβανομένης της Σεούλ (ενώ στις 30 Απρίλη είχαν
προηγηθεί διαδηλώσεις στη Σετζόν και τη Μπουσάν).
Σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία των Συνδικάτων συμμε-
τείχαν 80.000 άνθρωποι.

Στη Σεούλ, 10 χιλιάδες διαδηλωτές πήραν μέρος στη
συγκέντρωση των συνδικάτων, ενώ και στις άλλες πό-
λεις οι συγκεντρώσεις πολλών χιλιάδων ήταν οι μεγα-
λύτερες εδώ και πολύ καιρό. Μαζί με τα συνδικάτα
συγκεντρώθηκαν οργανώσεις και κόμματα της Αριστε-
ράς και κοινωνικά κινήματα. Στη Σεούλ, πριν την κεντρι-
κή συγκέντρωση υπήρξαν προσυγκεντρώσεις των οικο-
δόμων, των εργαζόμενων στα Μέσα Μαζικής Μεταφο-
ράς, των Υπηρεσιών, των Δημόσιων Υπάλληλων και ορ-
γανώσεων μεταναστών εργαζομένων. Όλες οι προσυγ-
κεντρώσεις κατευθύνθηκαν στην ίδια διαδήλωση. Το
συνδικάτο των οικοδόμων ξεχώριζε, καταλαμβάνοντας
τα δύο τρίτα της διαδήλωσης. Οι οικοδόμοι διεκδικούν
αυξήσεις στους μισθούς τους και ασφαλέστερους χώ-
ρους δουλειάς. Απαιτούν να αλλάξει η κατάσταση που
οδηγεί 400 συναδέλφους τους στον θάνατο κάθε χρό-
νο στην Κορέα.

Ο Γιουν Σακ-Γιαλ αντίθετα προωθεί την κατάργηση
του ενιαίου κατώτατου μισθού και την περαιτέρω απο-
δυνάμωση των νόμων που τιμωρούν τα αφεντικά για
παράβαση των όρων ασφάλειας. Προωθεί επίσης κι άλ-
λη ελαστικοποίηση αλλά και σύστημα πληρωμής με βά-
ση την παραγωγικότητα. Τη φωνή τους ύψωσαν και χώ-
ροι εργασίας που διεκδικούν αυξήσεις μετά από δύο
χρόνια παγώματος μετά το ξέσπασμα της πανδημίας”.

Επίθεση
Οι σύντροφοι της Εργατικής Αλληλεγγύης στην πα-

ρέμβασή τους την Πρωτομαγιά άνοιξαν το ζήτημα της
αντίστασης στον πόλεμο και τον ανταγωνισμό και στην
Ουκρανία και στον Ειρηνικό Ωκεανό. Ο ερχομός του
Γιουν Σακ-Γιαλ στην εξουσία δεν σημαίνει μόνο επίθε-
ση στα εργατικά δικαιώματα αλλά και δυνάμωμα της
σύνδεσης με τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό σε μια χρο-
νική στιγμή που παίρνει φωτιά ο ανταγωνισμός με την
Κίνα.

Ο Γιουν Σακ-Γιαλ εκλέχθηκε με λιγότερο από μία πο-
σοστιαία μονάδα διαφορά από τον αντίπαλό του, ενώ
στο κοινοβούλιο συνεχίζει να έχει πλειοψηφία η αντιπο-
λίτευση. Η Ιαπωνία, η κυβέρνηση της οποίας αξιοποιεί
τον πόλεμο στην Ουκρανία για να αυξήσει κατακόρυφα
τις στρατιωτικές της δυνατότητες, χαιρετίζει την εκλο-
γή της νέας κυβέρνησης. Τον περασμένο Σεπτέμβρη
υπογράφηκε η συμφωνία AUKUS για να συντονίσει τις
ΗΠΑ, τη Βρετανία και την Αυστραλία στον ανταγωνισμό
τους με την Κίνα, και κύρια τη χρήση πυρηνοκίνητων
υποβρυχίων. Οι εξελίξεις έχουν ήδη τις επιπτώσεις
τους στον Ειρηνικό, όπου τον τελευταίο μήνα ανέβηκε
η ένταση με κέντρο τα Νησιά του Σολομώντα που υπέ-
γραψαν συνθήκη με την Κίνα.

Αν προκαλείται κρίση για ένα νησιωτικό κράτος 650
χιλάδων κατοίκων, για την κορεάτικη χερσόνησο, που
παραμένει διχασμένη εδώ και 75 χρόνια λόγω των ιμπε-
ριαλιστικών ανταγωνισμών, ο κίνδυνος είναι ασύγκριτα
σημαντικότερος. Η ανάγκη για σύνδεση των εργατικών
αγώνων με τον αγώνα ενάντια στον ιμπεριαλισμό και
τον πόλεμο, όπως την οργανώνουν οι σύντροφοι της
Εργατικής Αλληλεγγύης, ποτέ δεν ήταν μεγαλύτερη.

Εργατική Πρωτομαγιά στην Σμύρνη. Φωτό: Disk
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Tον σοσιαλισμό, μέσα από την 
ανεξάρτητη δράση της εργατικής τάξης
Ο καπιταλισμός δεν παίρνει διορθώσεις. Πρέπει
να ανατραπεί με την εργατική δράση. Δεν υπάρ-
χει κοινοβουλευτικός δρόμος προς μια τέτοια
αλλαγή. Το κοινοβούλιο, ο στρατός, η αστυνο-
μία, η δικαιοσύνη, όλο το αστικό κράτος λει-
τουργεί για να προστατεύσει τα συμφέροντα
της άρχουσας τάξης.
Οι εργάτες δημιουργούν όλο τον πλούτο μέσα
στον καπιταλισμό. Μια νέα κοινωνία απαλλαγμέ-
νη από την εκμετάλλευση, ο σοσιαλισμός, μπο-
ρεί να δημιουργηθεί μόνο όταν οι εργάτες πά-
ρουν συλλογικά στα χέρια τους τον έλεγχο όλου
του κοινωνικού πλούτου και προγραμματίσουν
την παραγωγή και την διανομή σύμφωνα με τις
ανθρώπινες ανάγκες.

Tον διεθνισμό
Στην παγκόσμια οικονομία κυριαρχούν οι μεγά-
λες πολυεθνικές. Μόνο εάν παλέψουμε όλοι μαζί
σε παγκόσμιο επίπεδο, μπορούμε να σταματή-
σουμε τους πλούσιους και δυνατούς που κυ-
ριαρχούν 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 επα-
νάσταση 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 δημι-
ουργήθηκαν αργότερα στην Ανατολική Ευρώπη
και την Κίνα.

Ενάντια στον ρατσισμό, 
τον ιμπεριαλισμό και την καταπίεση
Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε προσπάθεια
που έχει στόχο την διαίρεση της εργατικής τά-
ξης. Είμαστε αντίθετοι σε μια Ελλάδα – φρού-
ριο, κομμάτι μιας Ε.Ε – φρούριο, που καταδικά-
ζει πρόσφυγες και μετανάστες να πεθαίνουν στα
σύνορά της και να αντιμετωπίζουν ρατσιστικές
διακρίσεις αν καταφέρουν να τα περάσουν. 
Υποστηρίζουμε το δικαίωμα όλων των ανθρώ-
πων, ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή και φύλο κα-
θώς και όλους τους καταπιεσμένους να οργανώ-
νουν την αντίστασή τους. Υποστηρίζουμε όλα τα
αυθεντικά εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα. 
Παλεύουμε για την πραγματική κοινωνική, πολι-
τική και οικονομική ισότητα των γυναικών και για
το τέλος όλων των διακρίσεων ενάντια στους
ομοφυλόφιλους, γυναίκες και άντρες.
Παλεύουμε ενάντια σε ένα σύστημα που κατα-
στρέφει τον πλανήτη μέσα από το κυνήγι του
κέρδους και τους ανταγωνισμούς.

Το επαναστατικό κόμμα
Αυτοί που μας κυβερνάνε είναι δυνατοί γιατί εί-
ναι οργανωμένοι, γιατί ελέγχουν τον πλούτο, τα
ΜΜΕ, τα δικαστήρια και τον στρατό. Για να συγ-
κρουστεί μ’ αυτή την δύναμη, η εργατική τάξη
χρειάζεται να είναι κι αυτή οργανωμένη. Το Σο-
σιαλιστικό 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 οργα-
νώσει τον κόσμο μέσα σ’ αυτό και να βοηθήσει
να αναπτυχθούν εκείνες οι ιδέες και εκείνες οι
στρατηγικές που θα μπορέσουν ν’ ανατρέψουν
συνολικά τον καπιταλισμό. 

Πα λεύ ου με για

ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ 
ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ 
ΚΟΜ ΜΑ

Εργάτες ενωμένοι την 1 Μάη
ΠΟΛΩΝΙΑ

Το αίτημα να σταματήσει η πολεμική σύγκρουση στην Ουκρανία κυ-
ριάρχησε στις Πρωτομαγιάτικες διαδηλώσεις διεθνώς και συνδέθηκε

με τις μάχες ενάντια στην ακρίβεια, τη φτώχεια, την ανεργία, το ρατσισμό,
τους φασίστες. 

«Η Εργατική Δημοκρατία συμμετείχε τόσο στη διαδήλωση που διοργά-
νωσε η συνδικαλιστική συνομοσπονδία OPZZ, όσο και στην πορεία της ρι-
ζοσπαστικής αριστεράς», διαβάζουμε για την διαδήλωση στη Βαρσοβία
από την αδελφή οργάνωση του ΣΕΚ στην Πολωνία. «Στην πορεία της ριζο-
σπαστικής αριστεράς φωνάχτηκαν συνθήματα κατά του ιμπεριαλισμού
έξω από τη ρωσική και την αμερικάνικη πρεσβεία». Με τις πικέτες και τα
συνθήματά τους οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες της Εργατικής Δημο-
κρατίας ανέδειξαν τη μάχη ενάντια στο ΝΑΤΟ και τον Πούτιν, καθώς και
την αλληλεγγύη σε όλους τους πρόσφυγες.

ΓΑΛΛΙΑ
Πάνω από 250 διαδηλώσεις έγιναν στη Γαλλία. Δεκάδες χιλιάδες συμ-

μετείχαν στις πορείες στο Παρίσι, αλλά και στη Λιλ, τη Νάντη, την
Τουλούζη, τη Μασσαλία. Το συνδικάτο της CGT μιλά για περισσότερους
210.000 διαδηλωτές και διαδηλώτριες σε όλη τη χώρα. Βασικό αίτημα
ήταν η αύξηση των μισθών και να μην περάσει το σχέδιο του Μακρόν για
αύξηση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση από τα 62 στα 65 έτη.

Ήταν οι πρώτες διαδηλώσεις ενάντια στον Μακρόν μετά τη νίκη του στις
προεδρικές εκλογές, αλλά και ενάντια στη φασιστική απειλή που αποτυπώθη-
κε στο αποτέλεσμα της Λεπέν. Μαζί με τα συνδικάτα διαδήλωσαν φοιτητές
και μαθητές, αριστερές πολιτικές οργανώσεις, ακτιβιστές για το περιβάλλον,
μετανάστες/τριες χωρίς χαρτιά. Στο Παρίσι, η Πορεία Αλληλεγγύης, που πα-
λεύει ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες, για χαρτιά και ανοιχτά σύνορα
για όλους, ενάντια στην αστυνομική ρατσιστική βία, είχε μαζικά μπλοκ.

Στο κάλεσμά της είχε αναδείξει το πιο πρόσφατο ρατσιστικό έγκλημα,
το θάνατο του Μπάρι Κεϊτά, ενός 28χρονου μετανάστη από το Μάλι, χω-
ρίς χαρτιά, που έπεσε από τα πέντε μέτρα στο εργοτάξιο όπου εργαζό-
ταν. «Πέθανε λόγω των συνθηκών εργασίας στον κατασκευαστικό κλάδο
που μετρούσε ήδη 176 θανάτους το 2019. Πέθανε επειδή ως άτομο χωρίς
χαρτιά δέχτηκε όλες τις πρόσθετες πιέσεις που προκαλεί η απουσία δι-
καιωμάτων και ο φόβος της απέλασης», ανέφερε το κάλεσμα.

Λ.Β.

ΚΥΠΡΟΣ
Μετά από δυο χρόνια, που απαγορεύονταν οι εκδηλώσεις λόγω παν-

δημίας ελληνοκύπριοι και τουρκοκύπριοι γιόρτασαν και πάλι μαζί την
Πρωτομαγιά. Ξεκίνησαν από διαφορετικές αφετηρίες και συναντήθηκαν
στο γήπεδο στη νεκρή ζώνη απέναντι από το Λήδρα Πάλας που είχε στη-
θεί η εξέδρα. Εκεί διαβάστηκε η κοινή διακήρυξη για την πρωτομαγιά και
ακολούθησαν τραγούδια για την ειρήνη στα ελληνικά και τα τούρκικα από
την δικοινοτική χορωδία.

Οι ελληνοκυπριακές οργανώσεις και συνδικάτα συγκεντρωθήκαμε στη
Πλατεία Ελευθερίας και οι τουρκοκυπριακές οργανώσεις και συνδικάτα
αντίστοιχα στην πλατεία Ινονού στη βόρεια πλευρά της Λευκωσίας και ξε-
κίνησαν δυο συντονισμένες πορείες για να φτάσουν ταυτόχρονα στο χώ-
ρο της κοινής εκδήλωσης. Τα συνθήματα ήταν και από τις δυο πλευρές
παρόμοια. «Όχι στην ακρίβεια» «λεφτά για την υγεία και την παιδεία, όχι
για εξοπλισμούς» «Αυξήσεις και δουλειές, όχι απολύσεις και περικοπές».
Καμιά αναφορά δεν έγινε όμως στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία,
παρά το ότι η εκδήλωση χαρακτηρίζονταν σαν αντιπολεμική.

Η Εργατική Δημοκρατία που συμμετείχε με το δικό της μπλόκ, έβαλε και
αυτό το ζήτημα με το σύνθημα: «όχι στον πόλεμο, έξω η Ρωσία από την Ου-
κρανία, έξω το ΝΑΤΟ από την Ευρώπη». Κάτι που προκάλεσε και κάποια
αμηχανία στα κομματικά στελέχη τα οποία στην ουσία δικαιολογούν την ρω-
σική επέμβαση, έστω και αν το ΑΚΕΛ επίσημα καταδίκασε την εισβολή.

Είναι επίσης πολύ σημαντικό ότι μπορέσαμε μέσα από αυτό το κοινό
συναπάντημα της Πρωτομαγιάς και αποκαταστήσαμε ξανά επαφή με συν-
τρόφους από την άλλη πλευρά και μπορούμε να βάλουμε ξανά μπροστά
την προοπτική για κοινές δράσεις, ιδιαίτερα σήμερα που Αναστασιάδης
και Τατάρ συντηρούν το αδιέξοδο στο κυπριακό και στρώνουν το χαλί
στους εθνικιστές και τους φασίστες και στις δυο πλευρές.

Ντίνος Αγιομαμίτης

Λευκωσία. Φωτό: Εργατική Δημοκρατία

Παρίσι. Φωτό: Pierrick Villette/ Abacapress.com

Βαρσοβία. Φωτό: Pracownicza Demokracia

Σεούλ. Φωτό: Workerssolidarity.org



Την ενοχή των δυο επιχειρηματιών (χωρίς
μετατροπή κατηγορίας) και την αθώωση
των τεσσάρων αστυνομικών αποφάσισε

το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο στις 3 Μάη στη
δίκη για τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου.
Στους δυο κατηγορούμενους που καταδικά-
στηκαν επέβαλε τη βαριά ποινή της κάθειρξης
10 ετών, χωρίς να δώσει ανασταλτικό χαρα-
κτήρα στην έφεσή τους. Ο Χορταριάς μεταφέ-
ρεται άμεσα στη φυλακή, ενώ ο Δημόπουλος
θα εκτίσει την ποινή του κατ' οίκον. Δύο ένορ-
κοι και η πρόεδρος της έδρας μειοψήφησαν
για τους αστυνομικούς, προτείνοντας την κα-
ταδίκη τους για επικίνδυνη σωματική βλάβη
κατά συναυτουργία.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση της αθώωσης
των αστυνομικών, οι συνδικαλιστές της αστυ-
νομίας που ήταν εκεί, ανάμεσά τους και ο Δη-
μοσθένης Πάκος, γνωστός για το τηλεοπτικό
σχόλιό του «αυτή είναι η πρακτική και σε όποι-
ον αρέσει», ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς,
προκαλώντας την οργή του κοινού. Η Μάγδα
Φύσσα, που βρέθηκε για μια ακόμη φορά στο
δικαστήριο στο πλευρό της οικογένειας Κω-
στόπουλου, φώναξε “ντροπή”, με αποτέλεσμα
να δεχτεί επίθεση από τους ματατζήδες που
την έσπρωξαν με τις ασπίδες. Οι αστυνομικοί
μετέδιδαν ο ένας στον άλλο το αποτέλεσμα
της αθώωσης με τους ασυρμάτους.

Η απόφαση για αθώωση των τεσσάρων
αστυνομικών είναι προκλητική. Συντασσόμενη
με την πρόταση του εισαγγελέα, η πλειοψηφία
της έδρας νομιμοποίησε την αστυνομική βαρ-
βαρότητα και αυθαιρεσία και πρόσθεσε άλλον
ένα κρίκο στην αλυσίδα της ατιμωρησίας. Δή-
λωσε ότι στην εικόνα του αιμόφυρτου, νεκρού
Ζακ, με το πρόσωπό του να σέρνεται στο πε-
ζοδρόμιο και το σώμα του να δέχεται την συ-
νεχιζόμενη επίθεση τεσσάρων αστυνομικών

που τους υποστήριζαν άλλοι πέντε, δεν απει-
κονίζεται κανένα αδίκημα! Σε ένα ευνομούμε-
νο κράτος θα παρέμβαινε κάποιος εισαγγελέ-

ας εναντίον αυτής της αθωωτικής απόφασης
που πάει τόσο εξόφθαλμα κόντρα σε κάθε έν-
νοια δικαιοσύνης.

Είναι όμως σαφές ότι η καταδίκη
κομματιών του ίδιου του κρατικού
μηχανισμού είναι μια κόκκινη γραμ-
μή. Ούτε η αστυνομία αλλά ούτε τα
δικαστήρια υπάρχουν για να προ-
στατεύουν και να αποδίδουν δι-
καιοσύνη. Υπάρχουν για να εξα-
σφαλίζουν ότι οι συγκρούσεις με-
ταξύ της εργατικής τάξης και των
αφεντικών θα λύνονται προς όφε-
λος των τελευταίων –αν χρειάζεται
και με τη βία. Άρα μέλημά τους εί-
ναι και η αναπαραγωγή όλου αυ-
τού του μηχανισμού. Ταυτόχρονα η
Νέα Δημοκρατία βρίσκεται αντιμέ-
τωπη με μια άγρια κρίση. Σε κάθε
προσπάθειά της να επιβάλει κάτι,
βρίσκει απέναντί της έναν ολόκλη-
ρο κόσμο που τη μισεί βαθιά. Οι
μόνες της λύσεις είναι δυο: να
στρέφει το πολιτικό σκηνικό προς
τα ακροδεξιά και να εντείνει την
καταστολή. Κι αυτό είναι μια ακόμη
πίεση για να βγαίνουν λάδι οι κατη-
γορούμενοι μπάτσοι.

Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε τι
κατάφερε το κίνημα μέσα από την
πάλη για τη δικαίωση του Ζακ Κω-

στόπουλου. Όπως έδειξε η ακροαματική διαδι-
κασία, αλλά και όπως είχαν πει από τις πρώτες
κιόλας ημέρες οι εργαζόμενες/οι του 18 Άνω
και ο Πέτρος Κωνσταντίνου στο δημοτικό συμ-
βούλιο Αθήνας, η δολοφονία του Ζακ έγινε
στο πλαίσιο της δράσης ενός ολόκληρου κυ-
κλώματος στην Ομόνοια, που ξυλοφορτώνει
ατιμώρητα χρήστες και αδύναμους ανθρώ-
πους τους οποίους πρώτα έχει ξεζουμίσει. Αυ-
τό ενισχύεται από τις πρακτικές του δήμου
Αθηναίων και της αστυνομίας που συμπεριφέ-
ρονται σε αυτούς τους ανθρώπους σαν σκου-
πίδια. Η ατιμωρησία και το κουκούλωμα έσπα-
σε για πρώτη φορά, όταν το κίνημα σήκωσε
την υπόθεση του Ζακ και την έφερε σε δικα-
στήριο. Οι δυο δολοφόνοι είναι πολύ πιθανό
να έχουν οι ίδιοι σπάσει στο ξύλο και άλλους
ανθρώπους και να μην έχουν τιμωρηθεί. Τώρα
βρίσκονται στη φυλακή.

Η μάχη για τη δικαίωση του Ζακ συνεχίζεται,
πρώτα και κύρια στο εφετείο του Δημόπουλου
και του Χορταριά, ώστε να μην μειωθούν στο
ελάχιστο οι ποινές. Συνεχίζεται στην πάλη για
τη δικαίωση του Νίκου Σαμπάνη, που τον δο-
λοφόνησαν με σφαίρες επτά αστυνομικοί.
Στην πάλη για να σπάσει η περιθωριοποίηση
που κάνει την Ομόνοια γκέτο. Συνεχίζεται στην
πάλη συνολικά ενάντια σε αυτή την κυβέρνηση
και αυτό το σύστημα που χρειάζονται την
αστυνομία για να επιζήσουν.

Αφροδίτη Φράγκου
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Παραιτήθηκε ο επικεφαλής της
Φρόντεξ, Φαμπρίς Λετζερί,

μετά από την αποκάλυψη ότι η
Φρόντεξ εμπλέκεται στις παράνο-
μες επαναπροωθήσεις, κυρίως
στα ελληνικά σύνορα. Ο Λετζερί,
που έχει ...βραβευτεί από τον
υπουργό μετανάστευσης Μηταρά-
κη, κατηγορήθηκε επίσης για συγ-
κάλυψη του σκανδάλου, με πιέσεις
στους υφιστάμενους και κατα-
στροφή στοιχείων. Τα στοιχεία
που βγαίνουν στη φόρα μέρα με
τη μέρα είναι συντριπτικά και απο-
δεικνύουν πέρα από κάθε αμφιβο-
λία την εγκληματική δράση των
ελληνικών αρχών και της Φρόντεξ
σε βάρος των προσφύγων. 

Τα διεθνή ΜΜΕ που κάνουν
έρευνα ζήτησαν τα απόρρητα πε-
ριεχόμενα της βάσης δεδομένων
της Φρόντεξ. Σε αυτά, διαπίστω-
σαν εμπλοκή της Φρόντεξ σε 222
περιστατικά επαναπροώθησης
από τον Μάρτη του 2020 μέχρι
τον Σεπτέμβρη του 2021, με τις
εκτιμήσεις για το πόσοι/ες απελά-

θηκαν να κυμαίνονται από τουλά-
χιστον 987 μέχρι 8.355! Λίγες βδο-
μάδες νωρίτερα τα πρώτα αποτε-
λέσματα της έρευνας της OLAF,
της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας κατα-
πολέμησης απάτης, είχαν δώσει
την εικόνα της συμμετοχής σε
επαναπροωθήσεις και της συγκά-
λυψης των στοιχείων από υψηλό-
βαθμα στελέχη της Φρόντεξ. Με
αφορμή την έκθεση της OLAF η
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπο-
λογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου διέκοψε τη χρηματοδότη-
ση της Φρόντεξ.

Με αυτές τις εξελίξεις παίρνει
όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις η
υποκρισία της ελληνικής κυβέρνη-
σης που αρνείται τα πάντα – φτά-
νοντας στο σημείο να ανοίγει τον
δρόμο για μια εκστρατεία λάσπης
σε βάρος μιας και μόνης δημοσιο-
γράφου, της Ίνγκεμποργκ Μπέου-
χελ, που τόλμησε να πει στα μού-
τρα του πρωθυπουργού ότι είναι
συνένοχος στο έγκλημα. Πρόκει-
ται για ένα μεγάλο σκάνδαλο που

θα έπρεπε να οδηγήσει όχι μόνο
σε παραιτήσεις και σε διακοπή
χρηματοδότησης, αλλά σε ποινι-
κές διώξεις των προϊστάμενων αυ-
τών των ρατσιστικών και δολοφο-
νικών επιχειρήσεων στα σύνορα.
Τόσο του Λετζερί, όσο και του
Μηταράκη, του Θεοδωρικάκου και
του Μητσοτάκη.

Η ΕΕ Φρούριο δίνει εδώ και
χρόνια όλο και μεγαλύτερες εξου-
σίες στη Φρόντεξ και το σχέδιο εί-
ναι να φτάσει τα 10.000 άτομα συ-
νοριοφυλακή μέχρι το 2027. Οι
επαναπροωθήσεις δεν είναι ζήτη-
μα διαφθοράς. Είναι απόρροια
της ίδιας της ρατσιστικής πολιτι-
κής της Ευρώπης φρούριο και του
ακροδεξιού κατήφορου της ΝΔ
που δεν έχει άλλο τρόπο να αντι-
μετωπίσει τις εκλογές παρά μόνο
επιτιθέμενη. Η μόνη λύση είναι η
διάλυση της Φρόντεξ και το σύν-
θημα που ακούγεται στις αντιρα-
τσιστικές διαδηλώσεις το αποτυ-
πώνει καθαρά: “Φρόντεξ σημαίνει
πρόσφυγες πνιγμένοι”.

Για την Τρίτη 31 Μάη προσδιορίστηκε η δίκη για τον θάνατο του εργάτη
Χρήστου Ζορμπά στη γαλακτοβιομηχανία “Ήπειρος”. Ο 29χρονος ηλεκτρο-

λόγος έχασε τη ζωή του στις 6 Ιούνη του 2020 χτυπημένος από ρεύμα. Ενώ-
πιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Άρτας κατηγορούμενος είναι ο ιδιο-
κτήτης της βιομηχανίας Παντελιάδης, στον οποίο καταλογίζεται ανθρωποκτο-
νία από αμέλεια. Η προσπάθεια συγκάλυψης είχε ξεκινήσει από την αρχή, με
την εταιρία να μην ειδοποιεί καν την οικογένεια του Χρήστου Ζορμπά. Η οικο-
γένεια το έμαθε τυχαία τα ξημερώματα της επόμενης. Τις επόμενες μέρες, έγι-
νε από την εταιρία μια προσπάθεια να αποδοθεί σε λάθος του ίδιου του εργά-
τη ο θάνατός του.

Ο συνήγορος της οικογένειας Ζορμπά, Θανάσης Καμπαγιάννης, είπε σε συ-
νέντευξη τύπου στις 19 Ιούνη του 2020 στο Εργατικό Κέντρο Πάτρας: «Έχουμε
βάσιμες ενδείξεις ότι τα μέτρα ασφάλειας στο εργοστάσιο της “Ήπειρος”, στο
οποίο δούλευε ο Χρήστος, ήταν μέτρα ανεπαρκέστατα και έχει εκδηλωθεί εγ-
κληματική αμέλεια στα πλαίσια των συνθηκών εργασίας των εργαζόμενων. Θύ-
μα αυτής της εγκληματικής αμέλειας ήταν ο Χρήστος. Δεν ήταν ούτε τυχαίο
περιστατικό, ούτε ανθρώπινο σφάλμα αυτό το οποίο συνέβη. Για αυτόν τον λό-
γο από τη δική μας την πλευρά λέμε ότι υπάρχουν ποινικές ευθύνες για την
παραβίαση του ποινικού κώδικα της εργατικής νομοθεσίας όλων των νόμων
που υπάρχουν για τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας και ζητάμε αυτές οι
ποινικές ευθύνες να καταλογιστούν».

Στο πλευρό της οικογένειας στάθηκε το Εργατικό Κέντρο Άρτας και όλη η
εργατική τάξη της περιοχής με διαδηλώσεις απαιτώντας να διερευνηθεί ο θά-
νατος του Χρήστου και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Την Πρωτομαγιά του 2021 τί-
μησε τη μνήμη του αφήνοντας στεφάνι στην “Ήπειρο” ενώ την Πρωτομαγιά
του 2022 πραγματοποίησε έκθεση με θέμα τα εργατικά δυστυχήματα – εργο-
δοτικά εγκλήματα. Ψηφίσματα με τα οποία διεκδικούν την απόδοση δικαιοσύ-
νης έχουν βγάλει δεκάδες σωματεία. 

ΑΡΤΑ Δικαιοσύνη για 
τον Χρήστο Ζορμπά

Παραιτήθηκε ο Λετζερί, 
σειρά του Μηταράκη

ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΖΑΚ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Στο απυρόβλητο (ξανά) οι αστυνομικοί!
10 χρόνια (μόνο) στους «επιχειρηματίες»



Στις 15 Ιούνη ξεκινά η δίκη της Χρυσής Αυγής
σε δεύτερο βαθμό. Πόσο σημαντική είναι αυ-
τή η δίκη;

H εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό της δίκης της
ΧΑ θα κρίνει αν θα παραμείνει η πρωτόδικη
απόφαση που την καταδίκασε ως εγκληματική
οργάνωση και έστειλε στη φυλακή 39 στελέχη
της. Πολιτικά, η απόφαση βάζει τις πιέσεις και
δημουργεί πρόβλήμα σε ένα ολόκληρο πολιτι-
κό σύστημα και τους κρατικούς μηχανισμούς
που είχαν συνεργαστεί με τη ΧΑ. Στο εφετείο
της δίκης της ΧΑ διακυβεύεται αν θα επανέλ-
θει η ασυλία που δέχτηκε τεράστιο πλήγμα με
την καταδικαστική απόφαση.

Το να κερδίσουμε ότι θα παραμείνουν στη
φυλακή οι ναζί χωρίς την παραμικρή υποχώρη-
ση στις ποινές μέσα σε αυτή τη συγκυρία είναι
μήνυμα ότι δεν θα μπορεί το σύστημα να αξιο-
ποιεί ακροδεξιά και φασιστικά κομμάτια για
χτυπήματα σε βάρος της εργατικής τάξης και
της νεολαίας. Η πολιτική αγωγή μάλιστα διεκ-
δικεί σε κάποια αδικήματα μεγαλύτερες ποι-
νές. Δεν είναι απλά συμβολικό το τι συμβαίνει
με αυτές τις καταδίκες. Αν το 2020 είχαμε
αθώωση ή έπεφταν στα μαλακά, όχι μόνο δεν
θα έκλειναν τα “γραφεία” τους σωρηδόν όπως
έγινε, αλλά θα είχαν όλη την αυτοπεποίθηση
να ξανασυγκροτήσουν αυτόν τον μηχανισμό
και να χρησιμοποιήσουν στηρίγματα μέσα στο
κράτος και τη ΝΔ για να επανέλθουν.

Πόσο μεγάλη είναι η φασιστική απειλή σήμερα;

Δεν χωράει κανένας εφησυχασμός για τη
δράση των φασιστών. Η ΟΣΕ, το ΣΕΚ και η
ΚΕΕΡΦΑ διαχρονικά επέμεναν ότι χρειάζεται να
υπάρχει ένα αυτόνομο μέτωπο της εργατικής
τάξης και της αριστεράς απέναντι στους φασί-
στες, όσο μικροί και να ήταν. Τη δεκαετία του
'80 δόθηκε μάχη στα πανεπιστήμια για να πετα-
χτούν έξω οι φασίστες της ΣΦΕΒΑ. Το 1992 εί-
χαμε τη μάχη ενάντια στα εθνικιστικά συλλαλη-
τήρια για το Μακεδονικό και για να κλείσουν τα
“γραφεία” της ΧΑ. Η πρώτη δίκη που προκάλε-
σε η ΟΣΕ για την επίθεση το 1996 κατέληξε και
στην πρώτη καταδίκη στελεχών της ΧΑ.

Έχουμε πια την εικόνα και ιστορικά, αλλά
κυρίως από την ίδια τη ΧΑ, ότι όταν η οικονομι-
κή κρίση βαθαίνει απότομα, το πολιτικό σύστη-
μα και τα κόμματα καταρρέουν, τότε οι κυβερ-
νήσεις παίζουν το χαρτί του ρατσισμού και
επιτίθενται στην εργατική τάξη και τη νεολαία.
Αυτό ανοίγει την ευκαιρία ακόμα και σε απο-

μονωμένες φασιστικές και ναζιστικές συμμο-
ρίες να μετατραπούν σε “πολιτικά κόμματα”
και να διεκδικούν να παίξουν ρόλο στην πολιτι-
κή σκηνή για να στρέψουν την κατάσταση σε
αντιδραστικές λύσεις, στον φασισμό.

Στη σημερινή συγκυρία δεν μπορεί να πει
κανείς ότι η καταδίκη της ΧΑ εξαφάνισε τους
φασίστες. Αυτό θα ήταν ένα τεράστιο λάθος.
Οι φασίστες, όσο απομονωμένοι και αν είναι,
τροφοδοτούνται ξανά. Κατ' αρχάς τροφοδο-
τούνται από το τι συμβαίνει διεθνώς. Ο ντό-
πιος φασισμός είχε σαν έμπνευση τις επιτυ-
χίες των φασιστών όπως του Λεπέν παλιότερα
στη Γαλλία ή σε άλλες χώρες όπως Ουγγαρία,
Αυστρία, Ιταλία. Το ότι η Λεπέν είχε μια τερά-
στια εκλογική επιτυχία χρειάζεται να το ανα-
γνωρίσουμε και να μην κρυβόμαστε πίσω από
το δάχτυλό μας.

Η Γαλλία μπήκε στη φάση κατά την οποία
έχουμε την κατάρρευση των πολιτικών κομμά-
των που κυβερνούσαν, του Γκωλικού κόμμα-
τος και του Σοσιαλιστικού κόμματος, κενό που
η Λεπέν κάνει τεράστια προσπάθεια να το κα-
λύψει. Μπορεί να υπάρχει το αντίβαρο της
Αριστεράς κι αυτό σημαίνει ότι έχουμε πόλω-
ση και όχι φασιστικοποίηση. Όμως το ότι
υπάρχει η δυνατότητα η άνοδος της Λεπέν να
δώσει την ευκαιρία σε φασιστικά και ακραία
κομμάτια που λειτουργούν μέσα κι έξω από το
κόμμα της να αρχίσουν τις επιθέσεις όπως
έκανε η ΧΑ στην Ελλάδα, είναι κάτι που δεν
μπορούμε να αποκλείσουμε.

Χρειάζεται να ανοίγουμε το μέτωπο ενάντια
στον φασισμό, υπερασπίζοντας τις δημοκρατι-
κές ελευθερίες αλλά και παλεύοντας ξεκάθα-
ρα ενάντια στον ρατσισμό, έχοντας μηδενική
ανοχή στην ισλαμοφοβία.

Οι φασίστες τροφοδοτούνται και από την
ίδια την εξέλιξη της ΝΔ με την οργανωμένη
κλιμάκωση της εκστρατείας κατά των προσφύ-
γων και μεταναστών. Έρχεται προεκλογική πε-
ρίοδος στην οποία η ΝΔ δεν έχει να επιδείξει
τίποτα για τη φτώχεια, την ακρίβεια, τις προσ-
δοκίες του κόσμου. Αντίθετα παίζει το χαρτί
του ρατσισμού με τις επιχειρήσεις σκούπα και
τις εκκενώσεις των καμπ. Η στρατιωτικοποί-
ηση του Έβρου, η ενεργοποίηση ενός ολόκλη-
ρου παρακράτους ιδιαίτερα στα σύνορα, η ορ-
γάνωση των pushbacks από το ίδιο το κράτος,
έχουν στήσει έναν μηχανισμό που δίνει δυνα-
τότητες στους φασίστες.

Οι διασπάσεις και τα απομεινάρια της ΧΑ,
Κασιδιάρηδες, Λαγοί, Προπάτρια, έκαναν προ-
σπάθειες να επανεμφανιστούν. Είχαμε οργα-
νωμένες επιθέσεις, Εύοσμο, Σταυρούπολη,
Νέο Ηράκλειο, Κοκκινιά, Κρήτη. Βγαίνουν τα
στοιχεία ότι οι δράστες είναι μέρος του παλιού
μηχανισμού της ΧΑ, ότι πρόκειται για προσπά-
θειες χρυσαυγιτών να ανασυγκροτηθούν. Ξέ-
ρουμε ότι οι φασίστες προσπαθούν να νομιμο-
ποιηθούν κατεβαίνοντας στις εκλογές, δεί-
χνοντας ότι έχουν μια εκλογική υποστήριξη και
διεκδικώντας, με βάση αυτή, την αποδοχή της

εγκληματικής παρουσίας τους.

Πώς πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε; Τι έχου-
με να οργανώσουμε σε σχέση με τη δίκη;

Η πρώτη μέρα της δίκης έχει τεράστια ση-
μασία. Στη διαδήλωση της Πρωτομαγιάς απευ-
θύναμε σαν ΚΕΕΡΦΑ έκκληση στην ΑΔΕΔΥ, το
ΕΚΑ και όλα τα συνδικάτα, να είναι η 15 Ιούνη
μέρα απεργιακής κινητοποίησης και μαζικού
συλλαλητηρίου. Όπως ξεκίνησε όλη αυτή η
μάχη το 2015 στις 20 Απρίλη με μια μεγάλη
απεργιακή διαδήλωση που έφερε χιλιάδες κό-
σμο μπροστά από το δικαστήριο. Απεργιακή
ήταν και η μέρα της απόφασης, που έγινε ένα
από τα μεγαλύτερα εργατικά αντιφασιστικά
συλλαλητήρια.

Στις 15 Ιούνη πρέπει γίνει μια επίδειξη δύνα-
μης από την εργατική τάξη και τη νεολαία, αν-
τιφασιστική, αντιρατσιστική, που θα στείλει το
μήνυμα ότι η θέση των φασιστών είναι στα κε-
λιά. Είναι η μέρα που χρειάζεται να σηματοδο-
τήσουμε ότι δεν ξεχνάμε ποιοι δολοφόνησαν
τον Φύσσα και τον Λουκμάν, ποιοι επιτέθηκαν
δολοφονικά κατά των Αιγύπτιων αλιεργατών,
κατά των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ, ποια ήταν
η εγκληματική οργάνωση που δρούσε με την
κάλυψη της αστυνομίας τόσα χρόνια. Πάμε να
οργανώσουμε αυτή τη μάχη με τα συνδικάτα,
τη νεολαία στα πανεπιστήμια και τα σχολεία,
μετανάστες, πρόσφυγες. Όχι μόνο στην Αθή-
να αλλά και πανελλαδικά.

Από κει και πέρα, και μετά την πρώτη μέρα
της δίκης, το κίνημα με την παρουσία του μέσα
και έξω από τα δικαστήρια θα δώσει ξανά τον
αγώνα για να μην υποβαθμιστεί η σημασία μιας
τόσο μεγάλης δίκης. Μέσα στο δικαστήριο το
κίνημα εκπροσωπείται από την πολιτική αγωγή
η οποία μπορεί να ξαναπαίξει αυτόν τον ρόλο.
Επίσης έχουμε να δώσουμε τη μάχη να στηρί-
ξουμε τους μάρτυρες – είναι εντυπωσιακός ο
κατάλογος των μαρτύρων κατηγορίας στην
πρώτη δίκη και πρέπει να το ξαναπετύχουμε.

Στο διάστημα που έχουμε μπροστά μας είναι
κεντρική η δράση ενάντια στον ρατσισμό.
Έχουμε έναν πόλεμο που κλιμακώνεται. Την
ίδια ώρα αποκαλύπτονται τα αίσχη της κυβέρ-
νησης με τις επαναπροωθήσεις. Έχουμε την
οργανωμένη προσπάθεια να πεταχτούν οι πρό-
σφυγες έξω από τις πόλεις, το κλείσιμο του
ΕΣΤΙΑ, τις εκκενώσεις καμπ. Αν δεν συνδέσου-
με με τη μάχη της δίκης το σύνθημα για ανοι-
χτά σύνορα, χαρτιά στους μετανάστες, καλο-
δεχούμενοι όλοι οι πρόσφυγες, θα έχουμε κά-
νει τη μισή δουλειά. Το άλλο μέτωπο είναι σε
σχέση με την προεκλογική περίοδο: καμιά φα-
σιστική ομάδα δεν μπορεί να έχει θέση σε κα-
μία γειτονιά, με καμία εκδήλωση, σε κανένα μέ-
σο ενημέρωσης, για τον οποιονδήποτε λόγο.

Νο 1520, 4 Μάη 2022
εργατικη αλληλεγγυη σελ.15Συνέντευξη

Ξανά στη μάχη για την
καταδίκη των ναζί της ΧΑ
Ο Πέτρος Κωνσταντίνου,
συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ και
δημοτικός σύμβουλος Αθήνας
μίλησε στην Αφροδίτη Φράγκου

Φασιστική επίθεση με πυροβολισμούς εναντίον μουσουλμάνου εργάτη στα Πατήσια
καταγγέλλει η ΚΕΕΡΦΑ. Ο Αλί Ριάζ, 26 ετών από το Πακιστάν, την Δευτέρα 2 Μάη δέ-

χτηκε πυροβολισμούς στα τρία μέτρα από φασιστοειδές οδηγό ταξί που κραύγαζε “γαμώ
τους μουσουλμάνους”. Ο στόχος ήταν το κεφάλι του. Βρίσκονταν στο πεζοδρόμιο της Γ’
Σεπτεμβρίου και γυρνούσε από την μεγάλη γιορτή που γίνεται την πρώτη μέρα της λήξης
του ραμαζανιού. Ο δράστης τους εντόπισε διότι φορούσαν όλοι παραδοσιακά ρούχα της
χώρας τους. Η σφαίρα τον βρήκε ελάχιστα εκατοστά από το μάτι, στο κεφάλι και τον
τραυμάτισε. Περίοικοι κάλεσαν το ΕΚΑΒ το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο Γεννημα-
τάς όπου του αφαίρεσαν σφαιρίδιο και του έκαναν τρία ράμματα. 

Ο ίδιος θυμάται το ταξί να κόβει ταχύτητα, να πλησιάζει, να ανοίγει το παράθυρο του
και να βγάζει το χέρι με το όπλο. «Δεν θα επιτρέψουμε στους φασίστες να βγαίνουν πα-
γανιά στις γειτονιές μας. Απαιτούμε τον εντοπισμό και την σύλληψη των φασιστών δολο-
φόνων» τονίζει η ΚΕΕΡΦΑ.

ΠΑΤΗΣΙΑ Φασιστική επίθεση με πυροβολισμούς

ο Π. Κωνσταντίνου στην εξέδρα της συγκέντρωσης της Πρωτομαγιάς στην Κλαυθμώνος. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης



ΚΥΨΕΛΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 4/5 βιβλιοπωλείο Μετεωρίτης,
Φωκίωνος Νέγρη 68, 7.30μμ
Μάης του ‘68
Ομιλητής: Πάνος Γιαννακάκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5 βιβλιοπωλείο Μετεωρί-
της, Φωκίωνος Νέγρη 68, 7.30μμ
Τα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών
Ομιλήτρια: Σταυρούλα Πανίδου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 4/5 
καφέ Μύρτιλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ 7μμ
Η επανάσταση των Γαρυφάλλων
Ομιλητής: Χρήστος Μάραντος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5 καφέ Μύρτιλο, πάρκο
ΚΑΠΑΨ 7μμ
Τα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών
Ομιλητής: Κωνσταντίνος Δανακτσής

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/5 Περιμπανού 7μμ
Τα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 4/5  
στην Αυλή των Πετραλώνων 6.30μμ
Τα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5  
στην Αυλή των Πετραλώνων 6.30μμ
Οι ναζί στη φυλακή – καλοδεχούμενοι οι
πρόσφυγες – όλοι στις 15/6 στα δικαστήρια
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

ΠΑΤΗΣΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 4/5 
καφέ Isak, πάρκο Ιακωβάτων 7.30μμ
Ο ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός μετά την
ακύρωση του Eastmed
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο
• ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5 
καφέ Isak, πάρκο Ιακωβάτων 7.30μμ
Τα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΕΞΑΡΧΕΙΑ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 4/5 καφέ Blue Bear 7.30μμ
Εργατική Πρωτομαγιά 
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5 καφέ Blue Bear 7.30μμ
Τα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 4/5  καφέ Ηλιόπετρα, 
Θησέως και Αγ.Πάντων (στη στοά) 7μμ
Τα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών
Ομιλητής: Ραφαήλ Καστρίτσης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5  καφέ Ηλιόπετρα, 
Θησέως και Αγ.Πάντων (στη στοά) 7μμ
Μπολσεβίκοι και Ισλάμ
Ομιλήτρια: Εύη Μοσχοβίτσκαγια 

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ-ΚΟΛΩΝΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 5/5 καφέ Σαόρσα, πλ. Αυδή, 8μμ
Τα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ - ΚΟΥΚΑΚΙ 
• ΠΕΜΠΤΗ 5/5 
στου Βασίλη, πλ. Δουργουτίου 8μμ
Τα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη
• ΠΕΜΠΤΗ 12/5 
στου Βασίλη, πλ. Δουργουτίου 8μμ
100 χρόνια από τη Μικρασιατική Εκστρα-
τεία του 1922
Ομιλητής: Θωμάς Κατσαρός

ΘΗΣΕΙΟ
• ΠΕΜΠΤΗ 5/5 καφέ Περιβολάκι 7.30μμ
Τα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη
• ΠΕΜΠΤΗ 12/5 καφέ Περιβολάκι 7.30μμ
Οι ναζί στη φυλακή – καλοδεχούμενοι οι

πρόσφυγες – όλοι στις 15/6 στα δικαστήρια
Ομιλητής: Κώστας Αγωγιάτης

ΓΚΥΖΗ
• ΠΕΜΠΤΗ 5/5 καφέ Κουτσό 7.30μμ
Μπολσεβίκοι και Ισλάμ
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη
• ΠΕΜΠΤΗ 12/5 καφέ Κουτσό 7.30μμ
Τα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών
Ομιλητής: Κώστας Καταραχιάς

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 4/5 
πλ. Φελέκη, Ελευθερούπολη 7μμ
Μπολσεβίκοι και Ισλάμ
Ομιλητής: Τζίμης Κυριαζόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5 
πλ. Φελέκη, Ελευθερούπολη 7μμ
Τα συμπεράσματα από τις γαλλικές εκλογές
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 4/5 δημαρχείο (ισόγειο) 8μμ
Μπολσεβίκοι και Ισλάμ
Ομιλητής: Λουκιανός Βρανάς
• ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5 δημαρχείο (ισόγειο) 8μμ
Τα συμπεράσματα από τις γαλλικές εκλογές
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΜΑΡΟΥΣΙ  
• ΤΕΤΑΡΤΗ 4/5 πλ. Ηρώων 7.30μμ
Δικαιοσύνη για τον Ζακ
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγγου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5 πλ. Ηρώων 7.30μμ
Τα συμπεράσματα από τις γαλλικές εκλογές
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΧΑΛΑΝΔΡΙ – ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ – 
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 4/5  
δημαρχείο Αγ.Παρασκευής 7μμ
Μπολσεβίκοι και Ισλάμ
Ομιλητής: Παναγιώτης Καραμπάσης 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5  
δημαρχείο Αγ.Παρασκευής 7μμ
Τα συμπεράσματα από τις γαλλικές εκλογές
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/5 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Τα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΒΥΡΩΝΑΣ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 4/5 πλ. Νέας Σμύρνης 7.30μμ
Τα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5 πλ. Νέας Σμύρνης
7.30μμ
Η εργατική τάξη σήμερα
Ομιλήτρια: Μαρία Χαρχαρίδου

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΠΕΜΠΤΗ 5/5 καφέ Γιουκάλι 7.30μμ
Τα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
• ΠΕΜΠΤΗ 5/5 
καφενείο Σαρδανάπαλος 7.30μμ
Τα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών
Ομιλητής: Πάνος Γαραντζιώτης
• ΠΕΜΠΤΗ 12/5 
καφενείο Σαρδανάπαλος 7.30μμ
Η επαναστατική εφημερίδα
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΙΛΙΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 5/5 Sweet Home 7.30μμ
Τα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
• ΠΕΜΠΤΗ 5/5 καφέ Χόβολη 7μμ
Πάλη ενάντια στην τρανσφοβία
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Φρυδά
• ΠΕΜΠΤΗ 12/5 καφέ Χόβολη 7μμ
Τα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
• ΠΕΜΠΤΗ 5/5 
καφέ πλατείας Σουρμένων 7.30μμ
Μπολσεβίκοι και Ισλάμ
Ομιλήτρια: Βάσια Τσώνη 
• ΠΕΜΠΤΗ 12/5 
καφέ πλατείας Σουρμένων 7.30μμ
Τα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών
Ομιλητής: Αλέκος Κοροβέσης

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/5 δημαρχείο 7μμ
Τα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΝΙΚΑΙΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/5 δημαρχείο 7μμ
Τα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών
Ομιλητής: Γιώργος Σύρος

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΕΜΠΤΗ 5/5 δημαρχείο 7μμ
Πώς οργανώνουμε το μονοήμερο 22 Μάη
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΙΛΙΟΝ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 4/5  φούρνος Leo Kon, 
πλ. Αγ.Αναργύρων 7.30μμ
Μπολσεβίκοι και Ισλάμ
Ομιλητής: Γιάννης Κούβαρης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5  φούρνος Leo Kon, 
πλ. Αγ.Αναργύρων 7.30μμ
Πάλη ενάντια στην τρανσφοβία
Ομιλήτρια: Ελπίδα Ζαραδούκα

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 4/5 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Τα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών
Ομιλητής: Κώστας Πολύδωρος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5 
στέκι αριστερής κίνησης 7.30μμ
Μπολσεβίκοι και Ισλάμ
Ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 4/5 καφέ Ακρόλιθος 7.30μμ
Στην ίδια μας τη χώρα είναι ο εχθρός
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5 καφέ Ακρόλιθος 7.30μμ
Ο ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός μετά την
ακύρωση του Eastmed
Ομιλητής: Βαγγέλης Παπαδόγιαννης

ΑΙΓΑΛΕΩ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/5 Μέρες Ραδιοφώνου 8μμ
Πάλη ενάντια στην τρανσφοβία
Ομιλήτρια: Μαρία Αμπελιώτη

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/5 
Πυρσινέλλα 1, 4ος ορ. 7.30μμ
Τα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΒΟΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/5 Θόλος 8μμ
Ο Μάης του ‘68
Ομιλητής: Μάνος Voador

ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 4/5 
ΚΑΠΗ παλιάς πόλης 7.30μμ
Γαλλικές εκλογές 2022
Ομιλήτρια: Μαρία Βισταγιαννάκη

• ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5 
ΚΑΠΗ παλιάς πόλης 7.30μμ
Πάλη ενάντια στην τρανσφοβία
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 
• ΠΕΜΠΤΗ 5/5 ΚΑΠΗ παλιάς πόλης 7.30
Γαλλικές εκλογές 2022
Ομιλητής: Χρήστος Κιούπης
• ΠΕΜΠΤΗ 12/5 ΚΑΠΗ παλιάς πόλης 7.30
Πάλη ενάντια στην τρανσφοβία 
Ομιλήτρια: Άννα Μαράκη 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 5/5 πάρκο 626 7.30μμ
Μπολσεβίκοι και Ισλάμ
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 12/5 καφέ Νέον, Μαίζωνος &
Τριών Ναυάρχων 6.30μμ
Μπολσεβίκοι και Ισλάμ
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας

Θεσσαλονίκη

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 4/5 καφέ Ποέτα 8μμ
Μπολσεβίκοι και Ισλάμ
Ομιλητής: Χρήστος Μάντζαρης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5 καφέ Ποέτα 8μμ
Πάλη ενάντια στην τρανσφοβία
Ομιλήτρια: Μαρία Τσίρμπα

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 5/5 καφέ Cowboy 6μμ
Μπολσεβίκοι και Ισλάμ
Ομιλητής: Μανώλης Μανουσαρίδης
• ΠΕΜΠΤΗ 12/5 καφέ Cowboy 6μμ
Τα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου

ΤΟΥΜΠΑ 
• ΠΕΜΠΤΗ 5/5 καφέ Κονάκι 7.30μμ
Πάλη ενάντια στην τρανσφοβία
Ομιλήτρια: Χρύσα Καλογεράκη
• ΠΕΜΠΤΗ 12/5 καφέ Κονάκι 7.30μμ
Τα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
• ΠΕΜΠΤΗ 5/5 καφέ Πέτρος 7.30μμ
Τα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών
Ομιλητής: Σάκης Κολότσιος
• ΠΕΜΠΤΗ 12/5 καφέ Πέτρος 7.30μμ
Πάλη ενάντια στην τρανσφοβία
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου

ΚΑΜΑΡΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 5/5 καφέ Baraka 9μμ
Μπολσεβίκοι και Ισλάμ
Ομιλητής: Λεωνίδας Μαρουλάσοβ
• ΠΕΜΠΤΗ 12/5 καφέ Baraka 9μμ
Τα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών
Ομιλήτρια: Ιωάννα Κατλαμούση
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TΕΤΑΡΤΗ 4/5
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/5
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
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
Τζάντε Πετρουπόλεως 19.00
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Πεζόδρομος 19.00

ΣΑΒΒΑΤΟ 7/5
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
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ 18.30 Πλατεία Αυδή
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
Ματζαγριωτάκη και Θησέως 12μ
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 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
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
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Μινώος 10πμ
Αγορά 11.30
ΞΑΝΘΗ Πλατεία 11πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 1.30μμ
ΒΟΛΟΣ Πλατεία Αγ. Νικολάου 11.30πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 12μ
ΠΑΤΡΑ Πλ Γεωργίου 11.30πμ

Εξορμήσεις
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Στις 21 Απρίλη του 1967,
το πραξικόπημα των
συνταγματαρχών βρί-

σκει τον Ροβήρο Μανθούλη
στη Γαλλία, καλεσμένο για
την προβολή της ταινίας του
«Πρόσωπο με Πρόσωπο». Η
ταινία σαρκάζει την ελληνική
αστική τάξη μέσα από τη σχέ-
ση ενός φτωχού δασκάλου
αγγλικών και της μαθήτριάς
του -κόρη πλούσιας οικογένει-
ας των Αθηνών- με φόντο τα
Ιουλιανά του ‘65. Οι σκηνές
της ταινίας με τα τανκς να
παρελαύνουν στους δρόμους
της Αθήνας, που κινηματο-
γράφησε εκμεταλλευόμενος
μια παρέλαση της 25ης Μαρ-
τίου, αφήνουν άναυδο το κοι-
νό καθώς την ίδια μέρα πράγ-
ματι οι ερπύστριες είχαν βγει
για να επιβάλλουν τη χούντα. 

Ο Μανθούλης επί τόπου
βγαίνει και καταγγέλει το
πραξικόπημα και εγκαθίστα-
ται στο Παρίσι. Μια εβδομάδα
μετά η ταινία προβάλλεται στο Φεστι-
βάλ των Κανών παρά τις διαμαρτυρίες
του χουντικού καθεστώτος. Θεωρείται
από τις πρώτες αντιστασιακές κινήσεις
στο εξωτερικό. Η χούντα τον καταζη-
τεί, απαγορεύει την προβολή της ται-
νίας κι οποιαδήποτε αναφορά του ονό-
ματός του στον Τύπο κι ακυρώνει το
διαβατήριό του. 

Πενήντα πέντε χρόνια μετά, στις 21
Απρίλη του 2022 ο Ροβήρος Μανθού-
λης φεύγει από τη ζωή στα 92 του χρό-
νια χτυπημένος από τον κορονοϊό.  

Ο Ροβήρος Μανθούλης ήταν ένας
από τους μεγαλύτερους Έλληνες κινη-
ματογραφιστές, αλλά και ποιητής και
συγγραφέας. Γεννήθηκε το 1929 στην
Κομοτηνή και μεγάλωσε στην Αθήνα.
Στην κατοχή γίνεται μέλος του ΕΑΜ
των Νέων και κατόπιν της ΕΠΟΝ και γί-
νεται το «χωνί» των Εξαρχείων, όπως
λέγανε τη μέθοδο που χρησιμοποιούσε
το ΕΑΜ για να μεταφέρει το μήνυμα
της Αντίστασης. Το 1949 εκδίδει την
πρώτη του ποιητική συλλογή «Σκαλο-
πάτια» έχοντας δάσκαλο τον Νικηφόρο
Βρεττάκο και συμμετέχοντας στην πα-
ρέα που είχε διαμορφωθεί στο πατάρι
του Λουμίδη μαζί με τον Μιχάλη Κατσα-
ρό, τον Νίκο Γκάτσο, τον Μάνο Χατζι-
δάκι κι άλλους.  

Από το 1949 μέχρι το 1953 σπουδά-
ζει Κινηματογράφο και Θέατρο στη
Νέα Υόρκη κι επιστρέφοντας αναλαμ-
βάνει τη διεύθυνση σπουδών της Σχο-
λής Σταυράκου. Ως δάσκαλος κινημα-
τογράφου έχει μαθητές μεταξύ άλλων
τον Παντελή Βούλγαρη, τον Βασίλη Ρα-
φαηλίδη, τον Σταύρο Ψυλλάκη. 

Γύρισε 122 ταινίες και ντοκιμαντέρ.
Ανάμεσα στις ταινίες περιλαμβάνονται
η «Κυρία Δήμαρχος» με τη Βασιλει-
άδου και τον Αυλωνίτη, το «Ψηλά τα

χέρια Χίτλερ» με τον Θανάση Βέγγο, η
«Οικογένεια Παπαδοπούλου» με τους
Ορέστη Μακρή, Ντίνο Ηλιόπουλο, Στέ-
φανο Ληναίο, Κάκια Αναλυτή κ.α, το
«Πρόσωπο με Πρόσωπο» με το οποίο
αποθεώνεται στο Φεστιβάλ Θεσσαλονί-
κης του 1966 με εκατοντάδες νέους να
τον σηκώνουν στα χέρια μετά το τέλος
της προβολής, το «Lilly’s Story» με θέ-
μα την πραγματική ιστορία για το πώς
δεν κατάφερε να γυρίσει μια ταινία με
πρωταγωνίστρια τη Μελίνα Μερκούρη
και παραγωγό τον Ζυλ Ντασέν, εξαι-
τίας συλλήψεων μελών του συνεργείου
από το χουντικό καθεστώς. 

Ντοκιμαντέρ 
Στον ίδιο ανήκει η σκηνοθεσία του

πρώτου ελληνικού ντοκιμαντέρ το 1958
– με θέμα το νησί της Λευκάδας. To
ντοκιμαντέρ είναι ίσως το κινηματογρα-
φικό είδος που του χρωστάει τα πιο
πολλά. Το 1960 φτιάχνει την Ομάδα
των 5 για τη διάδοση του είδους και
πραγματικά το καταφέρνει μέσα από
πλήθος προβολών, διαλέξεων κι εκδη-
λώσεων. Ως εξόριστος πλέον μετά το
πραξικόπημα του ’67 εργάζεται στη
Γαλλική τηλεόραση και γυρίζει αρι-
στουργήματα. Ανάμεσά τους τα τρία
έργα για τα Μπλουζ, δύο ντοκιμαντέρ
και μια ταινία, τα Ανεβαίνοντας τον Μι-
σισιπή (σε δύο μέρη) και Μπλουζ με
σφιγμένα δόντια. Μπαίνει μέσα σε φυ-
λακές, κινηματογραφεί καταναγκαστι-
κά έργα, κάνει γυρίσματα στα αμερικά-
νικα γκέτο και καταφέρνει να καταγρά-
ψει θρυλικές μορφές του αφροαμερι-
κάνικου μουσικού ιδιώματος. Μέσα
από τη γαλλική σειρά ντοκιμαντέρ
«Στην αφίσα του κόσμου» κινηματογρα-
φεί σε μοναδικές στιγμές τον Ζακ
Μπρελ, την Τζόαν Μπαέζ, τους Ρόλινγκ

Στόουνς, τον Τζον Μαγιάλ,
τον Τζόνι Χαλιντέι, τον Ζορζ
Μουστακί, τον Νουρέγιεβ, τον
Μίκη Θεοδωράκη κ.α. Στα
ντοκιμαντέρ του περιλαμβά-
νονται ο «Ελληνικός Εμφύ-
λιος Πόλεμος» και η «Δικτατο-
ρία των Συνταγματαρχών» και
πολλά ακόμη. 

Με την πτώση της δικατο-
ρίας η κυβέρνηση Καραμανλή
του προτείνει κι αναλαμβάνει
την καλλιτεχνική διεύθυνση
της ΕΡΤ, με τον όρο από τη
μεριά του να μην υπάρχουν
παρεμβάσεις. Ο όρος αθετή-
θηκε και τελικά θα παραιτηθεί
λίγο αργότερα με αφορμή
την προβολή ποδοσφαιρικού
αγώνα την ώρα της πορείας
του Πολυτεχνείου, γεγονός
που το χαρακτήρισε ως «ασέ-
βεια προς τους νεκρούς του
Πολυτεχνείου». Τη δεκαετία
του ’80 γυρίζει τη σειρά Ακυ-
βέρνητες Πολιτείες, μεταφέ-
ροντας στην οθόνη το ομώνυ-

μο έργο του Στρατή Τσίρκα. Μέχρι τις
αρχές της νέας χιλιετίας συνεχίζει να
κινηματογραφεί και να γράφει αλλά και
να παρεμβαίνει.  

Αξιοσημείωτη ήταν η στάση του στο
πλευρό των αγωνιζόμενων εργαζόμε-
νων της ΕΡΤ την περίοδο 2013-2015.
Στις 11 Ιούνη του 2013 η συγκυβέρνη-
ση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ αποφασίζει το
ξαφνικό κλείσιμο της ΕΡΤ και την άμε-
ση απόλυση 2.500 εργαζομένων. Την
ίδια μέρα οι εργαζόμενοι αποφασίζουν
να καταλάβουν τις εγκαταστάσεις της
ΕΡΤ και να αρχίσουν να αυτοδιαχειρί-
ζονται τις εγκαταστάσεις και το ραδιο-
τηλεοπτικό πρόγραμμα. Ένα μήνα με-
τά, στις 11 Ιούλη, η κυβέρνηση βάζει
σε λειτουργία το απεργοσπαστικό κα-
νάλι της ΕΔΤ (άμεσα άλλαξε το όνομά
της σε ΔΤ και κατόπιν σε ΝΕΡΙΤ). 

Πρώτη ταινία που προβάλλεται στο
πρόγραμμα της ΕΔΤ είναι η Κυρία Δή-
μαρχος του Μανθούλη. Ο Μανθούλης
καταγγέλει την προβολή της ταινίας,
διαθέτει ένα μεγάλο -και σπάνιο- μέρος
του έργου του στην αυτοδιαχειριζόμε-
νη ΕΡΤ κι εκδίδει ανακοίνωση που με
το καυστικό του χιούμορ ρεζιλεύει την
κυβέρνηση: «Ο Καψής, στα νιάτα του,
μου ζητούσε ταινίες μου για ν’ ανοίξει
σινε-κλαμπ. Αποφάσισε να το ξεκινήσει
επιτέλους με την Κυρία Δήμαρχο. Στην
ΕΔΤ, που ψευδίζει την ΕΡΤ. Η ταινία
μου θα γίνει λοιπόν Κυδία Δήμαδχος...
Μποδώ μόνο να ζητήσω δικαστικώς εί-
κοσι χιλιάδες Ευδώ αποζημίωση για
την δυσφήμηση που μου κάνει, με το
να μεταδίδει την ταινία μου σε κατά-
πτυστο κανάλι. Γιατί όλοι οι Έλληνες,
μόλις βγει στο κουτί η ταινία, θα φτύ-
νουν την οθόνη τους…». 

Στέλιος Μιχαηλίδης
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Αντίο Ροβήρο Μανθούλη Ροβήρος Μανθούλης 
(1929-2022) 

Ένας μεγάλος Δημιουργός και υπέροχος Άνθρωπος. Τυχε-
ροί όσοι τον γνωρίσαμε, γίναμε φίλοι και συνεργαστήκαμε,
έστω για λίγο, μαζί του. Πολλά και πλούσια γράφτηκαν αυτές
τις μέρες για τη ζωή και το έργο του που πάντα όμως θα μοι-
άζουν λίγα αν τον γνώρισες. Δεν θέλω κάτι να προσθέσω σ’
αυτά. 

Προτιμώ, παίρνοντας τη σκυτάλη από τη λιτή αλλά μεστή
ανακοίνωση-αποχαιρετισμό, της Ένωσης Ελληνικού Ντοκι-
μαντέρ στο πρόσωπό του, να κινηθώ στο ίδιο κλίμα. Να πα-
ραθέσω αποσπάσματα από διαχρονικά κείμενά του, σχετικά
με το ντοκιμαντέρ, σπουδαία παρακαταθήκη και κληρονομιά
που πάντα θα μας συντροφεύουν και θα φωτίζουν το δρόμο
μας. Ακόμα κι αν κάποια πράγματα μας ξενίζουν ή έχουμε
δυσκολία να τα προσεγγίσουμε: 

Μοντάζ και μαγεία:
Η μαγεία είναι μια κατασκευή. Όπως ένας αρχαίος ναός. Η

κάθε κολώνα του είναι μια σύνθεση από κομμάτια. Αλλά επει-
δή η σύνθεση είναι επιτυχής, δεν βλέπουμε κομμάτια. Βλέ-
πουμε κολώνες. Δεν βλέπουμε μοντάζ, βλέπουμε ναό. Το
μοντάζ είναι οι ραφές. Και στις ταινίες δεν πρέπει να φαίνον-
ται οι ραφές. …η ταινία δεν μπορεί να είναι φορτωμένη με
σκηνοθετικά πυροτεχνήματα, γιατί θα είναι σαν να κλείνει το
μάτι στο θεατή. Ο θεατής γίνεται καχύποπτος. Και χάνεται η
μαγεία. Όταν φαίνονται οι ραφές.

Ο σκηνοθέτης πρέπει να παραμένει αθέατος. Σαν η ταινία
να γυρίστηκε μόνη της. Αυτά τα σχόλια ισχύουν ιδιαίτερα για
το ντοκιμαντέρ… και αν εξαιρέσουμε την απουσία ηθοποιών,
υπάρχει μόνο μία διαφορά ανάμεσα στο ντοκιμαντέρ και στη
φιξιόν. Είναι πολύ πιο δύσκολο να δημιουργήσεις μαγεία στο
ντοκιμαντέρ από τη φιξιόν. Όπως είναι το ίδιο δύσκολο να
φτιάξεις ένα ναό. Ο Παρθενώνας είναι ένα μαγικό ντοκιμαν-
τέρ από μόνος του, έτσι δεν είναι;  

Αν ο Κινηματογράφος είναι ζωντανός το οφείλει στις σκιές
του πάνω στον άσπρο τοίχο. Τόσο η μυθοπλασία όσο και το
ντοκιμαντέρ. Η μόνη διαφορά είναι ότι αν στο ντοκιμαντέρ
πεθάνει το άτομο στη σκηνή που γυρίζουμε, δεν μπορεί να
αντικατασταθεί. Έτσι μπορούμε να ισχυριστούμε πως ένα
ζωντανό ντοκιμαντέρ είναι το αντίδοτο του θανάτου.

Doc doc doc! Ποιός είναι;
Αυτή η φοβερή λέξη-κατασκευή «ντοκιμαντέρ» φταίει για

όλα. Καμία ειδική σχέση δεν έχει με το τεκμήριο. Ένα ντοκι-
μαντέρ μπορεί να έχει για θέμα του την Ολυμπία του Μανέ,
έτσι δεν είναι; Αλλά η Ολυμπία του Μανέ είναι ζωγραφική.
Και η ζωγραφική είναι ζωντανή αλήθεια! Το κάδρο του πίνα-
κα και ο μουσαμάς που τον υποδέχτηκε, αυτά ναι, είναι άψυ-
χα τεκμήρια. Όλα τα σημαίνοντα είναι «τεκμήρια» και όλα τα
σημαινόμενα μυθικές αλήθειες!

Η φιλοσοφία του Γκρίρσον για το σινεμά δεν διέφερε πολύ
από την περιφρόνηση του Τζίγκα Βερτόφ για το «βίτσιο της
μπουρζουαζίας» όπως ονόμαζε την κινηματογραφική φιξιόν.

«Σε μια εποχή που τα πιστεύω, οι ιδεολογίες και οι σκοποί
στη ζωή έχουν υπονομευθεί -έλεγε ο Γκρίρσον και μάλιστα
πριν από 90 χρόνια!- η πνευματική κούραση, αν δεν είναι η
φιλοσοφική κούραση, επενεργεί σε μεγάλο βαθμό στην κα-
θημερινή εμπειρία. Ο μεγιστάνας του Χόλιγουντ δεν κάνει τί-
ποτα παραπάνω από το να εκμεταλλεύεται αυτήν την ευκαι-
ρία. Είναι κι αυτός, λίγο ως πολύ, ένας «ντίλερ» ναρκωτικών.
Όσο για την Τηλεόραση, είναι ένα είδος μασάζ για να σου
φέρει ύπνο, ένα ακόμα ξεκουραστικό οικιακό εργαλείο. Ακρι-
βώς το αντίθετο του φιλμ ντοκιμαντέρ -του οποίου ο ρόλος
είναι να γίνει το σφυρί που θα σε ξυπνάει από τον κοινωνικό
λήθαργο». 

«Η κινηματογραφική φιξιόν είναι το όπιο του λαού!» -φώνα-
ζε, απ’ τη μεριά του ο Τζίγκα Βερτόφ- «Κάτω τα σενάρια-πα-
ραμύθια των γραβατομένων! Ζήτω η ζωή όπως είναι!». 

Αθήνα 2 Μαΐου 2022

Σταύρος Ψυλλάκης , σκηνοθέτης 
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30 χρόνια
οδηγός 
για δράση

Πόλεμος, κρίση, αντίσταση
Φέτος συμπληρώνονται 30

χρόνια από την έκδοση
του πρώτου τεύχους του

περιοδικού «Σοσιαλισμός από τα
Κάτω». Τον Ιούνη του 1992 η
Οργάνωση Σοσιαλιστική Επανά-
σταση, πρόδρομος του ΣΕΚ,
αποφάσισε να κυκλοφορήσει
ένα μαρξιστικό περιοδικό με αυ-
τόν τον (προκλητικό για εκείνη
την εποχή) τίτλο. Προκλητικό,
γιατί καθώς το κυρίαρχο αφήγη-
μα μετά την κατάρρευση της
ΕΣΣΔ και των σταλινικών καθε-
στώτων της Αν. Ευρώπης ήταν
το «τέλος του σοσιαλισμού», το
«τέλος των καπιταλιστικών κρί-
σεων», «το τέλος του ιμπεριαλι-
σμού και των πολέμων»,  η έκδο-
ση ενός νέου μαρξιστικού πε -
ριοδικού έμοιαζε να ήταν ο ορι-
σμός της έκφρασης «κόντρα
στο ρεύμα».

Τη δικαίωση αυτής της πορεί-
ας των 30 χρόνων «που θέλει να
κάνει τη θεωρία, πράξη» περι-
γράφει ο Γιώργος Ράγκος στο
εισαγωγικό άρθρο του νέου τεύ-
χους του ΣΑΚ που κυκλοφορεί:
από την ανάλυση που πρόβαλε
από το ξεκίνημά του το περιοδι-
κό ότι τα σταλινικά καθεστώτα
που κατέρρευσαν ήταν κρατικός
καπιταλισμός και δεν είχαν κα-
μιά σχέση με οποιουδήποτε τύ-
που «σοσιαλισμό», μέχρι το πέ-
ρασμα της κρίσης από την Ανα-
τολή στη Δύση. Μια διαδρομή γεμάτη κρίσιμες
πολιτικές επιλογές που αφορούσαν και αφο-
ρούν όλη την αριστερά: για το αντικαπιταλιστι-
κό κίνημα της Γένοβα και τη σύνδεσή του με
την οργανωμένη εργατική τάξη, τον χαρακτήρα
του ιμπεριαλισμού και των ανταγωνισμών σήμε-
ρα, τον πόλεμο και το αντιπολεμικό κίνημα. 

Την πολλαπλή συστημική κρίση (οικονομική,
υγειονομική, περιβαλλοντική, πολιτική) και τους
εργατικούς αγώνες τα τελευταία χρόνια, τόσο
διεθνώς όσο και απέναντι στη Νέα Δημοκρατία,
αναλύει η Μαρία Στύλλου στο άρθρο της «Κο-
ρύφωση των κρίσεων, ρεύμα επαναστατικής
αλλαγής». Απέναντι στις επιθέσεις του Μητσο-
τάκη έχει ξεδιπλωθεί ένα κύμα εργατικής αντί-
στασης με μάχες που δεν ήταν απλά συνδικαλι -
στικές, αλλά συνοδεύονταν από πολιτι κά προ-
χωρήματα στις ιδέες. Θέτει το ερώτημα «ποια
αριστερά μπορεί;» και απαντά γιατί η μόνη προ-
οπτική βρίσκεται στον επαναστατικό δρόμο.

Η φρίκη του πολέμου στην Ου κρανία έχει
προκαλέσει σοκ σε όλο τον κόσμο –και βάζει
επιτακτικά το ερώτημα του πώς μπορούμε να
τον σταματήσουμε. Ο Πάνος Γκαργκάνας με το
άρθρο «Πόλεμος στην Ουκρανία: η έκρηξη των
ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών» εξετάζει το
πώς από την περίοδο της λεγόμενης «παγκο-
σμιοποίησης» περάσαμε στην όξυνση των αντα-
γωνισμών που ξαναέφεραν στο προσκήνιο οικο-
νομικές κυρώσεις και εμπορικούς πολέμους δί -
πλα στις στρατιωτικές ανακατατάξεις και τελικά
στον ίδιο τον πόλεμο. Εξηγεί ότι «οι αναταρά-
ξεις που προκαλεί ο πό λεμος στην Ουκρανία εί-

ναι πιο έντονες στην γειτονιά μας» καθώς «και η
Άγκυρα και η Αθήνα τρέχουν να αναβαθμίσουν
τη στρατιωτική εμπλο κή τους και τις περιφερει-
ακές συμμαχί ες τους» και καταλήγει στο ότι το
αντιπολεμικό κίνημα σε Ελλάδα και Τουρκία
έχει να συμβάλει όχι μόνο στο σταμάτημα του
σφαγείου στην Ου κρανία, αλλά και στην απο-
τροπή μιας ελληνοτουρκικής σύγκρουσης.

Ο Δημήτρης Δασκαλάκης ξετυλίγει στο άρ-
θρο του «Για ένα μαζικό αντιπολεμικό κίνημα»
την πλούσια εμπειρία του αντιπολεμικού κινή-
ματος παγκόσμια και στην Ελλάδα -από τον πό-
λεμο των ΗΠΑ στο Βιετνάμ μέχρι τις ιμπεριαλι-
στικές επεμβάσεις στο Ιράκ και το Αφγανιστάν:
«Όσο κι αν ο Μητσοτάκης και τα φερέφωνά του
προσπαθούν να χλευάσουν το αντιπο λεμικό κί-
νημα που από την πρώτη στιγ μή βγήκε στους
δρόμους ενάντια στον πόλεμο στην Ουκρανία
και την ελληνι κή συμμετοχή, αυτό πατάει σε μια
πλού σια ιστορία κινημάτων διεθνώς που πά -
λεψαν ενάντια στις δικές τους κυβερνή σεις για
να σταματήσουν τον πόλεμο… Για να το πετύ-
χουμε χρειάζεται να ξεσηκώσου με όλον αυτόν
τον κόσμο που σιχαίνεται τους πολέμους, όχι
για να τον στοιχίσου με πίσω από το στρατόπε-
δο της δικής μας άρχουσας τάξης, αλλά για να
στα ματήσουμε τη δική της συμμετοχή».

Τις «Αντιπολεμικές ρίζες της Αριστεράς» θυ-
μίζει ο Λέανδρος Μπόλαρης. Φέτος κλείνει ένας
αιώνας από το τέλος της εκστρατείας του ελλη-
νικού στρατού στη Μικρά Ασία που οδήγησε σε
εκατομμύρια πρόσφυγες κι από τις δυο πλευ-
ρές των συνόρων. Το άρθρο εξιστορεί το αντι-

πολεμικό κίνημα που αναπτύχθη-
κε τότε με πρωτοβουλία της επα-
ναστατικής αριστεράς, του ΣΕΚΕ.
Όπως γράφει: «Το αντιπολεμικό
μήνυμα των αγωνιστών /τριών
του ΣΕΚΕ ‘συναντή θηκε’ και μπο-
λιάστηκε με τους εργατι κούς
αγώνες της περιόδου και τις εμ-
πει ρίες που έκαναν τον πόλεμο
μισητό στην εργατική τάξη... Σε
αυτή τη μεγάλη κληρονομιά βασι -
ζόμαστε σήμερα για να οργανώ-
σουμε το δικό μας ‘πόλεμο κατά
του πολέμου’ της άρχουσας τά-
ξης και των ιμπεριαλι στών». 

Ο Μητσοτάκης μπορεί να πε-
ρηφανεύεται ότι με το ΝΑΤΟ
«βρισκόμαστε στη σωστή πλευρά
της ιστορίας», αλλά ο Γιώργος
Πίττας στο άρθρο «70 χρόνια
από την ένταξη της Ελλάδας στο
ΝΑΤΟ» ξεσκεπάζει το βρόμικο
ρόλο του ΝΑΤΟ υπό την αιγίδα
των ΗΠΑ από το 1952, όταν έγινε
η ταυτόχρονη ένταξη Ελλάδας
και Τουρκίας, μέχρι σήμερα. Εξη-
γεί γιατί η συγκρότηση και η ανά-
πτυξή του ΝΑΤΟ οδήγησε στην
στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης
και τη μόνιμη απει λή πυρηνικού
ολέθρου. Περιγράφει τη συμμε-
τοχή του σε πραξικοπήματα και
περιφερειακούς πολέμους, και
καταλήγει: «Δεν έχουμε να περι-
μένουμε τίποτε από την ‘εύνοια’
και τα ανταλλάγματα που ελπίζει
ότι θα πάρει η κυβέρνηση Μητσο-

τάκη για την ελληνική άρχουσα τάξη μέσα από
την βαθύτερη εμπλοκή της στα νατοϊκά σχέ-
δια».

Ο καπιταλισμός μπαίνει σε υψηλότε ρο σημείο
της καταστροφικής του μα νίας. Αυτό είχε φανεί
με τις διαστάσεις που έχουν πάρει οι περιβαλ-
λοντικές κα ταστροφές. Ο Σωτήρης Κοντογιάν-
νης στο άρθρο «Ο πόλεμος “πρασινίζει” την κλι-
ματική καταστροφή» υποστηρίζει ότι το κέρδος
των καπιταλιστών είναι αυτό που καθορίζει την
ισορρο πία ανάμεσα στις εξορύξεις υδρογοναν-
θράκων και την “πράσινη ανάπτυξη”: «Οι διακη -
ρύξεις των κυβερνήσεων και των επιτε λείων
τους για την προστασία του περι βάλλοντος και
την αποτροπή της κλιμα τικής αλλαγής δεν αξί-
ζουν ούτε μια δε κάρα. Η οικονομία, τα συμφέ-
ροντα των μεγάλων επιχειρήσεων, οι ιμπεριαλι-
στι κές επιδιώξεις θα έχουν πάντα προτε -
ραιότητα απέναντι όχι μόνο στη φύση αλλά και
την ίδια την ζωή».

Το καινούργιο τεύχος 152 του περιοδικού Σο-
σιαλισμός από τα Κάτω, κλείνει με τις σελίδες
της βιβλιοκριτικής: Ο Πέτρος Κωνσταντίνου πα-
ρουσιάζει το τελευταίο βιβλίο του Δημήτρη Πα-
παχρήστου «Αχ! Μουρλοσκοτωμένο», η Λίλιαν
Μπουρίτη το «Μαρξισμός, Πολιτική, και Ψυχική
δυσφορία» του Iain Ferguson (που μόλις κυκλο-
φόρησε από το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο), ενώ
ο Κώστας Πολύδωρος γράφει για τη δεύτερη
(συμπληρωμένη) έκδοση του βιβλίου του Λέαν-
δρου Μπόλαρη «Ουκρανία – σταυροδρόμι ιμπε-
ριαλιστικών ανταγωνισμών».

Κώστας Πίττας
1992

1998

2002

2008



Ηεξαγορά της Twitter Inc από τον Έλον
Μασκ έχει ανοίξει τη συζήτηση για το τι

θα σημάνει ο έλεγχος της πλατφόρμας από
τον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου. 

Η δήλωση εξαγοράς αναφέρει ότι οι τρέχον-
τες μέτοχοι θα λάβουν 54,20 δολάρια σε με-
τρητά για κάθε μετοχή που κατέχουν με τη συ-
νολική συναλλαγή να φτάνει τα 44 δισ. (!) δο-
λάρια, δηλαδή, ίση με το 23% (!) του ΑΕΠ της
Ελλάδας. Οι τράπεζες της Wall Street χρει-
άστηκαν μόλις λίγες ημέρες για να συγκεν-
τρώσουν αυτό το πακέτο χρηματοδότησης πα-
ρότι η διαδικασία θα έπαιρνε κανονικά εβδο-
μάδες. 

Ο Μασκ προσπαθεί να παρουσιαστεί ως
ένας "cool αυτοδημιούργητος δισεκατομμυρι-
ούχος οραματιστής επαναστάτης" αλλά η
πραγματικότητα είναι διαφορετική. Τα αρχικά
του χρήματα ήταν από την περιουσία του πα-
τέρα του, που ήταν ιδιοκτήτης ενός ορυχείου
σμαραγδιού στη Ζάμπια, και τα πολλαπλασία-
σε μέσα από τη φούσκα των μετοχών των εται-
ριών του, τη φοροαποφυγή, τις κρατικές ενι-
σχύσεις, τις άθλιες και κακοπληρωμένες συν-
θήκες εργασίας στις εταιρίες του. 

Η εξωφρενική περιουσία του Μασκ, ο πρώ-
τος που ξεπέρασε το φράγμα των 300 δισ. δο-
λαρίων, συνδέεται, κυρίως, με τα ποσοστά
που κατέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εται-
ρείας ηλεκτρικών οχημάτων Tesla και της δια-
στημικής εταιρείας SpaceX. Η κερδοσκοπική
βάση του πλούτου του Μασκ φαίνεται από το
γεγονός ότι η τρέχουσα αξία της Tesla στη
Wall Street είναι 6 (!) φορές η αξία της General
Motors, της Ford και της Chrysler μαζί. Αυτές

οι τρεις εταιρείες παράγουν πολύ περισσότε-
ρα αυτοκίνητα σε δεκάδες εργοστάσια, εκμε-
ταλλευόμενες την εργασία πολλών δεκάδων
χιλιάδων εργαζομένων. 

Ο Μασκ επαναλαμβάνει δηλώσεις σχετικά με
τη σημασία της "ελευθερίας του λόγου" για τη
"λειτουργία της δημοκρατίας" και ότι θέλει να
βελτιώσει το Twitter ενισχύοντάς το με νέες δυ-
νατότητες και «κάνοντας τους αλγόριθμους
ανοιχτού κώδικα για να αυξήσει την εμπιστοσύ-
νη, να νικήσει τα spam bots και να ελέγξει την
ταυτότητα όλων των χρηστών». Πρόκειται για
ανοησίες. Ο Μασκ αγοράζει το Twitter για να
συσσωρεύει πλούτο από την ίδια την εταιρία
Twitter και για να κατευθύνει, προς όφελός του,
όσα συζητούνται στην πλατφόρμα. Η είσοδός
του στο Twitter υπογραμμίζει τον έλεγχο των
Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και του διαδι-
κτύου συνολικά από μία χούφτα δισεκατομμυρι-
ούχων ολιγαρχών: του Mark Zuckerberg στη Me-
ta (Facebook, WhatsApp, Instagram), του Σεργ-
κέι Μπριν και Λάρι Πέιτζ στην Google και YouTu-
be του Τζεφ Μπέζος στην Amazon. Μια χούφτα
καπιταλιστών αποφασίζει τι επιτρέπεται και τι
δεν επιτρέπεται να γραφτεί ή να ακουστεί.

Η Twitter Inc. είναι μια εταιρεία αξίας δισε-
κατομμυρίων. Ο μεγαλύτερος μέτοχός της,
πριν την εξαγορά από τον Μασκ, ήταν η Van-
guard Group, μια επενδυτική εταιρεία που δια-
χειρίζεται περιουσιακά στοιχεία 7 τρισ. (!) δο-
λαρίων. Η δεύτερη μεγαλύτερη ήταν η Kin-
gdom Holding, μια εταιρεία που ελέγχεται από
τον δισεκατομμυριούχο Σαουδάραβα πρίγκιπα
Alwaleed bin Talal. 

Ράλι δισεκατομμυρίων
Ο Μασκ στοχεύει στην χρηματιστηριακή αύ-

ξηση της αξίας της εταιρίας με ένα ράλι στην
τιμή της μετοχής ύστερα από την εξαγορά
που μεθόδευσε. Ταυτόχρονα, θα κερδίσει κά-
ποια δισ. δολάρια από την συγκέντρωση και
πώληση προσωπικών δεδομένων από την
"αποκάλυψη της ταυτότητας των χρηστών" αλ-
λά και από τις διαφημίσεις και τις αγοροπωλη-
σίες κρυπτονομισμάτων από την πλατφόρμα.

Όταν ο κάθε Μασκ χρησιμοποιεί τη λέξη
«ελευθερία» αυτό που στην πραγματικότητα
επιδιώκει είναι η ελευθερία των δραστηριοτή-
των του χωρίς λογοδοσία, χωρίς περιορι-
σμούς από νόμους ή κανονισμούς. Για τον κά-

θε Μασκ, η «ελευθερία του λόγου» είναι η
ελευθερία των πλούσιων να ακουστούν μέσα
από το "μεγάφωνο" που μπορούν να αγορά-
σουν. Η δικαιολογημένη οργή του κόσμου από
το deal της εξαγοράς του Twitter δεν πρέπει
να κρύψει την υποκρισία διάφορων "φιλελεύ-
θερων" που "ανησυχούν για τη δημοκρατία"
εξαιτίας της υποσχόμενης ελευθερίας στο
Twitter από τον Μασκ. Είναι διπλά υποκριτές. 

Είναι αυτοί που υποστηρίζουν το σύστημα
που "γεννάει" Μασκ.  Είναι αυτοί που ζητάνε να
παραμείνουν οι "κανόνες" γιατί θέλουν ακόμα
μεγαλύτερη λογοκρισία και διαγραφή λογα-
ριασμών, δήθεν, για "παραπληροφόρηση". Γι'
αυτούς, "παραπληροφόρηση" είναι κάθε είδη-
ση, κάθε άποψη που είναι ενάντια στο κυρίαρ-
χο αφήγημα των κυβερνήσεων και της άρχου-
σας τάξης. Μόνο στην Αμερική το twitter είχε
διαγράψει χιλιάδες λογαριασμούς για "υποκί-
νηση σε βία" με την κατηγορία ότι ήταν "antifa".
Το ίδιο έγινε και με την έναρξη του πολέμου
στην Ουκρανία για κάθε λογαριασμό που ήταν
ενάντια στην επίσημη αμερικάνικη πολιτική. 

Το Διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής Δι-
κτύωσης μπορούν να προσφέρουν στην ανά-
πτυξη της παγκόσμιας ανθρώπινης συνεργα-
σίας και αλληλεπίδρασης. Όμως, στον καπιτα-
λισμό μετατρέπονται, από τη μια, σε πηγή κέρ-
δους και συσσώρευσης πλούτου για τους κα-
πιταλιστές και από την άλλη σε πηγή ελέγχου
της πληροφόρησης προς όφελος της άρχου-
σας τάξης. Το κλειδί είναι να πάρουν οι εργα-
ζόμενοι τον έλεγχο. 

Γιώργος Ράγκος

Συνεχίζονται οι εκλογικές μάχες
σε μια σειρά νοσοκομεία για
την ανάδειξη νέων ΔΣ στα Σω-

ματεία και αντιπροσώπων στο συνέ-
δριο της ΠΟΕΔΗΝ που θα πραγματο-
ποιηθεί στα τέλη Μάη. Οι αγωνιστές
και οι αγωνίστριες της αντικαπιταλι-
στικής αριστεράς και του Συντονιστι-
κού Νοσοκομείων δίνουν το παρών
για να ενισχύσουν το ρεύμα της
απεργιακής κλιμάκωσης ενάντια στην
δολοφονική κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Στις 17-18 Μάη γίνονται οι εκλο-
γές στο Σωματείο Εργαζόμενων στο
Σωτηρία, με το Συντονιστικό Νοσο-
κομείων να στηρίζει την Ενωτική Κί-
νηση για την Ανατροπή. «Με απερ-
γίες, συνελεύσεις, επιτροπές αγώνα,
συντονισμό να ξεπεράσουμε τα εμ-
πόδια που βάζουν οι κυβερνητικοί
συνδικαλιστές της ΔΑΚΕ και οι γρα-
φειοκρατικες ηγεσίες που κατηγο-
ρούν τον κόσμο ότι "δεν τραβάει"»,
αναφέρει η ανακοίνωση του σχήμα-
τος. «Με αγώνες να σώσουμε το
ΕΣΥ, με ενότητα των κλάδων να τσα-
κίσουμε τα σχέδιά τους και να επι-
βάλουμε το δικό μας εργατικό πρό-
γραμμα... Εμπρός να σπάσουμε την
φιλοκυβερνητική πλειοψηφία στο
Σωματείο μας. Μπορούμε να καθο-
ρίσουμε τις εξελίξεις στο νοσοκο-
μείο μας, μπορούμε να μετατρέψου-
με την οργή σε ένα πρωτοπόρο σω-
ματείο σαν αυτό του Αγίου Σάββα.
Εμπρός να στείλουμε περισσότε-
ρους αγωνιστές αντιπροσώπους στο
συνέδριο της ΠΟΕΔΗΝ για να επιβά-

λουμε ακόμα περισσότερους και
αποτελεσματικότερους αγώνες». 

«Στις 18 Μάη γίνονται οι διπλές
εκλογές στο Έλενα Βενιζέλου», μας
είπε ο Κώστας Καταραχιάς, γιατρός
στο νοσοκομείο. «Είναι μια εκλογική
μάχη σε συνέχεια πολλών που δώ-
σαμε το τελευταίο διάστημα στα νο-
σοκομεία, σε μια περίοδο που η κυ-
βέρνηση της ΝΔ συνεχίζει τις άγριες
επιθέσεις της στο εργατικό κίνημα,
τη νεολαία και το ίδιο το ΕΣΥ. Θα
δώσουμε όμως αυτή την εκλογική
μάχη με την αίσθηση ότι υπάρχει
ένα δυνατό εργατικό και υγειονομι-
κό κίνημα που, παρά τις επιθέσεις,
την έχει απομονώσει, την έχει κάνει
μισητή σε όλη την κοινωνία και μπο-
ρεί να την ανατρέψει.

Με αυτό το αέρα θα συμμετέχουμε
για πρώτη φορά ως Ενωτική Αγωνιστι-
κή Πρωτοβουλία για την Ανατροπή
στις εκλογές. Από το φθινόπωρο που
διορίστηκα μόνιμος στο νοσοκομείο
έχουμε συγκροτήσει την Επιτροπή
Αγώνα που οργανώνει τις μάχες, που
αγωνίστηκε για να μην απολυθεί κανέ-
νας συνάδελφος σε αναστολή και να
επιστρέψουν όλοι στη δουλειά, ενάν-
τια στις μετακινήσεις προσωπικού,
ενάντια στις απολύσεις των εργαζόμε-

νων του ΕΟΔΥ, ενάντια στις απληρω-
σιές, γενικά για να μην περάσει καμιά
κυβερνητική επίθεση και να μην αφή-
σουμε να κλείσει το νοσοκομείο. 

Συλλογικότητα
Για πρώτη φορά η δεξιά φοβάται

ότι θα χάσει την αυτοδυναμία της και
εμείς θέλουμε να κάνουμε αυτό το
φόβο πραγματικότητα. Και να φέρου-
με κάτι καινούργιο, να χτίσουμε τη
συλλογικότητα των εργαζόμενων από
τα κάτω. Είναι μια δύσκολη μάχη για-
τί ανάμεσα σε άλλα έχουν εξασφαλί-
σει να αποκλείουν όλους τους συμ-
βασιούχους από τις εκλογές. Ούτε

ΣΟΧ, ούτε επικουρικοί, ούτε ΕΟΔΥ,
δηλαδή το μισό νοσοκομείο δεν θα
μπορέσει να ψηφίσει. Είναι κάτι που
πρέπει να το αναδείξουμε για να
τους μαυρίσει ο κόσμος και γι’ αυτό
το λόγο». 

«Στις 19 και 20 Μάη γίνονται οι
εκλογές στο Αγλαΐα Κυριακού για
νέο ΔΣ του Σωματείου», μας είπε η
Μαρία Αλιφιέρη, εργαζόμενη στο
νοσοκομείο. «Συμμετέχουμε στην
Αγωνιστική Ενωτική Πρωτοβουλία
για την Ανατροπή (ΑΕΠΑ) μαζί με
εργαζόμενους/ες που πιστεύουν ότι
μέσα από τους αγώνες θα μπορέ-
σουμε να αλλάξουμε τα πράγματα,
παλιούς αλλά και νέους συναδέλ-
φους/ισσες που έχουν έρθει με συμ-
βάσεις. Το διάστημα που έχει μεσο-
λαβήσει από τις προηγούμενες
εκλογές, η ηγεσία ΔΑΚΕ-ΠΑΣΚΕ του
Σωματείου έβαζε εμπόδια στο να
συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις
και βρισκόταν σε μια συμπόρευση
με τη θέληση της Διοίκησης. Αυτό
είχε σαν αποτέλεσμα ένας αριθμός
εργαζόμενων να αποχωρήσει από το
Σωματείο σαν μορφή αντίδρασης.
Όμως τώρα, στις περιοδείες μας για
τις εκλογές, όλος αυτός ο κόσμος
εντάσσεται ξανά για να εξασφαλίσει

ένα Σωματείο που να είναι δίπλα του
και στις μάχες που γίνονται.

Η πανδημία και η εγκληματική δια-
χείρισή της συνεχίζει να φέρνει με-
γάλη πίεση, γιατί στην ουσία δεν έγι-
νε καμία νέα πρόσληψη, αντίθετα εί-
μαστε λιγότεροι λόγω των συναδέλ-
φων που βγήκαν σε αναστολή. Ενώ
στα σχέδιά τους, όταν μιλάμε για
την ιδιωτικοποίηση, είναι η συγχώ-
νευση των δύο Παίδων, που για να
το πετύχουν μας αποδυναμώνουν
από γιατρούς, νοσηλευτές και όλες
τις ειδικότητες, ακόμα και από μηχα-
νήματα και υλικά που χρειαζόμαστε.
Αυτό είναι καθαρό στους εργαζόμε-
νους και πιστεύουμε ότι θα εκφρα-
στεί στις εκλογές.

Αρκεί να πω ότι οι καθαρίστριες
του συνεργείου που πληρώνουν
απευθείας οι ίδιες τη συνδρομή τους
στο σωματείο -και όχι, όπως οι υπό-
λοιποι, με κρατήσεις από το μισθό-
ήρθαν πολλές μαζί και τις πλήρωσαν
για να μπορέσουν να ψηφίσουν. Μι-
λάμε για εργαζόμενες με 250 ευρώ
μισθό, που ακόμα και τα δύο ευρώ εί-
ναι σημαντικά. Προχωράμε για να δη-
μιουργήσουμε έναν πυρήνα αντίστα-
σης στο χώρο σε συντονισμό με τα
άλλα νοσοκομεία και την υπόλοιπη
εργατική τάξη για τους αγώνες που
έχουμε μπροστά μας».

Εκλογικές διαδικασίες γίνονται το
επόμενο διάστημα και στα Πανεπι-
στημιακά Νοσοκομεία των Ιωαννίνων
και του Ρίο.

Λ.Β.
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ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Ψηφίζουμε όπως αγωνιζόμαστε

ΕΛΟΝ ΜΑΣΚ ΚΑΙ ΤΟΥΙΤΕΡ

Η “ελευθερία” 
των κερδοσκόπων

Κώστας Καταραχιάς



ΙΔΕΕΣ εργατικη αλληλεγγυη 

Πόλεμος και Επανάσταση
Ποιες είναι οι αιτίες του

πολέμου που καταστρέ-
φει την Ουκρανία και δια-

λύει και τις δικές μας ζωές; Πώς
μπορούμε να σταματήσουμε αυ-
τή την πολεμική σύγκρουση ανά-
μεσα στο ΝΑΤΟ και τον Πούτιν
που απειλεί να πάρει διαστάσεις
παγκοσμίου πολέμου; Αυτά τα
ερωτήματα βρίσκονται στο κέν-
τρο των συζητήσεων που περι-
λαμβάνονται στο μονοήμερο Ιμ-
περιαλισμός, περίοδος Πολέμων
και Επαναστάσεων που οργανώ-
νει το ΣΕΚ στις 22 Μάη στην
Αθήνα. 

Το μονοήμερο θα ανοίξει η συ-
ζήτηση Ο Ιμπεριαλισμός σήμερα,
με ομιλητές τον Σωτήρη Κοντο-
γιάννη, μέλος της συντακτικής
επιτροπής του περιοδικού Σοσια-
λισμός από τα Κάτω και τον Χρί-
στο Τουλιάτο, δημοτικό σύμβου-
λο Ζωγράφου και μέλος της Αρι-
στερής Ανασύνθεσης (ΑΡΑΝ).
Για να κατανοήσουμε τον πόλε-
μο στην Ουκρανία χρειαζόμαστε
τις βάσεις της θεωρίας του ιμπε-
ριαλισμού που έθεσε ο Λένιν
εκατό χρόνια πριν, στη διάρκεια
του σφαγείου του Πρώτου Παγ-
κοσμίου Πολέμου. Εκατό χρόνια
μετά, ο παγκοσμιοποιημένος κα-
πιταλισμός γεννάει ανταγωνι-
σμούς ανάμεσα σε αντίπαλα
μπλοκ ιμπεριαλιστών που θυμί-
ζουν τις συμμαχίες και τους καυ-
γάδες των Μεγάλων Δυνάμεων
των αρχών του 20ου αιώνα. 

Πώς φτάσαμε από τη Ρωσία
του Λένιν στη Ρωσία του Πούτιν;
είναι το θέμα της δεύτερης συ-
ζήτησης. Η εργατική επανάστα-
ση το 1917 γκρέμισε και τη «φυ-
λακή των λαών» της Τσαρικής
Αυτοκρατορίας δίνοντας και
στην Ουκρανία την ελευθερία
της. Σήμερα ο Πούτιν κατηγορεί
τον Λένιν ότι δημιούργησε ένα
«τεχνητό έθνος». Όμως, τις κα-
τακτήσεις του Οκτώβρη του
1917 δεν τις τσάκισε ο Πούτιν,
αλλά η σταλινική αντεπανάσταση
στη δεκαετία του 30. Γι’ αυτή την
πορεία θα μιλήσουν η Λίλιαν
Μπουρίτη, από το ΣΕΚ και ο Λέ-
ανδρος Μπόλαρης, συγγραφέας
της παμφλέτας 10+1 Ερωτήσεις
και Απαντήσεις για τον Πόλεμο
στην Ουκρανία. 

Ό ρόλος της Αριστεράς σε αυ-
τή τη συγκυρία όπου κλιμακώνε-
ται η αναμέτρηση ανάμεσα
στους ιμπεριαλιστές είναι κρίσι-
μος. Γι’ αυτό το μονοήμερο έχει
μια ξεχωριστή συζήτηση γι’ αυτό
το θέμα με τίτλο Η Αριστερά και
ο Πόλεμος. Το σύνθημα «ο κύ-
ριος εχθρός είναι στην ίδια μας

τη χώρα», ήταν η σημαία της αν-
τιπολεμικής επαναστατικής αρι-
στεράς στον Πρώτο Παγκόσμιο
Πόλεμο. Σε αυτή την κληρονομιά
μπορούμε να βασιστούμε και σή-
μερα. 

Εισηγητές σε αυτή τη συζήτη-
ση θα είναι ο Πάνος Γκαργκά-
νας, από την εφημερίδα Εργατι-
κή Αλληλεγγύη και η Βανίνα
Τζουντιτσέλι, μέλος του NPA
(Nέο Αντικαπιταλιστικό Κόμμα)
και της Campagne Antiracisme
et Solidarite (Kαμπάνια Αντιρα-
τσισμός και Αλληλεγγύη). 

Τα αποτελέσματα των γαλλι-
κών προεδρικών εκλογών έχουν
προκαλέσει το ενδιαφέρον όλου
του κόσμου της Αριστεράς. Η Β.
Τζουντιτσέλι θα μας μιλήσει για
τις μάχες που δίνει το κίνημα στη
Γαλλία ενάντια στους φασίστες
της Λεπέν αλλά και τις ρατσιστι-
κές πολιτικές της κυβέρνησης
του Μακρόν που πάνε χέρι-χέρι
με τις αντεργατικές επιθέσεις
του. Η συμβολή της στη συζήτη-
ση είναι πολύτιμη γιατί τις ίδιες
μάχες δίνουμε και εμείς εδώ. 

Να ανατρέψουμε τη ΝΔ, να
χτίσουμε εργατική εναλλακτική,
είναι ο τίτλος της συζήτησης που
κλείνει το μονοήμερο. Ομιλητές
θα είναι ο Κώστας Καταραχιάς,
μέλος της ΔΣ της ΕΙΝΑΠ. Ένα
χρόνο πριν το εργατικό κίνημα
έδωσε μια μεγάλη νικηφόρα μά-
χη για να μην απολυθεί από την
κυβέρνηση που στο πρόσωπό
του ήθελε να χτυπήσει τους
αγώνες των υγειονομικών και το
συνδικαλισμό συνολικά. Ο Θω-
μάς Σίδερης, δημοσιογράφος,
που αναγκάστηκε να παραιτηθεί
από το Πρώτο Πρόγραμμα της
ΕΡΤ ύστερα από τη χυδαία επί-
θεση των κυβερνητικών επειδή
τόλμησε να αναδείξει τη δράση
των φασιστών του Αζόφ που
κουβάλησε ο Μητσοτάκης στη
βουλή δίπλα στον Ζελένσκι. Και
η Μαρία Στύλλου από το ΣΕΚ και
συγγραφέας του βιβλίου “Η Πά-
λη για την Απελευθέρωση των
Γυναικών”. 

Το 1917 οι εργάτριες της Πε-
τρούπολης βγήκαν στο δρόμο
απαιτώντας ψωμί και ειρήνη.
Ηταν η πρώτη πράξη της επανά-
στασης που έβαλε τέρμα στον
παγκόσμιο πόλεμο και απελευθέ-
ρωσε όλους τους καταπιεσμέ-
νους. Είναι ώρα να τελειώσουμε
με αυτή την κυβέρνηση της φτώ-
χειας, του πολέμου και του ρατσι-
σμού και να ανοίξουμε το δρόμο
για μια κοινωνία χωρίς πολέμους,
εκμετάλλευση και καταστροφές. 

Λ.Μ.

Μεγάλη αντιπολεμική συναυλία
οργανώνεται την Κυριακή 8

Μάη το απόγευμα στην πλατεία Αρι-
στοτέλους στην Θεσσαλονίκη μετά
από πρωτοβουλία  του Συλλόγου
Μουσικών Βορείου Ελλάδος σε συ-
νεργασία με τον Πανελλήνιο Μουσι-
κό Σύλλογο. 

Στη συνέντευξη τύπου που πραγ-
ματοποιήθηκε στα γραφεία του Συλ-
λόγου την Τρίτη 3/5 ανακοινώθηκε
ότι θα συμμετάσχουν 65 καλλιτέχνες
και συγκροτήματα από όλο το μουσι-
κό φάσμα, ενώ την υποστήριξή τους
έχουν εκφράσει ο Roger Waters και
o Brian Eno, που πλέον αποτελούν
επίτιμα μέλη του Συλλόγου Μουσι-
κών Βορείου Ελλάδος. Θα συμμετέ-
χουν επίσης εκπαιδευτικοί με τις τά-
ξεις τους μέσω θεατρικών και βίντεο
ενώ την πρωτοβουλία για τη συναυ-
λία στηρίζουν συνδικάτα και σωμα-
τεία ανάμεσά τους και η ΕΝΙΘ.

Όπως αναφέρει στο κάλεσμά του
ο Σύλλογος η συναυλία οργανώνε-
ται «Ενάντια στη Ρωσική εισβολή
στην Ουκρανία, ενάντια σε κάθε ει-
σβολή, σε κάθε επεκτατική και φασι-
στική πολιτική για Αλληλεγγύη σε
όλους τους πρόσφυγες. Καταδικά-
ζουμε τον ιμπεριαλιστικό ανταγωνι-
σμό Ρωσίας, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ & ΕΕ, κυ-
ρίως όμως τα φονικά αποτελέσματά
του σε βάρος του λαού της Ουκρα-
νίας. Καμία στρατιωτική εμπλοκή ή
άλλου είδους συμμετοχή της χώρας
μας στον πόλεμο, πέρα από την
αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Αλληλεγγύη σε όλους και όλες
τους/τις πρόσφυγες και πλήρη ανα-
γνώριση των δικαιωμάτων τους. Κα-
τάργηση των πυρηνικών όπλων».

«Την Κυριακή θα δώσουμε μαζικά
το παρών μαζί με χιλιάδες κόσμου
για να πούμε όχι στον πόλεμο, ούτε
Πούτιν ούτε ΝΑΤΟ, καμιά εμπλοκή
στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην
Ουκρανία» δήλωσε στην Εργατική
Αλληλεγγύη ο Ευκλείδης Μακρό-
γλου από το ΣΕΚ Θεσσαλονίκης.
«Την στιγμή που τα νατοϊκά άρματα
αποβιβάζονται στα λιμάνια της Θεσ-
σαλονίκης και της Αλεξανδρούπο-
λης είναι η στιγμή να ξαναπιάσουμε
το νήμα του αντιπολεμικού κινήμα-
τος από το 1999 όταν οι σιδηροδρο-
μικοί σταματούσαν τα τρένα με τον
πολεμικό υλικό και ολόκληρη η πόλη
συμμετείχε στις αντιπολεμικές συ-
ναυλίες ενάντια στον πόλεμο στην
Σερβία και από το 2003 όταν πλημ-
μύριζε από διαδηλωτές ενάντια στην
εισβολή στο Ιράκ. Με τη νέα κυκλο-
φορία του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλεί-
ου “10+1 ερωτήσεις και απαντήσεις
για την Ουκρανία” και το νέο τεύχος
του περιοδικού θέλουμε να ανοίξου-
με την συζήτηση με όλο τον κόσμο
για την ανάγκη της συνέχειας και
της συγκρότησης ενός μαζικού αντι-
πολεμικού κινήματος με τα συνδικά-
τα στην πρώτη γραμμή».

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Βανίνα Τζιουντιτσέλι Μαρία Στύλλου
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