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Η9 Μάη, επέτειος της ήττας της να-
ζιστικής Γερμανίας στο Δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο, έδωσε ευκαι-

ρία και στον Πούτιν και σε ΗΠΑ/ΝΑΤΟ να
παρουσιάσουν τον σημερινό πόλεμό τους
ως «αντιφασιστικό». Ο Πούτιν δήλωσε ότι
«η νίκη θα είναι δικιά μας όπως το 1945»
και οι G7 σε ανακοινωθέν τους κατηγόρη-
σαν την Ρωσία επειδή «οι πράξεις της
ντροπιάζουν το ρωσικό λαό και τις ιστορι-
κές θυσίες του». Και οι δυο πλευρές είναι
υποκριτικές και χρησιμοποιούν τέτοια προ-
παγανδιστικά τεχνάσματα για να δικαιολο-
γήσουν την κλιμάκωση του πολέμου.

Το πόσο επικίνδυνα γίνονται τα πράγμα-
τα το δείχνει ανάγλυφα η είδηση που κυ-
κλοφόρησε την Κυριακή, σύμφωνα με την
οποία το ρωσικό υπουργείο Αμυνας ανα-
κοίνωσε ότι έπληξε με πυραύλους αέρος-
εδάφους αμερικάνικο οπλισμό που είχε
μεταφερθεί στην πόλη Σολεντάρ στην
επαρχία του Ντονιέτσκ, δηλαδή σχεδόν
στην πρώτη γραμμή του μετώπου. Λίγες
μέρες πριν, ο Σ. Σοϊγκού, Ρώσος υπουρ-
γός Άμυνας είχε δηλώσει ότι τα κονβόι
του ΝΑΤΟϊκού και αμερικάνικου οπλισμού
είναι «νόμιμοι στόχοι». Παράλληλα, ο βρε-
τανός ομόλογός του είχε δηλώσει κι αυ-
τός ότι οι ουκρανικές δυνάμεις «νομιμο-
ποιούνται» να πλήξουν στόχους στο έδα-
φος της Ρωσίας χρησιμοποιώντας βρετα-
νικά όπλα και εξοπλισμό. 

Αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο εκτυ-
λίσσεται ο πόλεμος. Οι ρωσικοί πύραυλοι
πέφτουν βροχή σε σιδηροδρομικούς κόμ-
βους σε όλη την έκταση της Ουκρανίας,
από το Λβιβ, στα σύνορα με την Πολωνία
μέχρι το Ντονμπάς, με στόχο να καθυστε-
ρήσουν ή να διακόψουν τη ροή ΝΑΤΟϊκού
οπλισμού. Υποτίθεται ότι είναι πλήγματα
«ακριβείας», αλλά γνωρίζουμε τι σημαίνει
αυτό από τους αμερικάνικους βομβαρδι-
σμούς σε χώρες όπως το Ιράκ ή το Αφγα-
νιστάν: εκατόμβες νεκρών αμάχων. Έτσι,
ένα τέτοιο πλήγμα κατέστρεψε ένα σχο-
λείο που φιλοξενούσε πρόσφυγες σε ένα
σχολείο στη κωμόπολη Μπιχορίβκα στην
επαρχία του Λουγκάνσκ: εξήντα νεκροί οι
απολογισμός. 

Η Ρωσία επίσης ανακοίνωσε ότι απέ-
κρουσε επίθεση για την ανακατάληψη του
Φιδονησιού, που εκτός από τη συμβολική
σημασία που απέκτησε μετά τις 24 Φλεβά-
ρη, είναι και η βάση ενός μεγάλου ραντάρ
που σαρώνει την Ουκρανία και τη Ρουμα-
νία. Εντωμεταξύ, οι μάχες στο Ντονμπάς
συνεχίζονται παίρνοντας τα χαρακτηριστι-
κά «πολέμου φθοράς» όπως στον Πρώτο
Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Σε άρθρο του στην εφημερίδα Νιου
Γιορκ Τάιμς ο Τόμας Φρίντμαν γράφει πως
ανησυχεί ότι οι ΗΠΑ δεν κρατάνε τα προ-
σχήματα και γι’ αυτό όπως λέει ο τίτλος

«Τα πράγματα γίνονται πιο επικίνδυνα μέ-
ρα με τη μέρα και ο Μπάιντεν το γνωρίζει». 

Η αφορμή ήταν οι «διαρροές» από αμε-
ρικάνους αξιωματούχους την περασμένη
βδομάδα σύμφωνα με τις οποίες οι αμερι-
κάνικες υπηρεσίες παρείχαν πληροφορίες
και καθοδήγηση για κάποιες από τις επι-
τυχίες του ουκρανικού στρατού που
έχουν γίνει πρώτη είδηση στα ΜΜΕ: το
πυραυλικό πλήγμα που βύθισε τη ναυαρ-
χίδα Μοσκβά στις 13 Απρίλη και τα πλήγ-
ματα «ακριβείας» με τα οποία έχουν σκο-
τωθεί Ρώσοι στρατηγοί. 

Διολίσθηση
Ο Φρίντμαν που έχει τις καλύτερες

«άκρες» στο Λευκό Οίκο μεταφέρει την
οργισμένη αντίδραση του Μπάιντεν: «Κά-
λεσε τη διευθύντρια του Εθνικού Γραφεί-
ου Πληροφοριών, το διευθυντή της CIA
και τον υπουργό Άμυνας και τους δήλωσε
με την πιο έντονη και εκφραστική γλώσσα
ότι τέτοιες φλυαρίες πρέπει να σταματή-
σουν αμέσως πριν καταλήξουμε σε ένα
ακούσιο, άμεσο πόλεμο με τη Ρωσία». Και
ο ίδιος ο Φρίντμαν γράφει: «Το εντυπω-
σιακό συμπέρασμα από αυτές τις διαρρο-
ές είναι ότι υποδεικνύουν πως πλέον δεν
βρισκόμαστε σε έναν έμμεσο πόλεμο με
τη Ρωσία αλλά διολισθαίνουμε προς ένα
άμεσο πόλεμο, και κανείς δεν έχει προ-
ετοιμάσει τον αμερικάνικο λαό και το Κογ-
κρέσο για κάτι τέτοιο». 

Βέβαια δεν χρειαζόταν ο Φρίντμαν για
να γίνει σαφές ότι η φρίκη που ξεδιπλώνε-
ται καθημερινά στην Ουκρανία είναι ένας
ιμπεριαλιστικός πόλεμος ανάμεσα στην
Ρωσία και τις ΗΠΑ. Όπως έγραφε η Εργα-
τική Αλληλεγγύη στο προηγούμενο φύλλο
της, ο ίδιος ο Αμερικάνος υπουργός Άμυ-
νας δήλωσε ανοιχτά κατά την επίσκεψή
του στο Κίεβο ότι «στόχος μας είναι η
αποδυνάμωση της Ρωσίας σε τέτοιο βαθ-
μό που να μην μπορεί να κάνει πράγματα
όπως στην Ουκρανία». 

Όποια και να είναι η εξέλιξη, «βάλτωμα»
των επιχειρήσεων, προέλαση του ρωσικού
ή επιτυχημένη αντεπίθεση του ουκρανικού
στρατού, η αναμέτρηση των ιμπεριαλι-
στών έχει ξεφύγει από το έδαφος της Ου-
κρανίας. 

Ο Γιοζέπ Μπορέλ, ο επίτροπος Εξωτερι-
κών της ΕΕ, δήλωσε στους Φαινάνσιαλ
Τάιμς, ότι τα αποθέματα της ρωσικής Κεν-
τρικής Τράπεζας που έχουν παγώσει από
τις κυρώσεις πρέπει να κατασχεθούν ως
πολεμικές αποζημιώσεις. Αυτά από τη «φι-
λειρηνική» ΕΕ. Και αυτή τη βδομάδα πρώ-
τα η Φινλανδία και μετά η Σουηδία αποφα-
σίζουν αν θα ζητήσουν ένταξη στο ΝΑΤΟ,
δηλαδή αν θα ανοίξει ένα βόρειο μέτωπο
στην στρατιωτική αντιπαράθεση με την
Ρωσία. 

Η σύγκρουση ΝΑΤΟ
-Ρωσίας ξεφεύγει 
από τα όρια 
της Ουκρανίας

Το καλύτερο δώρο του «ατλαντιστή» και «φιλοεπιχειρηματία» πρωθυπουργού προς την αμερικάνικη
κυβέρνηση είναι η λεγόμενη «αμυντική» συμφωνία με τις ΗΠΑ που μπαίνει αυτή την Πέμπτη για

συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής.
Με την Συμφωνία επεκτείνεται για πέντε χρόνια η υπάρχουσα αλλά στην ουσία πρόκειται για επ’

αόριστον επέκτασή της. Δεν είναι μόνο ο χρονικός ορίζοντας που ευρύνεται αλλά και η έκταση των
«διευκολύνσεων»: μεταξύ άλλων αναφέρονται ως βάσεις από τις οποίες θα επιχειρούν και όπου θα
εκπαιδεύονται οι αμερικανικές δυνάμεις ο Βόλος, η Αλεξανδρούπολη, το Πεδίο Βολής Λιτοχώρου και
η Σούδα. Η Αλεξανδρούπολη έχει ήδη μετατραπεί στη «Σούδα του Βορρά», ο κόμβος από τον οποίο
μετακινούνται όπλα και εξοπλισμός στα πολεμικά μέτωπα της Ουκρανίας. 

Σωματεία, φοιτητικοί σύλλογοι και δυνάμεις της Αριστεράς καλούν κινητοποίηση την Πέμπτη ενάν-
τια στη ψήφιση της Συμφωνίας με προσυγκεντρώσεις που θα βαδίσουν στη Βουλή. Το ΣΕΚ καλεί να
ενωθούμε όλοι στο Σύνταγμα στις 7μμ μπροστά στη Βουλή για να βροντοφωνάξουμε ‘Οχι στη Συμ-
φωνία-Όχι στον Πόλεμο, 

Οσο παρατείνεται ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία, τόσο περισσότερο η κυβέρνηση της
ΝΔ βλέπει «ευκαιρίες» να βαθύνει την εμπλοκή της και να κλιμακώσει τον αντιδραστικό ανταγωνισμό
με την Τουρκία. Είναι κυβέρνηση της φτώχειας, της ακρίβειας, του ρατσισμού και της πολεμοκαπηλεί-
ας.  Το εργατικό κίνημα έχει τη δύναμη και το καθήκον να την ανατρέψει τώρα. 

Όλοι στο Σύνταγμα την Πέμπτη 12/5
Κλείστε τις βάσεις, Έξω από το ΝΑΤΟ

«Στη Δύση οικοδομούμε τις συμμαχίες
μας, αντί να τις αναζητούμε μετέωροι
στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Και

υπηρετούμε με συνέπεια τις υποχρεώσεις μας
προς τους φίλους μας ώστε να μπορούμε και
εμείς να ζητούμε, αν χρειαστεί, τη δική τους έμ-
πρακτη συμπαράσταση. Τελεία και παύλα». Αυτά
δήλωσε, με αγέρωχη πόζα, ο Μητσοτάκης στην
ομιλία του στο συνέδριο της ΝΔ. Και συνέχισε
απαριθμώντας τα Ραφάλ και τις φρεγάτες που
έχει αγοράσει η κυβέρνησή του για τον «απόλυ-
το αυτοσκοπό της άμυνας της πατρίδας». 

Ο «απόλυτος αυτοσκοπός» αυτής της κυβέρ-
νησης είναι να υπηρετήσει τα συμφέροντα της
άρχουσας τάξης, των τραπεζιτών, των εφοπλι-
στών και των κερδοσκόπων κάθε λογής. Κι αυτός
ο «αυτοσκοπός» περνάει μέσα από την πιο εν-
θουσιώδη συμμετοχή στην κλιμάκωση της επέμ-
βασης από ΗΠΑ και ΝΑΤΟ στον πόλεμο στην Ου-
κρανία. 

Η φιλοδοξία του Μητσοτάκη είναι ότι αυτή η
συμμετοχή θα φέρει «έμπρακτη συμπαράσταση»
στην αντιπαράθεση με την τουρκική αστική τάξη
για τη μοιρασιά της λείας στην Ανατολική Μεσό-
γειο. Γι’ αυτό η κυβέρνηση προβάλει με πανηγυ-
ρικούς τόνους την επίσκεψη του Μητσοτάκη στο
Λευκό Οίκο στις 16 Μάη. Χαρακτηριστικό δείγμα
το άρθρο της Καθημερινής:

«Το έτερο στοιχείο που έπαιξε ρόλο ήταν το
προφίλ του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος
στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού έχει την
εικόνα ενός ατλαντιστή ηγέτη που παίρνει δύ-
σκολες αποφάσεις, ενώ παράλληλα ασπάζεται
βασικές φιλοδυτικές, φιλοεπιχειρηματικές από-
ψεις».

Στη συνέχεια το άρθρο παίρνει διθυραμβικούς
τόνους μιας και ο Μητσοτάκης θα μιλήσει σε κοι-
νή συνεδρίαση της Βουλής των Αντιπροσώπων
και της Γερουσίας: «Ενδεικτικό της σημασίας

που έχει η κοινή ομιλία είναι πως κάτι ανάλογο
έχουν κάνει προσωπικότητες όπως ο Πάπας,
πρόεδροι της Γαλλίας, πρωθυπουργοί του Ισ-
ραήλ». 

Στήριξη
Και στο τέλος του άρθρου έρχεται το «ζουμί».

Συγκεκριμένα: «Αυτό που ασφαλώς θα έχει εν-
διαφέρον είναι οι δημόσιες τοποθετήσεις του
προέδρου των ΗΠΑ και των άλλων αξιωματού-
χων με τους οποίους θα συναντηθεί ο πρωθυ-
πουργός και στους οποίους θα θέσει το ζήτημα
της τουρκικής επιθετικότητας. Στην Ουάσιγκτον
υπάρχουν αξιωματούχοι που θεωρούν ότι πρέπει
να δοθεί ένα αυστηρό μήνυμα προς την Άγκυρα,
αλλά δεν είναι λίγοι όσοι επιμένουν ότι σημασία
έχει να μείνει η Τουρκία ‘στο μαντρί’ με οποιοδή-
ποτε κόστος. Η στήριξη θα είναι συνεπώς σαφέ-
στατη και απομένει να δούμε πώς θα εκφρα-
στεί».

Ενόψει της πολυπόθητης στήριξης ο Μητσοτά-
κης αποφάσισε να μη πάει με άδεια χέρια στον
Λευκό Οίκο. Μια πρώτη κίνηση είναι η απόφαση
για πρόσθετη αποστολή οπλισμού στην Ουκρα-
νία. Σύμφωνα πάλι με την Καθημερινή (Β. Νέδος,
8/)η κυβέρνηση ετοιμάζεται να στείλει τεθωρακι-
σμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού και μά-
χης τύπου BMP-1 «εφόσον αυτά μπορούσαν να
αντικατασταθούν άμεσα από αντίστοιχων δυνα-
τοτήτων οχήματα μεταφοράς προσωπικού και
μάχης».

Και έπεται συνέχεια: «πρέπει να υπενθυμιστεί
ότι πέρα από τα ΒΜΡ-1, αιτήματα είτε απευθείας
από την Ουκρανία είτε από ενδιάμεσους δρών-
τες όπως οι ΗΠΑ και η Γερμανία, υπάρχουν και
για άλλα συστήματα, όπως τα αντιαεροπορικά
Stinger αλλά και οι αντιπλοϊκοί πύραυλοι τύπου
Harpoon του Πολεμικού Ναυτικού (Π.Ν.)».

Λέανδρος Μπόλαρης

Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ

Τρέχει να εξαργυρώσει 
την εμπλοκή στον πόλεμο
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«Οι εκλογές κερδίζονται από το κέντρο»
δήλωσε από το βήμα του συνέδριου
της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος

Μητσοτάκης. Και σαν επιβεβαίωση, η κυβέρνηση
του προχώρησε:

•Στην κλιμάκωση της πολεμικής εμπλοκής στο
πλευρό του ΝΑΤΟ, στέλνοντας στη Βουλή τη ελ-
ληνοαμερικανική συμφωνία για τις βάσεις και
προσφέροντας περισσότερα οπλικά συστήματα
στην Ουκρανία.

•Στη διάλυση του ΕΣΥ, στέλνοντας στη Βουλή
το νομοσχέδιο Πλεύρη που εξαφανίζει την Πρω-
τοβάθμια Φροντίδα Υγείας και ανοίγει τα δημό-
σια νοσοκομεία στα ιδιωτικά συμφέροντα.

•Στην απογείωση της ακρίβειας με την άνοδο

των επιτοκίων για τα ομόλογα του ελληνικού δη-
μοσίου και την ενίσχυση των κερδοσκόπων στην
ενέργεια, στα ακίνητα, στα τρόφιμα.

•Στην αποθέωση του ρατσισμού με τον Μητα-
ράκη να έχει δώσει βραβείο στον επικεφαλής της
Φρόντεξ που αναγκάστηκε να παραιτηθεί κάτω
από το βάρος των αποκαλύψεων για τα εγκλήμα-
τα με τις επαναπροωθήσεις προσφύγων.

•Στην επιστροφή του πιο στυγνού σεξισμού με
τις καμπάνιες του «αγέννητου παιδιού» που θέ-
λουν να φέρουν και εδώ τις απαγορεύσεις των
εκτρώσεων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην
Αμερική.

Ενδημική
Ο κατάλογος είναι ατέλειωτος. Η υποκρισία εί-

ναι ενδημική στο κόμμα του «Πατρίς-θρησκεία-
οικογένεια» που έχει στην παράδοσή του τους
καλόγερους που βαφτίζουν το κρέας ψάρι στις
νηστείες. Αλλά δεν πρόκειται απλά και μόνο γι’
αυτό. Η τόσο απροκάλυπτη υποκρισία είναι ση-
μάδι της πολιτικής κρίσης που χαρακτηρίζει ακό-
μα και τα πιο ισχυρά κέντρα του καπιταλισμού. 

Δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα η εικόνα του
παραδοσιακών κομμάτων εξουσίας που μπαί-
νουν σε κρίση. Το είδαμε πρόσφατα στις προ-
εδρικές εκλογές στη Γαλλία, όπου τα κόμματα

του Ντε Γκωλ και του Μιτεράν εξαφανίστηκαν.
Το βλέπουμε αυτές τις μέρες με τις εκλογές στη
Βόρεια Ιρλανδία όπου ήρθε πρώτο το Σιν Φέιν. Η
Ιρλανδία διχοτομήθηκε από το βρετανικό ιμπε-
ριαλισμό με τρόπο που εξασφάλιζε ότι οι Προτε-
στάντες αποτελούν πλειοψηφία στο βορρά, κι
όμως το παραδοσιακό κόμμα των Προτεσταντών
έπεσε στην τρίτη θέση και οι πολιτικοί απόγονοι
του ΙRΑ πήραν την πρωτιά.

Ο πολιτικός σεισμός του 2012 στην Ελλάδα,
τότε που τα κόμματα που κυβέρνησαν τα περισ-
σότερα χρόνια της Μεταπολίτευσης συρρικνώ-
θηκαν, δεν αποτελεί παρελθόν. Αντίθετα, νέα
«2012» απλώνονται στην Ευρώπη και ανοίγουν
ξανά το ερώτημα ποια Αριστερά μπορεί να αξιο-
ποιήσει αυτή την κρίση του συστήματος.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το κομμάτι της Αριστεράς που
κατάφερε τότε να εκτιναχθεί από το 3,5% στην
κυβέρνηση, αλλά διέψευσε τις προσδοκίες του
κόσμου της Αριστεράς που τον ψήφισε. Σήμερα,
έχει προσαρμοστεί στο παλιό πολιτικό σύστημα
σε βαθμό να επαναλαμβάνει το κλισέ ότι «οι
εκλογές κερδίζονται από το κέντρο». Ο Τσίπρας
καταγγέλλει τους παλιούς συντρόφους του ότι
θέλουν την Αριστερά στο περιθώριο του 3,5%
και οδηγεί τον ΣΥΡΙΖΑ στο δρόμο της κυβερνητι-
κής κεντροαριστεράς.

Είναι μια επιβεβαίωση ότι η εργατική εναλλα-
κτική απέναντι στην κρίση του καπιταλισμού δεν
μπορεί να έρθει μέσα από τον κοινοβουλευτικό
δρόμο. Χρειαζόμαστε μια Αριστερά που να βασί-
ζεται στην επαναστατική στρατηγική της ανατρο-
πής του συστήματος με τη δύναμη της εργατι-
κής τάξης εκεί που μετράει: στους χώρους δου-
λειάς και στους δρόμους. Εδώ είναι η θέση για
τον καθένα και την καθεμιά που ξεσηκώνεται
ενάντια στις απάτες του Μητσοτάκη.

Στις 23.200 ευρώ ανέβηκε ο
δείκτης της οικονομικής

εξόρμησης για την ενίσχυση
της Εργατικής Αλληλεγγύης με
τις 3.900 ευρώ που μαζεύτηκαν
αυτή την εβδομάδα.

Ευχαριστούμε τους συντρό-
φους και τις συντρόφισσες, τις
φίλες και τους φίλους που έδω-
σαν την ενίσχυσή τους. 500 ευ-
ρώ: Γιάννης Χ, 200 ευρώ: Γιάν-
νης Τσ., από 50: Σωτήρης Κ.,
Κώστας Β., Μαρία Γ., Γιάννης
Μ.,  από 30 Στέλλα Γ.,  Γιάννης
Π., από 20: Βαγγέλης Π., Θο-
δωρής Ε., Πόπη Κ., Αγγελική Ξ.
Από 10: Διονύσης Δ., Τάσος Τ.,
Πέτρος Π., Εφη Λ., Μαίρη Σ.,
Τόνια Α. και από 5 Βίκυ Β., Μα-
ρία Ρ., Ευγενία Δ., Κωστής Β.,
Μάνος Ε.

Ευχαριστούμε όλες και όλους
που κόβουν την συμμετοχή
τους για το μονοήμερο του ΣΕΚ
“Ιμπεριαλισμός, περίοδος πολέ-
μων και επαναστάσεων”.

Τέλος σας ευχαριστούμε για
την εγγραφή ή την ανανέωση
της συνδρομής στην Εργατική
Αλληλεγγύη και το περιοδικό
Σοσιαλισμός από τα κάτω: Φω-
τεινή Λ., Μπάμπης Λ., Νένα Π.,
Γρηγόρης Β., Σεραφείμ Ρ., Δώ-
ρα Κ., Διαμαντής Στ., Θράσος
Τζ.,  Γιάννης Μ., Τζένη Φ. Φω-
τεινή Π., Γιάννης Σ., Στέλιος Γ.,
Γιούλη Κ., Αννα Τσ.

Κυκλοφορεί
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

«Οι εκλογές κερδίζονται από το 
κέντρο» …και άλλες πολιτικές απάτες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Τη δίωξη του προέδρου και
του γραμματέα του σωματεί-

ου εργαζομένων του Μετρό
(ΣΕΛΜΑ), ζητάει η διοίκηση της
ΣΤΑΣΥ, σε προσφυγή της ενάν-
τια στη συμμετοχή των εργαζο-
μένων στη στάση εργασίας που
κήρυξε το ΕΚΑ και η ΑΔΕΔΥ στις
10/5. Συγκεκριμένα ζητάει την
καταδίκη σε 6μηνη φυλάκιση των
δύο συνδικαλιστών καθώς και
την επιβολή «προσωπικού» προ-
στίμου 1.500 ευρώ στον καθένα! 

«Συνάδελφοι όλων των κλά-
δων της χώρας μας, έχουμε την
γνώμη, ότι κάτι τέτοιο δεν πρέπει
να μείνει αναπάντητο από το κί-
νημα. Η τρομοκρατία δεν θα πε-
ράσει!» ξεκαθαρίζει ο πρόεδρος
του ΣΕΛΜΑ, Σπύρος Ρεβύθης σε
ανάρτησή που γνωστοποιούσε
το γεγονός. Η δικαστική απόφα-
ση δεν είχε ανακοινωθεί μέχρι το
απόγευμα της Τρίτης 10/5.

Η τρομοκρατία
δεν θα περάσει!
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Δυναμώνουμε τον συνδικαλισμό στα Νοσοκομεία

Συνεχίζονται οι εκλογικές μάχες σε μια
σειρά Σωματεία της Υγείας για την ανά-
δειξη νέων ΔΣ και αντιπροσώπων στο

συνέδριο της ΠΟΕΔΗΝ που θα πραγματοποι-
ηθεί 24 με 27 Μάη στην Αθήνα. Οι αγωνιστές
και οι αγωνίστριες της αντικαπιταλιστικής αρι-
στεράς και του Συντονιστικού Νοσοκομείων δί-
νουν το παρών για να ενισχύσουν το ρεύμα
της απεργιακής κλιμάκωσης ενάντια στην δο-
λοφονική κυβέρνηση Μητσοτάκη.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Στις 10-11-12 Μάη γίνονται οι εκλογές του

Σωματείου Εργαζόμενων στο Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (Ρίο) για την ανά-
δειξη νέου ΔΣ, καθώς και αντιπροσώπων στο
συνέδριο της ΠΟΕΔΗΝ και το νομαρχιακό τμή-
μα της ΑΔΕΔΥ. «Να τελειώνουμε με την κυβέρ-
νηση της δολοφονικής διαχείρισης της πανδη-
μίας, των ιδιωτικοποιήσεων, της φτώχειας, της
πολεμοκαπηλείας, του ρατσισμού και του σεξι-
σμού» καλεί η Αγωνιστική Πρωτοβουλία για
την Ανατροπή – Νυστέρι που συμμετέχει στις
εκλογές.

«Το νοσοκομείο αντιμετωπίζει τα χρόνια
προβλήματα υποστελέχωσης και υποχρηματο-
δότησης του ΕΣΥ συν το μεγάλο θέμα με τις
αναστολές εργασίας που έχουν οδηγήσει πολ-
λούς συναδέλφους/ισσες εκτός και το έχουν
αποδυναμώσει ακόμα περισσότερο», μας είπε
ο Μιχάλης Ψάρρης, νοσηλευτής και υποψή-
φιος του σχήματος. «Αυτό που βλέπουμε είναι
ότι αντί για προσλήψεις και μονιμοποιήσεις,
οδηγούμαστε σε απολύσεις και ιδιωτικοποι-
ήσεις.

Οι παρατάξεις που πέντε χρόνια τώρα είχαν
την ηγεσία του σωματείου δεν έδειξαν την πα-
ραμικρή πρόθεση για αγωνιστικές κινητοποι-
ήσεις. Και, όπως φαίνεται από το ψηφοδέλτιο
που συγκροτεί τώρα η δεξιά, θέλουν ένα σω-
ματείο που να ελέγχεται από προϊστάμενους,
τομεάρχες και τα τσιράκια του Μητσοτάκη. Οι
πιέσεις που ασκούνται στους εργαζόμενους
για να αποδεχτούν τις επιθέσεις και να μην αν-
τιδρούν είναι τεράστιες. 

Δίνουμε μια δύσκολη εκλογική μάχη με το
βλέμμα στους αγώνες που έχουν δοθεί και θα
δοθούν το επόμενο διάστημα. Ήμασταν το
κομμάτι που επέμενε στον απεργιακό δρόμο,
ήμασταν σε όλες τις απεργίες και τις συγκεν-
τρώσεις κι έτσι θα συνεχίσουμε».

Στο ψηφοδέλτιο της Αγωνιστικής Πρωτο-
βουλίας για την Ανατροπή – Νυστέρι συμμετέ-
χουν οι Αγγελική Κάβουρα, νοσηλεύτρια, Δη-
μήτρης Μπελιάς, τραυματιοφορέας, Μιχάλης
Ψάρρης, νοσηλευτής.

ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Στις 18 Μάη γίνονται οι εκλογές του Σωμα-

τείου Εργαζόμενων στο Έλενα Βενιζέλου για
την ανάδειξη νέου ΔΣ και αντιπροσώπων στο
συνέδριο της ΠΟΕΔΗΝ. Η Ενωτική Πρωτοβου-
λία για την Ανατροπή συμμετέχει για πρώτη
φορά.

«Εμπιστεύομαι ανθρώπους, όπως ο Κώστας
Καταραχιάς, που έχουν δείξει τον αγώνα τους
σε άλλα νοσοκομεία», μας είπε η Έρη Κου-
τσουνάκη, παιδίατρος νεογνολόγος στη ΜΕΝΝ

και υποψήφια του σχήματος. «Έχουμε ανάγκη
καλλιέργειας του συλλογικού πνεύματος στο
νοσοκομείο μας, να ακούγονται τα καθημερινά
ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμε-
νους και τις εργαζόμενες σε όλες τις βαθμί-
δες. Η έλλειψη προσωπικού, οι χαμηλές αμοι-
βές, οι εκπρόθεσμες καταβολές των υπερω-
ριών, η διατήρηση και διαιώνιση του καθεστώ-
τος των επικουρικών αντί για τη μονιμοποίησή
τους, είναι κάποια από τα βασικά.

Για να λυθούν όλα αυτά συμμετέχουμε στις
εκλογές. Για τη βελτίωση των συνθηκών εργα-
σίας και την αποφυγή περαιτέρω burn out. Για
την διεκδίκηση αποζημίωσης όσων έχουμε ερ-
γαστεί με υπερβάλλοντα ζήλο, ειδικά τα τελευ-
ταία δυο χρόνια της πανδημίας. Για την ανα-
κούφισή μας, και οικονομική και από άποψη
χρόνου και αδειών. Το Σωματείο πρέπει να κα-
τέβει στη Διοίκηση και να διεκδικήσει ίσες ευ-
καιρίες και δικαιώματα για όλους και όλες. Με
αγωνιστική κατεύθυνση».

«Από το Σεπτέμβρη του 2021 φτιάξαμε στο
Νοσοκομείο μας επιτροπή αγώνα εργαζομέ-
νων για να οργανώσουμε τη μεγάλη απεργια-
κή μάχη ενάντια στις αναστολές και να συγ-
κροτηθεί ο κόσμος του αγώνα μέσα στο Έλε-
να ενωτικά», αναφέρει η προεκλογική ανακοί-
νωση του σχήματος. «Κατεβήκαμε για πρώτη
φορά με κόσμο σε όλες τις απεργιακές συγ-
κεντρώσεις ζωντανεύοντας τη συλλογικότητα
των εργαζομένων. Ενώσαμε εργαζόμενους σε
αναστολή με συμβασιούχους και μόνιμους.

Ταράξαμε τα νερά στο νοσοκομείο με μεγά-
λες συγκεντρώσεις που οργανώναμε για πρώ-
τη φορά έξω από τη διοίκηση για να σταματή-
σουμε τις μετακινήσεις (Ακτινολογικό, Αναισθη-
σιολογικό), τις απολύσεις των συμβασιούχων
ΕΟΔΥ, ΣΟΧ και για να ανατρέψουμε το απαρά-
δεκτο καθεστώς της απληρωσιάς εφημεριών
και ωρών του προσωπικού που έχει παγιωθεί
στο νοσοκομείο μας όλα τα προηγούμενα χρό-
νια (πληρωθήκαμε έτσι για πρώτη φορά τα δε-
δουλευμένα μας πριν από τα Χριστούγεννα).

Υπερασπιστήκαμε το μεγάλο κοινωνικό ρόλο
του νοσοκομείου μας και την προσφορά του
στις γυναίκες της εργατικής τάξης, τις φτωχές

γυναίκες τις προσφύγισσες που δεν έχουν που
αλλού να πάνε. Αναδείξαμε τις προθέσεις του
υπουργείου Υγείας και της κυβέρνησης για
υποβάθμιση συνολικά του δημόσιου χαρακτή-
ρα του νοσοκομείου και ιδιωτικοποίηση του
καθώς αποτελεί μεγάλο φιλέτο κερδοφορίας,
με τα μεγάλα ιδιωτικά μαιευτήρια να το επι-
βουλεύονται».

Οι υποψήφιοι/ες της Ενωτικής Πρωτοβου-
λίας για την Ανατροπή: Καταραχιάς Κωνσταν-
τίνος, Επιμελητής Β’ Ακτινολογικό, Κατσίκη
Βασιλική, Διευθύντρια Παθολογοανατομικό,
Κουτσουνάκη Ειρήνη (Έρη), Επιμελήτρια Α’
Παιδίατρος, Μονάδα Νεογνών, Μακρής Σπυρί-
δων (Σπύρος), Διοικητικός Υπάλληλος, Σωτη-
ρίου Ειρήνη, ΔΕ Βοηθός Ιατρικών και Βιολογι-
κών Εργαστηρίων.

ΣΩΤΗΡΙΑ
«Στις 17-18 Μάη γίνονται οι εκλογές του Σω-

ματείου Εργαζόμενων στο Σωτηρία για την
ανάδειξη νέου ΔΣ και αντιπροσώπων στο συ-
νέδριο της ΠΟΕΔΗΝ», μας είπε ο Βαγγέλης
Καραθάνος, γιατρός και υποψήφιος με την
Ενωτική Κίνηση για την Ανατροπή. «Όπως σε
όλα τα νοσοκομεία στο Σωτηρία κυριαρχούν οι
ελλείψεις προσωπικού, η εντατικοποίηση της
δουλειάς, η υποχρηματοδότηση. Οι συμβασι-
ούχοι, κύρια σε επισιτισμό και καθαριότητα,
βρίσκονται σε μόνιμο καθεστώς εργασιακής
ανασφάλειας. Ενώ δεν λείπουν οι προσπάθει-
ες για συρρίκνωση των υπηρεσιών.

Για παράδειγμα, υπάρχει μείωση των πνευ-
μονολογικών κλινικών, μια διαδικασία που είχε
ξεκινήσει πριν ακόμα την πανδημία. Χαρακτη-
ριστικά σε μάζεμα γιατρών προ κορονοϊού, η
νυν αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Γκάγκα,
πρόεδρος τότε ιατρικής υπηρεσίας και διευ-
θύντρια του τμήματός της, είχε εισηγηθεί, αντί
να ζητήσουν προσωπικό για να μειωθεί ο τερά-
στιος φόρτος εργασίας που ήταν το ζητούμε-
νο των εργαζόμενων, να μειωθούν οι κλινικές.

Οι κυβερνητικές διακηρύξεις για νοσοκομείο
“πρότυπο” και “ναυαρχίδα” ενάντια στον κορο-
νοϊό απέχουν πολύ από την πραγματικότητα.
Και οι κατά καιρούς φιέστες του Μητσοτάκη
και των υπουργών του ήταν για τα κανάλια και
μόνο. Απέναντι σε αυτά, η ηγεσία του Σωματεί-
ου επέλεγε το αλισβερίσι με τη Διοίκηση κι όχι
τους αγώνες.

Μάχητικό σωματείο
Από την πλευρά μας, συμμετέχουμε στις

εκλογές διεκδικώντας ένα μαχητικό σωματείο
που να καλεί συνελεύσεις και να οργανώνει τις
μάχες. Δεν μπορεί σε ένα νοσοκομείο με δυο
χιλιάδες εργαζόμενους να γίνεται συνέλευση
με δέκα άτομα, όπως στην τελευταία εκλογοα-
πολογιστική. Για αυτή την εικόνα την ευθύνη
έχει η συνδικαλιστική ηγεσία που καλλιεργεί
την απογοήτευση και τη διάλυση».

«Οι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου χρησι-
μοποιηθήκαμε για να καλύψουμε διπλάσιες
ανάγκες του νοσοκομείου με κίνδυνο της ζωής
μας και αντίτιμο ένα μισθό 530 ευρώ», μας εί-
πε η Κατερίνα Μιχελάκη, εργάτρια στην απο-
θήκη τροφίμων και επίσης υποψήφια του σχή-
ματος. «Εδώ και ένα χρόνο μάς εμπαίζουν
ανανεώνοντας τις συμβάσεις μας για 3 μήνες.
Αυτό και το χειροκρότημα στα μπαλκόνια ήταν

το "ευχαριστώ" για "την πλάτη" που μας ζητή-
θηκε να βάλουμε! Το πρώτο χρονικό διάστημα
δεν μας δόθηκαν υλικά ατομικής προστασίας
(τα αγοράζαμε μόνοι μας), γιατί δεν υπήρχαν,
και οι τραπεζοκόμες των τμημάτων αγόραζαν
με δικά τους έξοδα μαχαιροπήρουνα μιας χρή-
σης για τους ασθενείς με covid.

Τότε, πέρασε από τα τμήματα ο διευθυντής
Λοιμοξιολογίας του νοσοκομείου να μας δια-
βεβαιώσει ότι ο ιός δεν κολλάει έτσι απλά και
να μην ανησυχούμε που δεν έχουμε μάσκες,
γάντια και αντισηπτικά! Στην πορεία, η θεωρία
αυτή άλλαζε κατά τα συμφέροντα της Διοίκη-
σης. Σε αυτή τη φάση κλήθηκε το Σωματείο
Εργαζομένων του Σωτηρία να πάρει θέση και
να μας απαντήσει για την επερχόμενη λήξη
των συμβάσεων. Ο πρόεδρός του φρόντισε να
δοθεί τότε μια "παράσταση" στα γραφεία της
Διοίκησης προκειμένου να ηρεμήσουν τα
πνεύματα... Όσοι βρεθήκαμε εκεί, καταλάβαμε
ότι ήταν μια στημένη συνάντηση, όπου οι ερ-
γαζόμενοι φώναζαν, κι ο πρόεδρος τους στα-
ματούσε για να "διαπραγματευτεί" με τον Διοι-
κητή... προσυμφωνημένες για το εργασιακό
μας μέλλον καταστάσεις.

Ο ίδιος και άλλα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου
Εργαζομένων προσυπέγραψαν την εισβολή
των εργολάβων σε σίτιση και καθαριότητα. Αυ-
τό έγινε και με τη “σιωπηρή ανοχή” εκπροσώ-
πων του ΠΑΜΕ στο σωματείο. Οι εταιρείες
Αριάδνη και ΓΕΝ-ΚΑ έχουν ήδη κάνει μια πρώ-
τη εισβολή με μικρό αριθμό εργαζομένων,
προς αντικατάσταση των ανεμβολίαστων συ-
ναδέλφων μας. Ο σκοπός είναι να τους εκπαι-
δεύσουμε και να μας διώξουν χωρίς φυσικά να
μείνει το νοσοκομείο χωρίς εργατικό δυναμικό.
Αυτό δεν αφορά μόνο εμάς, αλλά και την τσέ-
πη όλων των πολιτών γιατί το κόστος των συ-
νεργείων είναι μεγαλύτερο και είναι λογικό
αφού αποτελούν μεσάζοντες. Και φυσικά η
επιλογή τους δεν είναι ποτέ τυχαία».

Οι υποψήφιοι/ες της Ενωτικής Κίνησης για
την Ανατροπή

Για ΔΣ και ΠΟΕΔΗΝ: Αντωνίου Αθανάσιος,
Ειδικευόμενος Ιατρός Ψυχιατρικής, Καραθά-
νος Ευάγγελος, Επιμελητής Πυρηνικός Ια-
τρός, Τμήμα Πυρ. Ιατρικής, Κουκίδου Σοφία-
Ξανθίππη, Επικουρικός Ιατρός, 5η Πνευμονο-
λογική, Κουτσοθανάσης Γεώργιος, Νοσηλευ-
τής, Τμήμα Πυρ. Ιατρικής, Μανταίου Μερόπη,
Διευθύντρια Ιατρός Πνευμονολόγος, 10η
Πνευμονολογική, Μιχελάκη Αικατερίνη, Σ.Ο.Χ.,
Αποθήκη τροφίμων, Σαβιόλη Διγενή Άννα,
Σ.Ο.Χ., Αποθήκη τροφίμων.
Για Εξελεγκτική Επιτροπή: Νικολόπουλος Δή-
μος, Επιμελητής Ιατρός Πνευμονολόγος, 10η
Πνευμονολογική

ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
Στις 19-20 Μάη γίνονται οι εκλογές του Σω-

ματείου Εργαζόμενων στο Αγλαϊα Κυριακού
για νέο ΔΣ, με την Αγωνιστική Ενωτική Πρωτο-
βουλία για την Ανατροπή (ΑΕΠΑ) να διεκδικεί
την ενίσχυσή της.

«Κατεβαίνουμε με την ΑΕΠΑ διεκδικώντας
την ένταξή μας στα ΒΑΕ και τη μονιμοποίηση
όλων των συμβασιούχων, επικουρικών, ΟΑΕΔ,
κλπ. Καλύπτουμε πάγιες διαρκείς ανάγκες, πό-
σω μάλλον τώρα με τον κόβιντ», μας είπε η
Αλεξία Βράκα, τεχνολόγος-ακτινολόγος, υπο-
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ψήφια του σχήματος. «Ειδικά για το πρόγραμμα των
4000 του ΟΑΕΔ, στο οποίο ανήκω, μας έχουν στην
αναμονή κάθε χρόνο μέχρι τελευταία στιγμή αν θα
ανανεωθούμε ή όχι, ενώ κλείσαμε πενταετία. Συνέχεια
μας υπόσχονται ότι θα δώσουν λύση στο πρόβλημα,
αλλά κάθε χρόνο το ίδιο και τώρα λένε ότι δεν πάρου-
με άλλη παράταση. 

Το άλλο θέμα, που αφορά και όλα τα νοσοκομεία, εί-
ναι να γυρίσουν στη δουλειά οι εργαζόμενοι σε ανα-
στολή. Δεν μπορεί να είναι τόσοι άνθρωποι εκτός,
όταν έχουμε τόσο φοβερές ελλείψεις προσωπικού.
Ενώ και όσοι ήρθαν με συμβάσεις για να καλύψουν τα
κενά των αναστολών, στη συνέχεια εκδιώχτηκαν. Επί-
σης είμαστε ενάντια στο νέο νομοσχέδιο που θέλουν
να προωθήσουν ώστε να λειτουργούν τα νοσοκομεία
με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Εμείς παλεύουμε τα
νοσοκομεία να έχουν δημόσιο χαρακτήρα. Και για τις
εργαζόμενες και τους εργαζόμενες στην καθαριότητα
και τη σίτιση, που είναι σε εργολάβους και μας λένε
ότι αργούν να πληρωθούν, θέλουμε να ανήκουν στο
μόνιμο προσωπικό του νοσοκομείου μας.

Μόνο κατεβαίνοντας στο δρόμο, με απεργίες και πο-
ρείες, μπορούν αυτά να διεκδικηθούν. Με αγωνιστικά
σωματεία παντού που οργανώνουν τις μάχες, μιλάνε
και συντονίζονται μεταξύ τους, που στηρίζουν όλους
τους εργαζόμενους/ες και τώρα όσους είναι σε ανα-
στολή. Όλοι και όλες μαζί. Αυτές τις διεκδικήσεις και
αυτό τον αγωνιστικό τρόπο για να τις κερδίσουμε
ευελπιστούμε να εκφράσουμε στις εκλογές. Αντίθετα
με την νυν ηγεσία του Σωματείου που δεν έκανε τίπο-
τα, η δική μας παρουσία στο ΔΣ είχε προτάσεις, δρά-
σεις και μάχες».

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τον αποκλεισμό των ειδικευόμενων και επικουρικών

γιατρών από τις εκλογές του Συλλόγου Εργαζόμενων
στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
που θα γίνουν στις 17 Μάη, επιχειρούν οι συνδικαλιστι-
κές παρατάξεις της ΠΑΣΚΕ και της ΔΑΚΕ. Με κατάθε-
ση ψηφοδελτίου που τους περιλαμβάνει όλους και
ασφαλιστικά μέτρα κατά αυτής της απόπειρας, απαν-
τά το Αριστερό Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή.

«Σε εκατοντάδες συλλόγους εργαζομένων νοσοκο-
μείων πανελλαδικά οι ιατροί (μόνιμοι, ειδικευόμενοι,
επικουρικοί) αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του
συνδικαλιστικού κινήματος όντες εκλεγμένοι στα ΔΣ,
ενώ σε αρκετές περιπτώσεις ειδικευόμενοι και επικου-
ρικοί είναι στη θέση του προέδρου», αναφέρει η παρά-
ταξη της αντικαπιταλιστικής αριστεράς στη σχετική
καταγγελία. «Στο ΠΓΝΙ οι ειδικευόμενοι και επικουρικοί
ιατροί -περίπου 200 εργαζόμενοι- παίζουν καθοριστικό
ρόλο για τη λειτουργία του νοσοκομείου και είναι ανα-
πόσπαστο κομμάτι των αγώνων που δίνουμε για την
υπεράσπιση της δημόσιας και δωρεάν υγείας, ενάντια
στο νέο ΕΣΥ που σχεδιάζει η δολοφονική κυβέρνηση
της Νέας Δημοκρατίας. 

Αυτή τη δυναμική των αγώνων φοβάται η ΔΑΚΕ, που
τόσα χρόνια στην ηγεσία του σωματείου υποστηρίζει
κάθε αντιδραστική μεταρρύθμιση για την υγεία που
τσακίζει το ΕΣΥ και φέρνει κέρδη στους ιδιώτες-εργο-
λάβους, ενώ μέσα στην πανδημία λειτουργούσε ως το
κυβερνητικό φερέφωνο μαζί με τη διοίκηση του νοσο-
κομείου. Η απόφαση που πήραν ΔΑΚΕ- ΠΑΣΚΕ οι μη
μόνιμοι ιατροί να μην είναι μέλη του συλλόγου είναι
πραξικοπηματική, καθώς δεν υπάρχει κανένα βάσιμο
επιχείρημα για αυτήν... Με αυτή την κίνηση φέρνουν τη
διάσπαση μεταξύ των εργαζόμενων, μεταξύ μόνιμων
και ορισμένου χρόνου, μεταξύ ιατρικού και μη ιατρικού
προσωπικού, για να εξυπηρετήσουν τα σχέδια ιδιωτικο-
ποίησης του ΕΣΥ. Η διάσπαση δεν θα περάσει».

Καταγγελία για τον αποκλεισμό και στήριξη των για-
τρών που θα καταθέσουν ασφαλιστικά μέτρα, αποφά-
σισε η ΕΙΝΗ.

Aπεργίες ενάντια στη διάλυση του ΕΣΥ

Μια πρώτη πανυγειονομική απάν-
τηση πήρε την Τρίτη 10 Μάη το
νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης

για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.
Οι Ομοσπονδίες στα δημόσια νοσοκο-
μεία, ΠΟΕΔΗΝ και ΟΕΝΓΕ, κήρυξαν
4ωρη πανελλαδική στάση εργασίας ενάν-
τια στην κατάθεση του νομοσχεδίου την
ίδια μέρα στην Ολομέλεια της Βουλής και
προχώρησαν σε κοινές απεργιακές συγ-
κεντρώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και
άλλες πόλεις.

Στην απεργιακή κινητοποίηση στην Αθή-
να, που ξεκίνησε στο Υπουργείο Υγείας,
συμμετείχαν τα Σωματεία Εργαζόμενων
στον Άγιο Σάββα, το ΓΝΑ Γεννηματάς, το
Δρομοκαϊτειο, το Αττικό, το Θριάσιο, τον
Ευαγγελισμό, τον ΕΟΠΥΥ, την 1η και 2η
ΥΠΕ και το ΕΚΑΒ, καθώς και η Πανελλή-
νια Ομοσπονδία Εργαζόμενων στην Πρω-
τοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Στην πορεία
που ακολούθησε στη Βουλή βάδισαν και
εργαζόμενοι/ες σε αναστολή που συνεχί-
ζουν να βρίσκονται καθημερινά έξω από
το Υπουργείο Υγείας απαιτώντας την επι-
στροφή τους στη δουλειά. «Λεφτά για
πρόνοια-υγεία, Όχι για Ραφάλ και την
αστυνομία» ήταν το κεντρικό σύνθημα του
Συντονιστικού Νοσοκομείων που βρέθηκε
στην κινητοποίηση με το πανό του.

«Το νομοσχέδιο για την ΠΦΥ έρχεται να
συμπληρώσει την πρόσφατη απόφαση για
ιδιωτικοποίηση των δευτερογενών διακο-
μιδών του ΕΚΑΒ, της μεταφοράς δηλαδή
των χρονίων πασχόντων ασθενών με ιδιω-
τικά ασθενοφόρα που θα τα πληρώνουν
από την τσέπη τους. Και να κλιμακώσει
όλες τις επιθέσεις που δέχεται το ΕΣΥ τα
τελευταία χρόνια με στόχο την πλήρη
ιδιωτικοποίησή του», μας εξήγησε ο Χρί-
στος Αργύρης, γιατρός, μέλος ΔΣ του
Συλλόγου Εργαζόμενων στο ΓΝΑ Γεννη-
ματάς και υπεύθυνος του Συντονιστικού
Νοσοκομείων.

«Το νομοσχέδιο προσπαθεί, μέσω του
θεσμού του λεγόμενου “προσωπικού” ή
“οικογενειακού“ γιατρού, να μειώσει δρα-
στικά τόσο τον αριθμό των ασθενών που
φτάνουν στα νοσοκομεία όσο και τις εξε-
τάσεις ανά ασφαλισμένο. Ο προσωπικός

γιατρός της ΝΔ δεν θα είναι τίποτα άλλο
από ένας κόφτης, ένα ανάχωμα στην πρό-
σβαση των πολιτών στην δημόσια υγεία.
Επιπλέον καθιερώνει τα επί πληρωμή απο-
γευματινά χειρουργεία, τάχα μου για να
πέσουν οι λίστες αναμονής και τάχα μου
για να ενισχύθούν οι χειρουργοί που είναι
κακοπληρωμένοι.

Χωρίς ντροπή
Λες και οι λίστες αναμονής δεν είναι

αποτέλεσμα των μηδενικών προσλήψεων
σε σχέση με τις ανάγκες, λες και οι χαμη-
λοί μισθοί των γιατρών δεν είναι αποτέλε-
σμα των μνημονιακών περικοπών και των
μηδενικών αυξήσεων τα τελευταία χρόνια.
Και είναι εξοργιστικό γιατί η απαίτηση να
πληρώνει ο ασθενής το 30% του χειρουρ-
γείου, σημαίνει πέταγμα των φτωχών έξω
από τα νοσοκομεία. Χωρίς ντροπή μάλι-
στα η αναπληρώτρια υπ. Υγείας Μ. Γκάγ-
κα σε δήλωση της είπε αφού έτσι κι αλ-
λιώς τα δίνουν στα φακελάκια, ας νομιμο-
ποιήσουμε τα φακελάκια.

Αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης
μετά την πανδημία, η διάλυση του ΕΣΥ
που στήριξε όσο μπόρεσε την κοινωνία,
πραγματικά ηρωικά. Γι’ αυτό για μας μια
4ωρη στάση εργασίας δεν φτάνει. Είναι

ένα βήμα που όμως χρειάζεται κλιμάκωση
με επαναλαμβανόμενες απεργίες για να
μην ψηφιστεί και να μην εφαρμοστεί αυτό
το νομοχέδιο».

«Σήμερα είναι μια πρώτη απάντηση στο
νομοσχέδιο έκτρωμα του Υπουργείου
Υγείας που ιδιωτικοποιεί την ΠΦΥ και τα
νοσοκομεία. Ο αγώνας μας θα έχει συνέ-
χεια. Η ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ δεν θα πε-
ράσει», μας είπε η Μαρία Χαρχαρίδου, νο-
σηλεύτρια, μέλος μέλος ΔΣ του Συλλόγου
Εργαζόμενων στο ΓΝΑ Γεννηματάς.

Έξω από τη Βουλή η διαδήλωση των
υγειονομικών ενώθηκε με αυτή των συμ-
βασιούχων κόβιντ των δήμων που βρί-
σκονταν ήδη εκεί παλεύοντας ενάντια στις
απολύσεις τους. Οι εργαζόμενοι/ες αν-
τάλλαξαν χειροκροτήματα και φώναξαν
κοινά συνθήματα, ενώ έγιναν χαιρετισμοί
και από τις δυο πλευρές. «Εκφράζουμε
την αλληλλεγύη και τη συμπαράστασή
μας στους συναδέλφους και τις συναδέλ-
φισσες στους δήμους, παλεύουμε μαζί
για να μην απολυθεί κανένας εργαζόμε-
νος ούτε στα νοσοκομεία ούτε πουθενά,
οι αγώνες μας είναι κοινοί και μπορούμε
να νικήσουμε όταν παλεύουμε ενωμένοι»,
είπε στον χαιρετισμό της η Αργυρή Ερω-
τοκρίτου, γιατρός, μέλος ΔΣ του Συλλό-
γου Εργαζόμενων στο ΓΝΑ Γεννηματάς
και του ΓΣ της ΟΕΝΓΕ. 

«Σήμερα η κυβέρνηση της ΝΔ κατεβάζει
επειγόντως το νομοσχέδιο που ιδιωτικο-
ποιεί την Υγεία και πρακτικά στερεί την
πρόσβαση του κόσμου στα νοσοκομεία.
Δεν φτάνει που έδωσαν δισεκατομμύρια
μέσα στην πανδημία στους κλινικάρχες,
θέλουν αυτό να το συνεχίσουν. Εμείς που
δουλεύουμε στα νοσοκομεία ξέρουμε ότι
ο κόσμος έχει πληρώσει με την υγεία και
τη ζωή του τις περικοπές στο ΕΣΥ. Έχου-
με συναδέλφους που είναι σε αναστολή
εκτός εργασίας και τους θέλουμε πίσω.
Σήμερα είναι μια πρώτη απάντηση, διεκδι-
κούμε από την ΠΟΕΔΗΝ και την ΟΕΝΓΕ
άμεση απεργιακή συνέχεια, αύριο, μεθαύ-
ριο και όσο χρειαστεί, ώστε αυτό το νομο-
σχέδιο ούτε να ψηφιστεί ούτε να εφαρμο-
στεί».

Λένα Βερδέ

Αθήνα, Τρίτη 10 Μάη. Φωτό: Λένα Βερδέ

Δήμοι, Νοσοκομεία,
κοινός αγώνας.
Φωτό: Λένα Βερδέ



Την Τρίτη 17 Μάη, οι εργαζόμενοι/
ες στην Έρευνα και την Τριτοβάθ-
μια Εκπαίδευση απεργούν και δια-

δηλώνουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης!
Ένα περίπου χρόνο μετά την ίδρυση του
Πανελλαδικού Σωματείου στην Έρευνα
και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΣΕΡΕ-
ΤΕ), πραγματοποιείται η πρώτη απεργία
του κλάδου με στόχο την αναγνώριση
της εργασιακής ταυτότητας όλων όσων
συμμετέχουν στην ερευνητική και διδα-
κτική διαδικασία των Πανεπιστημίων και
Ερευνητικών Κέντρων και την διεκδίκηση
των δικαιωμάτων που τη συνοδεύουν. 

Στην Ελλάδα, το εργατικό δυναμικό
που απασχολείται στην έρευνα είναι στο
μεγαλύτερό του ποσοστό απλήρωτο,
ανασφάλιστο και πολλές φορές αναγκα-
σμένο να ετεροαπασχολείται εντός ή
εκτός ερευνητικών δομών. Τα τελευταία
χρόνια, που το δημόσιο Πανεπιστήμιο
υποχρηματοδοτείται σταθερά και το μό-
νιμο διδακτικό προσωπικό μειώνεται συ-
νεχώς, οι ερευνητές καλούνται να γεμί-
σουν τα λειτουργικά κενά αναλαμβάνον-

τας πέρα από το ερευνητικό και διδακτι-
κό έργο, προφανώς με μειωμένο μισθό
σε σχέση με τα μόνιμα μέλη ΔΕΠ ή και
με καθόλου μισθό, αν αυτό πλασάρεται
σαν μέρος μιας διδακτικής εμπειρίας
που πρέπει να αποκτήσουν. Η κυβέρνη-
ση προωθεί σαν μόνη λύση για επαρκή
χρηματοδότηση των πανεπιστημίων τη
«σύνδεση έρευνας και αγοράς» προ-
άγοντας τη λογική των start ups και συ-
νεργασίες όπως αυτή του Εθνικού Με-
τσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) με τον
Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων (ΣΕΒ) ή
αυτή της Πολυτεχνικής του ΑΠΘ με την
Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ)
για να φτιάχνουν drones για την κατα-
στολή και τις βίαιες επαναπροωθήσεις
προσφύγων στα σύνορα! 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο αγώνας των ερ-
γαζομένων στην Έρευνα και την Τριτο-
βάθμια Εκπαίδευση βάζει φρένο στο πα-

νεπιστήμιο και την έρευνα που ονει-
ρεύεται η Κεραμέως και ταυτόχρονα αν-
τιστέκεται στην εργασιακή πραγματικό-
τητα που προσπαθεί να υλοποιήσει το
αντεργατικό νομοσχέδιο Χατζηδάκη σε
όλους τους υπόλοιπους κλάδους. Συγ-
κεκριμένα, στις 17 Μάη απεργούμε
ενάντια στην απλήρωτη, ανασφάλιστη
και ελαστική εργασία που κυριαρχεί
στον κλάδο, διεκδικούμε αύξηση της
κρατικής χρηματοδότησης για την Παι-
δεία και την Έρευνα, υπογραφή Συλλο-
γικής Σύμβασης Εργασίας, ασφάλιση
και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για
όλους/ες και παλεύουμε για έρευνα που
θα διεξάγεται με γνώμονα τις κοινωνι-
κές ανάγκες και όχι τα επιχειρηματικά
συμφέροντα.

Μυρτώ Μαργέλη, 
γιατρός, υποψήφια διδάκτωρ 

της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
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ΥΠ. ΑΣΥΛΟΥ
Όχι απολύσεις
Στάση εργασίας και συγκέντρωση στο υπουργείο Μετανά-

στευσης στις 11/5 στη 1μμ καλεί το Σωματείο Εργαζόμε-
νων Συμβασιούχων Υπηρεσίας Ασύλου ενάντια στις απολύ-
σεις δέκα εργαζόμενων γυναικών.  

Ουσιαστικά, πρόκειται για συνδικαλιστικές διώξεις εργαζό-
μενων που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή του αγώνα ενάντια
στις αντεργατικές και αντιπροσφυγικές πολιτικές του υπουρ-
γείου.

Όπως αναφέρει το σωματείο: “Το υπουργείο για ακόμα μια
φορά εκτίθεται: Νομικά, καθώς το δικαστήριο επιδίκασε απο-
ζημιώσεις απόλυσης στις συναδέλφισσες αντίστοιχες με
τους/ις αορίστου χρόνου. Ηθικά, καθώς προχώρησε στην
απόλυση δέκα συναδελφισσών, από τις οποίες οι τρεις βρί-
σκονται σε κύηση κι έχουν οικογένειες με μικρά παιδιά. Πολι-
τικά, καθώς είναι η πρώτη φορά μετά την μεταπολίτευση που
απολύονται -για δεύτερη φορά - Πρόεδρος και ιδρυτικά μέλη
συνδικαλιστικού οργάνου. 

Καλούμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να βρει τρό-
πο να επιστρέψουν στην εργασία τους οι 10 συναδέλφισσες
και να παύσει η α λα καρτ εφαρμογή της νομοθεσίας εις βά-
ρος τους. Σε μια εποχή υγειονομικής κι οικονομικής κρίσης,
με αβέβαιο μέλλον, και με τις ανάγκες του Υπουργείου να αυ-
ξάνονται λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, καμία/κανένας
δεν περισσεύει. Οι συναδέλφισσες αποτελούν το πιο έμπειρο
δυναμικό της Υπηρεσίας Ασύλου, μετρώντας 7 και 8 έτη υπη-
ρεσίας και έχουν συνεισφέρει πολλά με την εξειδίκευσή τους
στο πεδίο”.

ΥΠ. ΠΟ.
Εκλογές στο σωματείο

Εκλογές συνταξιούχων ΕΤΕ

Απεργία στην έρευνα

4ωρη στάση εργασίας και κινητοποίηση στην έδρα της εται-
ρίας στο Κέντρο Διαλογής στην Κηφισιά πραγματοποί-

ησαν την Παρασκευή 6/5 οι εργαζόμενοι κούριερ στη SPEE-
DEX. Στη συγκέντρωση συμμετείχαν πάνω από 120 άτομα,
ενώ το σωματείο μιλάει για συνέχεια με επαναλαμβανόμενες
απεργίες. 

Παλεύουν για τη συνέχιση της ισχύος της υπάρχουσας Συλ-
λογικής Σύμβασης, ενάντια στην πρόθεση της εταιρείας για
την ανάθεση εργασιών σε εργολάβο και για τη ρύθμιση των
αιτημάτων σε ό,τι αφορά την Υγιεινή και Ασφάλειας των εργα-
ζομένων.

«Ήταν μαζική η συμμετοχή μας ως μέλη του επιχειρησιακού
σωματείου της SPEEDEX», υπογραμμίζει ο Χρήστος Βαρβέ-
ρης, εργαζόμενος και μέλος της Αγωνιστικής Ταξικής Ενότη-
τας στη SPEEDEX. «Στη συγκέντρωση συμμετείχαν και αντι-
προσωπείες από το ΕΚΑ και το κλαδικό σωματείο ΣΕΤΤΑ, που
μπήκαν μπροστά για να καλύψουν την απεργία μας, καθώς τα
δικαστήρια την έβγαλαν παράνομη, όπως γίνεται παντού πλέ-
ον. Είναι προκλητικό να μας λένε ότι δεν υπάρχουν λεφτά για

τα αυτονόητα. Δυόμιση χρόνια πανδημίας δουλέψαμε στις πιο
δύσκολες συνθήκες, ενώ τα κέρδη τους εκτοξεύτηκαν. Γι’ αυ-
τό στη συγκέντρωση ψηφίσαμε με απόλυτη πλειοψηφία την
πρόταση του σωματείου για να προχωρήσουμε με απεργιακές
κινητοποιήσεις μέχρι να καλυφθούν τα αιτήματά μας. Έχουν
όμως περάσει ήδη τρεις μέρες και είμαστε ακόμα εν αναμονή
ενός πιο συγκεκριμένου απεργιακού προγράμματος. 

Από τη μεριά μας ως Αγωνιστική Ταξική Ενότητα, μοιράζαμε
προκήρυξη στους απεργούς συναδέλφους προτείνοντας κλι-
μάκωση με νέα 24ωρη απεργία για την ερχόμενη εβδομάδα
και νέα 48ωρη σε περίπτωση που δεν υποχωρήσει η εργοδο-
σία. Επίσης, προτείναμε να μπουν στο απεργιακό μας πρό-
γραμμα και τα κλαδικά σωματεία, ώστε να καλυφθούν οι συ-
νάδελφοι από τα franchise καταστήματα, καθώς και να δοθεί η
δυνατότητα σε όλους τους εργαζόμενους στη SPEEDEX να
γραφτούν στο σωματείο, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας».

Και στη SPEEDEX

Την Τρίτη 17 Μαίου θα γίνει εκλογοαπολογιστική συνέλευ-
ση του Ενιαίου Συλλόγου Υπαλλήλων ΥΠΠΟ, Αττικής, Στε-

ρεάς και Νήσων. 
Έχει περάσει καιρός που δεν έχουμε βρεθεί συλλογικά σε

γενική συνέλευση και τώρα είναι ευκαιρία να ανοίξουμε όλα
τα ζητήματα που έχουν αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια που
δυστυχώς είναι πάρα πολλά. Αρκεί να θυμηθούμε μέσα στη
πανδημία όποτε ακούστηκε το όνομα του υπουργείου Πολιτι-
σμού ήταν για σκάνδαλα. Είτε σεξιστικά, όπως η υπόθεση Λι-
γνάδη που μέχρι την τελευταία στιγμή της σύλληψής του είχε
τη στήριξη της υπουργού, είτε πρόκειται για το τσιμέντωμα
της Ακρόπολης, την είσοδο των χορηγών σε όλα τα σπουδαία
μνημεία, την ιδιωτικοποίηση κλάδων όπως η καθαριότητα και
η φύλαξη.

Το κερασάκι στην τούρτα είναι το νομοσχέδιο που ετοιμά-
ζει η κυβέρνηση για τη μετατροπή κρατικών μουσείων σε
πρόσωπα δημοσίου δικαίου, αποσπώντας τα από το σώμα
της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Πέντε σπουδαία μουσεία,
(ΕΑΜ, ΒΧΜ, Αρχαιολογικό Θεσσαλονίκης, Βυζαντινό Θεσσα-
λονίκης και Μουσείο Ηρακλείου), η κυβέρνηση θέλει να τα
μετατρέψει σε σαλόνια εκλεκτών φίλων της, όπως λέει το
σύνθημα των εργαζόμενων που βρέθηκαν στη γενική απεργία
της 6 Απρίλη μαζικά με τα πανό τους και τις προσυγκεντρώ-
σεις στα μουσεία.

Γενική συνέλευση και εκλογές θα πραγματοποιηθούν και
στην Πανελλήνια Ένωση Συντηρητών Αρχαιοτήτων στις 26
και 27 Μάη αντίστοιχα, ένα κλάδο μαζικό και σημαντικό για
τον Πολιτισμό και ιδιαίτερα μαχητικό που πρωτοστατεί στην
πρόσφατη μάχη ενάντια στην κατάργηση ανθυγιεινού επιδό-
ματος. Με τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους που έχου-
με βρεθεί μαζί σε όλες τις μάχες θα βρεθούμε και στη μάχη
των εκλογών. Οι συντρόφισες και οι σύντροφοι του Συντονι-
σμού Εργατικής Αντίστασης παίρνουμε μέρος στις εκλογές
με το ψηφοδέλτιο της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης (ΕΑΚ).

Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου

Προκηρύχτηκαν οι αρχαιρεσίες στον
Σύλλογο Συνταξιούχων Εθνικής

Τράπεζας για την εκλογή ΔΣ από Αττική
και Περιφέρεια και αντιπροσώπων για
το συνέδριο της Ομοσπονδίας τους
ΟΣΤΟΕ, μετά την εκλογοαπολογιστική
Γενική Συνέλευση που έγινε στο Μέγα-
ρο Μουσικής στις 3/5. Στην Αθήνα οι
εκλογές θα γίνουν το τριήμερο 6-7-8
Ιούνη, στη Θεσσαλονίκη 6-7 Ιούνη, ενώ
στην Περιφέρεια στις 6/6.

Η Ιωάννα Παυλοπούλου, υποψήφια με
την Αγωνιστική Προοπτική Συνταξιού-
χων ΕΤΕ και μέλος του “Συντονισμού
Δράσεων για τον ΛΕΠΕΤΕ και το ΤΥ-
ΠΕΤ” και της “Ανοιχτής Επιτροπής Αγώ-
να”, που όλο το προηγούμενο διάστημα
οργάνωναν τις κινητοποιήσεις ενάντια
στην κατάργηση του ΛΕΠΕΤΕ, δηλώνει
στην Εργατική Αλληλεγγύη: 

«Διακύβευμα των εκλογών είναι ένα

πιο μαχητικό ΔΣ που θα οργανώσει τις
μάχες για να ανατραπούν οι επιθέσεις
που έχουμε δεχτεί από την τράπεζα και
τους νόμους Πετρόπουλου του ΣΥΡΙΖΑ
και Βρούτση της ΝΔ, που έχουν σημάνει
καρατόμηση των συντάξεων και την επί-
θεση στον ΛΕΠΕΤΕ. Ο δικαστικός δρό-
μος για να κερδίσουμε το αιτήματά μας
δεν αρκεί, χρειάζονται αγωνιστικές πρω-
τοβουλίες και συντονισμός με το εργατι-
κό κίνημα. Με διάφορα τεχνάσματα και
με δικαιολογία την πανδημία, το υπάρ-
χον ΔΣ δεν είχε προχωρήσει σε εκλογές
τόσο καιρό. Η δυσαρέσκεια φάνηκε από
το γεγονός ότι καταψηφίστηκε ο Διοικη-
τικός και Οικονομικός Απολογισμός. Σε
σύνολο περίπου 780, μόλις το 1/3 ψήφι-
σε υπέρ». 

Στην τοποθέτησή της στη συνέλευση
στις 3/5, η Ι. Παυλοπούλου ανέφερε
ανάμεσα σε άλλα: «Έχουμε απέναντί

μας μια τράπεζα, στυλοβάτη του συστή-
ματος, και την κυβέρνηση. Η τελευταία
με τις επιλογές της είναι υπεύθυνη για
την ακρίβεια, για την εμπλοκή στον πό-
λεμο στην Ουκρανία, ενώ έχει διαλύσει
τις δουλειές που εργάζονται τα παιδιά
μας με τους εργολάβους και τις ιδιωτι-
κοποιήσεις που κάνει παντού, το ΕΣΥ
και τη δημόσια Παιδεία. Ό,τι κι αν ψηφί-
ζουν αυτοί, αυτό που μπορούμε να κά-
νουμε εμείς είναι να ακυρώσουμε τους
νόμους τους στον δρόμο. Όπως κάνει
το εργατικό κίνημα με τον νόμο του Χα-
τζηδάκη που απαγορεύει τι απεργίες.
Όπως κάνουν οι εργάτες της COSCO
με απεργίες στο λιμάνι για να υπογρά-
ψουν Συλλογική Σύμβαση. Έτσι να κά-
νουμε ενάντια στους νόμους που θέ-
λουν να βάλουν ταφόπλακα στον ΛΕΠΕ-
ΤΕ».  

Μ.Ν.
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Πλήθος εργαζομένων των ΟΤΑ
που προσελήφθησαν ως συμβα-

σιούχοι την περίοδο της πανδημίας
σε δήμους της Αττικής, συμμετείχαν
στην κινητοποίηση που πραγματοποι-
ήθηκε έξω από το Υπουργείο Εσωτε-
ρικών την Τρίτη 10 Μάη. Αίτημα των
εργαζόμενων είναι η παραμονή τους
στη δουλειά, καθώς από την ίδια την
ημέρα της κινητοποίησης, ξεκίνησαν
οι πρώτες απολύσεις συμβασιούχων
που δεν ανανεώθηκαν οι συμβάσεις
τους.

Ο Βορίδης αρνήθηκε συνάντηση με
αντιπροσωπεία των εργαζόμενων
προκαλώντας την οργή των συγκεν-
τρωμένων. Ακολούθησε πορεία προς
το Μέγαρο Μαξίμου και κατόπιν προς
της Βουλή, όπου συναντήθηκαν με
την απεργιακή διαδήλωση των υγει-
ονομικών μέσα σε ενθουσιώδες κλίμα
και υπό το σύνθημα «Εργάτες ενωμέ-
νοι – Ποτέ Νικημένοι». 

«Σήμερα απολύονται οι πρώτοι συ-
νάδελφοι από το ΚΥΑΔΑ, το Κέντρο
Υποδοχής Αστέγων του δήμου Αθή-
νας. Δεν θα τους περάσει. Διεκδικού-
με από την ΠΟΕ ΟΤΑ και τα σωματεία
των δήμων να κηρύξουν απεργία» δή-
λωσε ο Κυριάκος Μπάνος, συμβασι-
ούχος Covid στο Δήμο Αθήνας και μέ-
λος του Παναττικού Συντονιστικού
Συμβασιούχων Covid που πήρε την
πρωτοβουλία για την κινητοποίηση.

«Την χτίσαμε» 
«Την υπηρεσία εμείς την ξεκινήσα-

με. Εμείς την χτίσαμε. Φροντίζαμε
αστέγους που μέχρι πρότινος έμεναν
στο δρόμο καλύπτοντας βασικές τους
ανάγκες. Αυτό θα σταματήσει με τις
ελλείψεις που θα δημιουργηθούν αν
απολυθούμε. Εμείς από αύριο είμα-
στε άνεργοι κι ο ΚΥΑΔΑ έχει ελάχιστο
μόνιμο προσωπικό. Παρ’ όλα αυτά θα
συνεχίσουμε να παλεύουμε», μας εί-
παν εργαζόμενοι από το ΚΥΑΔΑ. 

Στη συγκέντρωση χαιρέτισαν εργα-
ζόμενοι από μια σειρά δήμους, εργα-
ζόμενοι από άλλους κλάδους που
συμπαραστέκονται, βουλευτές και δη-
μοτικοί σύμβουλοι της Αριστεράς.
Μεταξύ αυτών η Ευαγγελία Αλεξάκη
από τις καθαρίστριες του Υπ. Οικονο-
μικών που θύμισε την αγωνιστική εμ-
πειρία από την περίοδο 2013-2015, η
Μιμόζα Λιοσάι από τις μετανάστριες
σχολικές καθαρίστριες του δήμου
Αθήνας, ο Πέτρος Κωνσταντίνου από
την Ανταρσία στις γειτονιές της Αθή-
νας, ο βουλευτής του ΜέΡΑ25 Κρίτων
Αρσένης και του ΚΚΕ Γιώργος Λαμ-
προύλης. 

«Στον δήμο της Νέας Ιωνίας είμα-
στε γύρω στους 65 συμβασιούχους
Covid, οι περισσότεροι στην καθαριό-
τητα, αλλά και στις υπηρεσίες πρασί-
νου, διοικητικοί κλπ. 31 Μάη ξεκινάνε
οι απολύσεις μας. Στις 20 μέρες που
απομένουν μέχρι τότε χρειάζεται να
τα δώσουμε όλα στον αγώνα. Μπορεί
να έχει κάθε μέρα απεργία; Αυτό πρέ-
πει να γίνει. Και σήμερα και αύριο και
όσο χρειαστεί»  τόνισε στην Εργατική
Αλληλεγγύη ο Γιώργος.

«Δουλεύω συμβασιούχα Covid στην
καθαριότητα στον Πειραιά» συνέχισε
η Σταυρούλα. «161 άτομα είμαστε
στο δήμο με αυτές τις συμβάσεις. Αν
απολυθούμε οι υπηρεσίες που στελε-
χώνουμε δεν θα μπορούν να λειτουρ-
γήσουν. Έχουμε ψήφισμα στήριξης
από το δημοτικό συμβούλιο που λέει
ότι καλύπτουμε πάγιες και διαρκείς
ανάγκες, είμαστε αναγκαίοι και προσ-
ληφθήκαμε αξιοκρατικά. Σήμερα
έχουμε καλή συμμετοχή στην κινητο-
ποίηση κι όλοι οι συνάδελφοι είναι υπ’
ατμόν. Χρειάζεται να καλέσει απεργία
η ΠΟΕ - ΟΤΑ». 

«Εργάζομαι στον δήμο της Καλλιθέ-
ας, στην καθαριότητα, εδώ και 32 χρό-
νια. Οι συνάδελφοι που προσλήφθη-
καν την περίοδο του Covid μαζεύουν
τα σκουπίδια, κάνουν την οδοκάθαρ-
ση, εργάζονται στα χιόνια και τον καύ-
σωνα. Καλύπτουν πάγιες και διαρκείς
ανάγκες. Οι υπηρεσίες ήταν ήδη υπο-
στελεχωμένες. Δεν θα μπορούν να λει-
τουργήσουν χωρίς τους συναδέλφους
αυτούς. Σαν σωματείο κηρύξαμε στά-
ση εργασίας για τη σημερινή κινητο-
ποίηση», υπογράμμισε ο Γιώργος Μα-
τσαμάκης από το Σύλλογο Εργαζομέ-
νων του Δήμου Καλλιθέας.  

Σε προκήρυξή του, το Δίκτυο Εργα-
ζομένων ΟΤΑ «Η Σκουπιδιάρα», σημει-
ώνει μεταξύ άλλων: «Πάνω από 3.500
συμβασιούχοι προσλήφθηκαν τα τε-
λευταία δύο χρόνια στους δήμους για
να καλύψουν πάγιες και διαρκείς
ανάγκες και τώρα η κυβέρνηση κι ο
υπουργός Εσωτερικών Βορίδης τους
πετάει στο δρόμο. Δεν θα τους αφή-
σουμε να απολύσουν ούτε έναν! Να
συγκροτήσουμε παντού επιτροπές
αγώνα και να συσπειρωθούμε στα
σωματεία ενωμένοι ενάντια στην κυ-
βέρνηση και το σύστημα που εκπρο-
σωπεί. Για να αναγκάσουμε την ηγε-
σία μας να κινητοποιηθεί, για να κρα-
τήσουμε τα δικαιώματα που κερδήθη-
καν με αίμα και να πάρουμε πίσω ό,τι
μας πήραν».

Στέλιος Μιχαηλίδης

Aγώνας διαρκείας
ενάντια στις
απολύσεις

COSCO Απεργιακή συνέχεια 
για να τα πάρουμε όλα
Σε μια πρώτη υποχώρηση

εξαναγκάστηκε η DPort, η
ελληνική εταιρία που διαχει-

ρίζεται τον Σταθμό Εμπορευματο-
κιβωτίων στο λιμάνι του Πειραιά
για λογαριασμό της COSCO, κά-
τω από την πίεση της απεργίας
διαρκείας των λιμενεργατών
στους προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ. Η πρό-
τασή της για σύναψη Συλλογικής
Σύμβασης είναι βελτιωμένη. Παρ’
όλα αυτά, οι αυξήσεις που δίνον-
ται μαζί με τις επιμέρους παροχές
δεν μπορούν να «ισοφαρίσουν»
τα βασικά αιτήματα που αποτε-
λούν κόκκινες γραμμές για τον
αγώνα στην COSCO και δεν κα-
λύπτονται από τη νέα πρόταση:
τις προσαυξήσεις στην εργασία
τη νύχτα, τα Σαββατοκύριακα και
τις αργίες, την πλήρους απασχό-
λησης εργασία για όλους και την
ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά. 

Πιο συγκεκριμένα, η νέα πρότα-
ση περιλαμβάνει αυξήσεις 10% με
11,64%, την ώρα που το κύμα της
ακρίβειας επιβαρύνει πολύ περισ-
σότερο τους εργάτες. Μόνο οι
προσαυξήσεις που νόμιμα δι-
καιούνται για τα νυχτερινά και τις
αργίες θα σήμαιναν κατευθείαν
αύξηση του μισθού κοντά στο
23%. Σε αυτές τις βάρδιες βγαίνει
μεγάλο κομμάτι της δουλειάς και
δεν ισοφαρίζονται με τη μεγαλύ-
τερη προσαύξηση στις υπερωρίες
και την υπερεργασία. Οι λιμενερ-
γάτες του προβλήτα Ι, που δεν
ανήκουν στη DPort, κάνουν την
ίδια ακριβώς δουλειά, αλλά οι
αποδοχές τους, ακόμα και μετά
από πολλές περικοπές, παραμέ-
νουν τουλάχιστον 25% υψηλότε-
ρες. Η εργοδοσία θέλει τριετή
σύμβαση για να έχει τριετή «ερ-
γασιακή ειρήνη» στο ΣΕΜΠΟ και
για να εξασφαλίσει ότι δεν θα
χρειαστεί να βάλει το χέρι στην
τσέπη παρά την ακρίβεια που

καλπαζει, διατηρώντας τα τερά-
στια κέρδη της που τα διαφημίζει
συνέχεια.

Κεντρικό αίτημα των απεργών
της COSCO είναι η μόνιμη και
σταθερή δουλειά πλήρους απα-
σχόλησης για όλους. Αυτή τη
στιγμή, το 1/3, οι 700 από τους
2.100, δουλεύουν με συμβάσεις
ορισμένου χρόνου ή/και με 16 μό-
νο μεροκάματα τον μήνα, «μισή
δουλειά, μισή ζωή», όπως λένε οι
ίδιοι. Η νέα πρόταση προσφέρει
τη μετατροπή μόνο 250 συμβάσε-
ων εκ περιτροπής σε πλήρους
απασχόλησης και άλλους 100 για
κάθε χρόνο. Είναι γνωστές οι μέ-
θοδοι εκβιασμού και τρομοκρα-
τίας στους λιμενεργάτες όλα αυ-
τά τα χρόνια στους εκ περιτρο-
πής που αναγκάζονται να πουν σε
όλα ναι μήπως και κερδίσουν
σύμβαση αορίστου και πλήρους
απασχόλησης. Η νέα πρόταση
δεν τους προστατεύει, αντίθετα
θα διατηρήσει αυτό το καθεστώς.

Αναξιοπιστία
Στα λόγια και στις «καλές» προ-

θέσεις της εργοδοσίας και του
υπουργείου Εργασίας στηρίζεται
η εφαρμογή της «καθόλα νόμιμης
ένταξης των εργαζόμενων στα
ΒΑΕ», όπως τονίζει στην πρότασή
της η DPort. Είναι γνωστή η “αξιο-
πιστία” της DPort, η οποία επανει-
λημμένα από το 2014 υπόσχεται
Συλλογική Σύμβαση μετά από κά-
θε απεργία και μετά την παίρνει
πίσω, ενώ έχει προχωρήσει σε κά-
θε παράτυπη διαδικασία και μη-
χανορραφία για να στήσει εργο-
δοτικό συνδικάτο και απεργοσπα-
στικούς μηχανισμούς. Όσο για
τον υπουργό Εργασίας Χατζηδά-
κη, τι να πρωτοπεί κανείς. Από το
2012 έχει γνωμοδοτήσει η επιτρο-
πή κρίσεως για τα ΒΑΕ στο
υπουργείο Εργασίας ότι οι λιμε-

νεργάτες πρέπει να ασφαλίζονται
με αυτό το καθεστώς. Κυβέρνηση
και εργοδοσία παρανομούν για
μια δεκαετία.

Στη συνέλευση που έγινε στις
10/5, εγκρίθηκε εξουσιοδότηση
στο ΔΣ να συνεχίσει τη διαπραγ-
μάτευση. Η πίεση για βελτίωση
της πρότασης δεν μπορεί να γίνει
όμως μόνο με τη συζήτηση, αλλά
με κλιμάκωση των αγώνων. Όπως
επισημαίνει ο Συντονισμός Εργα-
τικής Αντίστασης: «Η μερική υπο-
χώρηση της εργοδοσίας και οι
υποσχέσεις που δίνει, δείχνουν
την δύναμη που εχουν οι απεργοί
στα χέρια τους και πόσο φοβάται
κυβέρνηση και εργοδοσία τις κι-
νητοποιήσεις. Η απεργία στην
COSCO έχει ξεσηκώσει ένα τερά-
στιο κύμα αλληλεγγύης στο πλευ-
ρό τους, γιατί δείχνει τον δρόμο
για όλους τους εργάτες για να
κερδίσουμε συλλογικές συμβά-
σεις με αυξήσεις. 

Πιστεύουμε ότι η συνέχιση του
απεργιακού αγώνα, τώρα που
έχει στριμωχτεί κυβέρνηση και
εργοδοσία, τώρα που όλοι οι ερ-
γαζόμενοι κοιτάζουν στο Πέραμα
και είναι στο πλευρό των Λιμενερ-
γατών, θα μπορούσε να αναγκά-
σει εργοδοσία και κυβέρνηση να
κάνουν ολοκληρωτικά πίσω και να
ικανοποιήσουν όλα τα αιτήματα
της απεργίας. 

Θα χρειαστεί η συσπείρωση
όλων στην ΕΝΕΔΕΠ, για να εξα-
σφαλίσουμε ότι η δύναμη που
μας έφερε μέχρι εδώ, θα παρα-
μείνει οργανωμένη και μαζική.
Όμως χρειάζεται ταυτόχρονα, το
πιο μαχητικό κομμάτι των Λιμε-
νεργατών να συγκροτηθεί σε επι-
τροπή αγώνα για να μπορέσει να
αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματι-
κά όλες τις μάχες την επόμενη
περίοδο».

Μάνος Νικολάου

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΟΤΑ

10 Μάη, Κινητοποίηση συμβασιούχων Covid των ΟΤΑ. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Μετά από 3 χρόνια σκληρών και αλλεπάλληλων αγώνων του φοιτητικού κινήματος στους
δρόμους ενάντια στην κυβέρνηση και τις καταστροφικές πολιτικές της, ήρθε η ώρα, στις

φοιτητικές εκλογές στις 18 Μαϊου, να δώσουμε αυτήν την μάχη και μέσα στις σχολές μας,
ενάντια στη νεολαία της κυβέρνησης, την ΔΑΠ. 

Η ΔΑΠ, σε όσες λιγοστές σχολές έχει παραμείνει ως "δραστήρια πολιτική δύναμη", επιλέγει
συνειδητά να στηρίξει την κυβερνητική πολιτική σε όλα τα ζητήματα καταψηφίζοντας αντιρα-
τσιστικά, αντιφασιστικά, αντιομοφοβικά ψηφίσματα. 

Η πολιτική συνείδηση και αντίληψη των συμφοιτητών και των συμφοιτητριών μας, όμως, δεν
συμπίπτει ούτε στο ελάχιστο με τις κυβερνητικές πολιτικές. Και αυτό φαίνεται κάθε μέρα τόσο
από τις μαζικότατες κινητοποιήσεις που ξεσπούν, κάθε φορά που η κυβέρνηση καταπατά τα
δικαιώματά μας, όσο και μέσα από τις καθημερινές μας συζητήσεις μαζί τους στις παρεμβά-
σεις που κάνουμε ως ΣΕΚ στις Σχολές. 

Φέτος είναι η χρονιά που η Δεξιά θα υποστεί διπλό πλήγμα, τόσο στις εκλογές των σωματεί-
ων στους εργατικούς χώρους, όσο και μέσα στις σχολές. Συνεχίζουμε, λοιπόν, τους αγώνες
μας, συσπειρώνοντας όλον αυτόν τον κόσμο που θέλει και παλεύει ενάντια στην κυβέρνηση,
χτίζουμε σχήματα ΕΑΑΚ σε σχολές που θεωρούνται κάστρα της ΔΑΠ. Ενισχύουμε και στηρί-
ζουμε τα ΕΑΑΚ στις εκλογές, για να μην δει η ΔΑΠ ούτε τις δικές της ψήφους στα ψηφοδέλτια.
Για να ρίξουμε την κυβέρνηση του ρατσισμού και της καταπίεσης.

Λείρυα Μπέκα, φοιτήτρια Ψυχολογίας ΕΚΠΑ, ΚΑΡΦΙ ΕΑΑΚ

Την Πέμπτη 5/5 πραγματοποιήθηκε κινη-
τοποιήση έξω από την σύνοδο πρυτάνε-

ων στα Γιάννενα. Στη σύνοδο είχε έρθει να
μιλήσει και η Κεραμέως για να παρουσιάσει
το νέο νομοσχέδιο για την Παιδεία. 

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν ο σύλλο-
γος της Καλών Τέχνων, ο σύλλογος των δι-
οικητικών του Πανεπιστημίου, τα ΕΑΑΚ και
αναρχικοί. Τα συνθήματα που ακούστηκαν
ήταν ενάντια στην διάλυση της δημόσιας
και δωρεάν Παιδείας, έναντια «στην Παιδεία
για λίγους και εκλεκτούς» και την πανεπι-
στημιακή αστυνομία. 

Την Παρασκευή κάναμε εκδήλωση των
σχημάτων ΕΑΑΚ στο Πανεπιστήμιο. Από
τους ομιλήτες άνοιξε η συζήτηση σχετικά
με τον πόλεμο, την κρίση και τις επιθέσεις
στην εργατική τάξη και τη νεολαία, αλλά και
το ποια είναι η απάντηση του φοιτητικού κι-
νήματος. Όσον αφορά στον πόλεμο μπήκε
η ξεκάθαρη θέση «ούτε με το ΝΑΤΟ - ούτε
με τον Πούτιν» κι άνοιξε η συζήτηση για τον
ρόλο της Ελλάδας και τα συμφέροντα της
ελληνικής αστικής τάξης σε όλη την περιο-
χή και την εμπλοκή της με τις βάσεις. 

Στη συνέχεια, αναφερθήκαμε στην κρίση
του συστήματος, την ακρίβεια και τη νέα
επίθεση που ετοιμάζεται ενάντια στα πανε-
πιστήμια με κλεισίματα και συγχωνεύσεις
σχολών. Θυμίσαμε ότι ακόμη και με κλειστά
πανεπιστήμια τα προηγούμενα χρόνια, το
φοιτητικό κίνημα έδωσε μάχες απέναντι
στους νόμους της Κεραμέως με μεγάλες
διαδηλώσεις. Στα Γιάννενα ήταν οι μεγαλύ-
τερες φοιτητικές διαδηλώσεις που έχουμε
δει τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, το
φοιτητικό κίνημα έδωσε μάχες απέναντι
στον σεξισμό, το ρατσισμό και τους φασί-
στες με αποφάσεις συμμετοχής συλλόγων
σε αντιρατσιστικές διαδηλώσεις και με τις
καταγγελίες για καθηγητές που βγήκαν το
προηγούμενο διάστημα. Τονίστηκε η ανάγ-
κη για σύνδεση με την εργατική τάξη και να
δώσουμε όλοι μαζί την μάχη για πέσει η κυ-
βέρνηση. Τέλος, καλέσαμε τους φοιτητές
να στηρίξουν και να ψηφίσουν τα σχήματα
ΕΑΑΚ και να παλέψουμε για μια κοινωνία
χωρίς εκμετάλλευση, ρατσισμό, φασισμό,
σεξισμό και ομοφοβία.

Αρετή Κανέλλου, φοιτήτρια 
Χημικό Ιωαννίνων, Καταλύτης ΕΑΑΚ

Συμπληρώνουμε τρία χρόνια διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και είναι οι πρώτες φοιτη-
τικές εκλογές που γίνονται σε αυτά τα τρία χρόνια. Όλη αυτή την περίοδο δώσαμε μεγά-

λη μάχη ενάντια στην κυβέρνηση και τις επιθέσεις της με την επαναστατική αριστερά στην
πρώτη γραμμή. 

Έτσι θα συνεχίσουμε και θέλουμε αυτό να φανεί και στα αποτελέσματα των εκλογών για
τους φοιτητικούς συλλόγους. Οι επιθέσεις δεν σταματάνε. Το τμήμα μου για παράδειγμα εί-
ναι από τα πρώτα που προορίζονται για συγχώνευση και χρειάζεται να την μπλοκάρουμε
όπως έχουμε μπλοκάρει μέχρι τώρα την άλλη μεγάλη επίθεση, την είσοδο της πανεπιστημια-
κής αστυνομίας. 

Ταυτόχρονα βρισκόμαστε σε περίοδο πολέμου και χρειάζεται να κάνουμε τη σύνδεση των
αντιεκπαιδευτικών επιθέσεων με τις πολεμοκάπηλες επιλογές της κυβέρνησης. Είμαι στο
τμήμα Σλαβικών Σπουδών και αντικείμενό μας είναι η μελέτη αυτών των πολιτισμών ως κομ-
μάτι ενός συνόλου που για δεκαετίες ζούσε ειρηνικά. Οι ανταγωνισμοί των ιμπεριαλιστών
όμως αυτή την περίοδο σκορπούν το θάνατο και η ελληνική κυβέρνηση επιλέγει να συμμετέ-
χει και να στηρίζει αυτή τη διαδικασία. Την ίδια στιγμή οι σχολές μας έχουν πληγεί από την
υποστελέχωση και την υποχρηματοδότηση. Οι περισσότεροι καθηγητές μας για παράδειγμα
εργάζονται με ετήσιες συμβάσεις. Δίνουμε τη μάχη για να ανατρέψουμε αυτές τις επιλογές
και να κάνουμε πράξη το σύνθημα «Σχολές – Όχι βόμβες». Οι φοιτητικές εκλογές στις 18
Μάη είναι σταθμός σε αυτή τη μάχη και το δυνάμωμα της επαναστατικής αριστεράς και των
ΕΑΑΚ θα παίξει ρόλο για να συνεχίσουμε ακόμα πιο δυναμικά την επόμενη μέρα.

Φίλιππος Κοντοδήμας, φοιτητής Σλαβικών Σπουδών ΕΚΠΑ, ΚΑΡΦΙ ΕΑΑΚ   

Φοιτητικές εκλογές θα διεξαχθούν στις 18 Μάη. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του ΣΕΚ
στις Σχολές, συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια των ΕΑΑΚ και καλούν σε στήριξη των
σχημάτων της επαναστατικής αριστεράς: «Στηρίζουμε και ψηφίζουμε τα σχήματα

των ΕΑΑΚ που βρέθηκαν εκεί σε όλους τους αγώνες, πρωτοστάτησαν στις φοιτητικές κινητο-
ποιήσεις και έδωσαν το παρών σε όλα τα μεγάλα εργατικά συλλαλητήρια» σημειώνει το ΣΕΚ
στις Σχολές σε προκήρυξή του και συνεχίζει: «Δυναμώνουμε τη φωνή που παλεύει για συνε-
λεύσεις-καταλήψεις-διαδηλώσεις, ενάντια στις επιθέσεις της κυβέρνησης, στις συγχωνεύσεις
και τη διάλυση των σχολών μας, ενάντια στη σεξιστική βία, ενάντια στους ρατσιστικούς απο-
κλεισμούς. Δυναμώνουμε τη φωνή που ενώνει τις μάχες μέσα στις σχολές με αυτές που δίνει η
εργατική τάξη για τις ζωές της, για μισθούς, συλλογικές συμβάσεις και συντάξεις. Στηρίζουμε
και ψηφίζουμε ΕΑΑΚ για να εκφραστεί, μετά από δύο χρόνια κλειστών σχολών, η νέα ριζο-
σπαστικοποίηση της νεολαίας. Για να μπορούμε την επομένη των εκλογών να παλέψουμε με
πιο δυνατή φωνή, με πιο ζωντανούς και μαχητικούς φοιτητικούς συλλόγους. Για να ανοίξου-
με το δρόμο για μια άλλη κοινωνία απαλλαγμένη από τον πόλεμο, την εκμετάλλευση, τον σε-
ξισμό, τον ρατσισμό».

Φέτος μετά από τρία χρόνια γίνονται
στις 18 Μάη φοιτητικές εκλογές

μέσα σε μια περιοδο όπου ο καπιταλι-
σμός είναι στην μεγαλύτερη κρίση του. 

Επικρατούν συνθήκες πολέμου οι
οποίες χειροτερεύουν ακόμα περισσό-
τερο το βιοτικό επίπεδο της εργατικής
τάξης. Βρισκόμαστε απέναντι σε μια
κυβέρνηση βάρβαρη που μας έχει δεί-
ξει ξεκάθαρα μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια
πως οι ανάγκες μας για αυτήν δεν με-
τράνε σε κανένα επίπεδο και ειδικά
στους τομείς της Υγείας και της Παι-
δείας. 

Ταυτόχρονα ενισχύει τις ιμπεριαλι-
στικές δυνάμεις που ευθύνονται για χι-
λιάδες θανάτους. Και εδώ ερχόμαστε
στον σημείο που ανοίγουμε την πολιτι-
κή συζήτηση με τους συμφοιτητές/ριες
μας μέσα στις σχολές. Πολλοί/ες θα
συμμετέχουν για πρώτη φορά στη δια-
δικασία των φοιτητικών εκλογών μετά
από τόσο καιρό με κλειστές σχολές.
Πρόκειται όμως για κόσμο που βρισκό-
ταν στους δρόμους σε όλους τους
αγώνες που δόθηκαν κατά την διάρ-
κεια του λοκντάουν κι έχει γνωρίσει τον
καθοριστικό ρόλο που έπαιξε και παίζει
η επαναστατική αριστερά, σε όλες τις
μάχες και τις απαντήσεις που έχει δώ-
σει μέχρι τώρα.

Έχουμε χτίσει από την πρώτη μέρα
την αντίσταση στην κυβέρνηση Μητσο-
τάκη - Κεραμέως που προσπαθούν να
στερήσουν τα δικαιώματά μας και να
διαλύσουν την δημόσια και δωρεάν παι-
δεία με συγχωνεύσεις, καταργήσεις, με
την αποτυχημένη προσπάθειά τους να
καταργήσουν το άσυλο και να κάνουν
τις σχολές προσβάσιμες μόνο σε
όσους έχουν την οικονομική άνεση να
σπουδάσουν πετώντας χιλιάδες κόσμο
εκτός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κά-
νουμε μεγάλη προσπάθεια μαζί με τα
σχήματα των ΕΑΑΚ να δυναμώσουμε
τους φοιτητικούς συλλόγους για να
μπορέσουμε να συνεχίσουμε ακόμα πιο
δυναμικά και ενωτικά την μάχη ενάντια
σε όσους μας στερούν τα απολύτως
αυτονόητα.

Ρεμπέκα Ρούσου, 
φοιτήτρια ΠΑΔΑ, ΚΡΑΧ ΕΑΑΚ

Πηγαίνουμε προς τις φοιτητικές
εκλογές σε μια περίοδο πολέ-

μων, οικονομικής κρίσης και πανδη-
μίας. Σε αυτές τις συνθήκες τα ΕΑΑΚ
έχουν να παίξουν σημαντικό ρόλο
στα πανεπιστήμια. 

Τη βδομάδα που μας πέρασε ξεκί-
νησαν εξορμήσεις και συζητήσεις με
φοιτητές στη Θεολογική της Αθήνας.
Οι πρώτες εντυπώσεις ήταν θετικές.
Τα τελευταία χρόνια στο τμήμα επι-
κρατεί η ΔΑΠ και είναι είναι αναγκαίο
να τη μαυρίσουμε. Συζητήσαμε για
τον πόλεμο, την Υγεία, την Παιδεία
και πως η κυβέρνηση προσπαθεί με
κάθε μέσο να στερήσει από τα παιδιά
της εργατικής τάξης, την πρόσβαση
στα πανεπιστήμια. 

Η ιδιωτικοποίηση των πανεπιστη-
μίων, το κόψιμο εισακτέων στα δημό-
σια πανεπιστήμια και η πανεπιστημια-
κή αστυνομία αποτελούν στόχους της
κυβέρνησης και άρα της κυβερνητικής
νεολαίας ΔΑΠ. Για αυτό χρειάζεται να
πολεμήσουμε όλοι μαζί φοιτητές/ριες
και σύντροφοι/σες ενάντια στις επιθέ-
σεις που θέλουν να νομιμοποιήσουν.

Ιάσων Παπαδάτος, 
φοιτητής Θεολογική Αθήνας
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Στηρίξτε 
τα σχήματα ΕΑΑΚ

Εξορμήσεις

Αθήνα
Φιλοσοφική: ΚΑΡΦΙ
Ρωσικών Σπουδών:
ΚΑΡΦΙ
ΣΓΤΚΣ: Γραφίδα
ΣΔΟΚΕ: ΚΡΑΧ
ΣΕΤ: ΑΝΑΣΤΤΡΟΦΟΙ
ΣΜΗΧ: ΑΡ/ΠΑ
ΑΣΚΤ: ΑρΚΑς
Πάντειο: ΑΝΑΣΑ
Οικονομικό Νομικής:
Συσπείρωση
ΕΜΜΕ: Smass Media
Τουρκικών Σπουδών:
ΑΤΑΚ
Παιδαγωγικό: Εκτός
Ύλης

Θεσσαλονίκη
Μουσικών Σπουδών:
Παραφωνία

Βόλος
Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και
Μηχανικών
Υπολογιστών: ΡΕΥΜΑ
Αρχιτεκτονική: ΑΙΧΜΗ

Γιάννενα
Χημικό: ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ

Ηράκλειο
Επιστημών Υγείας:
ΑΝΑΡΠΑΣΤΗ

BOΛOΣ

Αθήνα
Φιλοσοφική αίθριο Καθημερινά 10πμ - 2μμ 
ΠΑΔΑ Καθημερινά, 10πμ - 2μμ 
Νομική Καθημερινά, 11πμ - 2μμ  
ΑΣΚΤ Καθημερινά, 11πμ - 2μμ 
Πάντειο Πέμπτη 11/5, 12πμ - 2μμ 

Παρασκευή 12/5, 12πμ - 2μμ
Θεολογική Τετάρτη 11/5, 10πμ - 1μμ 

Πέμπτη 12/5, 10πμ - 2μμ

Ηράκλειο Κρήτης
ΤΕΙ Παρασκευή 12/5, 9πμ -11πμ 

Δευτέρα 15/5, 9πμ -11πμ 

Βόλος 
Ιχθυολογία Τετάρτη 11/5, 11πμ

Πέμπτη 11/5, 11πμ 
Αρχιτεκτονική Τετάρτη 11/5, 1μμ - 3μμ

Πέμπτη 12/5, 3μμ 
Θόλος Τετάρτη 11/5, 5μμ 

Πέμπτη 12/5, 2μμ
ΙΑΚΑ Τετάρτη 12/5, 6μμ 
Λέσχη Παρασκευή 13/5, 1μμ

Οι συντρόφισσες και οι σύντροφοι του ΣΕΚ
στο Βόλο δίνουμε με όλες μας τις δυνάμεις

την μάχη των εκλογών και ξεκινήσαμε μια προ-
σπάθεια να στήσουμε νέα σχήματα ΕΑΑΚ σε μια
σειρά σχολές. Την Πέμπτη δημιουργήσαμε στην
Αρχιτεκτονική νέο σχήμα με το όνομα Αιχμή
ΕΑΑΚ. Βάλαμε πλάνο τις αφίσες, τη διαδικτυακή
προπαγάνδιση, και το επόμενο σχήμα. Και συνε-
χίζουμε αυτήν την προσπάθεια στην Χωροταξία
την Τετάρτη, και στην Ιχθυολογία και το ΙΑΚΑ
την Πέμπτη. Θέλουμε να συγκεντρώσουμε όλο
τον κόσμο που βρίσκαμε με την παρέμβαση μας
μέσα στη χρονιά για να δώσουμε τη μάχη των
εκλογών, διώξουμε τους Δαπίτες από τα διοικη-
τικά συμβούλια και να βγούμε εμείς. Αλλά πολύ
περισσότερο για να συγκροτήσουμε ομάδες
στις σχολές που θα συγκρούονται με το πανεπι-
στήμιο επιχείρηση της ΝΔ και συνολικά με τις
θανατερές επιλογές της.

Eύη Τσιούνη, 
φοιτήτρια Αρχιτεκτονικής Βόλου, Αιχμή ΕΑΑΚ

Συνέδριο
ΕΔΟΘ
Στις 13, 14 και 15 Μάη διεξά-

γεται το 10ο Τακτικό Συνέ-
δριο της ΕΔΟΘ, του Νομαρχια-
κού Τμήματος της ΑΔΕΔΥ στη
Θεσσαλονίκη. Ο Γιάννης Κού-
τρας, σύνεδρος, εκλεγμένος
από το Ιπποκράτειο Νοσοκο-
μείο Θεσσαλονίκης με την
Αγωνιστική Πρωτοβουλία για
την Ανατροπή, μας λέει:

«Η ΕΔΟΘ είναι το μεγαλύτε-
ρο νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕ-
ΔΥ, εκπροσωπώντας χιλιάδες
εργαζόμενους/ες σε νοσοκο-
μεία, σχολεία, δήμους, υπουρ-
γεία, όλες τις δημόσιες υπηρε-
σίες. Οι αποφάσεις της, όπως
και της ΑΔΕΔΥ πανελλαδικά,
παίζουν αποφασιστικό ρόλο
στο εργατικό κίνημα της Θεσ-
σαλονίκης, καθώς μπορούν να
συντονίζουν και να βγάζουν
στον αγώνα ολόκληρο τον δη-
μόσιο τομέα.

Δολοφονική 
Στη σημερινή περίοδο, με

την κυβέρνηση της ΝΔ να έχει
εξαπολύσει ολομέτωπη επίθε-
ση στους εργαζόμενους/ες του
δημοσίου και όλες τις κοινωνι-
κές υπηρεσίες, αυτός ο ρόλος
μεγαλώνει. Αν μιλάμε για τα νο-
σοκομεία, η δολοφονική διαχεί-
ριση της πανδημίας με το χτύ-
πημα στο ΕΣΥ δείχνει το μέγε-
θος της επίθεσης. Αλλά παντού
οι εργαζόμενοι/ες αντιμετωπί-
ζουν απολύσεις, ελαστικές
σχέσεις εργασίας, υποχρημα-
τοδότηση, ιδιωτικοποιήσεις,
την ίδια ώρα που οι μισθοί πα-
ραμένουν παγωμένοι εδώ και
χρόνια ενώ μια σειρά δικαιώμα-
τα, από τη μονιμότητα μέχρι τα
ΒΑΕ, αμφισβητούνται.

Όλα αυτά κάνουν το συνέ-
δριο της ΕΔΟΘ μια κρίσιμη
διαδικασία. Χρειάζεται να είναι
ένα συνέδριο μάχης που θα
ανοίξει το δρόμο της απεργια-
κής πανδημοσιοϋπαλληλικής
και πανεργατικής κλιμάκωσης
ενάντια στην κυβέρνηση του
πολέμου, της φτώχειας και της
καταστολής. Που θα διεκδική-
σει αγωνιστικά μονιμοποιήσεις,
λεφτά για προσλήψεις, υγεία,
παιδεία, όλες τις ανάγκες μας,
όχι εξοπλισμούς και ιδιωτικο-
ποιήσεις. Που θα παλέψει
ενάντια στον ρατσισμό, τον σε-
ξισμό και τους φασίστες. Οι
αγωνιστές και οι αγωνίστριες
της αντικαπιταλιστικής αριστε-
ράς από όλους τους χώρους,
αυτά θα αναδείξουμε με την
παρουσία και τις προτάσεις
μας στο συνέδριο».

Όχι στον Νόμο Χατζηδάκη

Κινητοποίηση για την εκδίκαση της προ-
σφυγής των συνδικάτων στο Συμβούλιο
της Επικρατείας ενάντια στο νόμο Χατζη-

δάκη έγινε το πρωί της Τρίτης 10/5. Στάση ερ-
γασίας κήρυξαν το Εργατικό Κέντρο Αθήνας και
η ΑΔΕΔΥ, και συμμετοχή σε αυτή είχαν οι εργα-
ζόμενοι σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ.  Συγκέντρω-
ση πραγματοποιήθηκε έξω από το ΣτΕ, στην
οδό Πανεπιστημίου.

«Απεργούμε και στηρίζουμε τη δράση του Ερ-
γατικού Κέντρου Αθήνας, ενάντια στο νόμο Χα-
τζηδάκη που προσπαθεί να καταργήσει τις συν-
δικαλιστικές ελευθερίες και τα εργατικά δικαιώ-
ματα» δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο
πρόεδρος του σωματείου στο Μετρό (ΣΕΛΜΑ),
Σπύρος Ρεβύθης. «Εκφράζουμε την αντίθεσή
μας στο νομοθετικό έκτρωμα και καταγγέλουμε
τόσο την κυβέρνηση όσο και τις αντιπολιτευτι-
κές δυνάμεις που το ψήφισαν. Διεκδικούμε την
άμεση κατάργησή του. Καλούμε το ΕΚΑ και όλα
τα σωματεία της χώρας να κλιμακώσουν τη
δράση τους ενάντια στο νόμο, να διεκδικήσουν
αυξήσεις σε μια περίοδο που ο πληθωρισμός
έχει πιάσει διψήφια νούμερα. Χρειάζεται συνολι-
κός αγώνας απ’ όλη την κοινωνία. Να ξεσηκωθεί
ο κόσμος και να κατέβει στους δρόμους. Να

απεργήσουμε όλοι μαζί για να στείλουμε στον
αγύριστο την κυβέρνηση και την πολιτική της
φτωχοποίησης του λαού. Να κατακτήσουμε
πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς».   

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν εκατοντάδες
εργαζόμενοι/ες από μια σειρά σωματεία, ενώ
ξεχωριστή παρουσία είχαν οι εργαζόμενοι της
ΕΥΔΑΠ μαζί με συλλογικότητες ενάντια στην
ιδιωτικοποίηση του νερού. Ο Αλέξανδρος Μερ-
σινιάς, μέλος του Δ.Σ της Ομοσπονδίας Εργα-
ζομένων στην ΕΥΔΑΠ μας είπε για την παρου-
σία τους στη συγκέντρωση: «Τρεις μεγάλοι
σύλλογοι εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ – οι σύλλο-
γοι των Επιστημόνων, των Μηχανικών και της
Αποχέτευσης - έχουμε προσφύγει στο ΣτΕ για
να ακυρώσουμε την προσπάθεια που κάνει η δι-
οίκηση της ΕΥΔΑΠ για ιδιωτικοποίηση από την
πίσω πόρτα. Ξεπουλώντας δηλαδή τους πό-
ρους του νερού, τις λίμνες, τα φράγματα κλπ
μέσω ΣΔΙΤ. Είμαστε ενάντια σε αυτή τη διαδικα-
σία κι έχουμε στη φαρέτρα μας τόσο τα συνδι-
καλιστικά όπλα όσο και τα νομικά. Βρισκόμαστε
εδώ σήμερα γι’ αυτό αλλά και για να ενώσουμε
τη φωνή μας με όλους τους κλάδους που απερ-
γούν ενάντια στο νόμο Χατζηδάκη».

Σ.Μ.

ΠΑΝΤΕΙΟ

Πλούσια σε συμμετοχή και συζήτη-
ση ήταν η εκδήλωση που οργάνω-

σε το  ΣΕΚ στις Σχολές την Τρίτη 10/5
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο με θέμα
“Πώς παλεύουμε τον σεξισμό” και ομι-
λήτριες την Αρετή Μαυρομμάτη-Λαγάνη, υπο-
ψήφια διδακτόρισσα στο Πάντειο και την Τιάνα
Ανδρέου από την Κίνηση για την Απεργιακή 8
Μάρτη.

Η Αρετή μας παρουσίασε μια πρόσφατη έρευ-
να που είχε διεξάγει μαζί με άλλες συναδέλ-
φους της για την σεξουαλική κακοποίηση στο
χώρο εργασίας. Ήταν μια εξαιρετικά ενδιαφέ-
ρουσα παρουσίαση που αναδείκνυε τη σύνδεση
των σεξιστικών συμπεριφορών με τις θέσεις
εξουσίας των κακοποιητών. Σοκαριστικές μαρ-
τυρίες γυναικών τόσο για λεκτικές όσο και για
σωματικές επιθέσεις, με αριθμητικά στοιχεία
που έκαναν άμεσα κατανοητό το τι σημαίνει κα-
θημερινός σεξισμός. Η Αρετή θύμισε πόσο ση-
μαντικός είναι στη μάχη ενάντια σε αυτές ο ρό-
λος που μπορούν να παίξουν τα σωματεία όταν
βγαίνουν μπροστά και τον πρωτοπόρο ρόλο που
παίζουν σε αυτά οι γυναίκες.

Στο ρόλο της εργατικής τάξης και των σωμα-
τείων εστίασε και η Τιάνα θυμίζοντας πως “τα
δικαιώματα και οι διεκδικήσεις των γυναικών εί-
ναι και πρέπει να είναι υπόθεση ολόκληρης της
εργατικής τάξης γιατί και έχει τη δύναμη αλλά
έχει και το συμφέρον” να παλεύει για αυτά. Mί-
λησε για την επίθεση που βλέπουμε σήμερα
στις ΗΠΑ ενάντια στο δικαίωμα στην έκτρωση,
επίθεση που όπως είπε χαρακτηριστικά “ζη-
λεύουν ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του”

που την περσινή χρονιά προσπάθησαν να επα-
ναφέρουν στα σχολεία και με συνέδρια τις θεω-
ρίες του “αγέννητου παιδιού”. Μας υπενθύμισε
όμως πως δεν πρέπει να ξεχνάμε την τεράστια
σημασία του κινήματος #metoo που έγινε παγ-
κόσμιο και έδωσε φωνή σε εκατομμύρια γυναί-
κες, ενώ στάθηκε ξεχωριστά στον καθοριστικό
ρόλο που έπαιξε στην Ελλάδα η επιλογή να γίνει
η Παγκόσμια Ημέρα των Γυναικών, μια απεργια-
κή ημέρα που πλέον έχει καθιερωθεί.  

Φοιτήτριες που μίλησαν στη συνέχεια θύμισαν
πως όλα τα δικαιώματα των γυναικών αλλά και
της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας έχουν κατακτηθεί με
αγώνες και πως θα χρειαστούν ακόμα πιο δυνα-
τά και μαζικά κινήματα για να αποκρούσουμε τις
τωρινές επιθέσεις. “Η απόφαση του δικαστηρί-
ου για τους δολοφόνους του Ζακ μάς θύμισε
πως δεν μπορούμε να περιμένουμε τίποτα από
τους θεσμούς τους, αλλά χρειάζεται διαρκώς να
δίνουμε τη μάχη από τη δική μας πλευρά”, μας
είπε χαρακτηριστικά η Άρια.

Προχωράμε προς τις φοιτητικές εκλογές στις
18 Μάη κάνοντας την προσπάθεια να συζητάμε
για τα μεγάλα ζητήματα που ενώνουν το φοιτη-
τικό κίνημα με τα κινήματα ενάντια στον σεξι-
σμό, τον ρατσισμό, την καταπίεση και με τους
εργατικούς αγώνες. 

Μαρία Καστελιώτη,
Φοιτήτρια, ΣΕΚ στις Σχολές 

Ενάντια 
στον σεξισμό
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“Aυτό που λαχταρούσε ο
ευαίσθητος λαός αυτής
της πόλης απόψε γίνεται

πράξη. Ανταποκρινόμαστε στο πα-
νανθρώπινο κάλεσμα του Συλλόγου
Μουσικών Βορείου Ελλάδος και του
παρατήματος Θεσσαλονίκης του Πα-
νελλήνιου Μουσικού Συλλόγου και
είμαστε όλοι και όλες εδώ!» 

Με αυτά τα λόγια υποδέχονταν από
τα μεγάφωνα τους χιλιάδες αντιπολε-
μικούς διαδηλωτές όλων των ηλικιών
που κατέκλυσαν για ώρες την πλατεία
Αριστοτέλους φτάνοντας κατά κύματα
σε μια συναυλία-συλλαλητήριο που ξε-
κίνησε στις 5 το απόγευμα της Κυρια-
κής 8 Μάη για να τελειώσει πολλές
ώρες αργότερα και έχοντας παρελά-
σει από αυτήν 70 περίπου καλλιτέχνες
και μουσικά σχήματα.

Διοργανωτές και καλλιτέχνες κατα-
δίκασαν «τον ιμπεριαλιστικό ανταγωνι-
σμό Ρωσίας, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ & ΕΕ, κυρίως
όμως τα φονικά αποτελέσματά του σε
βάρος του λαού της Ουκρανίας» απαι-
τώντας «καμία στρατιωτική εμπλοκή ή
άλλου είδους συμμετοχή της χώρας
στον πόλεμο, πέρα από την αποστολή
ανθρωπιστικής βοήθειας, αλληλεγγύη
σε όλους και όλες τους/τις πρόσφυ-
γες και πλήρη αναγνώριση των δικαιω-
μάτων τους και κατάργηση των πυρη-
νικών όπλων», όπως ήταν και το κάλε-
σμα της συναυλίας. 

Ξεκάθαρη απάντηση
Μαζική ήταν η παρουσία της νεολαί-

ας – φοιτητών-τριων και εργαζόμενων.
«Σήμερα ο λαός της Θεσσαλονίκης δί-
νει μια ξεκάθαρη απάντηση. Έχει κα-
ταλάβει ότι δεν είναι αναγκασμένος να
επιλέξει ανάμεσα σε ιμπεριαλιστές.
Δεν θα επιλέξει ούτε το ΝΑΤΟ και φυ-
σικά καταδικάζει απερίφραστα την ρω-
σική εισβολή και όλα τα εγκλήματα
πολέμου που συντελούνται στην Ου-
κρανία» μας λέει η Κορίνα Μανιάκα,
εργαζόμενη στην εστίαση και φοιτή-
τρια στο Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπου-
δών στο ΠΑΜΑΚ. «Σήμερα στέλνουμε
μήνυμα στον ουκρανικό λαό αλλά και
στον ρωσικό λαό που αντιστέκεται
στον Πούτιν, ότι δεν είναι μόνοι τους». 

«Οι ιμπεριαλιστές, για τα δικά τους
συμφέροντα, θέλουν να ξαναμοιρά-
σουν τον πλούτο και την γη. Δεν τους
ενδιαφέρει τι κάνει ο απλός άνθρωπος
που δουλεύει για να εξασφαλίσει τα
πολύ βασικά, χωρίς ούτε αυτό να μπο-
ρεί τελικά. Είναι καραγκιοζιλίκι η ελλη-
νική κυβέρνηση να τάσσεται υπέρ του
ενός ή του άλλου. Μόνο ο λαός μπο-
ρεί να συσπειρωθεί και να απαλλαγεί
από τον ζυγό του καπιταλισμού και
του ιμπεριαλισμού, αν είμαστε όλοι
μαζί» μας λέει ο Γιάννης Κωνσταντινί-
δης, φωτογράφος-βιντεολήπτης.

«Εκπαιδευτικοί και μαθητές, μόνοι
τους ή και με τους γονείς τους βρί-
σκονται σήμερα εδώ στην αντιπολεμι-
κή συναυλία. Στο σχολείο μου, με
αφορμή τις εξελίξεις συζητήσαμε πά-
νω σε ένα αντιπολεμικό κείμενο του
Πέρση Φερεϊντούν Φαριάντ και τα παι-

διά ζωγραφίσανε τα δικά τους έργα,
κάποια από αυτά ήταν συγκλονιστικά»
μας λέει η Κατερίνα Τσαλταμπάση, εκ-
παιδευτικός στην Πρωτοβάθμια Εκπαί-
δευση. «Σήμερα εδώ σπάει το αφήγη-
μα της κυβέρνησης που χρησιμοποιεί
την ρωσική εισβολή απλά και μόνο για
να χωθεί βαθύτερα στα επικίνδυνα ιμ-
περιαλιστικά σχέδια του ΝΑΤΟ». 

Λίγο αργότερα από την οθόνη της
συναυλίας θα προβληθεί το βίντεο της
Θεατρικής Ομάδας Δασκάλων και Νη-
πιαγωγών του νομού Θεσσαλονίκης,
ενώ ανάμεσα στους μουσικούς τον λό-
γο παίρνουν ηθοποιοί από το Σωμα-
τείο Εργαζομένων Κρατικού Θεάτρου
Βορείου Ελλάδος - που μαζί με την
ΕΝΙΘ και άλλα σωματεία της πόλης
συμμετείχε με πανό στη συγκέντρωση.
«Είμαστε ενάντια σε κάθε πόλεμο και
δίπλα σε κάθε πρόσφυγα. Το Κοινωνι-
κό Ιατρείο συμμετέχει στα κινήματα
που αφορούν την υγεία, την αξιοπρέ-
πεια και τη ζωή και δεν θα μπορούσε
να λείπει από μια τόσο μεγάλη αντιπο-
λεμική συναυλία» μας λέει η Μαργαρί-
τα, μέλος του Κοινωνικού Ιατρείου
που είχε στήσει το δικό του περίπτερο
διακοσμημένο με αφισάκια που απαι-
τούσαν να ξανανοίξει το νοσοκομείο
Λοιμωδών. 

«Οι καλλιτέχνες στέλνουν σήμερα
από την πλ. Αριστοτέλους ένα ηχηρό
αντιπολεμικό μήνυμα» δήλωσε στην
Εργατική Αλληλεγγύη ο Στέλιος Νικη-
τόπουλος, δημοσιογράφος. «Βλέπου-
με σήμερα μια παλλαϊκή συμμετοχή,
σωματεία, συλλογικότητες, απλός κό-

σμος διατρανώνει το αντι-
πολεμικό αίσθημά του ανα-
καλώντας στη μνήμη μας
στιγμές από τις μεγάλες αν-
τιπολεμικές κινητοποιήσεις
την περίοδο των βομβαρδι-
σμών στην  Γιουγκοσλαβία».

Ανάμεσα στο πλήθος μπο-
ρεί κανείς να διακρίνει τις
σημαίες σωματείων, κομμά-
των και συλλογικοτήτων, οι
πολύχρωμες σημαίες της ει-
ρήνης, αντιπολεμικά πλακάτ
της ΚΕΕΡΦΑ και της
ΕΔΥΕΘ. Εργαζόμενοι από
μια σειρά χώρους εργασίας
και γειτονιές της Θεσσαλονί-
κης, συνταξιούχοι, δίνουν επίσης μαζι-
κά το παρών. «Αγωνιζόμαστε για την
ειρηνική συνύπαρξη των λαών ενάντια
στον πόλεμο και στα ιμπεριαλιστικά
συμφέροντα των αστικών τάξεων, και
της Ελλάδας και της Τουρκίας. Για μας
το πρώτιστο δεν είναι οι διεθνείς συμ-
βάσεις ούτε οι παραβιάσεις των “κυ-
ριαρχικών δικαιωμάτων” αλλά η ειρήνη
και ο αγώνας για μια καλύτερη ζωή και
την απελευθέρωση της εργαζόμενης
τάξης» μας λέει η Ζωή Μυλωνοπού-
λου, δημοτική υπάλληλος. «Από ένα
δέντρο φτιάχνεις χιλιάδες σπίρτα, με
ένα σπίρτο μπορείς να κάψεις χιλιάδες
δένδρα. Δυστυχώς εκεί βρίσκεται ξανά
σήμερα ο κόσμος και ο λόγος είναι ο
θεός που είναι πάνω από όλους τους
θεούς, ο θεός του κέρδους» δήλωσε
στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Σωτήρης,
συνταξιούχος από τις Συκεές.

«Είμαστε μαζί με τους λαούς και όχι
με αυτούς που προκαλούν τους πολέ-
μους. Στο Σύλλογό μας το συζητήσα-
με και είπαμε ότι θα συμμετέχουμε σή-
μερα στη συναυλία, να δώσουμε το
παρών σε αυτήν την ενωτική πρωτο-
βουλία» τόνισε μιλώντας στην Εργατι-
κή Αλληλεγγύη ο Τριαντάφυλλος Κου-
ρούκλας, από τον Σύλλογο Εργαζομέ-
νων Δήμου Παύλου Μελά. «Είναι πολύ
σπουδαία η πρωτοβουλία που πήραν
οι μουσικοί της Β. Ελλάδας. Τους έχω
μέσα στην καρδιά επειδή διεκδίκησαν
την αξιοπρεπή τους διαβίωση και μέσα
στην περίοδο της πανδημίας, τους πα-
ρακολούθησα και ήξερα ότι θα έτρε-
χαν αυτήν την πρωτοβουλία. Χαίρομαι
για την απήχηση και την μαζική πα-
ρουσία του κόσμου. Θα χρειαστεί ο
κόσμος που μέχρι στιγμής δεν έχει πά-
ρει θέση, να ταχτεί κατά του πολέμου
και του ιμπεριαλισμού και από τις δύο

πλευρές - και υπέρ της ειρήνης, του
άμαχου πληθυσμού και των προσφύ-
γων» δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγ-
γύη η Έλλη Μέλλιου, δικηγόρος.

«Χαιρόμαστε πάρα πολύ που μετά
από χρόνια η πλατεία Αριστοτέλους
γίνεται σήμα κατατεθέν για μια συγ-
κέντρωση που ανταμώνουν όλοι οι
μουσικοί και όλοι οι αριστεροί της πό-
λης. Στέλνουμε μήνυμα ειρήνης ενάν-
τια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και θέ-
λουμε λιμάνια της ειρήνης και όχι του
ΝΑΤΟ» τόνισαν μιλώντας στην Εργατι-
κή Αλληλεγγύη η Φανή Γουργούρη,
πρόεδρος και η Μαρία Χρυσάφη
γραμματέας των διοικητικών υπαλλή-
λων ΟΛΘ. «Εδώ όλη την δεκαετία του
’90 ήταν μόνιμος σταθμός νατοϊκών
δυνάμεων προς την Γιουγκοσλαβία,
τώρα τα πάνε από το λιμάνι της Αλε-
ξανδρούπολης το οποίο και διεκδικεί
αμερικανικό fund». 

Τη συναυλία παρακολουθούνε και
πρόσφυγες και μετανάστες. «Είμαι
από το Αφγανιστάν και στη χώρα μου
έχουμε ζήσει πολύ καλά τι σημαίνει
πόλεμος και με τους Ρώσους, και με
τους Αμερικάνους και με τους Ταλιμ-
πάν» μας λέει ο Αλί. «Υποστηρίζουμε
έμπρακτα τους Ουκρανούς πρόσφυ-
γες και θεωρούμε ότι το ίδιο πρέπει να
συμβαίνει με τους πρόσφυγες οποιασ-
δήποτε προέλευσης» μας λέει η Μά-
γδα, εργαζόμενη στην Άρσις.

«Είμαστε εδώ για να δηλώσουμε ότι
οι λαοί δεν πρέπει να πάνε με κανένα
ιμπεριαλιστή και να επιλέξουν τις δι-
κές τους σημαίες και τον δικό τους
αγώνα ενάντια στις αστικές τάξεις
όλων των χωρών. Η κυβέρνηση έχει
μεγάλη ευθύνη γιατί κρατάει τις βά-
σεις και δίνει διευκολύνσεις και υπο-
δομές στο ΝΑΤΟ μετατρέποντάς μας
σε στόχο αντιποίνων» δήλωσε ο Μπάμ-
πης Βέλλης, γραμματέας της ΕΔΥΕΘ.

«Είναι η μεγαλύτερη συναυλία και
πολεμική εκδήλωση που έχουμε δει
εδώ και καιρό στην Θεσσαλονίκη» μας
λέει ο Νίκος Κοκκίνης, πρόεδρος Συλ-
λόγου έκτακτου προσωπικού ΕΚΕΚ
ΑΜΕΑ Θεσσαλονίκης «Μιλώντας με
τον κόσμο, διακινώντας την Εργατική
Αλληλεγγύη  και μοιράζοντας το κάλε-
σμα για το μονοήμερο του ΣΕΚ, έβλε-
πε κανείς και την διάθεση και την  πί-
στη στις δυνάμεις του ότι μπορεί να τα
καταφέρει. Είναι ένα πολύ καλό παρά-
δειγμα του τι μπορούμε να οργανώ-
σουμε εδώ στην Θεσσαλονίκη, βάζον-
τας μπροστά τα σωματεία μας. Έχου-
με πολύ δουλειά να κάνουμε και να
έχουμε αποτελέσματα γρήγορα». 

Οι μουσικοί μίλησαν  
Στην σκηνή καλλιτέχνες, όλων των

γενεών και όλων των αποχρώσεων,
από την Θεσσαλονίκη αλλά και την
υπόλοιπη χώρα, διαδέχονται ο ένας
τον άλλο με την πλατεία να πλημμυρί-
ζει από μια πανσπερμία ήχων -λαϊκά,
ρεμπέτικα, ποντιακά, θρακιώτικα, μπα-
λάντες, ροκ, πανκ, έντεχνα, χορωδια-
κά, όπερα, τραγούδια του αγώνα και
των μεγάλων συνθετών- και ό,τι άλλο
μπορείς κανείς να φανταστεί, ξεσηκώ-
νοντας τον κόσμο. Πίσω από την σκη-
νή που είναι στημένοι προς τον Θερ-
μαϊκό, οι καλλιτέχνες στέλνουν τα δικά
τους μηνύματά:  

«Δεν μπορούσαμε να λείπουμε όσοι
συμμετείχαμε στην εκδήλωση πριν από
23 χρόνια, τότε που στη Γιουγκοσλαβία
το ΝΑΤΟ μακέλεψε λαούς και λαούς. Εί-
μαστε εδώ γιατί κάθε πόλεμος είτε θερ-
μός είτε ψυχρός γεμίζει τις καρδιές των
ανθρώπων με φόβο, τις τσέπες των βιο-
μηχάνων με καινούργια δολάρια, τις στο-
λές των στρατηγών με καινούργια παρά-
σημα, τα νεκροταφεία με καινούργια
μάρμαρα και τις σελίδες της ιστορίας με
καινούργιες ένδοξες πληγές» δήλωσε
ο Θ. Γκαϊφίλιας. «Είμαστε εδώ για να δη-
λώσουμε τα αυτονόητα, γιατί πρέπει να
κάνουμε και αυτό απ’ ότι φαίνεται, ότι εί-
μαστε κατά του πολέμου, του όποιου πο-
λέμου» είπε η Ρίτα Αντωνοπούλου. «Το
δικό μου μήνυμα και ανάγκη είναι να νοι-
ώσουμε ότι είμαστε όλοι ένα. Πόση δύ-
ναμη μπορούμε να έχουμε οι άνθρωποι
όταν είμαστε ενωμένοι». 

«Από την εφηβεία μας είχαμε διακρί-
νει την ανάγκη να μην επιτρέψουμε σε
κανένα στρατοκρατικό μηχανισμό να
τσαλακώσει τις συνειδήσεις μας, την
αγάπη και τον σεβασμό μας σε κάθε
ανθρώπινη ζωή. Στη δεκαετία του ’80
σαν μουσικοί οργανωθήκαμε για ένα
κίνημα αντιρρησιών συνείδησης με μια
συλλογικότητα στρατευμένη για αυτό
τον σκοπό» γράφει ο Frank Panx στο
μήνυμα που έστειλε στην Εργατική Αλ-
ληλεγγύη. «Διοργανώναμε συναυλίες
που συμμετείχαν από τον Παύλο Σιδη-
ρόπουλο μέχρι τους Panx Romana και
τον Νικόλα Άσημο. Λερώναμε τους
τοίχους με μπογιά και αφίσες με το
αγαπημένο μας σύνθημα “ΟΥΤΕ ΜΙΑ
ΩΡΑ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ”. Θελήσαμε με το
ξεκάθαρο στίγμα ζωής μας να δηλώ-
σουμε στην πράξη ότι αρνιόμαστε να
προετοιμαστούμε για πόλεμο, να πού-
με ΟΧΙ σε κάθε πόλεμο. Ο δικός μας
πόλεμος ήταν και είναι μουσικός. Πάν-
τα θα πιστεύουμε ότι μπορεί να πάψει
όλους τους πολέμους. Ο δικός μας
πόλεμος έχει μουσικά όργανα αντί για
όπλα, κάνει γλέντια, με χορούς, αγκα-
λιές και τραγούδια. Κρατά μολύβι και
χαρτί για να γράφουμε στίχους και να
θυμόμαστε τις νότες. Πάντα κρατά
αγάπη. Αδέλφια μαζί πολεμάμε τον
πόλεμό τους, τον φασισμό, τον ρατσι-
σμό, και όλο το κακό τους. Την μεγάλη
ανατριχίλα ενός κόσμου που μοιάζει
ακόμα να πορεύεται διασχίζοντας την
προϊστορία της ανθρωπότητας».

Γιώργος Πίττας
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Ποιος είναι υπεύθυνος για τον πό-
λεμο στην Ουκρανία; Aυτό ήταν

το ερώτημα που έθεσε σε έρευνα που
πραγματοποίησε, σε μια σειρά από
χώρες της Ευρώπης, υπηρεσία της
βρετανικής κυβέρνησης και δημοσιεύ-
τηκε την περασμένη εβδομάδα στους
Financial Times. Στην ερώτηση δίνον-
ταν ως επιλογή οι εξής τρεις απαντή-
σεις: α)Κυρίως/περισσότερο το ΝΑΤΟ
β) και οι δύο γ)κυρίως-περισσότερο η
Ρωσία.

Στο αποτέλεσμα που συνόδευε τον
παραπάνω πίνακα, όπως αναφέρει η
εφημερίδα, οι ανατολικοευρωπαίοι -με
την εξαίρεση της Πολωνίας- πιστεύουν
περισσότερο από τους υπόλοιπους ότι
το ΝΑΤΟ έχει μέρος της ευθύνης για
τον ρωσικό πόλεμο στην Ουκρανία
ενώ στις περισσότερες ευρωπαϊκές
χώρες επικρατεί η άποψη ότι η ευθύνη
ανήκει εν μέρει ή αποκλειστικά στην
Ρωσία. Στην Βουλγαρία και στην Ελλά-
δα που βρίσκονται στην κορυφή του
καταλόγου, μόνο ένα 25-30% πιστεύει
ότι η ευθύνη ανήκει κυρίως στην Ρω-
σία ενώ η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο
ποσοστό εκείνων που πιστεύουν ότι
για τον πόλεμο ευθύνονται και οι δύο. 

Πρόκειται για μια εικόνα ενδεικτική
της δυσκολίας του αντιπολεμικού κινή-
ματος σε χώρες που πρωτοστατούν
στον πόλεμο, όπως η Βρετανία για πα-
ράδειγμα, να σπάσει την κυριαρχία
της κρατικής προπαγάνδας, συνο-
δευόμενης συχνά με ουρλιαχτά και
απειλές, που υιοθετούνται και από τις
ρεφορμιστικές ηγεσίες προς όποιον
ξεστρατήσει από την κυρίαρχη νατοϊ-
κή γραμμή. 

Μαζικές, ενωτικές, αντιπολεμικές
συγκεντρώσεις και συναυλίες σαν και
αυτές που διοργανώνονται στην Ελλά-
δα στέκονται στο λαιμό όχι μόνο της
κυβέρνησης Μητσοτάκη -που αυτή την
φορά, σε αντίθεση με τη συναυλία
στην Αθήνα, αποφάσισε να μην προκα-
λέσει το αντιπολεμικό κίνημα- αλλά
αποτελούν πολύτιμο παράδειγμα για
τα κινήματα στην Ευρώπη και όχι μό-
νο. Και αυτός είναι άλλος ένας λόγος-
μαζί με το βάθεμα της ελληνικής εμ-
πλοκής στον πόλεμο- να τις κλιμακώ-
σουμε το αμέσως επόμενο διάστημα. 

Ούτε Πούτιν
ούτε ΝΑΤΟ
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Αντιπολεμικό μήνυμα
από τη Θεσσαλονίκη

Λιγότερο από δύο εβδομάδες απομένουν ως το μονοήμε-
ρο του ΣΕΚ στις 22 Μάη στη Νομική, με θέμα «ιμπερια-

λισμός, περίοδος πολέμων και επαναστάσεων-μια μέρα με
επαναστατικές ιδέες και συζητήσεις», και ολοένα και περισ-
σότερο κόσμος δηλώνει συμμετοχή από την Αθήνα και άλ-
λες πόλεις αναζητώντας απαντήσεις στις καταιγιστικές εξε-
λίξεις των τελευταίων μηνών. 

«Έχω ξεκινήσει ενημερώνοντας τον περίγυρό μου και η αν-
ταπόκριση είναι πάρα πολύ καλή. 24 άτομα έχουν ήδη κόψει
την πρόσκλησή τους και τις επόμενες μέρες ετοιμάζομαι να
συνεχίσω στη γειτονιά, σε μαγαζιά, σε φίλους και συναδέλ-
φους» δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη η Τζούλη Καρού-
τσου, εργαζόμενη στην ιδιωτική Υγεία.  Τη συμμετοχή τους
στο μονοήμερο αποφάσισαν μέσα στην προηγούμενη εβδο-
μάδα εργαζόμενοι από το νοσοκομείο Αγρινίου -και όχι μόνο-
που ετοιμάζονται να κατέβουν στην Αθήνα με δικά τους μέσα
την Κυριακή 22/5.  

Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον στις γειτονιές και στις σχο-
λές. «Προσωπικά, θα έχω για πρώτη φορά την ευκαιρία να
παρακολουθήσω ένα μονοήμερο τέτοιας μεγάλης έκτασης
και τεράστιας βαρύτητας» μας λέει η Άρια Σταροπούλου
από τα Πατήσια. «Στα Πατήσια βγαίνουμε τακτικά σε εργατι-
κούς χώρους και σε πλατείες επιδιώκοντας την πολιτική συ-
ζήτηση και την ενότητα με τον απλό κόσμο σε αυτόν τον με-
γάλο αγώνα. Η οργάνωση, με την οποία θα συνδέσουμε
όλες μας τις δράσεις – αντιρατσιστική, αντισεξιστική, αντι-
λοατκιφοβική, περιβαλλοντική – για να καταπολεμήσουμε
όλα μαζί τον κοινό εχθρό που είναι στην χώρα μας. Ήδη
έχουμε δει την μεγάλη προθυμία και το αγωνιστικό πνεύμα
των μεταναστών που δηλώνουν χωρίς δεύτερη σκέψη την
συμμετοχή τους στο μονοήμερο».

«Θέλω να παρευρεθώ στις συζητήσεις και πιστεύω ότι
δεν είμαι ο μόνος, για να ενημερωθώ για την κατάσταση
στον πόλεμο, για να δω ποιες είναι οι προτάσεις πάνω σε
ένα θέμα στο οποίο αναπτύσσονται πολλές απόψεις» δήλω-
σε στην ΕΑ ο Γιώργος Παυλόπουλος, φοιτητής ΠΑΔΑ. «Εί-
ναι μια ευκαιρία για ξεκαθαρίσει κανείς πάνω στην άποψη
ότι σε αυτόν τον πόλεμο δεν θα έπρεπε να πάρει κανείς θέ-
ση ούτε υπέρ του Πούτιν ούτε υπέρ του ΝΑΤΟ αλλά και να
δοθεί και μια απάντηση για το πώς μπορεί να σταματήσει.
Ενδιαφέρον είναι επίσης το γεγονός ότι θα υπάρχει διεθνής
συμμετοχή από την Γαλλία».

Πώς μπορούμε να
σταματήσουμε τον πό-

λεμο στην Ουκρανία; Nα
σταματήσουμε τη σύγκρουση
του ΝΑΤΟ και του Πούτιν που
η κλιμάκωση της απειλεί να
πάρει διαστάσεις που
θυμίζουν παγκόσμιο πόλεμο.

Ο στρατός του Πούτιν ισο-
πεδώνει πόλεις, σκοτώνει γυ-
ναικόπαιδα και απειλεί να
κλιμακώσει με πυρηνικά όπλα.
Το ΝΑΤΟ στέλνει άρματα
μάχης και βαρύ οπλισμό στην
Ουκρανία με στόχο την επέ-
κτασή του στην περιοχή. Η
κλιμάκωση των εξοπλισμών
από το ΝΑΤΟ δεν θα φέρει ει-
ρήνη ούτε στην Ουκρανία ού-
τε πουθενά αλλού..

Η κυβέρνηση της Νέας
ημοκρατίας συμμετέχει και

οικονομικά και στρατιωτικά
σ’ αυτόν τον πόλεμο. Με 4%
του προϋπολογισμού για
στρατιωτικές δαπάνες, με τα
Ραφάλ, με βάσεις από τη
Σούδα μέχρι την Αλεξαν-
δρούπολη και με φρεγάτες
να συνοδεύουν αμερικάνικα
και γαλλικά αεροπλανοφόρα
στο Αιγαίο.

Ο Μητσοτάκης ανοίγει το
δρόμο για κλιμάκωση του
πολέμου σαν το πιο πιστό
σκυλί των ΗΠΑ και του ΝΑ-
ΤΟ, και κλείνει το δρόμο
στους πρόσφυγες από Βορ-
ρά και Νότο σαν το πιο πι-
στό σκυλί της Ευρώπης-
φρούριο.

Ποιες είναι οι αιτίες για
αυτή την καταστροφή; Πώς
μπορούμε να τις παλέ-
ψουμε;

Η θεωρία του Λένιν για τον
ιμπεριαλισμό είναι σήμερα
ξανά επίκαιρη. Το σύνθημα
των γυναικών, που ξεσηκώ-
θηκαν το Φλεβάρη του 1917
στη Ρωσία με αίτημα να
σταματήσει ο πόλεμος, οδή-
γησε στη Ρώσικη Επανάστα-
ση και στο τέλος του Α’ Π.Π.  

Το σύνθημα «Σοσιαλισμός
ή Βαρβαρότητα» είναι και
σήμερα επίκαιρο.  Ποια είναι
τα καθήκοντα της αριστεράς
σήμερα στη μάχη για να τε-
λειώσει ο πόλεμος, για να
τελειώσουμε μ’ αυτή την κυ-
βέρνηση, για να οργανώ-
σουμε μια κοινωνία χωρίς
πολέμους, φτώχεια και κα-
ταστροφές;

Στις 22 Μάη οργανώνουμε
συζητήσεις που θα προσπα-
θήσουν να απαντήσουν αυτά
τα ερωτήματα. Μια μέρα με
επαναστατικές ιδέες αλλά
και προτάσεις για δράση

Δηλώστε συμμετοχή.

Αντιπολεμική συναυλία, Θεσσαλονίκη, 8 Μάη. Φωτό: Γιώργος Πίττας
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Φασιστικές επιθέσεις
σε μετανάστες

“Θα είμαστε μαζί στις 15 Ιούνη”

Καταδίκες νεοναζί
Με καταδίκη των δυο κατηγορούμενων τελείωσε

στις 5 Μάη η δίκη για την επίθεση στη Φαβέλα.
Το δικαστήριο μετέτρεψε την κατηγορία από από-
πειρα ανθρωποκτονίας σε επικίνδυνες σωματικές
βλάβες σε απόπειρα και τετελεσμένες και καταδίκα-
σε τον Θεοδώρου σε 5 χρόνια και 9 μήνες και τον
Δεβελέκο σε 3 χρόνια και 6 μήνες. 

Καταδικάστηκαν για εννέα και εφτά πλημμελήμα-
τα αντίστοιχα. Δεν τους χορηγήθηκε κανένα ελα-
φρυντικό και δεν πήραν αναστολή στις ποινές τους.
Ο Δεβελέκος είχε προφυλακιστεί το 2021 για την
υπόθεση της Φαβέλας, όταν εντοπίστηκε μετά από
σχεδόν 3 μήνες φυγοδικίας. Με την απόφαση του
δικαστηρίου, θα παραμείνει στη φυλακή να εκτίσει
την ποινή του. Ο Θεοδώρου είχε διαφύγει στη Σουη-
δία και ζητείται να εκδοθεί.

Το δικαστήριο δέχτηκε ότι η επίθεση που είχε γί-
νει στις 25/2/18 στον Ελεύθερο Κοινωνικό Χώρο Φα-
βέλα, που είχε σαν αποτέλεσμα μεταξύ άλλων τον
σοβαρό τραυματισμό της συνηγόρου της οικογένει-
ας Φύσσα Ελευθερίας Τομπατζόγλου, ήταν οργανω-
μένη. Επιπλέον δέχτηκε ότι ο Δεβελέκος ήταν πα-
ρών, παρότι ο ίδιος το αρνιόταν. Ο Δεβελέκος ήταν
το πρωτοπαλίκαρο του Μιχαλολιάκου και ηγετικό
στέλεχος της ΧΑ, ενώ ήταν επικεφαλής και στην επί-
θεση σε βάρος της δικηγόρου Ευγενίας Κουνιάκη
που είχε γίνει λίγο καιρό πριν την επίθεση στη Φαβέ-
λα, τον Νοέμβρη του 2017, και ενώ η δίκη της εγ-
κληματικής οργάνωσης ΧΑ ήταν σε εξέλιξη.

Από θύμα βρέθηκε κατηγορούμενη μια 19χρονη
φοιτήτρια στην Κάλυμνο, όταν προσπάθησε να

υποβάλει μήνυση για τον βιασμό της από συμφοιτη-
τή της στις 14 Απρίλη. 

Όπως έγινε γνωστό, οι αστυνομικοί του τοπικού
τμήματος την απέτρεψαν από το να κάνει τη μήνυση
και της είπαν ότι θα κάνουν συστάσεις στον δράστη.
Την επόμενη ημέρα η κοπέλα πήγε στην Αθήνα
ώστε να υποβάλει τη μήνυση στο ΑΤ Περιστερίου.
Όταν γύρισε στην Κάλυμνο δέχτηκε επίθεση και ξυ-
λοκοπήθηκε από την αδελφή του δράστη. Τη Δευτέ-
ρα 9/5 οδηγήθηκε στον εισαγγελέα της Κω στο
πλαίσιο της κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτα-
σης. Μήνυση έχει υποβάλει τόσο η 19χρονη σε βά-
ρος της αδελφής του δράστη για την επίθεση σε
βάρος της όσο και η αδελφή του δράστη στη
19χρονη για συκοφαντική δυσφήμιση.

Το ΑΤ Καλύμνου φυσικά αρνείται ότι απέτρεψε
την 19χρονη να υποβάλει τη μήνυση για τον βιασμό
της. Οι αναφορές των αστυνομικών αναφέρουν ότι
της είπαν ότι θα πρέπει να δώσει έγγραφη κατάθε-
ση. Μπορεί βέβαια κανείς εύκολα να φανταστεί ότι
τα πράγματα δεν είναι όσο απλά τα περιγράφουν.
Με τα λόγια της δικηγόρου της 19χρονης, “οι αστυ-
νομικοί «κατάφεραν» να την κάνουν να νιώσει ντρο-
πή, να νιώσει ένοχη που υπέστη τον βιασμό”. Ο άλ-
λος λόγος που δεν είναι δύσκολο να φανταστεί κα-
νείς τους αστυνομικούς να αποτρέπουν τη μήνυση
είναι τα τόσα περιστατικά βιασμών και ενδοοικογε-
νειακής βίας στα οποία η αστυνομία δεν έχει κάνει
τίποτα μέχρι να είναι αργά. Ένα από αυτά ήταν ο
πρώτος βιασμός της Ελένης Τοπαλούδη, τον οποίο
είχε καταγγείλει αλλά δεν είχε μπορέσει να δικαιω-
θεί.

ΚΑΛΥΜΝΟΣ
Αστυνομική
συγκάλυψη βιασμού

Κύμα ισλαμοφοβικών φασιστικών επι-
θέσεων έγινε τις τελευταίες λίγες
ημέρες, με θύματα πακιστανούς ερ-

γάτες. Τη Δευτέρα 2 Μάη, φασίστας ταξι-
τζής πυροβόλησε σε βάρος 5 ατόμων στην
οδό Γ' Σεπτεμβρίου φωνάζοντας ισλαμο-
φοβικές βρισιές και τραυματίζοντας στο
κεφάλι τον 26χρονο Ριάζ Αλί Μαλίκ. 

Την Παρασκευή 6 Μάη, τρεις πακιστανοί
μετανάστες που γύριζαν από την προσευχή
τους στο τζαμί της οδού Αναξαγόρα, δέ-
χτηκαν επίθεση στη γωνία Πειραιώς και
Ευάδνης στα Πετράλωνα. Όπως περιγρά-
φουν τα θύματα, κατέβηκαν σε στάση του
λεωφορείου όταν πέρασαν απέναντι και
έστριψαν στην Ευάδνης τους ακολούθησαν
δύο μηχανές μεγάλου κυβισμού με τέσσε-
ρα άτομα με full face. Τους έβρισαν λέγον-
τας “Φύγετε από την Ελλάδα μουσουλμά-
νοι”, “Τι ρούχα είναι αυτά, φύγετε από δω”.
Οι τρεις δράστες επιτέθηκαν στον 38χρονο
Αλίμ Ιτζιάζ, σκίζοντάς του τα ρούχα και
χτυπώντας τον με γροθιά στη μύτη. Όταν
επενέβησαν οι φίλοι του Α.Σ. και Τ.Χ ο ένας
τους απείλησε με ένα μαχαίρι πεταλούδα.
Όταν ο επικεφαλής είπε “φύγαμε” αποχώ-
ρησαν γρήγορα. 

Η Ευάδνης δεν φαίνεται από την Πειραι-
ώς και είναι μονόδρομος στον οποίο μπή-
καν ανάποδα. Αυτό σημαίνει ότι οι δράστες
είχαν εντοπίσει τα θύματα από το τζαμί και
τα είχαν ακολουθήσει περιμένοντας να
βρουν ένα απομονωμένο σημείο να χτυπή-
σουν. Από την περιγραφή επίσης φαίνεται
ότι ήταν μια επίθεση οργανωμένη από πριν.

Επίσης, ένα τάγμα εφόδου που περιπο-
λούσε την Κυριακή 8/5 στο Κόκκινο Μύλο,
επιτέθηκε κατά του 25χρονου Ζ.Σ. Τον πλη-
σίασαν με το αυτοκίνητο και του φώναζαν:

“Κωλοπακιστανοί, μουσουλ-
μάνοι να φύγετε, θα σας γα-
μήσουμε”. Αυτός δεν έδωσε
σημασία, αλλά τον ακολού-
θησαν, κατέβηκαν από το αυ-
τοκίνητο, τον περικύκλωσαν
και άρχισαν να τον χτυπάνε
ενώ ένας τον μαχαίρωσε στο
πίσω μέρος του θώρακα. Με-
ταφέρθηκε στον Ερυθρό
όπου του έραψαν την πληγή.

Στις ανακοινώσεις της η
ΚΕΕΡΦΑ τονίζει ότι όχι μόνο
η ισλαμοφοβική κλιμάκωση
της κυβέρνησης δίνει αέρα
στα πανιά τέτοιων ομάδων,
αλλά και ότι τα απομεινάρια
της ίδιας της Χρυσής Αυγής
παραμένουν ασύλληπτα, ενώ
επιτρέπεται στους ηγέτες
της να κάνουν εκπομπές μέ-
σα από τη φυλακή και να
καλλιεργούν ρατσιστικό μί-
σος. “Η ΚΕΕΡΦΑ αλλά και
κόμματα της αριστεράς,
όπως το ΚΚΕ, έχουν καταγ-
γείλει την PROPATRIA που
συνεργάζεται με τη συμμο-
ρία του φυλακισμένου Κασι-
διάρη για ανάλογες επιθέσεις κατά μελών
της ΚΕΕΡΦΑ, της ΚΝΕ και του ΠΑΜΕ στο
Ν. Ηράκλειο και το Μενίδι. Η εισαγγελική
έρευνα για την σύνδεση των περιστατικών
και την ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης,
που έχει ξεκινήσει μετά τις επιθέσεις σε
Θεσσαλονίκη, Ν.Ηράκλειο και Κοκκινιά εί-
ναι σε εξέλιξη. Χρειάζεται όμως να ολοκλη-
ρωθεί πριν θρηνήσουμε νεκρούς από τις
νέες επιθέσεις των φασιστών”, τονίζει. 

Ανήμερα της γιορτής Εϊντ Αλ Φιτρ (που γιορτάζεται με τη λήξη
του ραμαζανίου), πάνω στην οδό Γ' Σεπτεμβρίου, ταξιτζής εν-

τόπισε τους μετανάστες από τις παραδοσιακές φορεσιές τους και
τους πυροβόλησε τουλάχιστον 4 φορές, φωνάζοντας ισλαμοφοβι-
κές προσβολές. 

Όπως περιέγραψαν στην Εργατική Αλληλεγγύη τα θύματα της
επίθεσης, η μία σφαίρα εξοστρακίστηκε στον τοίχο και χτύπησε
τον έναν στο χέρι, ενώ η άλλη σφαίρα χτύπησε ξυστά στο κεφάλι
τον δεύτερο και σφηνώθηκε εκεί. Περίοικοι κάλεσαν το ασθενοφό-
ρο και το δεύτερο θύμα της επίθεσης, ο Ριάζ Αλί Μαλίκ, 25 ετών,
μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου του έγιναν ράμματα. Η μία
σφαίρα συλλέχθηκε από τα θύματα και παραδόθηκε στην αστυνο-
μία, ενώ η άλλη που αφαιρέθηκε στο νοσοκομείο κρατήθηκε εκεί.

Οι μετανάστες περιγράφουν πως στη γειτονιά τους, τον Άγιο
Παντελεήμονα, άλλοτε άνδρο της Χρυσής Αυγής, τα τελευταία
χρόνια συμβιώνουν αρμονικά με τους γείτονές τους, Έλληνες και
μετανάστες από άλλες χώρες. Τονίζουν ωστόσο ότι η συμπεριφο-
ρά της αστυνομίας είναι κατά κανόνα ρατσιστική και αυθαίρετη, με
συνεχείς ελέγχους που δεν σταμάτησαν μετά τις πρόσφατες σκού-
πες στο κέντρο. Όπως λένε, εξακολουθούν και μαζεύουν μετανά-
στες αδιακρίτως, ανεξάρτητα αν έχουν χαρτιά – ακόμα και μετανά-
στες που έχουν κάνει αίτηση άδειας διαμονής μετά από 7ετία πα-
ραμονής στην Ελλάδα.

“Είμαι έξι χρόνια στην Ελλάδα κι από αυτά τους 15 μήνες τους
έχω περάσει κρατούμενος στο κέντρο κράτησης της Κορίνθου
χωρίς να έχω κάνει τίποτα”, τόνισε ο Μαλίκ. “Και δυο μήνες στο
τμήμα με κακό φαγητό, χωρίς γιατρό. Άνθρωπος είμαι κι εγώ, εί-
ναι αυτή ζωή; Πληρώνω τα ένσημά μου κανονικά, έχω διεύθυνση,
είμαι συνεπής στις υποχρεώσεις μου. Δε θέλω να φοβάμαι ότι αν
με πάνε στην Αμυγδαλέζα θα μείνω μέσα δεν ξέρω πόσους μή-
νες”.

“Ενημερωθήκαμε και για μια επίθεση στο Περιστέρι αυτές τις
μέρες με παρόμοια χαρακτηριστικά. Και νομίζω ότι αυτές τις μέ-
ρες έχουν γίνει πάρα πολλές επιθέσεις, αλλά δεν τις μαθαίνουμε.
Τα θύματα είναι άνθρωποι που ζουν λίγα χρόνια στην Ελλάδα και
φοβούνται να μιλήσουν. Πάρα πολλοί είχαν χαρτιά και βρέθηκαν
ξανά χωρίς γιατί δεν τους ανανεώθηκαν”, σημείωσε ο Εσάμ. “Η κυ-
βέρνηση έχει σταματήσει τις αιτήσεις. Αυτά που βγαίνουν και λένε
κάθε μέρα, 'σήμερα κλείνουμε το τάδε καμπ', σήμερα κάνουμε αυ-
τό, σήμερα εκείνο, αυτά σημαίνουν. Στους Ουκρανούς πρόσφυγες
δίνουν χαρτιά αμέσως. Να δώσουν σε όλους, όλοι άνθρωποι είναι.
Ζητάνε από το Μπανγκλαντές και το Πακιστάν να στείλουν κόσμο
για δουλειά αντί να νομιμοποιήσουν τους εργάτες που είναι ήδη
εδώ”. Οι μετανάστες είπαν ότι θα διαδηλώσουν μαζί με το αντιφα-
σιστικό κίνημα στις 15 Ιούνη στην έναρξη της έφεσης της Χρυσής
Αυγής.

Η φασιστική μαχαιριά στον 25χρονο Ζ.Σ. στον Κόκκινο Μύλο. 
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Την Παρασκευή 13 Μάη στις
12:30, η ΚΕΕΡΦΑ καλεί σε συνέντευ-
ξη τύπου – διαμαρτυρία έξω από το
τζαμί της οδού Αναξαγόρα. Θα μιλή-
σουν: Πέτρος Κωνσταντίνου, δημοτι-
κός σύμβουλος Αθήνας, Δημήτρης
Ζώτος, δικηγόρος, Τζαβέντ Ασλάμ,
πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινότη-
τας, καθώς και τα θύματα των επιθέ-
σεων.



Την καμπάνια για ένα μαζικό
συλλαλητήριο τη μέρα έναρ-
ξης της δίκης της Χρυσής Αυ-

γής ξεκίνησε η ΚΕΕΡΦΑ, βγάζοντας
τα πρώτα υλικά, αφίσα και προκήρυ-
ξη, που καλούν στις 15 Ιούνη, σε
προσυγκέντρωση στο μετρό Αμπε-
λοκήπων 8πμ και από κει πορεία
προς το Εφετείο. 

Με την προκήρυξή της η ΚΕΕΡΦΑ
τονίζει ότι “οι τελευταίες φασιστικές
επιθέσεις σε βάρος μεταναστών σε
γειτονιές πρέπει να σημάνουν συνα-
γερμό για το αντιφασιστικό κίνημα”,
ενώ υπογραμμίζει ότι η τεράστια δύ-
ναμη που κινητοποιήθηκε στις 7
Οκτώβρη 2020 θα βγεί μπροστά να
ξαναδώσει και να ξανακερδίσει αυτή
τη μάχη. Η ΚΕΕΡΦΑ οργανώνει τοπι-
κές εκδηλώσεις εν όψει της 15 Ιού-
νη, ενώ καλεί τα συνδικάτα και τις
ομοσπονδίες να βγάλουν στάση ερ-
γασίας και να συμμετέχουν στο συλ-
λαλητήριο.

Όπως τονίζει στην προκήρυξη:
“Με την αποφασιστική μας παρουσία
μέσα και έξω από το Εφετείο δεν θα
αφήσουμε περιθώρια να υπονομευ-
τεί η ιστορική επιτυχία της πρωτόδι-
κης απόφασης καταδίκης και  φυλά-
κισης του σκληρού πυρήνα των νεο-
ναζί. Δεν θα ανεχθούμε να πέσουν
στα μαλακά οι φασίστες, να μει-
ωθούν οι ποινές των δολοφόνων του
Παύλου Φύσσα, του Σαχζάτ Λουκ-
μάν, των ταγμάτων εφόδου που ορ-
γάνωσαν τις δολοφονικές επιθέσεις
κατά των Αιγύπτιων αλιεργατών, των

συνδικαλιστών του ΠΑ-
ΜΕ, των μεταναστών και
των αγωνιστών των κι-
νημάτων. Αντίθετα, διεκ-
δικούμε να αυξηθούν οι
ποινές για όσους έχει
ασκηθεί έφεση από τον
Εισαγγελέα. 

Η καταδίκη της Χρυ-
σής Αυγής ήταν μια νίκη
του αντιφασιστικού κινή-
ματος με τεράστια διε-
θνή σημασία, αποδεί-
χνοντας στην πράξη ότι
μπορούμε να  σταματή-
σουμε τους φασίστες,
να μην τους επιτρέψου-
με να στρέψουν τις εξε-
λίξεις σε αντιδραστικές
και μαύρες λύσεις, όπως
στον Μεσοπόλεμο με
την επικράτηση του  Χίτ-
λερ και του Μουσολίνι
που οδήγησαν στο Ολο-
καύτωμα και τη σφαγή
του Β' Παγκοσμίου Πο-
λέμου. Η καμπάνια για
τη δίκη και καταδίκη των
νεοναζί οδήγησε στην
απόφαση που έβαλε τα-
φόπλακα στους Χρυ-
σαυγίτες, τους πέταξε
έξω από τη Βουλή και τους οδήγησε
στη διάλυση και τις διασπάσεις. 

Όμως δεν εφησυχάζουμε! Η φασι-
στική απειλή είναι εδώ, από τη Γαλ-
λία και τη Λεπέν μέχρι την Ελλάδα,
που οι φασίστες προσπαθούν να
ανασυνταχθούν υψώνοντας το λά-

βαρο της ισλαμοφοβίας και οργανώ-
νοντας νέες ρατσιστικές επιθέσεις.
Πυροβόλησαν μετανάστη στα Πατή-
σια που φορούσε παραδοσιακή εν-
δυμασία των μουσουλμάνων την
ημέρα της γιορτής για το τέλος του
Ραμαζανιού. Τάγμα εφόδου επιτέθη-

κε σε μετανάστες στα
Πετράλωνα με μαχαίρι
πεταλούδα και σιδηρο-
γροθιά, άλλο τάγμα μα-
χαίρωσε μετανάστη
στον Κόκκινο Μύλο. Και
δεν είναι οι μόνες. Εί-
χαν προηγηθεί ο εμ-
πρησμός σε τζαμί στα
Πατήσια, οι επιθέσεις
κατά αγωνιστών, μαθη-
τών και μεταναστών
στην Θεσσαλονίκη, στο
Ν. Ηράκλειο, την Νί-
καια, την Κρήτη.

Η κυβέρνηση της ΝΔ
ανοίγει το δρόμο στους
φασίστες. Στριμωγμένη
από την αγανάκτηση
και την οργή για την
ακρίβεια, τη δολοφονι-
κή διαχείριση της παν-
δημίας, την εμπλοκή
στον πόλεμο της Ου-
κρανίας στο πλευρό
του ΝΑΤΟ, για την κλι-
ματική κρίση και τη δια-
χείριση της που φέρνει
καταστροφές, εξαπο-
λύει τη χειρότερη ρα-
τσιστική επίθεση για να
αποπροσανατολίσει και

να διασπάσει. Με τις επαναπροωθή-
σεις και το κλείσιμο των συνόρων
που σημαίνουν απελάσεις και δολο-
φονίες προσφύγων και γυναικόπαι-
δων και ανάγκασαν ακόμα και το δι-
ευθυντή της FRONTΕX Λετζερί να
παραιτηθεί μετά τις αποκαλύψεις

για τη βρόμικη συνεργασία του με
το Λιμενικό. Με τις επιχειρήσεις
σκούπα της ΕΛΑΣ που γεμίζουν τις
Αμυγδαλέζες με μετανάστες εργά-
τες χωρίς  χαρτιά. Με τις ρατσιστι-
κές εκκενώσεις των στρατοπέδων
προσφύγων όπως στον Ελαιώνα, με
το κλείσιμο του προγράμματος
ΕΣΤΙΑ που αφήνει άστεγους χιλιά-
δες πρόσφυγες και τα παιδιά τους
έξω από τα σχολεία. 

Δεν θα αφήσουμε την κυβέρνηση
να κάνει πλάτες στους φασίστες, να
επιτρέπει στην Αστυνομία να τους κα-
λύπτει, για να συσπειρώσει την ακρο-
δεξιά ενόψει των εκλογών. Δεν θα
αφήσουμε τους φασίστες να αξιοποι-
ήσουν την εκλογική άνοδο της ομο-
γάλακτης τους Λεπέν στη Γαλλία, για
να βγουν ξανά από τις τρύπες τους. 

Να πλημμυρίσουμε ξανά το Εφε-
τείο στις 15 Ιούνη, την ημέρα που ξε-
κινάει η δίκη της ΧΑ! Καλούμε  τα
συνδικάτα να προχωρήσουν σε κάλε-
σμα για απεργιακή κινητοποίηση στις
15 Ιούνη και μαζική συμμετοχή στο
συλλαλητήριο. Καλούμε τους φοιτη-
τικούς συλλόγους, τους εκπαιδευτι-
κούς και τους μαθητές των σχολείων,
τους ανθρώπους των γραμμάτων και
των τεχνών, τις κοινότητες μετανα-
στών και τις επιτροπές προσφυγισ-
σών/ων, τις συλλογικότητες στις γει-
τονιές, τους ακτιβιστές του περιβάλ-
λοντος, τις κινήσεις των ΛΟΑΤΚΙ κατά
του σεξισμού και των διακρίσεων σε
βάρος των γυναικών, των Ρομά, των
αναπήρων να δώσουμε ενωμένες/οι
αυτή την μάχη”.
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Συνέντευξη τύπου παραχώρησαν στις 5/5
ο Σύλλογος Αφγανών “Η Ενότητα” μαζί

με την ΚΕΕΡΦΑ και την οικογένεια Φαγίρι για
το αίτημα της δημιουργίας μουσουλμανικού
νεκροταφείου στην Αθήνα. Η οικογένεια του
πεντάχρονου Χασιμπολάχ Φαγίρι, που σκο-
τώθηκε από φορτηγό στο στρατόπεδο της
Μαλακάσας στις 8/1/21, έχει αναγκαστεί να
τον θάψει στο χριστιανικό νεκροταφείο του
Σχιστού. Εκτός των άλλων, αυτό σημαίνει ότι
το παιδί θα εκταφεί, ενώ στη μουσουλμανική
θρησκεία οι νεκροί θάβονται για πάντα.

Στη συνέντευξη τύπου τον λόγο πήραν,
εκτός από τους γονείς του παιδιού και τον
συνήγορό τους, ο Ν. Φίλης, τομεάρχης Παι-
δείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γ. Ψυχογιός, τομεάρχης
Προσφυγικού του ΣΥΡΙΖΑ, η δημοσιογράφος
Ίνγκεμποργκ Μπέουχελ. Ο πρόεδρος της
Κοινότητας Αφγανών Μεταναστών και Προ-
σφύγων Ρεζάι Μοχτάρ τόνισε ότι η Κοινότη-
τα βρίσκεται στο πλευρό της οικογένειας Φα-
γίρι και σημείωσε πόσο μεγάλο οικονομικό
βάρος είναι για τις οικογένειες μουσουλμά-
νων να θάβουν τους νεκρούς τους είτε στην
Κομοτηνή, είτε στη χώρα καταγωγής τους.
“Και στην εποχή της πανδημίας χαθήκανε
ζωές και αυτοί οι άνθρωποι μεταφέρθηκαν

στη Βόρεια Ελλάδα χωρίς συνοδό”, τόνισε. 
Τη στήριξή του στην οικογένεια αλλά και

τη σημασία του αιτήματος τόνιζε και ο Τζα-
βέντ Ασλάμ, πρόεδρος της Πακιστανικής
Κοινότητας Ελλάδος “Η Ενότητα”. “Παλιότε-
ρα, δημοσιογράφοι από διεθνή μέσα ρωτού-
σαν για την ύπαρξη τεμένους και αισθανόμα-
σταν ότι κάτι λείπει και χρειάζεται στην Αθή-
να. Το θεωρούσα τιμή για την Ελλάδα να
μπορέσω κάποτε να πω 'ναι, υπάρχει. Υπάρ-
χουν δικαιώματα, υπάρχει ανθρωπιά'”.

Η Αρχιεπισκοπή Αθηνών έχει παραχωρήσει
20 στρέμματα εντός του νεκροταφείου Σχι-
στού για να δημιουργηθεί ο ειδικός τομέας
για μουσουλμάνους. Μια δικαστική διαμάχη
μεταξύ του Διαδημοτικού Νεκροταφείου Σχι-
στού και μιας κατασκευαστικής εταιρείας που
είχε αναλάβει την κατασευή κοιμητηρίου από
το 1994 (διαμάχη που δε σχετίζεται με το μου-
σουλμανικό νεκροταφείο) εμπόδισε το έργο
για χρόνια. Όπως όμως τόνισε στη συνέντευ-
ξη τύπου ο Πέτρος Κωνσταντίνου, δημοτικός
σύμβουλος Αθήνας και συντονιστής της

ΚΕΕΡΦΑ οι ρίζες της μη ύπαρξης μουσουλμα-
νικών θρησκευτικών χώρων είναι συστημικές.

Θεσμική ανισοτιμία
“Η θεσμική ανισοτιμία απέναντι στη μου-

σουλμανική θρησκεία ξεκινάει από το 1922.
Τότε χάραξαν γραμμές με βάση το θρήσκευ-
μα και την εθνικότητα. Άνθρωποι που γεννι-
ούνται και δουλεύουν στη Θράκη έχουν δι-
καιώματα μόνο εκεί. Δεν μπορείς να φτιάξεις
τέμενος έξω από την περιοχή. Ο νόμος που
διέπει τη λειτουργία των νεκροταφείων είναι
του 1968, μέσα στη χούντα. 

Το βασικό πρόβλημα είναι η ισλαμοφοβία
γεννημένο από όλη την περίοδο των μεγάλων
πολέμων του Μπους. Τρεις μέρες πριν έγινε
δολοφονική επίθεση στο κέντρο της Αθήνας
από έναν άνθρωπο που επιθέθηκε σε μου-
σουλμάνους ανήμερα στη γιορτή του Εΐντ.
Θυμίζει τον Παντελή Καζάκο, τον ρατσιστή
δολοφόνο “serial killer” που έδρασε το 1999. 

Σήμερα δεν υπάρχουν πια νομικά κωλύμ-
ματα: όπως με ενημέρωσε ο Δημοσθένης

Σταματάτος, έχει τελεσιδικήσει η απόφαση
του δικαστηρίου στη διαμάχη με την εταιρία.
Είναι έκπτωτη η εταιρία -που διεκδικούσε μά-
λιστα όχι μόνο να διαμορφώσει τον χώρο αλ-
λά και να διαχειρίζεται 8000 τάφους. Ιδιωτι-
κοποίηση δηλαδή ακόμα και του θανάτου. 

Είναι θέμα καθαρά πολιτικό. Δηλαδή αν θα
υπάρξει ο τομέας του μουσουλμανικού νε-
κροταφείου στο Σχιστό με την αυτονομία του
και τη δυνατότητα να φτιαχτούν οικογενει-
ακοί τάφοι που θα επιτρέψει να μην ξεθάβον-
ται οι νεκροί. Η ουσία βρίσκεται στο αν θα
υπάρξει χρηματοδότηση από το ΥΠ.ΕΣ, αν
θα πει το ναι το Υπ. Παιδείας, αν θα ασχολη-
θεί η Περιφέρεια και αν θα διορίσουν προσω-
πικό στα νεκροταφεία”. Τέλος, ο Π. Κωνσταν-
τίνου είπε ότι θα φέρει το θέμα στο δημοτικό
συμβούλιο Αθήνας, ενώ συνέδεσε τη μάχη
αυτή με τη μάχη ενάντια στον ρατσισμό αλλά
και στους φασίστες που έκαιγαν τζαμιά. Γι'
αυτό, κάλεσε επίσης στην έναρξη της δίκης
στο εφετείο της ΧΑ στις 15 Ιούνη.

Α.Φ.

Ισλαμοφοβία ακόμη και στον θάνατο
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Να πλημμυρίσει ξανά η Λ. Αλεξάνδρας
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Η ελεύθερη ενημέρωση 
απαιτεί δράση
Ανταποκρίσεις «εξωτερικού» από τα Lidl,

μπούλινγκ ενάντια στον παραγωγό του
ραδιοφωνικού ντοκιμαντέρ για το τάγμα Αζόφ,
«χαρτάκια» για να μην βγουν πλάνα από το κο-
ρονοτσιμπούσι στην Ικαρία ή πλάνα με τον Λι-
γνάδη δίπλα σε στελέχη της κυβέρνησης, κα-
ταιγισμός από non paper και από ανώνυμα
σχόλια από «κυβερνητικές πηγές» και από
κοντά ρεπορτάζ με «εστεμμένους», βασιλι-
κούς γάμους, βασιλικές κηδείες, πρώην βασι-
λικά κτήματα και βασιλικές επισκέψεις, καθώς
και διαζύγια σταρ του σινεμά, απαντήσεις στα
κόμματα της αντιπολίτευσης που συχνά δημο-
σιεύονται χωρίς να έχει προηγηθεί η είδηση
στην οποία «απαντάει» η κυβέρνηση.

Νοσηλευτές, ΛΑΡΚΟ, COSCO, επισιτισμός-
τουρισμός και λοιποί κλάδοι παρουσιάζονται
σπανίως έως καθόλου και από δίπλα εταιρίες
δημοσίων σχέσεων να τηλεφωνούν σε δημο-
σιογράφους για να τους δώσουν (με έμμεσες
πιέσεις) την εργοδοτική εκδοχή σε θέματα ερ-
γασιακών αντιπαραθέσεων, συνήθως λειψή σε
σχέση με την πραγματικότητα.

Και όταν δεν πιάνει το καρότο έρχεται ο
βούρδουλας με βιομηχανίες αγωγών – εκφο-
βισμών σε βάρος δημοσιογράφων, ακόμα και
όταν νομικά δεν στέκουν για να νοιώθουν πίε-
ση τα μεσαία στελέχη της ιεραρχίας και να
μην αναδεικνύουν «δύσκολα» θέματα στην κα-
θημερινή ατζέντα των ΜΜΕ.

Απόλυση
Προσθέτουμε και την εργοδοτική αντεργατι-

κή παρέμβαση, με πιο πρόσφατο περιστατικό
την απόλυση φωτορεπόρτερ που διεκδίκησε τα
αυτονόητα και έχουμε μία χαρακτηριστική απει-
κόνιση της πιάτσας των ΜΜΕ και λίγα λέμε.

Από δίπλα και οι «γκουρού» των ΜΜΕ που
έχουν επιβάλλει ατζέντες κουτσομπολιού, και
ειδικά στις ιστοσελίδες, ροή χωρίς κριτήρια με
ανακύκλωση όποιας σαβούρας βγει στον αέ-
ρα, με την ερευνητική δημοσιογραφία να είναι
είδος προς εξαφάνιση, αλλά να δείχνει και ση-
μαντικές αντοχές και αποδοχή από τον κόσμο.

Διαφημίσεις και Πετσολίστες, δείχνουν και
την πάγια κυβερνητική λογική να σπρώχνεται
το χρήμα για να καλοπιάνει τους εκδότες, κα-
νονικούς και μη, σαν τον Φουρθιώτη που
έστησε ιστοσελίδα σε μία νύχτα για να πάρει
το κονδύλι.

Αν αυτά γίνονται σε συχνά αθέατες περιο-
χές της λειτουργίας των ΜΜΕ, η βιτρίνα τους
κοντεύει να γίνει γραφείο Τύπου του ΝΑΤΟ
και επιχειρηματικών ομίλων, με αδιασταύρω-
τες «ειδήσεις» και fake news, αλλά και πλυντή-
ριο κάθε παρακλαδιού της ακροδεξιάς.

Αλήθεια πριν λίγες μέρες πόσα ΜΜΕ στη
χώρα ασχολήθηκαν με την αποφράδα επέτειο
της εισόδου των γερμανικών στρατευμάτων
κατοχής στην Αθήνα;

Γιατί οι ρατσιστικές επιθέσεις σε βάρος με-
ταναστών συνήθως προβάλλονται λιγότερο
από τον πόλεμο συμμοριών του υπόκοσμου
και ανθυποειδησάρια διαρρήξεων σε περίπτε-
ρα και ψιλικατζίδικα;

Πόσο χώρο και χρόνο βρίσκουν στη δημο-
σιότητα οι κινήσεις που αντιδρούν σε φαραω-
νικά σχέδια ενάντια στο περιβάλλον σε αντίθε-

ση με τους «επενδυτές»;
Δεν ήταν λοιπόν έκπληξη η πρόσφατη μελέ-

τη που δείχνει ότι η Ελλάδα σε θέματα ανε-
ξαρτησίας του Τύπου και πλουραλισμού, τσα-
λαβουτάει στα λασπόνερα.

Προφανώς είναι κεντρικό πολιτικό θέμα και
όχι ζήτημα «εσωτερικό» των ΜΜΕ που θα το
έλυναν επικλήσεις στη δεοντολογία, παρα-
πομπές σε πειθαρχικά και χαρτοπόλεμος ανα-
κοινώσεων.

Εκτός από τη δράση των εργαζομένων μέ-
σα στο χώρο των ΜΜΕ που παρά την υποχώ-
ρηση των τελευταίων χρόνων, με τις πλειοψη-
φίες σε ΕΣΗΕΑ (συγκυβέρνηση ΝΔ- ΣΥΡΙΖΑ)
και ΠΟΕΣΥ να αμολάνε αητό εδώ και χρόνια
παραμένει αναγκαία, καιρός είναι να ασχολη-
θεί στα σοβαρά και η κοινωνία.

Πόσο καιρό έχει να γίνει διαδήλωση φορέ-
ων έξω από ΜΜΕ για μονόπλευρη ενημέρωση
και για απαίτηση πλουραλιστικής κάλυψης;

Πόσο καιρό έχει να γίνει παράσταση δια-
μαρτυρίας που να απαιτεί πλουραλισμό; (από
τότε που η διεκδίκηση ήταν να μην παίρνει
προβολή η εγκληματική συμμορία της Χρυσής
Αυγής, είναι η σωστή απάντηση).

Συνεπώς αντί για καταγγελίες - διαπιστώ-
σεις, δράσεις για διεκδίκηση πλουραλιστικής
ενημέρωσης και μαζικές κινητοποιήσεις σε
όλους τους κλάδους που μαζί με τις διεκδική-
σεις τους να απαιτούν και προβολή, αλλιώς οι
κριτικές για το ρόλο της πλειοψηφίας των
ΜΜΕ, μένουν, ίσως και ηθελημένα, σε επίπεδο
καφενείου.

Νάσος Μπράτσος, 
απερχόμενο μέλος του Γενικού Συμβουλίου

(που η πλειοψηφία δεν συγκάλεσε ούτε με τηλε-
διάσκεψη εδώ και δυόμιση χρόνια) της Πανελλή-

νιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών

Υ.Γ. Εκείνο το εξώδικο του 2020 που έστειλε
στην ΕΡΤ ο δικηγόρος Κώστας Παπαδάκης
για το κόψιμο του Β' μέρους του ντοκυμαντέρ
Ικαριώτες πρόσφυγες στο Β' Παγκόσμιο Πό-
λεμο, θα απαντηθεί ποτέ ή υπάρχει φόρτος
εργασίας με τη Γιουροβίζιον;

Απάτη οι υποσχέσεις
για τους λογαριασμούς
Με νέο διάγγελμα επέλεξε ο Μητσοτάκης

να ανακοινώσει τα μέτρα για την αντι-
μετώπιση των ανατιμήσεων στο ηλεκτρικό
ρεύμα με τον μεγαλόσχημο τίτλο Εθνικό
Πρόγραμμα Στήριξης.

Τα μέτρα είναι σημάδι ότι η κυβέρνηση
της Νέας Δημοκρατίας φοβάται την οργή
του κόσμου απέναντι στην αποτυχημένη πο-
λιτική της κάτι που εκφράζεται ξανά και ξανά
την τελευταία περίοδο με αποκορύφωμα την
Πανεργατική Απεργία της 6ης Απριλίου. Τα
αιτήματα των συνδικάτων για σημαντικές αυ-
ξήσεις στους μισθούς ενάντια στον πληθωρι-
σμό που καλπάζει έβαλαν την πίεση στην
πλευρά της κυβέρνησης. Η Ελλάδα για τον
μήνα Απρίλιο με 10,2% από 8,9% τον Μάρτιο
βρίσκεται στην 6η θέση στην Ευρωζώνη
όπου ο πληθωρισμός κατέγραψε οριακή
άνοδο στο 7,5% από 7,4%. Η τελευταία φο-
ρά που ο πληθωρισμός είχε πιάσει διψήφιο
αριθμό ήταν το 1994 με 10,2%. Οι τιμές της
ενέργειας στην Ελλάδα σε ετήσια βάση απο-
γειώθηκαν κατά 38%. 

Στην πραγματικότητα αποδεικνύεται ότι εί-
ναι άνθρακες ο θησαυρός των μέτρων του
Μητσοτάκη. Σε ό,τι αφορά το «επίδομα» των
600 ευρώ δεν είναι οριζόντιο. Επιπλέον θα
έρθει καθυστερημένα αφού η ειδική πλατ-
φόρμα θα ανοίξει για υποβολή αιτήσεων τον
Ιούνιο. Δηλαδή κάποιος θα πρέπει να βρει τα
χρήματα να εξοφλήσει τους λογαριασμούς
και μετά να περιμένει την επιδότηση.

Αφορά μόνο σε πρώτες και κύριες κατοι-
κίες, εφόσον αυτές διασταυρώνονται από τις
δηλώσεις της ΑΑΔΕ. Δηλαδή αμμέσως απο-
κλείονται δευτερεύουσες κατοικίες και εξο-
χικές, παρόλο που έχουν χρεωθεί με τις υπέ-
ρογκες αυξήσεις των παρόχων τους τελευ-
ταίους μήνες.  

Από το ποσό των 600 ευρώ, θα αφαιρείται
το ποσό των εκπτώσεων και των επιδοτήσεων
που έχουν ήδη δοθεί. Δηλαδή, αν έχει πληρω-
θεί σε ρήτρα ποσό 1.000 ευρώ και έχει δοθεί,
το διάστημα Δεκεμβρίου 2021-Μαίου 2022,
επιδότηση 400 ευρώ, θα επιστραφεί το 60%
των 600 ευρώ, δηλαδή ποσό 360 ευρώ.

Φυσικά είναι μεγάλο ψέμα η εξαγγελία ότι
καταργείται η ρήτρα αναπροσαρμογής, η εν-
σάρκωση της κερδοσκοπίας στην αγορά της
ενέργειας που συνδέει την τιμή του ηλεκτρι-
κού ρεύματος με τo καζίνο του Χρηματιστη-
ρίου Ενέργειας. Η ρήτρα αναπροσαρμογής
δίνει το δικαίωμα στους παρόχους να αλλά-
ζουν το κόστος πώλησης της κιλοβατώρας
ανάλογα με το κόστος παραγωγής της ηλε-
κτρικής ενέργειας και τις διεθνείς τιμές, οι
οποίες και παρουσιάζουν έντονες διακυμάν-
σεις. Η ιδιωτικοποίηση και η “απελευθέρω-
ση” της αγοράς της ενέργειας κουβαλάνε
αυτές τις παράλογες μεταρρυθμίσεις. Η
απολιγνιτοποίηση με την επίφαση της “πρά-
σινης ανάπτυξης” κατέστησε την παραγωγή
ηλεκτρικού ρεύματος σε μέγιστο βαθμό
εξαρτώμενη από το φυσικό αέριο η τιμή του
οποίου έχει σημειώσει εκρηκτική άνοδο τους
τελευταίους μήνες. Μέσα σε συνθήκες κρί-
σης η κυβέρνηση αναγκάστηκε σε αναδίπλω-
ση ανακοινώνοντας παράταση ζωής σε ορι-

σμένες λιγνιτικές μονάδες θεωρώντας ότι ο
λιγνίτης είναι απαραίτητος για την ευστάθεια
ηλεκτρικού συστήματος της χώρας ενώ λί-
γους μήνες πριν είχε προχωρήσει στο κλείσι-
μο τους άρον άρον.

Η ρήτρα υποτίθεται ότι από τον Ιούλιο πα-
γώνει με το εξαγγελθέν πλαφόν σε όλα τα τι-
μολόγια (οικιακά, βιομηχανικά, εμπορικά
κλπ), αλλά και την αποσύνδεση της τιμής
της εσωτερικής αγοράς από την τιμή του
φυσικού αερίου. Έτσι οι πάροχοι έχουν όλην
την ευχέρεια να συνεχίσουν την κερδοσκο-
πία απρόσκοπτα μέχρι τότε. Τους τελευταί-
ους μήνες πέτυχαν κέρδη ρεκόρ που υπολο-
γίζονται σε 1,5 δις ευρώ και η κυβέρνηση δί-
νει αόριστες υποσχέσεις για φορολόγησή
τους με “ειδικό τέλος” 90%.

Η κερδοσκοπία αυτή εντωμεταξύ συνεχίζε-
ται με πόρους από τις κρατικές δαπάνες αφού
τα 3,2 δις ευρώ που ανέρχεται συνολικά το
κόστος των μέτρων θα καταλήξει στα ταμεία
των εταιρειών παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
Αντί για ανάκαμψη της οικονομίας ο Μητσοτά-
κης και το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνη-
σης οδηγούν σε εκτροχιασμό του δημόσιου
χρέους. Το 2009 παραμονές της εισόδου της
χώρας στα μνημόνια το δημόσιο χρέος ανερ-
χόταν περίπου σε 270 δισ. ευρώ και ως ποσο-
στό του ΑΕΠ ήταν 126,8% και σήμερα το δη-
μόσιο χρέος έχει εκτιναχθεί 337 δισ. ευρώ  και
σχεδόν 200% ως ποσοστό του ΑΕΠ!

Για να σταματήσει η λεηλασία των αποθε-
ματικών των φορολογούμενων μόνη λύση εί-
ναι η κρατικοποίηση της ΔΕΗ και όλων των
ιδιωτικών εταιρειών παραγωγής και παροχής
ενέργειας, η κατάργηση της ρήτρας ανα-
προσαρμογής, και η έξοδος από το Χρηματι-
στήριο Ενέργειας. Για να υπάρχει φτηνό
ρεύμα για όλους, για να απαγορευτούν οι
αποσυνδέσεις ρεύματος και να υπάρχει μέ-
ριμνα για τους φτωχούς. Το ρεύμα είναι κοι-
νωνικό αγαθό. Να μπούν οι ανάγκες των ερ-
γατών πάνω από τα κέρδη των εταιρειών
που θησαυαρίζουν με την αισχροκέρδεια.

Κώστας Πολύδωρος
μέλος ΔΣ Σωματείου Εργαζομένων 

Ιδιωτικών κλινικών Αθήνας



Νο 1521, 11 Μάη 2022
εργατικη αλληλεγγυη σελ.15

Με μια οργισμένη διαδήλωση
χιλιάδων, αλλά και κινητο-
ποιήσεις σε πολλές πόλεις,

απάντησε το κίνημα στην απόφαση
του δικαστηρίου να απαλλάξει τους
αστυνομικούς στη δίκη για τη δολο-
φονία του Ζακ Κωστόπουλου. Με τη
συμμετοχή δεκάδων οργανώσεων
του ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος, της Αρι-
στεράς και της αναρχίας οι δρόμοι
της Αθήνας πλημμύρισαν με κόσμο
το απόγευμα της 3ης Μάη που ολο-
κληρώθηκε η δίκη.

“Η δικαιοσύνη τους είναι ταξική –
Η Zackie Ζει, τσακίστε τους ναζί”
ήταν ένα από τα συνθήματα που
ακούστηκαν δυνατά, ενώ ξανά και
ξανά ο κόσμος βροντοφώναξε την
αλήθεια: “Στην Ομόνοια δεν έγινε
ληστεία, μπάτσοι και αφεντικά κάναν
δολοφονία”. Με μουσικές, τραγού-
δια και συνθήματα, το πολύχρωμο
πλήθος βάδισε από το Μοναστηράκι
μέχρι την Ομόνοια κι από εκεί στη
Γλάδστωνος, όπου και τίμησε για
μια ακόμη φορά τον Ζακ, δίνοντας
υπόσχεση να παλέψει μέχρι να τον
δικαιώσει.

Η διαδήλωση έδωσε τον τόνο για
τη συνέχεια σε έναν ολόκληρο κό-
σμο που θέλει να συνεχίσει αυτή τη
μάχη. Η συζήτηση για το τι κατάφε-
ρε το κίνημα και σε ποια σημεία απέ-
τυχε, μέσα από τη δίκη των δολοφό-
νων του Ζακ, έχει ανοίξει και πρόκει-
ται να συνεχιστεί όλο το επόμενο
διάστημα. Ένα διάστημα γεμάτο δι-
καστικές και όχι μόνο μάχες.

Η Πρωτοβουλία “Στη φυλακή οι
δολοφόνοι της Zackie Oh” σε ανα-
κοίνωσή της αμέσως μετά την από-
φαση τόνισε: “Αυτή η απόφαση
στέλνει το μήνυμα ότι οι αστυνομικοί
έδρασαν στο «πλαίσιο των καθηκόν-
των τους»... Ξέρουμε πολύ καλά
πως η Δικαιοσύνη μέσα στον καπιτα-
λισμό είναι ταξική. Υπάρχει για να
εξασφαλίζει τα κέρδη και την ευημε-
ρία των δικών της παιδιών. Να εξα-
σφαλίζει ότι οι συγκρούσεις μεταξύ
της εργατικής τάξης και των αφεντι-
κών θα λύνονται προς όφελος των
τελευταίων – αν χρειάζεται και με τη
βία”. Τονίζει ότι η μάχη πρέπει να
συνεχιστεί κρατώντας ζωντανά αυτά
που το κίνημα πέτυχε: η ποινή των
δυο “επιχειρηματιών” χωρίς ανα-
σταλτική ισχύ στην έφεση είναι,
όπως τονίζει η Πρωτοβουλία, “κάτι
καθόλου δεδομένο, που κερδήθηκε
μέσα από τους αγώνες, την πίεση,
τη θέση που πήραν χιλιάδες άνθρω-
ποι, εργατικά σωματεία, φοιτητικοί
σύλλογοι και συλλογικότητες”.

Αλλά και πέρα από την ίδια την
απόφαση, η Πρωτοβουλία τονίζει ότι
το κίνημα κατάφερε να σταματήσει
την προσπάθεια συγκάλυψης, να
αναποδογυρίσει το αφήγημα του
«επικίνδυνου, ληστή Ζακ», να ανα-

δείξει τη δράση ενός ολόκληρου κυ-
κλώματος στην Ομόνοια που ξυλο-
φορτώνει ατιμώρητα χρήστες και
αδύναμους στο κέντρο της Αθήνας
και να βάλει στο κέντρο της πολιτι-
κής συζήτησης ότι οι ζωές των ΛΟ-
ΑΤΚΙ+ ανθρώπων μετράνε το ίδιο με
όλες.

Στο άρθρο του “Υπόθεση Ζακ Κω-
στόπουλου: Ούτε απαισιοδοξία, ού-
τε ηττοπάθεια” ο δικηγόρος Κώστας
Παπαδάκης επιπλέον υπογραμμίζει
σημαντικές πτυχές της απόφασης
του δικαστηρίου. “Η ποινή των 10
ετών χωρίς αναστέλλουσα δύναμη
της έφεσης που επιβλήθηκε στους
δύο κατηγορούμενους που κρίθηκαν
ένοχοι θα μπορούσε να έχει επιβλη-
θεί ακόμα και στην περίπτωση που
καταδικάζονταν για ανθρωποκτονία
από πρόθεση”. 

“Δεν είναι ανάξιο επισήμανσης άλ-
λωστε ότι δύο από τα μέλη του δικα-
στηρίου μειοψήφησαν θεωρώντας
ότι έπρεπε να εφαρμοστεί η διάταξη
του ΠΚ 311 παρ. 2 [σ.σ: βαριά σκο-
πούμενη θανατηφόρα σωματική
βλάβη], που προβλέπει πλαίσιο ποι-

νής κάθειρξης 10 έως 15 χρόνια, αν-
τί της εφαρμοσθείσας ΠΚ 311 παρ.1
[σ.σ: θανατηφόρα σωματική βλάβη],
που προβλέπει πλαίσιο ποινής 5 έως
10 χρόνια”. Θυμίζει επίσης ότι η
αθώωση των αστυνομικών δεν ήταν
ομόφωνη, με την πρόεδρο να είναι
ανάμεσα στις μειοψηφούσες που
πρότειναν την ενοχή των αστυνομι-
κών για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Ο Κ. Παπαδάκης σημειώνει ότι η
απόφαση αυτή επιδέχεται αναίρε-
σης από τον Εισαγγελέα του Αρείου
Πάγου όταν καθαρογραφεί. Κι αυτό
μπορεί να αποτελέσει το επόμενο αί-
τημα για ένα κίνημα που θα συνεχί-
σει να συσπειρώνει κομμάτια της ερ-
γατικής τάξης και της νεολαίας γύ-
ρω από το αίτημα για τη δικαίωση
του Ζακ. Θυμίζει μάλιστα ότι ήταν οι

μάχες που έδινε ο κόσμος που
έχουν ήδη αναγκάσει δυο φορές τον
κρατικό μηχανισμό να κάνει πίσω με
αυτόν τον τρόπο, ανατρέποντας την
αποφυλάκιση του Κορκονέα και την
αποφυλάκιση του Πατέλη.

Να φτάσει παντού
Το εργατικό και φοιτητικό κίνημα

έχει δώσει μεγάλες μάχες τα τελευ-
ταία χρόνια και έχει αναδειχθεί σε
μια δύναμη που μπορεί να κερδίζει
απέναντι σε έναν εχθρικό κρατικό
μηχανισμό και μια κυβέρνηση που
κινείται όλο και πιο ακροδεξιά. Αμέ-
σως μετά την απόφαση στη δίκη για
τον Ζακ φοιτητικοί σύλλογοι ανάμε-
σα στους οποίους ο ΦΣ της ΣΔΟΚΕ,
της ΣΕΤ και της ΣΕΤΠ του ΠΑΔΑ, κα-
θώς και οργανώσεις όπως η Θετική

Φωνή έβγαλαν ανακοινώσεις με τις
οποίες απαιτούν την παρέμβαση του
Αρείου Πάγου. Οι σύλλογοι και οι
οργανώσεις που μαζικοποίησαν το
κάλεσμα της απογευματινής διαδή-
λωσης τη μέρα της απόφασης χρει-
άζεται να προχωρήσουν έτσι. Το αί-
τημα χρειάζεται να αγκαλιαστεί ξανά
από ακόμα περισσότερα εργατικά
σωματεία, συνδικάτα και ομοσπον-
δίες και να φτάσει παντού. Τα σωμα-
τεία και οι φοιτητικοί σύλλογοι που
έβγαλαν ψηφίσματα εν όψει της δι-
καστικής απόφασης για τον Ζακ, με
τα οποία απαιτούσαν την καταδίκη
των δολοφόνων, είναι μια ένδειξη
της δύναμης που μπορεί και σε αυτή
την περίπτωση να επιβάλει ότι θα
αποδοθεί δικαιοσύνη.

Η εμπειρία της δίκης της Χρυσής
Αυγής είναι μια τέτοια εμπειρία που
το κίνημα έχει σαν πρόσφατη παρα-
καταθήκη. Η πανεργατική στάση ερ-
γασίας το πρωί της 7 Οκτώβρη από
τη μία έδειξε τις τεράστιες διαστά-
σεις που έχει το αίτημα “οι ναζί στη
φυλακή” στην κοινωνία, κι από την
άλλη επέτρεψε σε χιλιάδες κόσμο να
αφήσουν τις δουλειές τους και να εί-
ναι μπροστά στο Εφετείο. Αυτή η
απεργία βγήκε σαν αποτέλεσμα της
καμπάνιας που έγινε όλα τα χρόνια
της δίκης. Το ότι όλο και περισσότε-
ρος κόσμος έπαιρνε θέση για την κα-
ταδίκη της ΧΑ αποτυπωνόταν, ανάμε-
σα σε άλλα, στα δεκάδες ψηφίσματα
που βγήκαν όλα αυτά τα χρόνια.

Το κίνημα πέτυχε να βάλει δυο μέ-
χρι πρότινος ατιμώρητους φονιάδες
στη φυλακή. Μπορεί να καταφέρει
να σπάσει και την αστυνομική ατιμω-
ρησία. Η οργή είναι διάχυτη και η
αθωωτική απόφαση δεν είναι αποδε-
κτή από τον κόσμο που παλεύει
ενάντια στη Νέα Δημοκρατία για τις
ζωές του. Αυτή την οργή χρειάζεται
να κάνουμε οργανωμένη δύναμη.

Αφροδίτη Φράγκου

Η Zackie Ζει!

“For ever and ever”
“Σήμερα έγινε ένα πρώτο βήμα για την απονομή

δικαιοσύνης για τη δολοφονία του Ζακ. Δεν θα
σας εκφράσω τι αισθάνομαι αλλά θα σας περιγράψω
τι σκέφτομαι.

Σκέφτομαι τον κοσμηματοπώλη, το Δημόπουλο.
Τον σκέφτομαι στο σπίτι του εγκλωβισμένο, όπως το
παιδί μου στο κατάστημα του, να προσπαθεί να εξη-
γήσει στα εγγόνια του γιατί ο παππούς δεν μπορεί να
πάει βόλτα μαζί τους.

Σκέφτομαι τον μεσίτη, το Χορταριά, να προσπαθεί
να εξηγήσει στους συγκρατούμενους του στη φυλα-
κή πως κλωτσούσε ανήλεα έναν άνθρωπο "για να
προστατέψει το πλήθος" που κατέγραφε τις εγκλημα-
τικές του πράξεις, για να τις πουλήσουν μετά και να
βγάλουν κανένα φράγκο.

Σκέφτομαι στους "αθώους" αστυνομικούς να προ-

σπαθούν να εξηγήσουν στις οικογένειες τους πως η
δουλειά τους είναι να συλλαμβάνουν παραβάτες του
νόμου, αλλά και να χτυπούν, να κλωτσούν και να σέρ-
νουν στο πεζοδρόμιο έναν τραυματισμένο άνθρωπο
και να τον αφήνουν να πεθαίνει μπροστά τους ρίχνον-
τας τις ευθύνες ο ένας στο άλλον.

Σκέφτομαι το Ζακ ψηλά στον ουρανό να σκορπάει
τόνους γκλίτερ παντού και αυτό να κολλάει και να
μην ξεπλένεται με τίποτα. Θα παραμείνει σε όσους
τον άγγιξαν, του μίλησαν, τον κοίταξαν, τον διάβα-
σαν, τον υπερασπίστηκαν και τον σκέφτονται for ever
and ever”.

Ελένη Κωστοπούλου,
κείμενό της που δημοσίευσε 

το Justice for Zak/Zackie στις 3/5

Μαζική υπόσχεση για συνέχιση του αγώνα

Κώστας Παπαδάκης

3 Μάη, οδός Αθηνάς. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης



ΚΥΨΕΛΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5 βιβλιοπωλείο Μετεωρί-
της, Φωκιώνος Νέγρη 68, 7.30μμ
Τα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών
Ομιλήτρια: Σταυρούλα Πανίδου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/5 βιβλιοπωλείο Μετεωρί-
της, Φωκιώνος Νέγρη 68, 7.30μμ
Οργανώνουμε το μονοήμερο «Ιμπεριαλι-
σμός, περίοδος κρίσεων και επαναστά-
σεων»
Ομιλητής: Γιάννης Μακαρώνας

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5 
καφέ Μύρτιλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ 7μμ
Τα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών
Ομιλήτρια: Τζέρυ Μιλούση
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/5 
καφέ Μύρτιλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ 7μμ
Οργανώνουμε το μονοήμερο «Ιμπεριαλι-
σμός, περίοδος κρίσεων και επαναστά-
σεων»
Ομιλητής: Βασίλης Μάραντος

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
• 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
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/5  
στην Αυλή των Πετραλώνων 6.30μμ
Για ένα μαζικό αντιπολεμικό κίνημα
Ομιλητής: Γιώργος Φαράντος

ΠΑΤΗΣΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5 
καφέ Isak, πάρκο Ιακωβάτων 7.30μμ
Τα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/5 
καφέ Isak, πάρκο Ιακωβάτων 7.30μμ
Οργανώνουμε το μονοήμερο «Ιμπεριαλι-
σμός, περίοδος κρίσεων και επαναστά-
σεων»
Ομιλήτρια: Άρια Σταροπούλου 

ΕΞΑΡΧΕΙΑ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5 καφέ Blue Bear 7.30μμ
Τα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/5 καφέ Blue Bear 7.30μμ
Οργανώνουμε το μονοήμερο «Ιμπεριαλι-
σμός, περίοδος κρίσεων και επαναστά-
σεων»
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγγόπουλος

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5  καφέ Ηλιόπετρα, 
Θησέως και Αγ.Πάντων (στη στοά) 7μμ
Μπολσεβίκοι και Ισλάμ
Ομιλήτρια: Εύη Μοσχοβίτσκαγια 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/5  καφέ Ηλιόπετρα, 
Θησέως και Αγ.Πάντων (στη στοά) 7μμ
Κορύφωση των κρίσεων, κίνημα επαναστα-
τικής αλλαγής
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ-ΚΟΛΩΝΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 12/5 
καφέ Σαόρσα, πλ. Αυδή, 8μμ
Για ένα μαζικό αντιπολεμικό κίνημα
Ομιλήτρια: Ινγκεμποργκ Μπεγελ

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ - ΚΟΥΚΑΚΙ 
• ΠΕΜΠΤΗ 12/5 
στου Βασίλη, πλ. Δουργουτίου 8μμ
100 χρόνια από τη Μικρασιατική Εκστρατεία
του 1922
Ομιλητής: Θωμάς Κατσαρός
• ΠΕΜΠΤΗ 19/5 
στου Βασίλη, πλ. Δουργουτίου 8μμ
Όλοι στα δικαστήρια – Οι φασίστες στη φυ-
λακή – Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες
Ομιλητής: Δημήτρης Κουτσομητόπουλος

ΘΗΣΕΙΟ
• ΠΕΜΠΤΗ 12/5 καφέ Περιβολάκι 7.30μμ
Οι ναζί στη φυλακή – καλοδεχούμενοι οι
πρόσφυγες – όλοι στις 15/6 στα δικαστήρια
Ομιλητής: Κώστας Αγωγιάτης

• ΠΕΜΠΤΗ 19/5 καφέ Περιβολάκι 7.30μμ
Ο πόλεμος «πρασινίζει» την κλιματική κατα-
στροφή
Ομιλητής: Κύρος Κεϊχόπουλος

ΓΚΥΖΗ
• ΠΕΜΠΤΗ 12/5 καφέ Κουτσό 7.30μμ
Τα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών
Ομιλητής: Κώστας Καταραχιάς
• ΠΕΜΠΤΗ 19/5 καφέ Κουτσό 7.30μμ
Οργανώνουμε το μονοήμερο «Ιμπεριαλι-
σμός, περίοδος κρίσεων και επαναστά-
σεων»
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη

ΓΑΛΑΤΣΙ
• ΠΕΜΠΤΗ 12/5 Περιμπανού 7.30μμ
Τα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας
• ΠΕΜΠΤΗ 19/5 Περιμπανού 7.30μμ
Οργανώνουμε το μονοήμερο «Ιμπεριαλι-
σμός, περίοδος κρίσεων και επαναστά-
σεων»
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5 
πλ. Φελέκη, Ελευθερούπολη 7μμ
Τα συμπεράσματα από τις γαλλικές εκλο-
γές
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/5 πλ. Φελέκη, Ελευθερού-
πολη 7μμ
Ο Μάης του ‘68
Ομιλήτρια: Σοφία Μπενζελούν

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5 δημαρχείο (ισόγειο) 8μμ
Τα συμπεράσματα από τις γαλλικές εκλο-
γές
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5 δημαρχείο (ισόγειο) 8μμ
Ο Μάης του ‘68
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΜΑΡΟΥΣΙ  
• ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5 πλ. Ηρώων 7.30μμ
Τα συμπεράσματα από τις γαλλικές εκλογές
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/5 πλ. Ηρώων 7.30μμ
Ο Μάης του ‘68
Ομιλήτρια: Άννα Αδαμίδη

ΧΑΛΑΝΔΡΙ – ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ – 
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5  
δημαρχείο Αγ.Παρασκευής 7μμ
Τα συμπεράσματα από τις γαλλικές εκλογές
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 17/5  
δημαρχείο Αγ.Παρασκευής 7μμ
Ο Μάης του ‘68
Ομιλήτρια: Μυρτώ Μαργέλη

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5 
Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Η επαναστατική εφημερίδα
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/5 
Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Λένιν: Κράτος και επανάσταση
Ομιλητής: Βαγγέλης Καραθάνος

ΒΥΡΩΝΑΣ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5 πλ. Χρ. Σμύρνης 7.30μμ
Η εργατική τάξη σήμερα
Ομιλήτρια: Μαρία Χαρχαρίδου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/5 πλ. Χρ. Σμύρνης 7.30μμ
Κορύφωση των κρίσεων, κίνημα επαναστα-
τικής αλλαγής
Ομιλήτρια: Kατερίνα Σεβαστάκη

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
• ΠΕΜΠΤΗ 12/5 καφέ Γιουκάλι 7.30μμ
Τα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

• ΠΕΜΠΤΗ 19/5 καφέ Γιουκάλι 7.30μμ
Κορύφωση των κρίσεων, κίνημα επαναστα-
τικής αλλαγής
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
• ΠΕΜΠΤΗ 12/5 
καφενείο Σαρδανάπαλος 7.30μμ
Μάης ’68 – Η επιστροφή της επανάστασης
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 12/5 καφέ Χόβολη 7μμ
Τα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 12/5 
καφέ πλατείας Σουρμένων 7.30μμ
Τα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών
Ομιλητής: Αλέκος Κοροβέσης

ΙΛΙΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 19/5 Sweet Home 7.30μμ
Κορύφωση των κρίσεων, κίνημα επαναστα-
τικής αλλαγής
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/5 δημαρχείο 7μμ
Για ένα μαζικό αντιπολεμικό κίνημα
Ομιλητής: Έλις Μουτσέλι

ΝΙΚΑΙΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/5 δημαρχείο 7μμ
Οι  επαναστάτες και τα συνδικάτα
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΙΛΙΟΝ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5  φούρνος Leo Kon, 
πλ. Αγ.Αναργύρων 7.30μμ
Μπολσεβίκοι και Ισλάμ
Ομιλητής: Γιάννης Κούβαρης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/5  φούρνος Leo Kon, 
πλ. Αγ.Αναργύρων 7.30μμ
Πάλη ενάντια στην τρανσφοβία
Ομιλήτρια: Ελπίδα Ζαραδούκα

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5 
στέκι αριστερής κίνησης 7.30μμ
Μπολσεβίκοι και Ισλάμ
Ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/5 
στέκι αριστερής κίνησης 7.30μμ
Οι αντιπολεμικές ρίζες της αριστεράς
Ομιλήτρια: Μαρία Καστελιώτη

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5 καφέ Ακρόλιθος 7.30μμ
Ο ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός μετά την
ακύρωση του Eastmed
Ομιλητής: Βαγγέλης Παπαδόγιαννης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/5 καφέ Ακρόλιθος 7.30μμ
Οι αντιπολεμικές ρίζες της αριστεράς
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΑΙΓΑΛΕΩ 
• ΠΕΜΠΤΗ 12/5 Μέρες Ραδιοφώνου 8μμ
Ο ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός μετά την
ακύρωση του Eastmed
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος
• ΠΕΜΠΤΗ 19/5 Μέρες Ραδιοφώνου 8μμ
Οι αντιπολεμικές ρίζες της αριστεράς
Ομιλήτρια: Μαρία Αμπελιώτη

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

ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 
• ΠΕΜΠΤΗ 12/5 ΚΑΠΗ παλιάς πόλης
7.30μμ
Πάλη ενάντια στην τρανσφοβία 
Ομιλήτρια: Άννα Μαράκη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
• ΠΕΜΠΤΗ 12/5 πάρκο 626 7.30μμ
Κορύφωση των κρίσεων, κίνημα επαναστα-
τικής αλλαγής
Ομιλήτρια: Αγγέλα Χαραλαμπάκη
• ΠΕΜΠΤΗ 19/5 πάρκο 626 7.30μμ
70 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στο
ΝΑΤΟ
Ομιλήτρια: Μαντώ Καλατζάκη

ΠΑΤΡΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 12/5 καφέ Νέον, 
Μαιζώνος και Τριών Ναυαρχων 6.30μμ
Μπολσεβίκοι και Ισλάμ
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας
• ΠΕΜΠΤΗ 19/5 καφέ Νέον, Μαιζώνος και
Τριών Ναυαρχων 6.30μμ
70 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στο
ΝΑΤΟ
Ομιλητής: Θάνος Παυλόπουλος

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 12/5 
Πυρσινέλλα 1, 4ος ορ. 7.30μμ
Ο Μάης του ‘68
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα
• ΠΕΜΠΤΗ 19/5 
Πυρσινέλλα 1, 4ος ορ. 7.30μμ
Οι αντιπολεμικές ρίζες της αριστεράς
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΒΟΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 12/5 Θόλος 8μμ
Κορύφωση των κρίσεων, κίνημα επαναστα-
τικής αλλαγής
Ομιλητής: Τάσος Τσιούνης

ΧΑΝΙΑ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/5 
ΚΑΠΗ παλιάς πόλης 7.30μμ
Οι αντιπολεμικές ρίζες της αριστεράς
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης

Θεσσαλονίκη
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5 καφέ Ποέτα 8μμ
Πάλη ενάντια στην τρανσφοβία
Ομιλήτρια: Μαρία Τσίρμπα
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/5 καφέ Ποέτα 8μμ
Κορύφωση των κρίσεων, κίνημα επαναστα-
τικής αλλαγής
Ομιλητής: Κώστας Σταματίου 

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 12/5 καφέ Cowboy 6μμ
Τα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου
• ΠΕΜΠΤΗ 19/5 καφέ Cowboy 6μμ
Κορύφωση των κρίσεων, κίνημα επαναστα-
τικής αλλαγής
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Κρήτη

ΤΟΥΜΠΑ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5 καφέ Κονάκι 7.30μμ
Τα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/5 καφέ Κονάκι 7.30μμ
Για ένα μαζικό αντιπολεμικό κίνημα
Ομιλητής: Νίκος Κοκκίνης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
• ΠΕΜΠΤΗ 12/5 καφέ Πέτρος 7.30μμ
Πάλη ενάντια στην τρανσφοβία
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου
• ΠΕΜΠΤΗ 19/5 καφέ Πέτρος 7.30μμ
Κορύφωση των κρίσεων, κίνημα επαναστα-
τικής αλλαγής
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΚΑΜΑΡΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 12/5 καφέ Baraka 9μμ
Τα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών
Ομιλήτρια: Ιωάννα Κατλαμούση
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/5 καφέ Baraka 9μμ
Κορύφωση των κρίσεων, κίνημα επαναστα-
τικής αλλαγής
Ομιλητής: Πέτρος Πομόνης
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TΕΤΑΡΤΗ 11/5
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Πλ.δημαρχείου

ΠΕΜΠΤΗ 12/5
ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου και Βεΐκου 6μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/5
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Πλ. Μερκούρη 6.30μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Πλ. Ελευθερίας 6.30μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 7μμ
Ν. ΣΜΥΡΝΗ  Πλατεία ΑΒ 7μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
Τζάντε Πετρουπόλεως 19.00
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Πεζόδρομος 19.00

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/5
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 18.00 Πλατεία Αυδή
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
Ματζαγριωτάκη και Θησέως 12μ
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή 12.30μμ
Κ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ Σκλαβενίτης 12μ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 
ΑΒ Πλατεία Εθν. Αντίστασης 11.30πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν  11.30πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Πλ. Βαρνάβα 12μ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 11.30πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Δημοτική Αγορά 12μ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
Μουσείο ΕΑΜ Πεζόδρομος 12μ
ΙΛΙΟΝ 
Βιολογική Λαϊκή Πάρκο Τρίτση 12μ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 12μ
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
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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Το φάντασμα του στασιμοπληθωρισμού,
μιας περιόδου σχεδόν μηδενικών ρυθ-
μών ανάπτυξης και ραγδαίων αυξήσεων

των τιμών, κρέμεται απειλητικά πάνω από την
παγκόσμια οικονομία. 

Στις ΗΠΑ, τη μεγαλύτερη οικονομία του
πλανήτη, ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο
8,5% τον Μάρτιο. Ήταν το χειρότερο αποτέλε-
σμα εδώ και 40 χρόνια. Στην Ευρωζώνη στο
7,4%. Στην Βρετανία στο 7,0%. 

Τα οικονομικά επιτελεία αναθεωρούν τους
τελευταίους μήνες συνεχώς τις προβλέψεις
τους για την οικονομική ανάπτυξη – προς το
χειρότερο. Η γερμανική οικονομία αναπτυσσό-
ταν πριν από ένα χρόνο με ρυθμούς που ξε-
περνούσαν το 4%. Τώρα έχουν πέσει στο μισό.
Η Γαλλία είχε μηδενική ανάπτυξη το πρώτο
τρίμηνο της φετινής χρονιάς. Συνολικά, ο ρυθ-
μός ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας
έχει πέσει σχεδόν μια ποσοστιαία μονάδα κά-
τω μέσα στο τελευταίο δωδεκάμηνο. Και όπως
όλα δείχνουν η πτώση συνεχίζεται. 

Η κρίση της δεκαετίας του 1970
“Μόλις ένα χρόνο πριν», γράφει η εφημερί-

δα Financial Times, «πολλοί οικονομολόγοι πε-
ρίμεναν ότι το 2022 θα ήταν μια περίοδος
ισχυρής οικονομικής ανάκαμψης. Οι επιχειρή-
σεις θα επέστρεφαν, με το τέλος του κορονοϊ-
ού, σε πλήρη λειτουργία. Οι καταναλωτές θα
ήταν ελεύθεροι να ξοδέψουν τις αποταμιεύ-
σεις τους σε όλες αυτές τις διακοπές και τις
δραστηριότητες που είχαν στερηθεί στη διάρ-
κεια της πανδημίας. Θα ήταν μια νέα «βρυχώ-
μενη δεκαετία», έλεγαν κάποιοι αναφερόμενοι
στη δεκαετία του καταναλωτισμού που διαδέ-
χτηκε την ισπανική γρίπη του 1918-21. Λίγους
μόνο μήνες μετά,  η πιο διαδεδομένη σύγκρι-
ση είναι πλέον με τη δεκαετία του 1970, όταν
το αραβικό πετρελαϊκό εμπάργκο συνέβαλε
στη δημιουργία μιας παρατεταμένης περιόδου
οικονομικής δυσκολίας. Ο πληθωρισμός εκτι-
νάχθηκε σε διψήφια νούμερα την ίδια ώρα που
οι οικονομίες βυθίζονταν στην στασιμότητα –
ένα οδυνηρό μείγμα υψηλών τιμών και χαμη-
λής ανάπτυξης που ονομάστηκε στασιμοπλη-
θωρισμός».

Η παγκόσμια οικονομία είχε γνωρίσει μια εκ-
πληκτική περίοδο σταθερής άνθησης και ευη-
μερίας τις πρώτες δεκαετίες μετά το τέλος
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. «Η μεγαλύτερη
οικονομική έκρηξη στην ιστορία», όπως έγρα-
φε ο Κρις Χάρμαν στο βιβλίο του «Εξηγώντας
την Κρίση»:

«Η μια χώρα μετά την άλλη βίωνε μια πρω-
τοφανή οικονομική άνθηση. Το αμερικανικό
ΑΕΠ μεγάλωνε και μεγάλωνε. Το 1970 είχε τρι-
πλασιαστεί σε σχέση με το 1940. Η γερμανική
βιομηχανική παραγωγή πενταπλασιάστηκε. Η
γαλλική τετραπλασιάστηκε… Η νέα περίοδος
ανάπτυξης δεν περιορίστηκε στις ήδη βιομη-
χανικές χώρες. Η Ιαπωνία θεωρείτο ακόμα τρι-
τοκοσμική χώρα τη δεκαετία του 1940… (Το
1970) είχε γίνει η δεύτερη μεγαλύτερη οικονο-
μία της Δύσης μετά τις ΗΠΑ. Η οικονομία της
Ρωσίας γνώρισε μια αντίστοιχη άνοδο. Στα μέ-
σα της δεκαετίας του 1970 η παραγωγή της
ήταν περίπου επτά φορές μεγαλύτερη από ότι
ήταν τη δεκαετία του 1940».

Η εντυπωσιακή αυτή άνθηση είχε δημιουρ-
γήσει την αυταπάτη ότι ο καπιταλισμός είχε,
επιτέλους, απαλλαγεί από τις κρίσεις του –
ένα φαινόμενο που ταλάνιζε συνεχώς της προ-
πολεμικές κοινωνίες. Οι οικονομολόγοι συνέ-
δεαν αυτό το «ξεπέρασμα» των κρίσεων με τις

θεωρίες του «κρατικού παρεμβατισμού» του
Τζον Μέιναρντ Κέινς.  Οι κυβερνήσεις και οι
κεντρικές τράπεζες, έλεγαν, έχουν τώρα πλέ-
ον και τις γνώσεις και τα κατάλληλα «εργα-
λεία» για να εξασφαλίζουν μια ισχυρή και μόνι-
μη οικονομική ανάπτυξη. Το κλίμα είχε επηρε-
άσει ακόμα και την (επίσημη) Αριστερά της
εποχής: οι αναλύσεις του Μαρξ για την τάση
που έχει ο καπιταλισμός να πέφτει ξανά και
ξανά σε κρίσεις είχαν πεταχτεί στο καλάθι των
αχρήστων. Το όραμα της Αριστεράς δεν ήταν
πια η ανατροπή του καπιταλισμού αλλά μια
«ισχυρή ανάπτυξη με κέντρο το κράτος». 

Η κρίση της δεκαετίας του 1970 έδωσε ένα
ξαφνικό τέλος σε αυτές τις αυταπάτες, συνεχί-
ζει ο Χάρμαν:

«Μια βραχύβια ύφεση το 1971-72 που χτύ-
πησε για πρώτη φορά μετά τον Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο ταυτόχρονα όλες τις μεγάλες οικονο-
μίες έδωσε μια ιδέα για το τι ερχόταν. Ακολου-
θήθηκε από μια πολύ ισχυρή, συντονισμένη,
ανάκαμψη το 1972-73. Και ύστερα ήρθε η χει-
ρότερη ύφεση που είχε δει η ανθρωπότητα τα
τελευταία 35 χρόνια. Η ανεργία και ο πληθωρι-
σμός εκτινάχθηκαν στα ουράνια…»

“Πετρελαϊκή”
Ακόμα και σήμερα η επίσημη οικονομική

ιστορία ονομάζει την κρίση αυτή “πετρελαϊκή”: 
«Τότε», γράφουν οι Financial Times, «ο πλη-

θωρισμός παρέμεινε σε διψήφια ποσοστά σχε-
δόν για μια δεκαετία, ύστερα από μια μεγάλη
έκρηξη στις τιμές του πετρελαίου όταν οι αρα-
βικές πετρελαιοπαραγωγές χώρες διέκοψαν
τις εξαγωγές προς πολλές δυτικές χώρες σαν
τιμωρία για την βοήθεια που παρείχαν στο Ισ-
ραήλ στη διάρκεια του (αραβοϊσραηλινού) πο-
λέμου του Γιομ Κιπούρ (ξέσπασε τον Οκτώ-
βριο του 1973)».   

Ο παραλληλισμός είναι άμεσος: τη δεκαετία
του 1970 έφταιγαν κύρια οι Άραβες για την
κρίση του στασιμοπληθωρισμού. Σήμερα ο κύ-
ριος φταίχτης είναι ο Πούτιν: 

«Η Ρωσία και η Ουκρανία παράγουν μεγά-
λες ποσότητες αερίου, πετρελαίου, σιταριού,
λιπασμάτων και άλλων υλικών πιέζοντας με
αυτόν τον τρόπο τις τιμές της ενέργειας και
τον τροφίμων προς τα πάνω… Η Ευρωζώνη εί-
ναι εξαιρετικά ευάλωτη στις διαταραχές των
ενεργειακών της προμηθειών καθώς το 40%
περίπου του φυσικού της αερίου προέρχεται
από τη Ρωσία… Πολλοί ειδικοί προειδοποιούν
ότι μια ευρωπαϊκή απαγόρευση εισαγωγών αε-
ρίου από τη Ρωσία θα μπορούσε να πυροδοτή-
σει μια από τις χειρότερες υφέσεις των τελευ-
ταίων δεκαετιών στη Γερμανία και την Ευρω-
ζώνη» (Financial Times).

Η κρίση της δεκαετίας του 1970, όμως, είχε
και έναν δεύτερο μεγάλο υπαίτιο: τις «παράλο-
γες απαιτήσεις» των εργατών που ζητούσαν
συνεχώς μισθολογικές αυξήσεις που θα αντι-
στάθμιζαν τις αυξήσεις των τιμών των κατανα-
λωτικών προϊόντων. Οι αυξήσεις των μισθών,
όμως, λένε οι αστοί οικονομολόγοι το μόνο
που κατάφερναν ήταν να αυξάνουν το κόστος
παραγωγής εξαναγκάζοντας με αυτόν τον
τρόπο τις επιχειρήσεις σε ένα νέο γύρο αυξή-
σεων των τιμών που ανατροφοδοτούσε με αυ-
τόν το τρόπο τον πληθωρισμό. 

Οι θεωρίες που υποστηρίζουν ότι οι αυξή-
σεις των μισθών των εργατών είναι υπεύθυνες
για τον πληθωρισμό είναι τόσο παλιές όσο και
ο ίδιος ο καπιταλισμός. Ο Μαρξ είχε κυριολε-
κτικά εξευτελίσει έναν «σοσιαλιστή» οικονομο-
λόγο της εποχής του, τον «πολίτη  Ουέστον»,
που υποστήριζε ότι οι εργάτες δεν έπρεπε να
διεκδικούν μεγαλύτερα μεροκάματα γιατί η
μόνη συνέπεια που θα είχαν αυτές οι διεκδική-

σεις τους θα ήταν να αυξάνουν το κόστος δια-
βίωσης. Αλλά οι θεωρίες αυτές εξακολουθούν
να είναι «της μόδας» στους επίσημους κύ-
κλους της διανόησης, των κεντρικών τραπεζών
και της διακυβέρνησης: 

«Μη με παρεξηγήσετε. Δεν λέω ότι κανένας
εργαζόμενος δεν πρέπει να πάρει αύξηση»,
έλεγε πρόσφατα ο Άντριου Μπέιλι, ο διοικητής
της Τράπεζας της Αγγλίας. «Αλλά πρέπει να
υπάρξει μια συγκράτηση στις διαπραγματεύ-
σεις των μισθών, αλλιώς θα δούμε τα πράγμα-
τα να ξεφεύγουν». 

Το ίδιο μοτίβο επαναλαμβάνουν όλες οι «σο-
βαρές» οικονομικές στήλες. Τα χαμηλά ποσο-
στά ανεργίας, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ και τη Βρε-
τανία, γράφουν, απειλούν να δημιουργήσουν
μια ανεξέλεγκτη σπείρα αυξήσεων μισθών και
πληθωρισμού. «Η αμερικανική αγορά εργα-
σίας βρίσκεται, με 5 εκατομμύρια περισσότε-
ρες κενές θέσεις από τους άνεργους εργάτες,
στο χειρότερο σημείο υπερθέρμανσης στην
μεταπολεμική ιστορία», γράφει η Financial 
Times.

Κρίση του καπιταλισμού
Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνέβαλε πραγ-

ματικά στις αυξήσεις των τιμών που βλέπουμε
σήμερα. Αλλά δεν τις προκάλεσε. Το κύμα της
ακρίβειας, οι ελλείψεις και οι «διαταραχές»
στην εφοδιαστική αλυσίδα υπήρχαν πριν ακό-
μα εισβάλει ο Πούτιν στην Ουκρανία. Όσο για
όλους αυτούς που «προειδοποιούν» για τον
κίνδυνο που κουβαλάνε οι αυξήσεις στους μι-
σθούς καλό θα ήταν να στρέψουν τα μάτια
τους πρώτα στην δική τους πλευρά, στις επι-
χειρήσεις και τα αφεντικά. Γιατί η κύρια αιτία
πίσω από τις αυξήσεις των τιμών είναι η αι-
σχροκέρδεια και η κερδοσκοπία των πολυεθνι-
κών επιχειρήσεων.

Η βρετανική εφημερίδα Guardian δημοσίευ-
σε πρόσφατα μια λίστα με τα ονόματα των 100
μεγάλων αμερικανικών επιχειρήσεων και των
ποσοστιαίων αυξήσεων της κερδοφορίας τους
του τελευταίου τριμήνου σε σχέση με τον μέ-
σο όρο των κερδών τους των τελευταίων δυο
χρόνων. Τα στοιχεία είναι κυριολεκτικά σοκα-
ριστικά:  Steel Dynamics (χάλυβας) 809%, Al-
bertsons (τρόφιμα) 671%, Amazon (λιανική
πώληση) 333%, Chevron (ενέργεια) 144%. Κα-
τά μέσο όρο τα κέρδη των 100 μεγάλων αμερι-
κανικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν, σε σχέση
με τα δυο προηγούμενα χρόνια, κατά σχεδόν
50% μέσα στο τελευταίο τρίμηνο. 

Πολλοί επιχειρηματίες είναι ξετσίπωτα ειλι-
κρινείς:  «Οι τιμολογήσεις (δηλαδή οι αυξήσεις
των τιμών) θα είναι ένας σημαντικός μοχλός
για εμάς αυτό το χρόνο. Αναμένουμε ότι θα εί-
ναι η βασική πηγή της ανάπτυξής μας» λέει ο
Μάικλ Μπουκ, το αφεντικό μιας από αυτές τις
100 επιχειρήσεις. 

Ο στασιμοπληθωρισμός της δεκαετίας του
1970 δεν οφειλόταν ούτε στους Άραβες ούτε
στους εργάτες. Ήταν ένα από τα αποτελέσμα-
τα της κρίσης του συστήματος, που σε πείσμα
των «νέων» θεωριών συνεχίζει, όπως έλεγε ο
Μαρξ, να καταδιώκει με μαθηματική ακρίβεια
τον καπιταλισμό. Και το ίδιο ισχύει για την ση-
μερινή κρίση. Αυτό που χρειάζεται δεν είναι η
«εξυγίανση» της αγοράς εργασίας με την αύ-
ξηση της ανεργίας, όπως υποστηρίζουν αυτά
τα καθάρματα που ονομάζονται «ειδικοί» αλλά
η «αποπαρασίτωση»  της οικονομίας από τα
τέρατα που ονομάζονται «αφεντικά». 

Σωτήρης Κοντογιάννης

Θεωρία εργατικη αλληλεγγυη σελ.17

ΣΤΑΣΙΜΟΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ

Είναι ο καπιταλισμός, 
ηλίθιοι…
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Tον σοσιαλισμό, μέσα από την ανεξάρτητη δράση
της εργατικής τάξης
Ο καπιταλισμός δεν παίρνει διορθώσεις. Πρέπει να ανατρα-
πεί με την εργατική δράση. Δεν υπάρχει κοινοβουλευτικός
δρόμος προς μια τέτοια αλλαγή. Το κοινοβούλιο, ο στρα-
τός, η αστυνομία, η δικαιοσύνη, όλο το αστικό κράτος λει-
τουργεί για να προστατεύσει τα συμφέροντα της άρχουσας
τάξης.
Οι εργάτες δημιουργούν όλο τον πλούτο μέσα στον καπιτα-
λισμό. Μια νέα κοινωνία απαλλαγμένη από την εκμετάλλευ-
ση, ο σοσιαλισμός, μπορεί να δημιουργηθεί μόνο όταν οι
εργάτες πάρουν συλλογικά στα χέρια τους τον έλεγχο
όλου του κοινωνικού πλούτου και προγραμματίσουν την πα-
ραγωγή και την διανομή σύμφωνα με τις ανθρώπινες ανάγ-
κες.

Tον διεθνισμό
Στην παγκόσμια οικονομία κυριαρχούν οι μεγάλες πολυε-
θνικές. Μόνο εάν παλέψουμε όλοι μαζί σε παγκόσμιο επίπε-
δο, μπορούμε να σταματήσουμε τους πλούσιους και δυνα-
τούς που κυριαρχούν πάνω στον πλανήτη.
Η πάλη για τον σοσιαλισμό μπορεί να πετύχει μόνο εάν εί-
ναι παγκόσμια. 
Αυτό δείχνει και η εμπειρία της Ρωσίας όπου ακόμα και μια
νικηφόρα αλλά απομονωμένη επανάσταση όπως ο Οκτώ-
βρης 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 καπιταλι-
σμό. Του ίδιου τύπου καθεστώτα δημιουργήθηκαν αργότε-
ρα στην Ανατολική Ευρώπη και την Κίνα.

Ενάντια στον ρατσισμό, 
τον ιμπεριαλισμό και την καταπίεση
Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε προσπάθεια που έχει
στόχο την διαίρεση της εργατικής τάξης. Είμαστε αντίθετοι
σε μια Ελλάδα – φρούριο, κομμάτι μιας Ε.Ε – φρούριο, που
καταδικάζει πρόσφυγες και μετανάστες να πεθαίνουν στα
σύνορά της και να αντιμετωπίζουν ρατσιστικές διακρίσεις
αν καταφέρουν να τα περάσουν. 
Υποστηρίζουμε το δικαίωμα όλων των ανθρώπων, ανεξάρ-
τητα από χρώμα, φυλή και φύλο καθώς και όλους τους κα-
ταπιεσμένους να οργανώνουν την αντίστασή τους. Υποστη-
ρίζουμε όλα τα αυθεντικά εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα. 
Παλεύουμε για την πραγματική κοινωνική, πολιτική και οικο-
νομική ισότητα των γυναικών και για το τέλος όλων των δια-
κρίσεων ενάντια στους ομοφυλόφιλους, γυναίκες και άν-
τρες.
Παλεύουμε ενάντια σε ένα σύστημα που καταστρέφει τον
πλανήτη μέσα από το κυνήγι του κέρδους και τους ανταγω-
νισμούς.

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

Πα λεύ ου με για

ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ 
ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ 
ΚΟΜ ΜΑ
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Γενική συνέλευση με θέμα τη διαγραφή καθηγητή προσκεί-
μενου στη ΔΑΚΕ για «την αντικαταστατική, αυταρχική, απει-

λητική, απρεπή, απαράδεκτη συμπεριφορά του απέναντι στην
ΕΛΜΕ και τις εργαζόμενες του Δικτύου Άλφα» πραγματοποίησε
στις 4/5 η Ε’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης. Παρά την προκλητική πα-
ρουσία του ίδιου και μελών της ΔΑΚΕ που, όπως αναφέρει η
ανακοίνωση της ΕΛΜΕ, στόχευαν να εμποδίσουν τη διαδικασία
της συνέλευσης, η απόφαση της διαγραφής του καθηγητή από
την ΕΛΜΕ υπερψηφίστηκε με συντριπτική πλειοψηφία.

Για τα γεγονότα μίλησε στην Εργατική Αλληλεγγύη κατά τη
διάρκεια της αντιπολεμικής συναυλίας της Κυριακής 8 Μάη ο
πρόεδρος της ΕΛΜΕ, Χρήστος Ζαγανίδης: «Οι εκπαιδευτικοί

τήρησαν τις βαθιές δημοκρατικές παραδόσεις που έχει ο κλά-
δος και ειδικά στη σημερινή συγκυρία, με την μεγάλη δυσαρέ-
σκεια για την εκπαιδευτική κυβερνητική πολιτική, έστειλαν το
μήνυμα ότι δεν ανέχονται οι υποστηρικτές της κυβέρνησης να
θέλουν να επιβάλουν με βία και τον αυταρχισμό την σύμπλευσή
τους με αυτή την πολιτική. Η μεγαλη πλειοψηφία της συνέλευ-
σης αντέδρασε στις συμπεριφορές παρακρατικής λογικής,
έμεινε σε όλη τη διάρκεια και, μέσα από τις εκλογικές διαδικα-
σίες, έστειλε το μήνυμα που έπρεπε στον εκπαιδευτικό κόσμο
ότι ο αυταρχισμός ως στοιχείο διακυβέρνησης και τα κυβερνη-
τικά φερέφωνα στην εκπαίδευση, δεν θα περάσουν.

Διαμορφώνονται έτσι όροι και προϋποθέσεις με αγωνιστικό
τρόπο να συνεχίσουμε να υπερασπίζουμε το δημόσιο σχολείο,
τα εργασιακά δικαιώματά μας και επίσης τη δημοκρατική δυνα-
τότητα να αποφασίζουμε μέσα από γενικές συνελεύσεις. Οι εκ-
παιδευτικοί της Θεσσαλονίκης και της Ε’ ΕΛΜΕ συγκεκριμένα,
είμαστε στην αντιπολεμική συναυλία σήμερα όπως σε όλες τις
αντιπολεμικές και αντιμπεριαλιστικές δραστηριότητες. Η συμμε-
τοχή είναι πολύ μεγάλη και το μήνυμα πολύ ισχυρό ενάντια στην
εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο, ενάντια στην εισβολή των Ρώ-
σων αλλά και ενάντια στους πρώτους διδάξαντες ΗΠΑ και ΕΕ,
ότι τα κέρδη τους και οι οικονομικοί ανταγωνισμοί δεν θα είναι
πάνω από όλα, ότι οι λαοί μπορούν να τους σταματήσουν».

Εκλογές σε ΕΛΜΕ και ΣΕΠΕ
Σε διαδικασία γενικών συνελεύσεων και εκλογών για την ανάδειξη αντιπρο-

σώπων στα συνέδρια της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ βρίσκονται οι ΕΛΜΕ και οι
Σύλλογοι Δασκάλων της χώρας. Εκπαιδευτικοί του δικτύου «Η Τάξη μας»,

που συμμετέχουν στις Παρεμβάσεις/Κινήσεις/Συσπειρώσεις, γράφουν εδώ για την
μάχη να ενισχυθούν οι αγωνιστικές δυνάμεις του κλάδου.

Στις 23/5 ο ΣΕΠΕ Χανίων οργανώνει εκλο-
γές για το ΔΣ του σωματείου και για

τους αντιπροσώπους στο συνέδριο της ΔΟΕ.
Είναι μια κρίσιμη εκλογική μάχη που έρχεται
μετά από τρία χρόνια χωρίς συνέδριο της
ΔΟΕ λόγω πανδημίας, και με το εκπαιδευτι-
κό κίνημα όλη αυτήν την περίοδο να έχει δώ-
σει μεγάλες μάχες για την υπεράσπιση της
δημόσιας εκπαίδευσης ενάντια στις εγκλη-
ματικές πολιτικές της κυβέρνησης και του
Υπουργείου Παιδείας.

Η παράταξη της Ενωτικής Αγωνιστικής Κί-
νησης (ΕΑΚ) έχει αποτελέσει την ενωτική δύ-
ναμη που με τον πιο αποφασιστικό τρόπο συ-
νέβαλλε για να σταθεί ο ΣΕΠΕ Χανίων στο
ύψος των περιστάσεων. Ήμασταν στην πρώ-
τη γραμμή των αγώνων ενάντια στην λιτότη-
τα και τη φτώχεια, για την υπεράσπιση της
δημόσιας Παιδείας και Υγείας, στις μάχες
ενάντια στους νεοναζί της Χρυσής Αυγής,
στις μάχες ενάντια στον σεξισμό, στους αγώ-
νες ενάντια στον πόλεμο και για την υπερά-
σπιση των προσφύγων. Από την πρώτη στιγ-
μή συγκρουστήκαμε με την εγκληματική δια-
χείριση της πανδημίας, καταγγέλλοντας το
«παιδαγωγικό» τερατούργημα της τηλεκπαί-
δευσης και διεκδικώντας ανοιχτά σχολεία με
αυστηρά μέτρα προστασίας.

Δώσαμε τη μάχη ενάντια στην αξιολόγηση,
με τη συμμετοχή του ΣΕΠΕ Χανίων να φτάνει
στο 100% στην απεργία - αποχή και 95%
στην μεγαλειώδη απεργία στις 11/10. Όμως,
και μετά το άδειασμα από την πλευρά της
ΔΟΕ επιμείναμε ότι ο δρόμος πρέπει να είναι
απεργιακός. Υπερασπιστήκαμε τους αγώνες,
υποστηρίζοντας ότι δεν πρέπει να αναστα-
λούν με πρόσχημα την πανδημία, και περι-
φρουρήσαμε το δικαίωμα των εκπαιδευτικών
να οργανώνονται σε επίπεδο βάσης και να
αποφασίζουν συλλογικά. 

Σε αυτές τις εκλογές στηρίζουμε την ΕΑΚ
δίνοντας την πιο ηχηρή απάντηση στην κυ-
βέρνηση της ΝΔ. Στέλνουμε το μήνυμα ότι οι
εκπαιδευτικοί δεν υποχωρούν απέναντι στις
προσπάθειες διάλυσης τόσο της δημόσιας

εκπαίδευσης, όπως αυτές εκφράζονται από
το Υπουργείο, όσο και των σωματείων, όπως
εκφράζεται στο ν. Χατζηδάκη. Ενισχύουμε το
ριζοσπαστικό ρεύμα του κλάδου που δεν
συμβιβάζεται, αλλά αναδεικνύει ότι ο μόνος
δρόμος είναι ο δρόμος των αγώνων και των
συλλογικών διαδικασιών της βάσης των εκ-
παιδευτικών. Στηρίζουμε το ψηφοδέλτιο της
ΕΑΚ και τα μέλη του δικτύου της «Τάξης
μας» και στεκόμαστε δίπλα σε όλους τους
εργαζόμενους για να χτίσουμε ένα κίνημα
εργατικό, εκπαιδευτικό, αντιπολεμικό, περι-
βαλλοντικό, αντιρατσιστικό. Για να ανατρέ-
ψουμε την κυβέρνηση της ΝΔ και το σύστη-
μα που σπέρνει φτώχεια, ρατσισμό και θάνα-
το.

Μαργαρίτα Παπαμηνά, ΣΕΠΕ Χανίων

• Στις 19/5 θα γίνει η εκλογοαπολογιστική
συνέλευση στον ΣΕΠΕ Χανίων.

• Στις 18/5 ο ΣΕΠΕ Χανίων καλεί στάση ερ-
γασίας ενάντια στις εξετάσεις PISA που ορ-
γανώνει πιλοτικά το Υπουργείο. Οι εξετάσεις
PISA είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την αυ-
τοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας και την
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, έχοντας ξε-
κάθαρο στόχο να κατηγοριοποιήσουν τα
σχολεία και να διαλύσουν τη δημόσια, δωρε-
άν και καθολική εκπαίδευση. Καλούμε τη
ΔΟΕ να καλέσει αντίστοιχες απεργιακές κι-
νητοποιήσεις την ημέρα διεξαγωγής των
εξετάσεων πανελλαδικά.

Την επόμενη εβδομάδα οι καθηγητές της Α’
ΕΛΜΕ Αθήνας ψηφίζουν για την ανάδειξη αν-

τιπροσώπων στο επικείμενο συνέδριο της ΟΛΜΕ.
Το σχήμα της Αγωνιστικής Παρέμβασης κατεβαί-
νει στις εκλογές με πρόταση αγώνων διαρκείας
προκειμένου να σταματήσει η εσωτερική αξιολό-
γηση των σχολικών μονάδων, να αποτραπούν οι
εξετάσεις Pisa, να μειωθεί το διδακτικό ωράριο,
να αυξηθεί ο μισθός μας και να κατοχυρωθούν τα
εργασιακά και συνδικαλιστικά μας δικαιώματα.

Απέναντι στις άλλες συνδικαλιστικές δυνά-
μεις, οι οποίες είτε σιγοντάρουν την κυβερνητι-
κή πολιτική, είτε αρθρώνουν ισχνή φωνή αντιπα-
ράθεσης, η Αγωνιστική Παρέμβαση βρίσκεται
στο πλευρό των συναδέλφων με ενημερώσεις,
εκδηλώσεις, παραστάσεις διαμαρτυρίας. Γι' αυ-
το ζητάμε την ψήφο τους, ώστε το νεο ΔΣ της
ΟΛΜΕ να ανταποκριθεί στο αίτημά μας για ανα-
τροπή της κυβερνητικής εκπαιδευτικής πολιτι-
κής αλλά και της ίδιας της κυβέρνησης.

Αθανασία Κατσούλη, Α’ ΕΛΜΕ Αθήνας

Στο τέλος Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί, ύστε-
ρα από τρία χρόνια, το 91ο συνέδριο της

ΔΟΕ. Πηγαίνοντας προς αυτό σε κάθε σύλλογο
θα γίνουν συνελεύσεις και εκλογές για την ανά-
δειξη των αντιπροσώπων τους. Έχει μεγάλη ση-
μασία η επαναστατική αριστερά να δυναμώσει τη
φωνή της μέσα στην Ομοσπονδία των δασκάλων.

Ο κλάδος των δασκάλων έχει δώσει μία σειρά
από μάχες ενάντια στην υπουργό Παιδείας, Νί-
κη Κεραμέως, και συνολικά απέναντι στην πολι-
τική της κυβέρνησης της ΝΔ. Συγκρουστήκαμε
με το νομοσχέδιο για την αξιολόγηση που στο-
χεύει στη δημιουργία σχολείων πολλών ταχυτή-
των και τελικά στη διάλυση της δημόσιας εκπαί-
δευσης. Από την αρχή, ο κλάδος έδειξε την αν-
τίθεσή του συμμετέχοντας με συντριπτικά πο-
σοστά στην απεργία-αποχή που κήρυξε η Ομο-
σπονδία. Επίσης, συντριπτικά συμμετείχαν οι
συνάδελφοι στην απεργία και τη διαδήλωση τον
Οκτώβρη, όταν η υπουργός έσυρε τα σωματεία
στα δικαστήρια για να βγάλει παράνομη και κα-
ταχρηστική την απεργία μας.

Εκτός από αυτή τη μάχη που συνεχίζεται μέ-
χρι και σήμερα, και τη μάχη ενάντια στις εξετά-
σεις Pisa που θέλει να επιβάλει στους μαθητές
του Δημοτικού, οι σύλλογοι δασκάλων έχουν
πάρει μέρος ενεργά σε μία σειρά κινητοποιήσε-
ων. Από τη συμπαράσταση στους υγειονομι-

κούς γιατρούς που συγκρούστηκαν με τον
Πλεύρη, μέχρι την πάλη ενάντια στο σεξισμό
και την καταπίεση των γυναικών με τη συμμετο-
χή στην απεργιακή 8 Μάρτη. Από τη σύγκρουση
με το αντεργατικό νομοσχέδιο Χατζηδάκη, μέ-
χρι τη μάχη ενάντια στον ρατσισμό, τον φασι-
σμό και τον πόλεμο με συμμετοχή στο συλλαλη-
τήριο της 19ης Μαρτίου.

Όλες αυτές οι μάχες χρειάζεται να έχουν συ-
νέχεια. Όλες και όλοι οι εκπαιδευτικοί που πρω-
τοστάτησαν σε αυτούς τους αγώνες χρειάζεται
να εκφραστούν στο συνέδριο της ΔΟΕ και στο
νέο της Διοικητικό Συμβούλιο. Για αυτό το λόγο
οι Παρεμβάσεις συμμετέχουν σε αυτές τις
εκλογές και καλούν όλους τους συναδέλφους
και τις συναδέλφισσες να στηρίξουν τα αγωνι-
στικά τους ψηφοδέλτια.

Μαριάννα Χρονοπούλου,
ΣΕΠΕ «Αριστοτέλης»

ΧΑΝΙΑ

Ε’ ΕΛΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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Αθανασία Κατσούλη

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Α’ ΕΛΜΕ ΑΘΗΝΑΣ



ΔΙΕΘΝΗ εργατικη αλληλεγγυη 

14 ΜΑΗ-HΠA
Μέρα Δράσης 

Στη μεγαλύτερη μάχη εδώ και δεκαετίες ρίχνεται
το γυναικείο κίνημα στις ΗΠΑ, με πρώτο σταθ-
μό τις μαζικές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα το

Σάββατο 14 Μάη. 

Οι εξελίξεις είναι σοκαριστικές. Πριν από μερικές
μέρες, ήρθε παράτυπα στη δημοσιότητα το προσχέ-
διο απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ
σχετικά με το δικαίωμα στην έκτρωση. Το προσχέδιο,
που υπογράφει ο υπερσυντηρητικός δικαστής Σάμι-
ουελ Αλίτο, καταργεί την απόφαση Ρόου εναντίον
Γουέιντ του 1973, η οποία αναγνώρισε το δικαίωμα
στην έκτρωση ως συνταγματικό δικαίωμα. Η απόφα-
ση του 1973 είναι η νομική άμυνα πίσω από την οποία
έχουν προστατευθεί τα δικαιώματα των γυναικών τα
τελευταία 50 χρόνια, κάθε φορά που μια Πολιτεία των
ΗΠΑ με συντηρητική πλειοψηφία στα νομοθετικά της
σώματα αποφάσιζε να απαγορεύσει ή να εμποδίσει
τις εκτρώσεις.

Αν το προσχέδιο μετατραπεί σε οριστική απόφαση,
αυτό θα σημάνει ότι 30-40 εκατομμύρια γυναίκες θα
χάσουν άμεσα το δικαίωμα στη διακοπή της κύησης,
ενώ θα ανοίξει ο δρόμος για πάνω από τις μισές Πολι-
τείες που έχουν στα σκαριά ή έχουν ήδη περασμέ-
νους και μπλοκαρισμένους νόμους για κάθε είδους
περιορισμούς.

Πισωγύρισμα
Το αμερικάνικο πολιτικό σύστημα γυρνάει τα δι-

καιώματα των γυναικών μισό αιώνα πίσω και ακόμη
παραπέρα. Κάποιες Πολιτείες λένε πως είναι έτοιμες
να ενεργοποιήσουν νόμους του 19ου αιώνα, οι οποίοι
είχαν παροπλιστεί από την απόφαση του 1973. Θέ-
λουν να μετατρέψουν την οποιαδήποτε συμμετοχή σε
διακοπή της κύησης σε έγκλημα. Τη δεκαετία του ‘80,
τη δεκαετία του Ρίγκαν, οι δεξιές οργανώσεις έκαναν
βομβιστικές επιθέσεις στις κλινικές που πραγματοποι-
ούσαν εκτρώσεις (110 εμπρηστικές βομβιστικές επι-
θέσεις ανάμεσα στο 1977 και το 1988), χτυπούσαν
γιατρούς (πάνω από 220 επιθέσεις την ίδια περίοδο)
και έβγαζαν με το ζόρι τις γυναίκες από τους θαλά-
μους. Αυτή τη βαρβαρότητα θέλουν τώρα να τη φέ-
ρουν πίσω, με τη σφραγίδα του νόμου, του κράτους
και του Ανώτατου Δικαστήριου.

Η Άνικα Σεθ, από το φοιτητικό κίνημα για το Δικαίω-
μα στην Έκτρωση, φοιτήτρια στο Γέιλ, καλεί στις δια-
δηλώσεις της 14ης Μάη, εξηγώντας: “Οι εκτρώσεις εί-
ναι ήδη φοβερά δυσπρόσιτες για πολύ κόσμο, και το
προσχέδιο του Δικαστηρίου που διέρρευσε θα χτυπή-
σει δυσανάλογα τους φτωχούς, όσους δεν έχουν τα
χρήματα για να ταξιδέψουν σε άλλη Πολιτεία όπου πι-
θανά οι εκτρώσεις θα είναι ακόμη νόμιμες. Θα χτυπή-
σουν δυσανάλογα τα τρανς άτομα που ήδη βιώνουν
σεξουαλική βία σε μεγαλύτερο βαθμό και ήδη πετι-
ούνται έξω από το σύστημα υγείας. Θα χτυπήσει τις
φυλακισμένες, τις γυναίκες που βρίσκονται σε κέντρα
κράτησης μεταναστών. Χρειάζεται να βάλουμε τα δυ-
νατά μας για όλες αυτές, για όλους μας.”

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν από την πρώτη στιγμή
που διέρρευσε το προσχέδιο και θα συνεχιστούν και
μετά τις 14 του Μάη. Δεν έχει υπάρξει μέρα και Πολι-
τεία την τελευταία βδομάδα όπου να μην οργανώθηκαν
διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις, ακόμη και οργανωμένες
αποχές από τα σχολεία με πρωτοβουλία μαθητριών. Το
ίδιο το Σάββατο, οργανώνονται διαδηλώσεις σε τουλά-
χιστον 200 σημεία σε όλες τις ΗΠΑ, ενώ καλούνται και
κινητοποιήσεις συμπαράστασης σε άλλες χώρες. Οι
πιο μεγάλες κινητοποιήσεις αναμένονται στο Σικάγο, το
Λος Άντζελες, τη Νέα Υόρκη και την Ουάσινγκτον.

Κάτω 
τα χέρια 
από το
δικαίωμα
στην
έκτρωση

Το γυναικείο κίνημα δεν βρέθηκε απρο-
ετοίμαστο μπροστά σε αυτές τις εξελί-

ξεις. Το φθινόπωρο, η μάχη είχε ξεκινήσει
με επίκεντρο την Πολιτεία του Τέξας,
όπου η κυβέρνηση απαγόρευσε τις εκτρώ-
σεις. Για να αποφευχθεί η αντισυνταγματι-
κότητα του Νόμου, αντί η απαγόρευση να
επιβάλλεται από το κράτος, επιβάλλεται
από “ιδιώτες”, δηλαδή ακροδεξιούς και
τις οργανώσεις τους που μάλιστα παίρ-
νουν και χρηματικό βραβείο για το χαφιε-
δισμό τους. Ξέσπασαν διαδηλώσεις αλλη-
λεγγύης στις γυναίκες του Τέξας σε όλες
τις Πολιτείες, που έφτασαν ως την Αθήνα
με πρωτοβουλία της “Κίνησης για μια
Απεργιακή 8 Μάρτη”. Το Τέξας δεν ήταν
απομονωμένο παράδειγμα. Μόνο μέσα
στο 2022, υπολογίζεται ότι έχουν περάσει
519 καινούργιοι περιορισμοί στην έκτρω-
ση σε 41 διαφορετικές Πολιτείες.

Η υπόθεση του Τέξας έφερε το κίνημα
στις ΗΠΑ αντιμέτωπο για πρώτη φορά με
την πραγματικότητα των αλλαγών στο
Ανώτατο Δικαστήριο. Οι δικαστές που εί-
χε διορίσει ο Τραμπ στη διάρκεια της θη-
τείας του έχουν αλλάξει την ισορροπία
μεταξύ των λεγόμενων “προοδευτικών”
και “συντηρητικών”. Οι ελπίδες ότι ο νό-
μος του Τέξας θα μπλοκαριζόταν από το
Δικαστήριο αποδείχθηκαν μάταιες. Το
ίδιο μάταιες αποδείχθηκαν και οι ελπίδες
ότι η εκλογή Μπάιντεν στην προεδρία θα
σήμαινε ψήφιση ενός ομοσπονδιακού νό-
μου, ο οποίος θα επισημοποιούσε την
ιστορική δικαστική απόφαση του 1973,
έστω και μετά από 50 χρόνια. Ο Μπάιντεν
ψάχνει συνεννοήσεις με τους Ρεπουμπλι-
κάνους για να περάσει τα μέτρα που ζη-
τάνε οι καπιταλιστές και αποφεύγει οτι-
δήποτε θεωρεί “διχαστικό”. Μάλιστα,
όπως καταγγέλλουν γυναικείες οργανώ-
σεις, κάνει ακριβώς το αντίθετο. Αποφεύ-
γει να χρησιμοποιήσει τη λέξη “έκτρωση”
και αρνείται να δώσει κεντρική πολιτική
σημασία στις εξελίξεις. 

“Αν δεν τολμάει ακόμη και να μιλήσει
για την έκτρωση, που στο κάτω κάτω το
να μιλήσει δεν χρειάζεται ούτε ψήφους
ούτε κονδύλια, αν αρνείται να μας προ-
σφέρει κάποιο σχέδιο δράσης, τότε απο-
κλείεται να μας προστατεύσει”, λέει η
Μπρέισι Σέρμαν, από την οργάνωση We
Testify, που εκπροσωπεί γυναίκες που

έχουν πραγματοποιήσει έκτρωση. “Θα
μπορούσε να κάνει ομιλίες. Θα μπορούσε
να χρησιμοποιήσει τις προεδρικές του
εξουσίες. Θα μπορούσε να κάνει ομο-
σπονδιακό διορισμό στους παρόχους
εκτρώσεων για να τους προστατεύσει
από τις διώξεις. Θα μπορούσε να κάνει
κάτι. Θα μπορούσε να προσπαθήσει. Αλ-
λά δεν λέει λέξη”. Ο Μπάιντεν εξάλλου
σαν νεαρός Γερουσιαστής είχε ψηφίσει
μαζί με το Ρίγκαν ενάντια στη δικαστική
απόφαση του 1973, αν και λέει πως από
τότε έχει αλλάξει άποψη.

Η αντεπίθεση της ακροδεξιάς πηγαίνει
πολύ πιο μακριά από την επίθεση στο δι-
καίωμα της έκτρωσης. Το προσχέδιο της
απόφασης θέλει να ξηλώσει όχι απλά την
απόφαση του ‘73 αλλά και ό,τι αυτή ση-
ματοδοτεί. Στην ουσία λέει πως η απόφα-
ση δεν ήταν αποτέλεσμα νομικής επεξερ-
γασίας αλλά πίεσης του κινήματος και
πως το δικαίωμα στην “ιδιωτική ζωή” πά-
νω στο οποίο βασίζεται η απόφαση του
‘73 δεν είναι συνταγματικό δικαίωμα και η
έκτρωση δεν περιλαμβάνεται στους “κοι-
νά αποδεκτούς ηθικούς κανόνες”. 

Κίνημα
Η απόφαση του ‘73 ήταν όντως αποτέ-

λεσμα των αγώνων της δεκαετίας του ‘60
και του ‘70. Το φοιτητικό, το αντιπολεμι-
κό, το εργατικό κίνημα και το κίνημα των
μαύρων μαζί με το γυναικείο κίνημα
ανάγκασαν τους δικαστές να νομιμοποι-
ήσουν τις εκτρώσεις. Όπως αντίστοιχα, η
αντεπίθεση του Ρίγκαν τη δεκαετία του
‘80 δεν ήταν μόνο επίθεση στις γυναίκες
αλλά κομμάτι της νεοφιλελεύθερης επί-
θεσης, της προσπάθειας της άρχουσας
τάξης να φορτώσει στην εργατική τάξη,
τους φτωχούς και τις γυναίκες το κόστος
της κρίσης των καπιταλιστών. 

Αυτό που λένε νομικοί τώρα είναι πως
αν επισημοποιηθεί η απόφαση, ανοίγει ο
δρόμος για να παρθούν πίσω και άλλα δι-
καιώματα, με πρώτα τα δικαιώματα των
ομοφυλόφιλων και των τρανς ατόμων, με
πιο συμβολικό το δικαίωμα στο γάμο,
μιας και ούτε αυτά εμπίπτουν στους “κοι-
νά αποδεκτούς ηθικούς κανόνες”. Οι δε-
ξιές κυβερνήσεις στις Πολιτείες πανηγυ-
ρίζουν ήδη και λένε πως με το που βγει η
απόφαση θα προχωρήσουν ακόμη παρα-

πέρα, απαγορεύοντας τα χάπια διακοπής
της κύησης (με τα οποία υπολογίζεται ότι
διακόπτεται μία στις δύο εγκυμοσύνες), ή
θα ποινικοποιήσουν ακόμη και τα ταξίδια
σε άλλη Πολιτεία για να πραγματοποιηθεί
η έκτρωση. Γιατροί προειδοποιούν ότι αν
απαγορευτούν οι ιατρικές πράξεις και κά-
ποια ιατρικά σκευάσματα, κινδυνεύουν
να πεθαίνουν γυναίκες όχι μόνο από πα-
ράτυπες εκτρώσεις, αλλά ακόμη και από
ακούσιες αποβολές, μιας και το νοσηλευ-
τικό προσωπικό δεν θα έχει το δικαίωμα
να κάνει ούτε τον απαραίτητο καθαρισμό. 

Ο Μπάιντεν δεν θα είχε έρθει στην
εξουσία χωρίς την αντίσταση στον Τραμπ
που ξεκίνησε το Γενάρη του 2017, μια μέ-
ρα μόλις μετά την ορκωμοσία του Τραμπ
από την Πορεία των Γυναικών που συγ-
κέντρωσε εκατομμύρια διαδηλώτριες
από άκρη σε άκρη των ΗΠΑ. Δεν θα είχε
έρθει στην εξουσία χωρίς το κίνημα
“Black Lives Matter”. Αλλά τώρα η ηγεσία
των Δημοκρατικών λέει πως οι κινητοποι-
ήσεις είναι “διχαστικές” και “υπερβολι-
κές”. Έχουν το θράσος να πλασάρουν
αυτή τη στάση ως “στρατηγική”, λέγον-
τας πως οι Ρεπουμπλικάνοι θα πληρώ-
σουν το γεγονός πως το κόμμα τους έχει
καταληφθεί από την ακροδεξιά και τους
φασίστες στις ενδιάμεσες εκλογές που
έρχονται στις 8 Νοέμβρη. Το 80% του
πληθυσμού στις ΗΠΑ, με τον ένα ή τον
άλλο τρόπο, δηλώνει ενάντιο στην συνο-
λική απαγόρευση των εκτρώσεων. Ακόμη
και στις πιο συντηρητικές Πολιτείες, είναι
μειοψηφία όσοι δηλώνουν ότι θέλουν να
καταργηθεί η απόφαση του ‘73. Οι Δημο-
κρατικοί, αντί να στηρίξουν αυτή την
πλειοψηφία, θέλουν να τη μετατρέψουν
σε ψήφους. Στο μεταξύ εκατομμύρια γυ-
ναίκες θα πληρώνουν το κόστος, ακόμη
και με τη ζωή τους.

Δεν είναι τυχαίο ότι στις συγκεντρώσεις
των τελευταίων ημερών είναι τόσο έκδη-
λη η οργή απέναντι σε όλους, όχι απλά
στους νοσταλγούς του Τραμπ. Αυτή η ορ-
γή θα βγει στους δρόμους το Σάββατο 14
Μάη, και πρέπει να συναντήσει την αλλη-
λεγγύη όλων μας. Χρειαζόμαστε ένα μαζι-
κό μαχητικό κίνημα που θα στείλει στον
αγύριστο την ακροδεξιά, και τους πολιτι-
κούς και δικαστικούς προστάτες της.

Νίκος Λούντος

3 Μάη, Νέα Υόρκη. Φωτό: AP
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