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Μητσοτάκης-Μπάιντεν 
κλιμακώνουν
την πολεμική εκστρατεία

Συμπαράσταση
στους εργάτες
της COSCO

σελ.4, 5

Πολεμάμε 
τον πόλεμο

σελ.4, 5

Η Άποψή μας
σελ.3

20/1/22, Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης



Ησυμμετοχή μας στις φοιτητικές εκλογές θέλουμε καταρχάς να
δώσει αντιπολεμικό στίγμα. Είναι ενδεικτικό ότι πολύς κόσμος
που αποφάσισε να στηρίξει συμμετέχοντας στα ψηφοδέλτια

της ΕΑΑΚ, το έκανε πάνω στη συζήτηση για τον πόλεμο και το αντιπο-
λεμικό κίνημα. Δηλαδή να σταματήσει ο πόλεμος, καμία ελληνική συμ-
μετοχή, ούτε με τον Πούτιν - ούτε με το ΝΑΤΟ και σύνδεση όλων αυ-
τών με τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι σχολές μας. «Σχολές – όχι
βόμβες» είναι το σύνθημα που το συμπυκνώνει. Είμαι σε μια σχολή,
στο ΠΑΔΑ, που ξεκινάνε συγχωνεύσεις τμημάτων με τον νέο Νόμο
Πλαίσιο που πάει να κατεβάσει η Κεραμέως. Για νέα συρρίκνωση της
δημόσιας και δωρεάν Παιδείας δηλαδή, που έρχεται να προστεθεί
στις περικοπές της χρηματοδότησης, την ίδια στιγμή όμως που οι πο-
λεμικές δαπάνες αυξάνονται. 

Απέναντι σε αυτή την πολιτική συσπειρώνουμε τον κόσμο που θέλει
να δώσει τη μάχη, συζητώντας το πώς χρειάζεται να παλέψουμε στη
συνέχεια. Η ΕΑΑΚ, η αντικαπιταλιστική αριστερά μέσα στις σχολές, εί-
μαστε η φωνή που στηρίζει το να γίνουν γενικές συνελεύσεις και να
συνεχίσουμε με καταλήψεις. Αυτός είναι ο τρόπος για να σταματή-
σουμε την κυβέρνηση. 

Οι φοιτητικές εκλογές της 18 Μάη είναι οι πρώτες επί κυβέρνησης
Μητσοτάκη, οι πρώτες μετά από τρία χρόνια. Τρία χρόνια όμως που
οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έδωσαν μεγάλους αγώνες. Εμείς στη
ΣΔΟΚΕ του ΠΑΔΑ για παράδειγμα, με κινητήριο δύναμη το σχήμα
μας, βρεθήκαμε στην πρώτη γραμμή όλων των μαχών. Στην αντιφασι-
στική μάχη δίνοντας το παρών σε όλες τις κινητοποιήσεις έξω από τα
δικαστήρια φτάνοντας μέχρι την καταδίκη των νεοναζί. Κι οργανώνου-
με από τώρα τη συνέχεια για τις 15 Ιούνη που θα βρεθούμε ξανά στο
δρόμο την ημέρα έναρξης της δίκης σε Β’ Βαθμό. Στη μάχη για κατα-
δίκη των δολοφόνων του Ζακ έχοντας πάρει ήδη απόφαση για συνέ-
χεια του αγώνα μετά την απόφαση του δικαστηρίου. Στη μάχη ενάντια
στο σεξισμό και την καταπίεση των γυναικών. Είμαστε πολύ υπερήφα-
νες/οι που βρισκόμαστε πάντα στις 8 Μάρτη στο πλευρό των απερ-
γών εργατριών/ών, όπως και κάθε μέρα. Η νεολαία των σχολών έπαι-
ξε μεγάλο ρόλο με τις κινητοποιήσεις της φέρνοντας το κίνημα 
#metoo και στην Ελλάδα. 

Και προφανώς στη μάχη ενάντια στις επιθέσεις της Κεραμέως. Από
την αρχή της διακυβέρνησης Μητσοτάκη για την υπεράσπιση του
ασύλου, στη συνέχεια για ανοιχτές σχολές με μέτρα προστασίας,
προσλήψεις και χρηματοδότηση, για να μη μπουν οι μπάτσοι στις
σχολές. Τώρα απειλούσε ότι θα έφερνε την πανεπιστημιακή αστυνο-

μία παραμονή των φοιτητικών εκλογών, διαμορφώνοντας το έδαφος
με καθημερινή παρουσία κι επιθέσεις των ΜΑΤ στους φοιτητές/ριες
στο ΑΠΘ. Ούτε αυτό περνάει για μια ακόμα φορά και η αντικαπιταλι-
στική αριστερά και τα ΕΑΑΚ παίζουν σημαντικό ρόλο. 

Θέλουμε στις φοιτητικές εκλογές να δυναμώσει η επαναστατική
αριστερά που στηρίζει κι οργανώνει την κλιμάκωση των αγώνων με
καταλήψεις. Και να πέσει η ΔΑΠ. Η κυβέρνηση το φοβάται αυτό και γι’
αυτό προσπαθεί να προβοκάρει τη διαδικασία των φοιτητικών εκλο-
γών. Οφείλουμε να επιβεβαιώσουμε τους φόβους της. Αλλά δεν θα γί-
νει από μόνο του. Μέχρι τελευταία στιγμή κάνουμε την προσπάθεια
για να κερδίσουμε τον κόσμο ότι χρειάζεται η συμμετοχή του και σε
αυτή τη μάχη. Και δεν μένουμε στο “ψήφισέ μας” αλλά “έλα να παλέ-
ψουμε μαζί”. Γι’ αυτό και οι σύντροφοι/ισσες του ΣΕΚ στις Σχολές κα-
λούμε την ίδια στιγμή όλο τον κόσμο του φοιτητικού κινήματος και σε
συμμετοχή στο μονοήμερο συζητήσεων που οργανώνουμε στις 22
Μάη ενάντια στον πόλεμο. 

Εύα Ντόκου, 
φοιτήτρια ΣΔΟΚΕ ΠΑΔΑ, ΚΡΑΧ ΕΑΑΚ
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Έξω οι μπάτσοι
απ’ τις Σχολές

Σε νέα αναβολή οδηγήθηκε η είσοδος της
πανεπιστημιακής αστυνομίας (ΟΠΠΙ) στις

σχολές, με τον υπουργό Προ. Πο Θεοδωρικάκο
να δηλώνει ότι οι πρώτες περιπολίες θα αρχί-
σουν στις αρχές Ιούνη. Τις προηγούμενες
εβδομάδες μέσα από διαρροές και δημοσιεύ-
ματα σε ΜΜΕ, άφηνε να κυκλοφορεί ότι η ημε-
ρομηνία για κάτι τέτοιο θα ήταν η 17η Μάη. Την
παραμονή δηλαδή των φοιτητικών εκλογών. 

Ταυτόχρονα εδώ και μερικές εβδομάδες εί-
χε τοποθετήσει διμοιρίες ΜΑΤ μέσα στο Αρι-
στοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με
πρόσχημα την «περιφρούρηση» εργασιών κα-
τασκευής βιβλιοθήκης εκεί που βρισκόταν το
Στέκι στο Βιολογικό, μια κατάληψη που για 34
χρόνια λειτούργησε ως χώρος πολιτικής και
πολιτιστικής δημιουργίας. Στην πραγματικό-
τητα όμως η «περιφρούρηση των εργασιών»
σήμαινε σχεδόν καθημερινές επιθέσεις από
τα ΜΑΤ εναντίον φοιτητών που προκάλεσαν
μάλιστα σοβαρούς τραυματισμούς, δίνοντας
έτσι μια ξεκάθαρη γεύση για το τι σημαίνει
μπάτσοι στις σχολές.

Συνελεύσεις
Οι εικόνες από τις επιθέσεις των ΜΑΤ σήμα-

ναν ξεσηκωμό τόσο στην ίδια τη Θεσσαλονί-
κη, όσο και σε όλη τη χώρα. Σε μια σειρά σχο-
λές έγιναν γενικές συνελεύσεις παίρνοντας
αγωνιστικές αποφάσεις, σωματεία εργαζομέ-
νων καταδίκασαν την παρουσία και τις επιθέ-
σεις της αστυνομίας και σε πολλές πόλεις την
περασμένη εβδομάδα έγιναν φοιτητικές δια-
δηλώσεις.  

Σε ανακοίνωση - κάλεσμα στις διαδηλώ-
σεις, το ΣΕΚ στις Σχολές, σημείωνε μεταξύ
άλλων: «Λίγες μέρες πριν τις φοιτητικές εκλο-
γές στις 18 Μάη, η κυβέρνηση προσπαθεί με
προκλητικές και βίαιες επιθέσεις στο ΑΠΘ και
με διαρροές περί εισόδου των ΟΠΠΙ στις
σχολές στις 17/5, να εκφοβίσει το φοιτητικό
κίνημα. Θεοδωρικάκος και Κεραμέως εντεί-
νουν την πόλωση ελπίζοντας συγχρόνως να
φρενάρουν τον αναμενόμενο κατήφορο της
ΔΑΠ. Δεν θα τους αφήσουμε. Το φοιτητικό κί-
νημα κατάφερε με μαζικές κινητοποιήσεις μέ-
σα στην πανδημία να σταματήσει τα σχέδια
Κεραμέως - Μητσοτάκη για αστυνομοκρατού-
μενες σχολές. Διαδηλώνουμε ενάντια στα
σχέδια μιας κυβέρνησης που μέρα με τη μέ-
ρα μας βυθίζει όλο και πιο βαθιά στα πολεμο-
κάπηλα σχέδιά της στην Ουκρανία και που
ξοδεύει δισεκατομμύρια για να πνίγει πρό-
σφυγες στο Αιγαίο την ίδια στιγμή που αφή-
νει τα πανεπιστήμια χωρίς προσωπικό και
χρηματοδότηση». 

Οι κινητοποιήσεις ανάγκασαν τελικά σε μία
ακόμα αναβολή της εφαρμογής του νόμου
Κεραμέως - Χρυσοχοΐδη. Όχι «για του χρό-
νου» όπως ήταν οι προηγούμενες, αλλά για
τις αρχές του επόμενου μήνα, δίνοντας ωστό-
σο το περιθώριο για να οργανωθεί το φοιτητι-
κό κίνημα που θα ματαιώσει οριστικά τα σχέ-
δια του Θεοδωρικάκου. Το μαύρισμα της ΔΑΠ
και το δυνάμωμα των σχημάτων της ΕΑΑΚ την
Τετάρτη είναι ένα πρώτο βήμα. Η συνέχεια με
γενικές συνελεύσεις, καταλήψεις και διαδη-
λώσεις χρειάζεται να είναι το επόμενο.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Μαύρο στη ΔΑΠ, δυνατή
επαναστατική Αριστερά

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
Χημικό: ΑΣΥΧ

Θεσσαλονίκη
Μουσικών Σπουδών: Παραφωνία

Βόλος
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών: ΡΕΥΜΑ
Αρχιτεκτονική: ΑΙΧΜΗ
ΙΑΚΑ: Πράβδα
Χωροταξία: ΕΑΑΚ Χωροταξίας

Γιάννενα
Χημικό: ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ
Ιατρική: RESISTANCE

Ηράκλειο
Επιστημών Υγείας: ΑΝΑΡΠΑΣΤΗ

Στηρίζουμε ΕΑΑΚ

Πρωτομαγιά 2022, Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης



Για μεγάλο χρονικό διάστημα, το αντιπολεμι-
κό και το εργατικό κίνημα είχαν να αντιμε-
τωπίσουν μεθοδεύσεις των κυβερνήσεων

που μιλούσαν για «ασύμμετρες απειλές»: ρατσι-
στικά ισλαμοφοβικά μέτρα προωθούνταν με τη
δικαιολογία περί «καταπολέμησης της τρομοκρα-
τίας» που μπορεί να κρύβεται πίσω από τη... μαν-
τήλα. Τα σύνορα «έπρεπε» να σφραγιστούν από
τον στρατό με τη δικαιολογία ότι ο Ερντογάν «ερ-
γαλειοποιεί» τους πρόσφυγες ως «ασύμμετρη
απειλή».

Με το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία,
έχουμε περάσει πια σε απειλές που είναι πολύ
συμμετρικές. Οι μάσκες πέφτουν και οι εξοπλι-
σμοί ανεβαίνουν. Ο Πούτιν κάνει πόλεμο για να
μην μπει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ και το ΝΑΤΟ επε-
κτείνεται στη Σουηδία και τη Φινλανδία.

Αυτή είναι η στιγμή που ο Μητσοτάκης πήγε
στην Ουάσιγκτον να συναντήσει τον Μπάιντεν. Οι
δεσμοί του ελληνικού καπιταλισμού με τον αμερι-
κάνικο ιμπεριαλισμό βρίσκονται στο καλύτερο ση-
μείο- σ’ αυτό συμφώνησαν και οι δυο πλευρές.
Καλύτερο σημείο γι’ αυτούς σημαίνει επιστροφή
στο πολεμικό σφαγείο στα χαρακώματα της ανα-
τολικής Ευρώπης.

Αυτή είναι η κοινή τους αφετηρία και στην
ατζέντα των παζαριών τους βρίσκεται το αν και
πώς μπορεί να απλωθεί η σύγκρουση στο Αιγαίο.
Ο Ερντογάν ζητάει ανταλλάγματα για να συμφω-
νήσει στην επέκταση του ΝΑΤΟ στις σκανδιναβι-
κές χώρες, ο Μητσοτάκης ζητάει εκτός από τα
Ραφάλ να πάρει και αμερικάνικα μαχητικά F-35.
Για την ασφάλεια των αμερικανικών στρατιωτικών
και ενεργειακών διευκολύνσεων!  Όπως το διατυ-
πώνει ο καθηγητής Μάνος Καραγιάννης στην Κα-
θημερινή της Κυριακής:

«Για λόγους ασφάλειας και μόνο, η Ουάσιγκτον
θα πρέπει να στηρίξει μια ενδεχόμενη απόφαση

για επέκταση των χωρικών υδάτων στην ηπειρωτι-
κή Ελλάδα. Έτσι θα προστατευτούν καλύτερα οι
αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις από
υβριδικές απειλές προερχόμενες από αέρα και
θάλασσα. Ούτε η ελεύθερη ναυσιπλοϊα στο Αι-
γαίο θα επηρεαστεί από μια τέτοια κίνηση, ούτε
θα ενεργοποιηθεί ξαφνικά το τουρκικό casus 
belli». Φωτιά στο Αιγαίο δηλαδή, για να γίνει η Ελ-
λάδα εγγυητής της «ελεύθερης ναυσιπλοϊας» για
τα τάνκερ των εφοπλιστών και για τα αεροπλανο-
φόρα που φτάνουν ως την Αλεξανδρούπολη!

Προκλήσεις
Μπροστά σε τέτοιες τρομακτικές απειλές, η

αξιωματική αντιπολίτευση προσπαθεί να μας πεί-
σει ότι έχει τη λύση, επειδή ο Αλέξης Τσίπρας κα-
τάφερε να κινητοποιήσει 150.000 ψηφοφόρους
στην κάλπη για την εκλογή προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.
Δύσκολα μπορεί να φανταστεί κανείς πιο ασύμμε-
τρη απάντηση στις προκλήσεις της περιόδου.

Ο θερμός πόλεμος που ξεκίνησε πριν από τρεις

μήνες στην Ουκρανία και παρατείνεται και απλώ-
νεται χωρίς να διαφαίνεται το τέλος του, επιβε-
βαιώνει την ιστορική θέση του Λένιν ότι το ιμπε-
ριαλιστικό στάδιο του καπιταλισμού είναι περίο-
δος πολέμων και επαναστάσεων. Όσες αλλαγές
κι αν έχουν γίνει μέσα στα τελευταία εκατό χρό-
νια, οι συγκρούσεις των μεγάλων δυνάμεων για
να ξαναμοιράσουν τον κόσμο επιστρέφουν. Δεν
πρέπει να ξεχνάμε το δεύτερο σκέλος της θέσης
του Λένιν που μιλάει για περίοδο πολέμων ΚΑΙ
επαναστάσεων.

Η Αριστερά χρειάζεται επαναστατική στρατηγι-
κή για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσε-
ων. Πάντα χρειαζόταν, αλλά τώρα η ανάγκη προ-
βάλλει επιτακτική. Χρειάζεται να απλώσουμε αυτή
την αναζήτηση παντού, μέσα σε όλους τους χώ-
ρους που ζει και αγωνίζεται ο κόσμος της δουλει-
άς και η νεολαία. Το μονοήμερο που οργανώνει
το ΣΕΚ αυτή την Κυριακή 22 Μάη είναι μια καλή
αφετηρία.
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Τρομακτικές
απειλές,
«ασύμμετρες»
απαντήσεις

Στις 27.300 ανέβηκε ο δεί-
κτης της οικονομικής

εξόρμησης με τις 4.100 αυ-
τής της βδομάδας.

Ευχαριστούμε τις συντρό-
φισσες και τους συντρόφους
που ανταποκρίθηκαν και
γράφτηκαν συνδρομητές στο
περιοδικό Σοσιαλισμός από
τα Κάτω που αυτό τον μήνα
γιορτάζει τα 30 χρόνια του:
Μήτσι Μ., Μηνάς Χ., Τζένη
Κ., Μαρία Π., Βασίλης Κ., Βα-
σίλης Μ., Δήμητρα Κ., Στέρ-
γιος Μ., Θοδωρής Λ., Λίλιαν
Μ., Κώστας Κ., Λήδα Κ., Φω-
τεινή Τ., Ζανέτα Λ., Βασίλης
Κ., Δημήτρης Π., Αλέξαν-
δρος Π., Παναγιώτης Λ.  

Ευχαριστούμε τις φίλες και
τους φίλους που μας έστει-
λαν: Φωτεινή  Δ. 500. Από
100 ευρώ Μάνος Κ., Μάριος
Ο. Νίκος Π. Από 50:  Διονύ-
σης Δ., Γιάννης Λ., Νάντια Η.,
Κώστας Τ., Πέτρος Π., Ελένη
Κ.  Δημήτρης Κ., Γιάννης
Οι.,Από 20: Αργυρή Ε., Ηλίας
Κ., Στέλιος Ν., Παύλος Β., Νί-
κος Φ., Αννα Α., Τόλης Ζ.,
από 10: Δημήτρης Κ., Ρεμπέ-
κα Ρ., Μαρία Μ., Γιάννης Λ.,
Μαρία Ζ., Εφη Γ., Εύη Α.,
Αναστασία Κ., Ελενη Κ. Από
5 Θοδώρα Κ., Ειρηναίος Μ.,
Σωκράτης Τ.,

Ευχαριστούμε επίσης τους
συντρόφους που μάζεψαν
από τις εργατικές εξορμή-
σεις  ΥΠΑΝ 23 ευρώ, ΑΑΔΕ
15, Νοσοκομειο Ελενα 10.

Τέλος ευχαριστούμε τους
συντρόφους που γράφτηκαν
ή ανανέωσαν την συνδρομή
τους στην Εργατική Αλληλεγ-
γύη, Χρυσάνθη Κ., Μαρίνος
Ψ., Γιώτα Γ., Λεωνίδας Κ.,
Στέλιος Γ., Γιούλη Κ., Γιάν-
νης Σ., Μανώλης Φ., Δημή-
τρης Χ., Φούλη Γ. Καθώς και
τα συνδικάτα ΣΥΔΑΣΑΠ και
ΕΤΕΡ Θεσσαλονίκης .

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

11πμ-1μμ
Ο ιμπεριαλισμός σήμερα
Σωτήρης Κοντογιάννης, «Σοσιαλισμός από τα
Κάτω»
Χρίστος Τουλιάτος, Αριστερή Ανασύνθεση

1.30μμ-3μμ
Πώς φτάσαμε από τη Ρωσία του Λένιν
στη Ρωσία του Πούτιν;
Λίλιαν Μπουρίτη, Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα
Λέανδρος Μπόλαρης, συγγραφέας

3.30μμ-5μμ
Η Αριστερά και ο πόλεμος
Βανίνα Τζουντιτσέλι, NPA, Γαλλία
Πάνος Γκαργκάνας, Εργατική Αλληλεγγύη

5.30μμ-7μμ
Να ανατρέψουμε τη ΝΔ, να χτίσουμε
εργατική εναλλακτική
Κώστας Καταραχιάς, ΔΣ ΕΙΝΑΠ
Θωμάς Σίδερης, δημοσιογράφος
Μαρία Στύλλου, Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ



Νο 1522, 18 Μάη 2022 Όχι στον πόλεμοσελ.4 εργατικη αλληλεγγυη

Την περασμένη Κυριακή, η
κυβέρνηση της Φινλανδίας
ανακοίνωσε την απόφασή
της να ζητήσει επίσημα την
ένταξή της στο ΝΑΤΟ ενώ
την ίδια απόφαση ανακοίνω-
σε ότι έλαβε το Σοσιαλδημο-
κρατικό Κόμμα που βρίσκε-
ται στην κυβέρνηση στην
Σουηδία. Πρόκειται για μια
εξέλιξη που αναμένεται να
κλιμακώσει την ένταση ανά-
μεσα στα δύο ιμπεριαλιστικά
στρατόπεδα ΝΑΤΟ-ΕΕ και
Ρωσίας-Κίνας καθώς αφενός
αφορά την επέκταση της να-
τοϊκής επιρροής στα σύνορα
της Ρωσίας αφετέρου στη
σύγκρουση συμφερόντων
που διεξάγεται στην Αρκτι-
κή.
Η στροφή της Φινλανδίας
από την ουδετερότητα στην
ένταξη στο ΝΑΤΟ μπορεί να
ολοκληρώνεται με τη ρωσική
εισβολή στην Ουκρανία αλλά
ήταν ξεκινημένη από πριν.
Όπως διαβάζουμε στην Wall
Street Journal: «Mετά τον Ψυ-
χρό Πόλεμο, άλλα ευρωπαϊ-
κά έθνη μείωσαν τις στρα-
τιωτικές δαπάνες και χαλά-
ρωσαν τα μέτρα αντικατα-
σκοπείας.  “Εμείς δεν το κά-
ναμε” είπε ο υπουργός Άμυ-
νας της Φινλανδίας Kaikko-
nen. Από τα μέσα της δεκαε-
τίας του 1990, ο στρατός της
Φινλανδίας διεξάγει κοινές
ασκήσεις με το ΝΑΤΟ,  έχει
στείλει στρατό στην Βοσνία,
το Κόσσοβο και στο Αφγανι-
στάν, κατέχει το μεγαλύτερο
πυροβολικό της Δυτικής Ευ-
ρώπης με 1.500 κανόνια, έχει
αγοράσει προηγμένους αμε-
ρικανικούς πυραύλους εδά-
φους-αέρος, διαθέτει μια
από τις καλύτερες άμυνες
στον κυβερνοχώρο και εξα-
κολουθεί να έχει υποχρεωτι-
κή θητεία». 
Στο κείμενο που ακολουθεί
παρουσιάζουμε τα βασικά
σημεία από άρθρο του Τσάρ-
λι Κίμπερ, διευθυντή της
εφημερίδας Socialist Worker,
για το ρόλο της Βρετανίας
στην στροφή της Φινλανδίας
καθώς η Δύση προετοιμάζε-
ται για έναν παρατεταμένο
πόλεμο με τη Ρωσία.

Σχεδόν τρεις μήνες από τότε
που η Ρωσία εισέβαλε στην
Ουκρανία, ο πόλεμος έχει ει-

σέλθει σε μια νέα πιο επικίνδυνη φά-
ση. Οι ελπίδες μιας γρήγορης νίκης
έχουν χαθεί και για τις δύο πλευρές
που προετοιμάζονται για συνέχιση
του σφαγείου. 

Ο Πούτιν πίστευε ότι θα μπορούσε
με μια καταστροφική γρήγορη επίθε-
ση να εξαλείψει την ουκρανική κυ-
βέρνηση και να εγκαταστήσει ένα κα-
θεστώς μαριονέτα στη θέση της. Αυ-
τές οι φαντασιώσεις εξατμίστηκαν
γρήγορα μετά τις πολλαπλές αποτυ-
χίες του ρωσικού στρατού. Τότε η
Δύση και ο Ζελένσκι άρχισαν να φαν-
τάζονται ότι θα μπορούσε να υπάρξει
αλλαγή καθεστώτος στη Μόσχα σαν
επακόλουθο της κατάρρευσης της
ρωσικής οικονομίας, της διεθνούς
απομόνωσης, ίσως μιας εξέγερσης
μέρους του ρωσικού στρατού. Προς
το παρόν τουλάχιστον, οι κυρώσεις
έχουν συσπειρώσει μεγάλα τμήματα
του πληθυσμού πίσω από τον Πούτιν
και το καθεστώς συναλλάσσεται εμ-
πορικά με χώρες που βρίσκονται
εκτός της άμεσης επιρροής των ΗΠΑ
και του ΝΑΤΟ, σε επίπεδα ρεκόρ.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει
σταθεροποιηθεί σε μια φρικτή μα-
κροχρόνια αντιπαράθεση, με τους
στρατηγούς και τους πολιτικούς να
προσδοκούν ανοιχτά μια μακρά σύγ-
κρουση. Πιο ξεκάθαρα από ποτέ,
αναδεικνύεται ότι πρόκειται για ένα
πόλεμο μεταξύ ανταγωνιστικών ιμπε-
ριαλισμών -που έχουν τη δυνατότητα
ολοκληρωτικών επιθέσεων με πυρη-
νικά όπλα. 

Ταπείνωση
Η Δύση αναζητά την ευκαιρία να

ανατρέψει την ταπείνωσή της στο
Ιράκ και το Αφγανιστάν. Επιδιώκει
την ταπείνωση της Ρωσίας ως ένα
σταθμό για μια επιτυχή αντιπαράθε-
ση με την Κίνα. Είναι μια ευκαιρία να
«απωθήσει τη Ρωσία από την παγκό-
σμια σκηνή», όπως είπε χαρακτηρι-
στικά ένας πρώην αξιωματούχος των
ΗΠΑ. Από την άλλη πλευρά, ο Πούτιν
πιστεύει ότι η κατάληψη ολόκληρου
του Ντονμπάς μπορεί να του επιτρέ-
ψει να κηρύξει τη δική του νίκη και να
ανυψώσει τον δικό του ρόλο. 

Αλλά κανένας από αυτούς τους
στόχους δεν μπορεί να επιτευχθεί
εύκολα. Τα ρωσικά στρατεύματα
προωθούνται σε κάποια μέρη της νό-
τιας και ανατολικής Ουκρανίας αλλά
στη συνέχεια συχνά απωθούνται από
αντεπιθέσεις. Οι ρωσικές δυνάμεις
δεν έχουν ακόμη πλησιάσει το Κρα-
ματόρσκ και το Σλοβιάνσκ, οι οποίες
είναι οι καλύτερα προστατευμένες
πόλεις που ελέγχονται από την Ου-
κρανία στο Ντονμπάς.

Σε μια προσπάθεια να απογει-
ώσουν τα δικά τους οφέλη, οι ΗΠΑ
έχουν αναβαθμίσει  ποιοτικά την υπο-
στήριξή τους στην Ουκρανία. Η Βου-
λή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ενέ-
κρινε την περασμένη εβδομάδα ένα

νέο πακέτο βοήθειας 40 δις. δολα-
ρίων προς την Ουκρανία. Πρόκειται
για ένα ποσό μεγαλύτερο από τις συ-
νολικές ομοσπονδιακές δαπάνες για
τη δημόσια Υγεία. Η νέα χρηματοδό-
τηση ανεβάζει τη βοήθεια των ΗΠΑ
στην Ουκρανία, μόνο για το 2022, σε
πάνω από 54 δισεκατομμύρια δολά-
ρια. (Ολόκληρος ο στρατιωτικός
προϋπολογισμός της Ρωσίας για το
2021 ήταν περίπου 67 δις δολάρια). 

Ως «μέχρι πρότινος αδιανόητη» πε-
ριγράφει ένας ανώτερος αξιωματού-
χος της συμμαχίας  την αλλαγή στην
παρουσία του ΝΑΤΟ στην Ανατολική
Ευρώπη. Πάνω από 40.000 στρατιώ-
τες  βρίσκονται τώρα εκεί υπό την
άμεση διοίκηση του ΝΑΤΟ. Δεκαπλά-
σιοι από όσους βρίσκονταν εκεί μια
ημέρα πριν από την εισβολή του Πού-
τιν. Κατά την πτώση του Τείχους του
Βερολίνου, οι ΗΠΑ είχαν 200.000
στρατιώτες στη Δυτική Γερμανία. Σή-
μερα, η ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ,
από τη Βαλτική στο βορρά, μέχρι τη
Βουλγαρία στη Μαύρη Θάλασσα, δια-
θέτει περίπου 330.000 στρατιώτες.

Ο πόλεμος θα μπορούσε να συνε-
χιστεί για πολλούς μήνες ή ακόμη και
χρόνια. Και είναι ο λαός της Ουκρα-
νίας και οι Ρώσοι στρατευμένοι που
γίνονται τροφή των κανονιών σε αυ-
τόν τον αγώνα. Ο ουκρανικός στρα-
τός λειτουργεί ως προέκταση των
ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Η ικανότητά του
να νικάει τον ρωσικό στρατό εξαρτά-
ται εξ ολοκλήρου από τη ροή των δυ-
τικών όπλων και την παροχή αμερικα-
νικών στρατιωτικών πληροφοριών. 

Καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται, η
Ουκρανία γίνεται όλο και περισσότε-
ρο υποτελής της Δύσης και λιγότερο
ανεξάρτητη. Τον Φεβρουάριο η ιδέα
ότι ο πόλεμος ήταν ένα παράδειγμα
ουκρανικής εθνικής αντίστασης σε
μια εισβολή φαινόταν εύλογη σε πολ-
λούς ανθρώπους. Ούτε τότε ίσχυε,

αλλά σήμερα οποιοδήποτε στοιχείο
ενός απελευθερωτικού πολέμου
ενάντια στον ρωσικό ιμπεριαλισμό
εντάσσεται εξ ολοκλήρου και υπο-
τάσσεται στον πόλεμο του ΝΑΤΟ κα-
τά της Ρωσίας.

Οι ισχυρισμοί για το ποια είναι η
βάση αυτής της σύγκρουσης έχουν
αλλάξει ανοιχτά. Ο υπουργός Εξωτε-
ρικών της Ουκρανίας Κουλέμπα δή-
λωσε πρόσφατα στην εφημερίδα 
Financial Times ότι «η εικόνα της νί-
κης είναι μια εξελισσόμενη έννοια.
Στους πρώτους μήνες του πολέμου η
νίκη για εμάς θα ήταν μια απόσυρση
των ρωσικών δυνάμεων στις θέσεις
που κατείχαν πριν από τις 24 Φε-
βρουαρίου συνοδευόμενη με αποζη-
μίωση για τις ζημιές που προκλήθη-
καν… Τώρα, νίκη για εμάς σε αυτόν
τον πόλεμο είναι η απελευθέρωση
και των υπόλοιπων εδαφών μας». Ο
Κουλέμπα εννοεί μια επίθεση για την
ανάκτηση ολόκληρου του Ντονμπάς
και πιθανώς της Κριμαίας. Και τα δύο
απαιτούν ένα δολοφονικό πόλεμο με
την ενίσχυση των δυτικών όπλων
εναντίον της Ρωσίας σε αυτό που θε-
ωρεί δικό της έδαφος.  

Συμφωνία
Την περασμένη εβδομάδα ο Μπό-

ρις Τζόνσον υπέγραψε συμφωνία
ασφαλείας με τη Φινλανδία και τη
Σουηδία προσφέροντας στρατιωτική
υποστήριξη και στις δύο χώρες σε
περίπτωση επίθεσης πριν ακόμη καν
ζητηθεί και επικυρωθεί η πιθανή έν-
ταξη τους στο ΝΑΤΟ. Η Φινλανδία
έχει σύνορα 832 μιλίων με τη Ρωσία.
Ο Ζελένσκι έχει σταματήσει να ζητά
από τη Δύση μια ζώνη απαγόρευσης
πτήσεων στην Ουκρανία επειδή βλέ-
πει την χερσαία ζώνη επιρροής του
ΝΑΤΟ να εκτείνεται όλο και περισσό-
τερο γύρω από τη Ρωσία. 

Ο επικεφαλής αρθρογράφος εξω-

τερικών ειδήσεων των Financial 
Times, Γ. Ράχμαν, έγραψε την περα-
σμένη εβδομάδα: «Είναι δύσκολο να
φανταστούμε έναν αγώνα μέχρι τέ-
λους σε μια πυρηνική εποχή -όταν το
“τέλος” θα μπορούσε να είναι ο Αρ-
μαγεδώνας». Όμως, προσθέτει, ότι
καμία πλευρά δεν συμβιβάζεται. «Ο
Πούτιν δεν μπορεί ακόμη να δεχτεί
μια ειρηνευτική συμφωνία στην οποία
η Ρωσία δεν θα κερδίζει απολύτως τί-
ποτα -ενώ θα έχει χιλιάδες νεκρούς
και τραυματίες στρατιώτες. Και ο Ζε-
λένσκι δεν μπορεί να δεχτεί μια ειρη-
νευτική διευθέτηση που περιλαμβάνει
την εκχώρηση περαιτέρω ουκρανικού
εδάφους, πέρα   από την Κριμαία».

Οι αδυναμίες που αντιμετωπίζουν
και οι δύο πλευρές θα μπορούσαν να
ανατρέψουν το σημερινό αδιέξοδο.
Τα σχέδια της Ρωσίας μπορεί να μην
τελεσφορήσουν και το αντιπολεμικό
κίνημα να αναβιώσει, αναγκάζοντας
τον Πούτιν σε μια βιαστική συμφω-
νία. Και οι συμμαχίες των δυτικών θα
μπορούσαν να σπάσουν καθώς οι
προμήθειες πετρελαίου και φυσικού
αερίου εξαντλούνται, οι τιμές αυξά-
νονται περαιτέρω και η εγχώρια αντι-
πολίτευση ξεσπά. Αλλά προς το πα-
ρόν το τρομακτικό κόστος όλων αυ-
τών βαραίνει την εργατική τάξη. Η
συντριβή των παγκόσμιων δικτύων
εφοδιασμού σημαίνει πείνα σε τερά-
στιες περιοχές του κόσμου. 

Το 1914 η Ρόζα Λούξεμπουργκ
έγραψε: «Η μαζική σφαγή έχει γίνει
το κουραστικό και μονότονο θέμα
της ημέρας και το τέλος δεν πλησιά-
ζει». Ακριβώς όπως οι επαναστάτες
τότε, χρειαζόμαστε μια ανανεωμένη
αντίθεση στον ιμπεριαλιστικό πόλε-
μο, μια νέα φάση αντίστασης, που θα
συνδυάζει την αντίθεση στην ιμπε-
ριαλιστική σφαγή και την αντίσταση
στον στραγγαλισμό του βιοτικού επι-
πέδου της εργατικής τάξης.

Ξεσκίζουν τις «ουδετερότητες»
Τα βαρέα πυροβόλα Howitzer που παρέδωσαν οι ΗΠΑ στον Ουκρανικό στρατό, σε δράση στο έδαφος της Ουκρανίας. Φωτό: Reuters
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Κλείστε 
τις βάσεις
Αντιπολεμικό συλλαλητήριο πραγματο-

ποιήθηκε το απόγευμα 12 Μάη στο Σύν-
ταγμα ενάντια στην ψήφιση της συμφωνίας
ΗΠΑ-Ελλάδας για επέκταση των αμερικανι-
κών βάσεων. Οι διαδηλωτές βροντοφώνα-
ξαν να κλείσουν οι βάσεις, έξω από το ΝΑ-
ΤΟ, καμιά εμπλοκή της Ελλάδας στον ιμπε-
ριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, Στοπ
στον πόλεμο, oύτε με το ΝΑΤΟ ούτε με τον
Πούτιν. 

Έξω από την Βουλή από νωρίς το από-
γευμα μέλη του Σοσιαλιστικού Εργατικού
Κόμματος πραγματοποίησαν διαμαρτυρία
και εξόρμηση και στην συνέχεια υποδέχτη-
καν τους διαδηλωτές-τριες που κατέφθα-
σαν στην Βουλή από δύο διαφορετικές προ-
συγκεντρώσεις. Μέσα στην Βουλή, υπέρ
της ελληνοαμερικανικής συμφωνίας τάχθη-
καν 157 βουλευτές της ΝΔ,  22 του ΚΙΝΑΛ
και δύο ανεξάρτητοι ενώ κατά τάχθηκαν οι
κοινοβουλευτικές ομάδες του ΣΥΡΙΖΑ, του
ΚΚΕ και του ΜέΡΑ25.

«Η κυβέρνηση σέρνεται όλο και περισσό-
τερο στα πολεμικά σχέδια των αμερικάνων
ενόψει και της επίσκεψης του Κούλη στον
Μπάιντεν. Η επαναστατική αριστερά δεν
συμμορφώνεται, θα παλέψουμε για να φύ-
γουν οι βάσεις, να φύγουμε από το ΝΑΤΟ
και την ΕΕ, να βάλουμε τέρμα στους άδι-
κους πολέμους που απειλούν να επεκτα-
θούν» δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη η
Αντωνία Βαφειάδου, δημοτική σύμβουλος
από την Αριστερή Κίνηση Περιστερίου. 

«Με τη σημερινή συγκέντρωση εκφράζου-
με την κάθετη αντίθεσή μας στη νέα συμ-
φωνία για τις βάσεις που κάνει την Ελλάδα
ένα απέραντο αμερικανονατοϊκό ορμητήριο
ενάντια στους λαούς ενώ ταυτόχρονα κάνει
στόχο τον ελληνικό λαό σε αντίποινα από
άλλες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις» μας είπε ο
Σταύρος Τάσσος, πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ.  

«Το θέμα των βάσεων το θυμάμαι από παι-
δί,  είτε στην Γερμανία είτε εδώ στην Ελλάδα
και σήμερα βλέπουμε ξανά νέες βάσεις να
ξεφυτρώνουν, τον σοσιαλδημοκράτη καγκε-
λάριο της Γερμανίας να λέει ότι θα δώσει
100 δις ευρώ για να εξοπλίσει την Γερμανία,
τον πόλεμο να εξαπλώνεται. Απέναντι σε  αυ-
τήν την απειλή χρειαζόμαστε άμεσα ένα μα-
ζικό ενωτικό αντιπολεμικό κίνημα» τόνισε ο
Βασίλης Κουκαλάνι, ηθοποιός. 

«Ο αμερικάνικος στρατός βρίσκεται εδώ
και δώδεκα χρόνια στη χώρα μου, υπάρχει
μια ιστορία επιθετικής διείσδυσης του ΝΑ-
ΤΟ που την κρύβουν» επισήμανε η Άννα
από την Βουλγαρία. «Αυτό είναι πολύ κακό
και για την Βουλγαρία και την Ελλάδα που
πάνε πακέτο στα πολεμικά σχέδια του ΝΑ-
ΤΟ και φέρνουν και τις δύο χώρες πιο κον-
τά στον πόλεμο». 

«Ο πόλεμος είναι προϊόν του ιμπεριαλι-
σμού και του καπιταλισμού. Είμαστε στο
πλευρό του λαού της Ουκρανίας όπως και
των δημοκρατών Ρώσων που παλεύουν
ενάντια στον πόλεμο. Ούτε το εμπάργκο εί-
ναι λύση, θα έχει καταστροφικές συνέπειες
στη ζωή των απλών ανθρώπων, και το λέω
αυτό από προσωπική εμπειρία γιατί είμαι Ι -
 ρανή» μας λέει η  Νταρία. 

Μεγάλο “αγώνα” έδιναν τα καλοταϊσμέ-
να μέσα ενημέρωσης της λίστας Πέ-
τσα και η ΕΡΤ για να προβάλουν την

επίσκεψη Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον. Θα
πρέπει να είναι πραγματικά αφελείς θεωρών-
τας ότι με τα ελληνικά σημαιάκια στην γραβά-
τα του Μπάιντεν ή με την «προσωπική φιλία
Μπάιντεν-Μητσοτάκη» θα καταφέρουν να ανα-
στρέψουν το αρνητικό κλίμα αφενός για την
ίδια την κυβέρνηση αφετέρου για τον ρόλο
του ΝΑΤΟ, και της Ελλάδας μέσα σε αυτό,
στον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι, «όπως και να
το κάνομεν άλλωστε», ιδιαίτερες αναμνήσεις
του Κυριάκου Μητσοτάκη («είναι χαρά για εμέ-
να που επιστρέφω. Θυμάμαι πως όταν ήμουν
19 ετών έκανα πρακτική άσκηση για έναν γε-
ρουσιαστή από το Mέρυλαντ») μάλλον γελοι-
οποιούν την κυβερνητική προπαγάνδα. 

Αλλά η προπαγάνδα είναι το μικρότερο
πρόβλημα συγκριτικά με την ουσία της επί-
σκεψης Μητσοτάκη στις ΗΠΑ. Ο Μητσοτάκης
πήγε στις ΗΠΑ έχοντας στο χέρι ψηφισμένη
στη Βουλή, την ανανεωμένη ελληνοαμερικα-
νική Συμφωνία που μετατρέπει ολόκληρη τη
χώρα, γη, θάλασσα και αέρα σε μια τεράστια
πολεμική βάση ακριβώς πάνω στην χειρότερη
στιγμή, ενώ η Ευρώπη βυθίζεται σε ένα μα-
κρόσυρτο θερμό πόλεμο με επίκεντρο στην
Ουκρανία και ολόκληρος ο κόσμος σε ένα
νέο Ψυχρό Πόλεμο. 

Πρόκειται για μια εξαιρετικά επικίνδυνη κλι-
μάκωση που δεν έχει να κάνει τίποτε με τα συμ-
φέροντα της εργατικής τάξης αλλά γίνεται με
μοναδικό άξονα τα συμφέροντα των δυτικών ιμ-
περιαλιστών και της ελληνικής άρχουσας τάξης
που επιθυμεί να γίνει το πρωτοπαλίκαρό τους
στην περιοχή. Και γίνεται ήδη πράξη. 

Την ώρα που οι δύο ηγέτες συζητούν στην
Ουάσιγκτον, εκκρεμεί η απάντηση της ελληνι-
κής κυβέρνησης για την τοποθέτηση 10 αμε-
ρικανικών F-35 και 14 ακόμη F-15 στη Σούδα
με χρονικό ορίζοντα το δεύτερο δεκαπενθή-
μερο του Ιουλίου. Ειδικές δυνάμεις από Ελ-
λάδα και ΗΠΑ συμμετέχουν σε μια σειρά
ασκήσεων εντός του Μαΐου, είτε διμερείς είτε
διασυμμαχικές. Ιπτάμενα τάνκερ αλλά και κα-
τασκοπευτικά αεροσκάφη επιχειρούν από την

Σούδα. Μεταγωγικά ξεφορτώνουν το ένα με-
τά το άλλο στρατιωτικό υλικό στην Αλεξαν-
δρούπολη με κατεύθυνση την Ουκρανία, ενώ
σύμφωνα με διαρροές της κυβέρνησης, η Ελ-
λάδα είναι διατεθειμένη να παραχωρήσει τε-
θωρακισμένα BMP-1 στην Ουκρανία, φτάνει
να αντικατασταθούν. 

Και σαν να μην έφτανε το 3,8% του ΑΕΠ
που δαπάνησε πέρσι η Ελλάδα για την αγορά
των φρεγατών και των F16, ο Μητσοτάκης
εξήγγειλε από την Ουάσιγκτον την αγορά
πέμπτης γενιάς μαχητικών F-35, κάθε ένα από
τα οποία κοστίζει 80 εκατομμύρια δολάρια. Η
τεράστια σπατάλη σε εξοπλισμούς θα συνεχι-
στεί και την επόμενη δεκαετία και θα την πλη-
ρώσει ο απλός κόσμος. Όπως ακριβώς και
την ενεργειακή μετάβαση στο αμερικανικό και
πανάκριβο υγροποιημένο αέριο LNG γεμίζον-
τας τις τσέπες των ελλήνων εφοπλιστών που
θα το μεταφέρουν με το αζημίωτο. Αυτός εί-
ναι ο στρατιωτικός και ενεργειακός «κόμβος»
που ετοιμάζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη ώστε
ο πρόεδρος Μπάιντεν να αναγνωρίζει τον
«ηγετικό, ηθικό της ρόλο». Ηθικό είπατε; 

«Η Ελλάδα έχει στρατηγική σχέση με το Ισ-
ραήλ. Έχουμε εξαιρετικές σχέσεις με τα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τη Σαουδική
Αραβία, με την Αίγυπτο. Αν κοιτάξει κανείς
τον χάρτη ασφάλειας από την οπτική των
ΗΠΑ, από τον Ειρηνικό έως στη Μέση Ανατο-
λή και την Ευρώπη, έχουμε να διαδραματί-
σουμε ένα σημαντικό ρόλο».

Δικτατορίες
Τρεις αιμοσταγείς δικτατορίες και το κρά-

τος του Ισραήλ, οι καλύτεροι «φίλοι μας», δια
στόματος Μητσοτάκη ακριβώς τη στιγμή που
η κατακραυγή για τη δολοφονία της Παλαι-
στίνιας δημοσιογράφου Σιρίν Αμπού Άκλεχ
συγκλονίζει όλο τον κόσμο!  Δεν είναι να απο-
ρεί κανείς ότι στην ερώτηση (που ο δημοσιο-
γράφος στο Μέριλαντ αναγκάστηκε να του
απευθύνει) για τα προβλήματα της ελευθε-
ρίας του Τύπου στην Ελλάδα, απάντησε ότι
αυτή ευημερεί…

Αλλά και τι αλαζονεία. Μέχρι τώρα τα όρια
του «ηγετικού ρόλου» της ελληνικής άρχου-

σας τάξης σταματούσαν στα Βαλκάνια και
στη Μέση Ανατολή. Με την αναβάθμιση του
ρόλου του ελληνικού κράτους στον πόλεμο
στην Ουκρανία, -πάντα «από την οπτική των
ΗΠΑ»- τα όρια πλέον είναι «η Ευρώπη και ο
Ειρηνικός Ωκεανός». Του λόγου τ’ αληθές,  η
πρόσκληση στον υπαρχηγό ΓΕΕΘΑ να συμμε-
τάσχει στο Sea Power Conference 2022, που
οργανώνει το Βασιλικό Ναυτικό της Αυστρα-
λίας στο Σίδνεϊ με θέμα «Ο θαλάσσιος τομέας
Ινδο-Ειρηνικού στον 21ο αιώνα-Μια Κοινότητα
Σκοπού» λίγους μήνες μετά την υπογραφή
της συμφωνίας AUΚUS ενάντια στην Κίνα.

Γιατί όχι και η Αρκτική, θα μπορούσαμε να
προσθέσουμε. Η Φινλανδία και η Σουηδία
βρέθηκαν στο επίκεντρο των ελληνικών ρε-
πορτάζ από τις ΗΠΑ γιατί «αναβαθμίζουν» πε-
ρισσότερο τον ρόλο της Ελλάδας -μιας και ο
έτερος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ Ερντογάν κάνει
το «κακό παιδί» ζητώντας ανταλλάγματα (να
σταματήσουν οι δύο χώρες να δέχονται
Κούρδους πρόσφυγες) πριν συμφωνήσει για
την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ.  

Τυπικά, βέβαια, ο Μητσοτάκης κράτησε
«χαμηλούς τόνους» προς την Τουρκία δηλώ-
νοντας ότι «δεν είναι κατάλληλη στιγμή να
χρησιμοποιήσουμε την ένταξη αυτών των
δύο χωρών στο ΝΑΤΟ για να παζαρέψουμε
για άλλα ζητήματα» -προκειμένου να δείξει
ότι μένει πιστός στα κελεύσματα των ΗΠΑ για
συνεργασία των δύο χωρών. Ο Ερντογάν, πά-
λι, θύμισε ότι όταν η Ελλάδα είχε αποχωρή-
σει από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, η
τότε τουρκική κυβέρνηση της έδωσε τη δυνα-
τότητα να επανέλθει. 

Αλλά είτε με «φωνές» είτε με «χαμηλούς
τόνους» ο ανταγωνισμός ανάμεσα στους δύο
υποϊμπεριαλισμούς, πάνω στο ποιος θα κατα-
φέρει να κερδίσει τα περισσότερα ανταλλάγ-
ματα για τις υπηρεσίες που προσφέρει στους
σχεδιασμούς των ΗΠΑ και της Δύσης, φουν-
τώνει. Και αυτό δημιουργεί έναν επιπλέον κίν-
δυνο ανάφλεξης, και μάλιστα σε μια περίοδο
διεθνών ανακατατάξεων, που η ιστορία έχει
δείξει ότι καμιά «κοινή ένταξη στο ΝΑΤΟ» δεν
πρόκειται να εμποδίσει.  

Γιώργος Πίττας

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ-ΜΠΑΪΝΤΕΝ
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Με την κάλυψη της ΑΔΕΔΥ θα πραγματοποι-
ηθεί την Τετάρτη 18 Μάη η πανελλαδική στά-

ση εργασίας (8πμ-11πμ) των εκπαιδευτικών της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
που είχαν κηρύξει η ΔΟΕ και η ΟΛΜΕ. Η προκλη-
τική κίνηση της Κεραμέως να σύρει τις δυο Ομο-
σπονδίες στα δικαστήρια και να βγάλει την απερ-
γία παράνομη και καταχρηστική έπεσε στο κενό.

Η απεργιακή κινητοποίηση γίνεται ενάντια στη
νέα επίθεση του Υπουργείου Παιδείας στο δημόσιο
σχολείο, που ακούει στο όνομα «εξεταστικό πρό-
γραμμα PISA». Η εφαρμογή του προγράμματος ξε-
κινά την ίδια μέρα με εξετάσεις στους μαθητές και
τις μαθήτριες της Στ’ τάξης 300 Δημοτικών και της
Γ’ τάξης 300 Γυμνασίων. Μια σειρά ΕΛΜΕ και Σύλ-
λογοι Δασκάλων οργανώνουν συγκεντρώσεις έξω
από σχολεία όπου έχουν οριστεί να γίνουν οι εξε-
τάσεις για να τις ακυρώσουν στην πράξη.

«Για μια ακόμη φορά η Κεραμέως, με μια σπα-
σμωδική και πανικόβλητη κίνηση, σέρνει τους εκ-
παιδευτικούς στα δικαστήρια για να βγάλει παρά-
νομη την απεργία ενάντια στις εξετάσεις PISA»,
έγραψε ο Σεραφείμ Ρίζος, δάσκαλος στα Χανιά.
«Με τις εξετάσεις PISA προσπαθούν να περάσουν
την βαθμολόγηση και την αξιολόγηση των σχολεί-
ων, με μοναδικό στόχο να διαλύσουν τη δημόσια
εκπαίδευση. Γνωρίζουν ότι θα ρεζιλευτούν για μια
ακόμη φορά, και γι’ αυτό καταφεύγουν στο μόνο
στήριγμα που τους έχει απομείνει μέσα στο εκπαι-
δευτικό σύστημα, τα δικαστήρια. Ό,τι ακριβώς έκα-
ναν και στη Θεσσαλονίκη με τα ΜΑΤ, ενάντια στους
φοιτητές. Είναι γελασμένοι. Οι αντιστάσεις των εκ-

παιδευτικών, σε όλη την τελευταία τριετία έχουν
απομονώσει πλήρως την ηγεσία του ΥΠΑΙΘ. Πρέπει
να μας βρουν ακόμη μια φορά μπροστά τους».

Μορφωτικός αποκλεισμός
«Την επόμενη σχολική χρονιά προβλέπεται η κα-

θολική εφαρμογή των εξετάσεων σε όλα τα δημο-
τικά και γυμνάσια της χώρας οι οποίες αποτελούν
μέρος του συνολικού αντιδραστικού σχεδιασμού
του Υ.ΠΑΙ.Θ. για την εφαρμογή της αξιολόγησης
μαθητών-εκπαιδευτικών-σχολικών μονάδων, με
οδυνηρές συνέπειες για τη δημόσια εκπαίδευση,
με περαιτέρω υποβάθμιση του ρόλου των εκπαι-
δευτικών και ασφυκτικό έλεγχο των σχολικών πρα-
κτικών και διδασκαλίας», εξηγεί η ΔΟΕ. «Η δίωρη
εξέταση σε Γλώσσα και Μαθηματικά με ποσοτι-
κούς δείκτες και κοινά θέματα για όλη τη χώρα με-
τατρέπουν τους/τις μαθητές/τριες σε πειραματό-
ζωα ενός ολέθριου πειράματος που έχει ως στόχο
την κατηγοριοποίηση των σχολείων και τον μορ-
φωτικό αποκλεισμό του μαθητικού πληθυσμού».

«Αντί το ΥΠΑΙΘ να ασχοληθεί επιτέλους με τα
μαθησιακά κενά αλλά και τις ψυχοκοινωνικές συνέ-
πειες της πανδημίας, εμμένει στην άσκοπη προβο-
λή μιας δήθεν “αριστείας” για λίγους και οδηγεί
στην αντιπαιδαγωγική κουλτούρα του ανταγωνι-
σμού», τονίζει η ΟΛΜΕ. «Αποδεικνύεται για μία
ακόμα φορά η άγνοια της πολιτικής ηγεσίας του
ΥΠΑΙΘ για την σχολική πραγματικότητα και η αδια-
φορία της για τις πραγματικές ανάγκες του δημό-
σιου σχολείου. Δεν ενδιαφέρεται για την πρόοδο
και τη διασφάλιση μιας ποιοτικά αναβαθμισμένης
συμπεριληπτικής δημόσιας εκπαίδευσης, που θα
δίνει πραγματικά ίσες ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά.

Οι εξετάσεις τύπου PISA, όπως και η Τράπεζα
Θεμάτων και η ΕΒΕ, αλλάζουν τη λειτουργία του
δημόσιου σχολείου και το μετατρέπουν σε ένα
εξεταστικό κέντρο με τον παιδαγωγικό του ρόλο
εξοβελισμένο, με στόχο τον αποκλεισμό των μα-
θητών/μαθητριών από τη δημόσια εκπαίδευση».

Λ.Β.
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ΕΔΟΘ
Κι όμως 
η Αριστερά
βγήκε
ενισχυμένη

Ενισχυμένες βγήκαν οι Πα-
ρεμβάσεις στις εκλογές για

την ανάδειξη νέου Γενικού Συμ-
βουλίου της ΕΔΟΘ, με τις οποί-
ες ολοκληρώθηκε το 10ο συνέ-
δριό της. Η δύναμη της αντικα-
πιταλιστικής αριστεράς κέρδισε
73 ψήφους (από 67 στο προ-
ηγούμενο συνέδριο του 2017)
και εξέλεξε 7 μέλη στο νέο Γε-
νικό Συμβούλιο (από 6).

«Το συνέδριο ήταν, με ευθύ-
νη των παρατάξεων της ΔΑΚΕ
και την ΠΑΣΚΕ, αποτυχημένο»,
μας είπε ο Γιάννης Κούτρας,
εκλεγμένος σύνεδρος από το
Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσ-
σαλονίκης με την Αγωνιστική
Πρωτοβουλία για την Ανατρο-
πή. «Η διαδικασία ξεκίνησε με
παρέλαση κυβερνητικών βου-
λευτών και φιλοκυβερνητικών
συνδικαλιστών, γεγονός που
δικαίως δημιούργησε μεγάλες
αντιδράσεις. Είναι προκλητικό
οι ίδιοι άνθρωποι που εξαπο-
λύουν όλες τις επιθέσεις στην
εργατική τάξη να θέλουν να
χαιρετίσουν σε ένα συνέδριο
που εκπροσωπεί εργαζόμε-
νους.

Ακολούθησε κόντρα σχετικά
με τη νομιμοποίηση συνέδρων
που προέρχονταν από εκλογές
με ηλεκτρονική κάλπη σύμφω-
να με τον αντισυνδικαλιστικό
νόμο Χατζηδάκη. Οι εκπρόσω-
ποι της ΔΑΚΕ και της ΠΑΣΚΕ
αρνήθηκαν να θέσουν το θέμα
της νομιμοποίησής τους σε ψη-
φοφορία, όπως απαιτούσαν
σύσσωμοι οι σύνεδροι της αρι-
στεράς και προβλέπεται από
το καταστατικό, γιατί καταλά-
βαιναν ότι θα την χάσουν.

Με αυτή τους τη στάση οδή-
γησαν την πλειοψηφία των συ-
νέδρων σε αποχώρηση και τη
διαδικασία -με τις εισηγήσεις,
τις τοποθετήσεις των συνέ-
δρων, την κατάθεση ψηφισμά-
των, τις αποφάσεις κλπ- να μην
ξεκινήσει πρακτικά ποτέ. Έτσι
από το συνέδριο έμεινε μόνο η
ψηφοφορία για το νέο Γενικό
Συμβούλιο. Η ενισχυμένη θέση
των Παρεμβάσεων μπορεί να
συμβάλει στην προώθηση των
αγώνων που πρέπει να δώσει η
ΕΔΟΘ ενάντια στην κυβερνητι-
κή πολιτική».

Aπεργία 
στα σχολεία

Και στην Έρευνα
Δεκάδες εργαζόμενοι στην έρευνα, σε ερευνητικά κέντρα και την τριτο-

βάθμια εκπαίδευση, συμμετείχαν στην απεργιακή συγκέντρωση που έγι-
νε την Τρίτη 17/5, στο πλαίσιο 24ωρης απεργίας που κήρυξε το πανελλαδικό
σωματείο εργαζομένων του κλάδου (ΣΕΡΕΤΕ). Η συγκέντρωση ξεκίνησε έξω
από το Υπουργείο Ανάπτυξης στο Σύνταγμα κι ακολούθησε πορεία μέχρι τα
Προπύλαια όπου είναι σε εξέλιξη συνέλευση.

Συγκεντρώσεις ήταν προγραμματισμένες και σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα και
Ηράκλειο. Οι απεργοί κατήγγειλαν την απλήρωτη, ανασφάλιστη κι ελαστική
εργασία που επικρατεί στον χώρο και διεκδικούν υπογραφή Συλλογικής
Σύμβασης Εργασίας, αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης κι έρευνα προ-
σανατολισμένη στις κοινωνικές ανάγκες.

«Απεργούμε για τις ελαστικές σχέσεις εργασίας που επικρατούν και το
περιβάλλον εργασιακής ζούγκλας που βιώνουμε στα ερευνητικά κέντρα»
δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη o Δημήτρης Κάσσης, πρόεδρος του Πα-
νελλήνιου Συλλόγου στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών. «Στο ΕΛΚΕ-
ΘΕ που εργάζομαι έχουμε συναδέλφους που είναι ακόμα και 18 χρόνια συμ-
βασιούχοι με συνεχόμενες ή μη συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Προφανώς
καλύπτουν κενές οργανικές θέσεις, πάγιες και διαρκείς ανάγκες, το οποίο
καμία κυβέρνηση δεν το έχει αναγνωρίσει. 

Ουραγός
Ταυτόχρονα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μειωμένους προϋπολογισμούς,

δομές που μαραζώνουν και πεθαίνουν κι αυτό έχει αντίκτυπο στους εργαζό-
μενους, που απειλούνται να πεταχτούν στην ανεργία άμεσα. Το 2023 που τε-
λειώνουν ΕΣΠΑ και διάφορα προγράμματα, υπολογίζεται ότι εκατοντάδες
συνάδελφοι θα μείνουν άνεργοι. Αυτό σημαίνει ότι όλο το ερευνητικό έργο
απλά θα σταματήσει. Ήδη η Ελλάδα έχει καταντήσει ουραγός στην έρευνα.
Στη θαλάσσια έρευνα που ξέρω πιο συγκεκριμένα, είμαστε οι φτωχοί συγγε-
νείς της Μεσογείου. Έχουμε όργανα και σταθμούς εκατομμυρίων στη θά-
λασσα που σαπίζουν. Έτσι πολλοί αναγκάζονται και φεύγουν στο εξωτερικό
για δουλειά. Μιλάμε για εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με μεταπτυ-
χιακά, διδακτορικά κλπ.      

Την ίδια στιγμή ένα μεγάλο κομμάτι συναδέλφων, δουλεύουν, παράγουν με-

γάλο έργο και δεν πληρώνονται. Με την πρόφαση ότι η εργασία τους είναι
κομμάτι κάποιας διπλωματικής, κάποιου διδακτορικού κλπ, τους υπόσχονται
ότι κάτι θα βρούμε να σου δώσουμε κάποια στιγμή και τους έχουν να δου-
λεύουν απλήρωτοι ή στην καλύτερη περίπτωση με μπλοκάκι. Μιλάμε για έναν
κατακερματισμό των εργασιακών σχέσεων και υπολογίζουμε ότι τα 2/3 των
εργαζόμενων στην έρευνα είναι με ελαστικές σχέσεις εργασίας ή απλήρωτοι».  

«Ζητάμε το αυτονόητο, να έχουμε ανθρώπινες εργασιακές συνθήκες. Κι
αυτό αφορά την αμοιβή, την ασφάλιση, τα πάντα. Τώρα δεν πληρωνόμαστε
καν, είτε για το ερευνητικό είτε για το διδακτικό μας έργο» μας λέει ο Φώτης,
εργαζόμενος στην ΕΠΙΨΥ. «Παρόλα αυτά έμμεσα ή άμεσα κάποιος κερδοφο-
ρεί από την εργασία που δεν πληρωνόμαστε. Τα ερευνητικά μας αποτελέ-
σματα δίνονται σε εκδοτικούς οίκους και δημοσιεύονται όχι όμως με ελεύθε-
ρη πρόσβαση αλλά επί πληρωμή. Σε άλλους ερευνητικούς τομείς μπορεί να
είναι ακόμα πιο άμεση η κερδοφορία πάνω στην απλήρωτη εργασία μας»
συμπληρώνει η συναδέλφισσά του και μέλος του Συντονισμού Εργατικής Αν-
τίστασης, Μυρτώ Μαργέλη. «Είναι πολύ σημαντικό ότι ο κλάδος μας την τε-
λευταία χρονιά συγκρότησε σωματείο, το ΣΕΡΕΤΕ κι έχει ξεκινήσει η προ-
σπάθεια να φτιαχτούν πρωτοβάθμια σωματεία σε κάθε χώρο. Σήμερα έγινε
ένα βήμα με την απεργία κι άποψή μας είναι ότι χρειάζεται να κλιμακώσουμε
άμεσα. Το επόμενο απεργιακό βήμα δεν πρέπει να αργήσει» συνέχισε. 

Σ.Μ.  

10/6/21, Μπλοκ Εκπαιδευτικών στην Πανεργατική απεργία. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης 

17/5, Απεργιακή διαδήλωση ερευνητών στην Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης 
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ΜΕΤΡΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ

“Δεν φτάνει που μας
κλέβουν, θέλουν να
πληρώσουμε κιόλας”

Συγκέντρωση πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι της ΣΤΑΣΥ (Μετρό-
ΗΣΑΠ-Τραμ), τη Δευτέρα 16/5, έξω από τα γραφεία της εταιρείας

στην Ομόνοια. Οι εργαζόμενοι αντιστέκονται στις μειώσεις μισθών και
διεκδικούν συλλογική σύμβαση εργασίας με αυξήσεις που να απαν-
τούν στην ακρίβεια, αντιδρώντας ταυτόχρονα στις συνδικαλιστικές
διώξεις της διοίκησης.

Ο Νίκος Σμπαρούνης, εργαζόμενος στο Μετρό και μέλος του σω-
ματείου εργαζομένων (ΣΕΛΜΑ) δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη: 

«Η κινητοποίηση γίνεται εναντίον των περικοπών που ακυρώνουν
ακόμα και τις πενιχρές αυξήσεις που είχαν δοθεί το 2016. Σε πρώτη
φάση το ποσό του μισθού που θέλει να μειώσει, το μετατρέπει σε κα-
ταβολή “πλασματικών υπερωριών” για να μπορεί να το κόψει ανά πά-
σα στιγμή. Εμείς διεκδικούμε συλλογική σύμβαση με αξιοπρεπείς μι-
σθούς. Κι αυτό σημαίνει αυξήσεις που να ανταποκρίνονται στις απαι-
τήσεις που θέτει η άνοδος του πληθωρισμού και των τιμών. Αυξήσεις
στο διπλάσιο του πληθωρισμού για να πάρουμε πίσω και όσα μας κό-
ψανε την περίοδο των μνημονίων. 

Την ίδια στιγμή δεν μπορούμε να αφήσουμε αναπάντητη την κίνηση
της διοίκησης να προσφύγει στα δικαστήρια ζητώντας τη δίωξη εκ-
προσώπων των σωματείων μας για τη στάση εργασίας που πραγμα-
τοποιήσαμε την περασμένη εβδομάδα. Μιλάμε για ποινές φυλάκισης
6 μηνών και χρηματικές αποζημιώσεις 1.500 ευρώ. Δεν φτάνει που
μας κλέβουν μας ζητάνε να τους πληρώσουμε κιόλας, πατώντας πά-
νω στους νόμους Χατζηδάκη. Δεν θα τους περάσει. Χρειάζεται απερ-
γιακή κλιμάκωση». 

Την επόμενη ημέρα πραγματοποιήθηκε γενική συνέλευση του ΣΕΛ-
ΜΑ στο Αμαξοστάσιο των Σεπολίων, όπου εξουσιοδοτήθηκε το ΔΣ
του σωματείου να αποφασίσει κλιμάκωση με νέες κινητοποιήσεις.
Νέα συγκέντρωση ανακοινώθηκε αμέσως μετά τη συνέλευση, για την
Τετάρτη 18/5, στις 10:30πμ έξω από τα γραφεία της ΣΤΑΣΥ.

Σ.Μ.

Εργοδοσία και αστυνομία, χέρι – χέρι, στη Γενική Ταχυδρομική προ-
σπαθούν να τρομοκρατήσουν τους εργαζόμενους. Αφού η εργοδο-

σία απέλυσε εργαζόμενο επειδή συμμετείχε στην απεργία της 6ης
Απρίλη, η αστυνομία προσήγαγε 25 συναδέλφους του που συμμετεί-
χαν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας που κάλεσε το ΣΒΕΟΔ, το σωμα-
τείο οδηγών δικύκλου, έξω από το κατάστημα στη Λ. Μεσογείων. 

«Συγκεκριμένα, σήμερα 13/5/22 προσαχθήκαμε 2 φορές έως τώρα,
την πρώτη στις 9:00 το πρωί και τη δεύτερη στις 13:00 για την παρέμ-
βαση στήριξης και δημοσιοποίησης του εκδικητικά απολυμένου συνά-
δελφου Π.Γ» καταγγέλει σε ανακοίνωσή του το ΣΒΕΟΔ. «Πλέον τις ερ-
γατικές διαφορές αναλαμβάνει να επιλύσει η αστυνομία, υπό την κα-
θοδήγηση του συνδικαλιστικού της ασφάλειας και των εργοδοτών. Σε
αυτό το πλαίσιο απαγόρευσε δια της διπλής προσαγωγής την παρέμ-
βαση, θέλοντας προφανώς να στείλει μήνυμα μηδενικής ανοχής στην
ακηδεμόνευτη συνδικαλιστική δράση. Οι παρεμβάσεις μας για τη στή-
ριξη του απολυμένου συναδέλφου Π.Γ. θα συνεχιστούν μέχρι και τη
δικαίωση του, καθώς η απόλυση απεργού εξακολουθεί να είναι ηθικά,
πολιτικά, συνδικαλιστικά και νομικά παράνομη».

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία
προχωράει η ΠΟΕ-ΟΤΑ, με από-
φαση του Γενικού της Συμβουλί-

ου, την Τρίτη 24 Μάη με συγκέντρωση
στις 10πμ στην πλατεία Καραϊσκάκη
μπροστά από τα γραφεία της Ομο-
σπονδίας και πορεία στο Υπουργείο
Εσωτερικών και στην ΚΕΔΕ. Η απερ-
γία έχει κέντρο της τη στήριξη στη
μάχη που δίνουν οι συμβασιούχοι co-
vid στους δήμους ενάντια στις απολύ-
σεις τους που έχουν ήδη ξεκινήσει
από τις αρχές του Μάη. Η απόφαση
για την απεργία πάρθηκε μετά από
παρέμβαση που έκανε πολυμελής αν-
τιπροσωπεία του Παναττικού Συντονι-
στικού Συμβασιούχων Covid ΟΤΑ στο
Γ.Σ. της ΠΟΕ-ΟΤΑ τη Δευτέρα 16/5.

«Από τις αρχές του Μάη μέχρι και
τις 31/5 πάνω από 4.500 εργαζόμε-
νοι/ες που βρέθηκαν στην πρώτη
γραμμή "της αντιμετώπισης των συνε-
πειών της πανδημίας" και κάλυψαν πά-
γιες και διαρκείς ανάγκες στην καθη-
μερινή λειτουργία όλων των υπηρε-
σιών στους ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού
όλης της χώρας θα βρεθούν στην
ανεργία. Την ίδια ώρα που η πανδημία
συνεχίζεται με χιλιάδες κρούσματα
πανελλαδικά και δεκάδες νεκρούς συ-
νανθρώπους μας καθημερινά, ενώ η
ακρίβεια καλπάζει και η ανεργία έχει
τσακίσει τα λαϊκά νοικοκυριά ο υπουρ-
γός Εσωτερικών Βορίδης και η κυβέρ-
νηση Κ. Μητσοτάκη στέλνουν 4.500
οικογένειες στην ακραία φτώχια»,
αναφέρει το Παναττικό Συντονιστικό
σε ανακοίνωσή του. 

Και συνεχίζει: «Ο Υπουργός Μ. Βο-
ρίδης με απαράδεκτες δηλώσεις ξα-
νά και ξανά υποτιμάει την εργασία
μας και την εμπειρία που αποκτήσαμε
τα τελευταία δύο σκληρά χρόνια και
με ύπουλες μεθοδεύσεις και νυχτερι-
νές τροπολογίες μετατρέπει τους Δή-
μους και τις Περιφέρειες σε απάν-
θρωπους μηχανισμούς απολύσεων.
Όμως οι Συμβασιούχοι Εργαζόμενοι
Covid σε όλη την Ελλάδα δεν θα στα-
ματήσουμε να παλεύουμε για το δι-
καίωμά μας στην εργασία».

Για την καλύτερη οργάνωση της
απεργίας και της κινητοποίησης στο
κέντρο της Αθήνας, το Παναττικό Συν-
τονιστικό ορίζει την Πέμπτη 19 Μάη σε
μέρα εξορμήσεων, δράσεων και κινη-
τοποιήσεων σε όλα τα δημοτικά κτίρια
και τις Περιφέρειες πανελλαδικά, για
να φτάσει παντού το υλικό του Συντο-
νιστικού, αφίσες και προκηρύξεις, και
να ξεσηκωθούν όλοι οι εργαζόμενοι,
μόνιμοι και κάθε μορφής συμβασιού-
χοι. Το απόγευμα της ίδιας μέρας στις
6μμ καλείται ανοιχτή σύσκεψη του
Συντονιστικού στο Θεατράκι της πλα-
τείας Κουμουνδούρου για να συζητη-
θούν και να οργανωθούν τα επόμενα
βήματα για την επιτυχία της απεργια-
κής κινητοποίησης στις 24/5 και την
προσπάθεια κλιμάκωση με 48ωρες κι-
νητοποιήσεις μέχρι το τέλος Μάη.

Παρέμβαση
«Γύρω στα 15 άτομα του Παναττι-

κού Συντονιστικού από διάφορους δή-
μους παρεμβήκαμε στο Γενικό Συμ-
βούλιο της ΠΟΕ-ΟΤΑ και ζητήσαμε να
βγάλουν 24ωρη απεργία στο πλάι
μας», μας είπε ο Φάνης Κούκος, συμ-
βασιούχος covid στον δήμο Πετρού-
πολης. «Εκεί ήταν και μέλη της ΑΔΕ-
ΔΥ που υποσχέθηκαν ότι θα μας στη-
ρίξουν. Έτσι βγήκε η απεργία της
ΠΟΕ-ΟΤΑ στις 24 Μάη. Ήδη έχουν ξε-
κινήσει οι απολύσεις μας, πολλοί θα
απολυθούν στις 19 Μάη και οι υπόλοι-
ποι στις 31. Υπάρχουν ομάδες συμβα-
σιούχων covid σε κάποιους δήμους
που θα κερδίσουν λίγο χρόνο παρα-
πάνω μέσα από τα ασφαλιστικά μέτρα
που κέρδισαν. Με τον νέο νόμο του
Βορίδη οι δήμοι, που οι περισσότεροι
έχουν πάρει αποφάσεις στήριξης σε
μας για να παραμείνουμε στη δου-
λειά, είναι αναγκασμένοι να ασκήσουν
έφεση σε αποφάσεις δικαστικές που
δικαιώνουν εργαζόμενους. 

Όμως η δικαίωσή μας δεν είναι οι
δίμηνες παρατάσεις, αλλά η μονιμο-
ποίησή μας. Καλά τα δικαστήρια, αλ-
λά δεν θα κριθεί εκεί η μάχη. Οι απερ-
γίες και οι κινητοποιήσεις μας είναι

αυτές που έχουν τη δύναμη. Το αίτη-
μά μας είναι δίκαιο γιατί καλύπτουμε
πάγιες και διαρκείς ανάγκες και όχι
έκτακτες του covid. Στο δικό μου κομ-
μάτι ανακαινίζαμε κερκίδες, σχολεία
και τις τουαλέτες τους. Προσφέραμε
πολλά με τη δουλειά μας που δεν
έχουν να κάνουν με την πανδημία, αλ-
λά με τις ανάγκες της κοινωνίας γενι-
κότερα. Οι υπηρεσίες των δήμων κα-
ταρρέουν τώρα που φεύγουν άτομα.
Θα έρθει το καλοκαίρι και δεν θα μπο-
ρεί να πάρει ο κόσμος άδειες.

Πρόθεση τη κυβέρνησης είναι να
φέρει εργολάβους που θα κοστίζουν
διπλάσια και οι εργολαβικοί εργαζό-
μενοι θα είναι πιο χαμηλά αμειβόμε-
νοι, με ατελείωτο ωράριο, απλήρωτες
υπερωρίες και σαββατοκύριακα μέσα
σε μεγάλη πίεση. 50 εκατομμύρια ευ-
ρώ θέλουν να δώσουν μόνο για να βά-
λουν την αστυνομία στα Πανεπιστή-
μια. Ξοδεύουν λεφτά για φρεγάτες,
Ραφάλ και εξοπλισμούς για τον πόλε-
μο. Αν θέλουν μπορούν να βρουν λε-
φτά για προσλήψεις, αλλά οι προτε-
ραιότητές τους είναι καταστροφικές».

Η Πρωτοβουλία εργαζομένων ΟΤΑ
«Σκουπιδιάρα» οργανώνει την απεργία
στις 24/5 και σε ανακοίνωσή της ανα-
φέρει ανάμεσα σε άλλα: «Αν σε αυ-
τούς τους χιλιάδες συναδέλφους co-
vid πανελλαδικά, προσθέσουμε και
τους χιλιάδες ακόμη συμβασιούχους
κάθε είδους που δουλεύουν στους
ΟΤΑ και βρίσκονται για χρόνια σε ερ-
γασιακή ανασφάλεια, καταλαβαίνουμε
ότι η μάχη για μόνιμη και σταθερή ερ-
γασία αφορά τεράστιο κομμάτι εργα-
ζόμενων στους δήμους. Αυτή η μάχη
αφορά και τους μόνιμους συναδέλ-
φους γιατί χωρίς τους συμβασιού-
χους η εντατικοποίηση της δουλειάς
τους θα είναι μεγαλύτερη, και όταν δί-
πλα μας δουλεύουν εργαζόμενοι με
μισούς μισθούς και μισά δικαιώματα,
γρήγορα θα έρθει και η σειρά των
υπολοίπων να χάσουν τα δικαιώματα
τους».

Μ.Ν.

Απεργία στους Δήμους 24/5

16/5, Συγκέντρωση εργαζόμενων της ΣΤΑΣΥ. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

10/5, Διαδήλωση συμβασιούχων Covid ΟΤΑ στην Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης



Πολύ πλούσια συζήτηση έγινε
στην εκδήλωση του Συντονι-
σμού Εργατικής Αντίστασης

με θέμα τη «Συμπαράσταση μέχρι τη
νίκη στους εργάτες της COSCO»
την Πέμπτη 12/5 το απόγευμα στην
Πλατεία Κύπρου στο Κερατσίνι.
Πρώτος ομιλητής ήταν ο λιμενεργά-
της Στέφανος Διαμαντόπουλος: 

“Είμαι εργαζόμενος στην COSCO,
μέλος του σωματείου ΕΝΕΔΕΠ. Το
σωματείο φτιάχτηκε το 2014 με σκο-
πό να μπει τέρμα στην εργασιακή
γαλέρα της COSCO. Δουλεύαμε χω-
ρίς διάλλειμα, μας έφερναν να πιού-
με νερό σε κατσαρόλα κι αν χτυπά-
γαμε μας μετέφεραν με αγροτικό
του 1980 αντί για ασθενοφόρο. Το
2018 φτιάχτηκε ένα εργοδοτικό συν-
δικάτο που υπέγραψε μια δήθεν Συλ-
λογική Σύμβαση, που δεν αναγνώρι-
ζε τίποτα, ούτε προσαυξήσεις σε νυ-
χτερινά, αργίες και σαββατοκύριακα.

Στις 25 Οκτώβρη του 2021 ο θά-
νατος του συναδέρφου Δημήτρη
Δαγκλή ήταν στην ουσία εργοδοτικό
έγκλημα. Η γερανογέφυρα που τον
έλιωσε θα έπρεπε να έχει αισθητή-
ρες, ώστε να κόβει όταν βρίσκει εμ-
πόδιο. Και σε αυτό το γεγονός το
εργοδοτικό συνδικάτο έπαιξε για άλ-
λη μια φορά τον ρόλο του, χωρίς κα-
μία αναφορά στο συμβάν. Το μόνο
που είπαν είναι ότι “οι κομμουνιστές
κλείνουν το λιμάνι και μας στερούν
τα μεροκάματα”. Συνεχίσαμε τις
απεργίες και η εργοδοσία μας έφερ-
νε λιμενικούς να κάνουν τους “τρο-
χονόμους” για να μπούμε για δου-
λειά, αλλά δεν τα κατάφεραν. Φτά-
σαμε στις 7 Φλεβάρη στις 3 το πρωί
στην περιφρούρηση της απεργίας
να αντιμετωπίζουμε κλούβες των
ΜΑΤ και ΟΥΚ. Μόνο τα Ραφάλ και
τις φρεγάτες δεν μας έφεραν. Ο κό-
σμος της εργατιάς -και όχι της ρου-
φιανιάς- έδειξε παλληκαρήσια στά-
ση και από τους 2.100 εργαζόμε-
νους, απεργοσπασία έκαναν 30 εγ-
κάθετοι και άλλοι 30 με το μαχαίρι
στον λαιμό. 

Το ίδιο έγινε και στην τελευταία
απεργιακή μας κινητοποίηση μετά
το ατύχημα του συναδέλφου μας
του Τάκη που έφυγε από 12 μέτρα
ύψος. Η εταιρία προσπαθεί όλα να
τα αναγάγει στην τύχη, στην “κακιά
στιγμή” ή σε απροσεξία. Ο Τάκης
όμως -χρόνια στη δουλειά- ήταν πα-
ραπάνω από προσεκτικός. Κόπηκε
ένα ρέλι και πάλι καλά ήταν ένα κον-
τέινερ από κάτω και του κόψε τη φό-
ρα. Και φτάσαμε να λέμε πάλι καλά
σώθηκε. Ένα παλληκάρι που είχε
σκλήρυνση κατά πλάκας και ζητού-
σε να δουλεύει στο κλαρκ που ήταν
στην αρχή και δεν το δεχόντουσαν
γιατί ήταν στην ΕΝΕΔΕΠ. 

Φτάσαμε λοιπόν στην απεργία
διαρκείας και σπάσαμε την αδιαλλα-
ξία της COSCO, αν και όχι στον βαθ-
μό που θα θέλαμε. Είχαμε μια οικο-
νομική πρόταση με αυξήσεις περί-
που 21%. Εμείς μαζί με τις προσαυ-
ξήσεις στα νυχτερινά και τις αργίες

ζητούσαμε κάτι παραπάνω. 700 ερ-
γαζόμενοι είμαστε εκ περιτροπής με
16 μεροκάματα -άλλοι με 12- και θα
κάνουν (σύμφωνα με την πρόταση)
πλήρους απασχόλησης τους 250 και
άλλους 100 για κάθε χρόνο. Μας κο-
ροϊδεύουν ότι από την αρχή ήθελαν
να μας βάλουν τα ΒΑΕ. Υπάρχει
απόφαση από το ΣτΕ που μας δι-
καιώνει για τα ΒΑΕ, απλά περιμένου-
με ποιος θα τα πληρώσει, η COSCO
ή η κυβέρνηση.

Ό,τι κερδίσαμε οφείλεται στους
απεργιακούς μας αγώνες. Για εμένα
προσωπικά αυτή η πρόταση της
εταιρίας δεν είναι και η καλύτερη,
αλλά δεν είναι όπως οι προηγούμε-
νες που μας έδιναν 3 ευρώ αύξηση.
Το εργοδοτικό έτρεξε να ψηφίσει
υπέρ της πρότασης. Εμείς ψηφίσα-
με να εξουσιοδοτήσουμε το σωμα-
τείο ΕΝΕΔΕΠ να συνεχίσει τη δια-
πραγμάτευση. 

Στήριξη
Δεν παλέψαμε μόνο ενάντια σε μία

COSCO, αλλά ενάντια και σε μία κυ-
βέρνηση. Η οποία έδειξε ολιγωρία
στην πανδημία και στα εργατικά ατυ-
χήματα, αλλά καμία ολιγωρία να μας
στέλνει ΜΑΤ λες κι είμαστε τρομο-
κράτες. Σε αυτόν τον αγώνα μας
στήριξαν πολλά ταξικά σωματεία,
σωματεία που πρόσκεινται στο ΠΑ-
ΜΕ, ο Συντονισμός Εργατικής Αντί-
στασης. Ο αγώνας μας άνοιξε τον
δρόμο και στα άλλα σωματεία για να
διεκδικήσουν μια Συλλογική Σύμβα-
ση στο μπόι των αναγκών μας, όχι με
πετσοκομμένα όλα. Υπάρχει εργοδο-
τικός συνδικαλισμός, αλλά όταν μου
έρθει 900 ευρώ η ΔΕΗ, δεν θα πω
ότι είμαι το καλό παιδί της εταιρίας,
γιατί δεν θα το πληρώσει αυτή. 

Είμαστε σε απεργιακή επαγρύπνη-
ση, τίποτα δεν έχει κλείσει ακόμα
στο λιμάνι αν η εταιρία δεν αποδε-

χτεί αυτά που λέμε. Θα χαρούμε να
σας δούμε στο λιμάνι, αλλά θα χα-
ρούμε να έρθουμε και στους δικούς
σας χώρους. Θα είμαστε δίπλα σας
να σας στηρίξουμε σε κάθε αγώνα,
όπως ήσασταν κι εσείς”.

Τον λόγο πήρε μετά ο Μήτσος Αρ-
γυροκαστρίτης, συμβασιούχος covid
στον δήμο Κερατσινίου: “Ο αγώνας
της COSCO συζητιέται από τους συ-
ναδέλφους, αλλά και σε όλα τα σπί-
τια της περιοχής εδώ στο Κερατσίνι.
Έχουμε πολλά κοινά και γι' αυτό
μας αγγίζει την καρδιά. Αντιμετωπί-
ζουμε κι εμείς οι συμβασιούχοι μια
κυβέρνηση κι έναν φασίστα υπουρ-
γό, τον Βορίδη, που μας θεωρούν
νούμερα σε χαρτιά και αποφάσισαν
ότι πέντε χιλιάδες οικογένειες θα
μείνουν άνεργες μέχρι τις 31 Μάη.
Έχουμε βγει ήδη στον δρόμο για να
μην περάσουν οι απολύσεις μας. 

Με σύνθημα “Βορίδη-Μητσοτάκη,
ακούστε το καλά, οι συμβασιούχοι θα
μείνουν στη δουλειά” εκατοντάδες
ξεχυθήκαμε στους δρόμους στην τε-

λευταία μας συγκέντρωση και συναν-
τηθήκαμε με απεργούς υγειονομι-
κούς. Περιμένουμε να προκηρυχθεί
απεργία από την ΠΟΕ-ΟΤΑ για να πα-
λέψουμε για όλους τους συμβασιού-
χους για μόνιμη και σταθερή δου-
λειά. Μόνιμοι και συμβασιούχοι πα-
λεύουμε ενωμένοι για να διασφαλί-
σουμε τις θέσεις εργασίας και καλύ-
τερους μισθούς. Εμπνευσμένοι από
τον αγώνα της COSCO νιώθουμε πιο
δυνατοί να συνεχίσουμε”.

“Στα βράχια”
“Το 2019 ο Μητσοτάκης κατέβαινε

στις εκλογές με την υπόσχεση για
επενδύσεις που θα φέρουν την ανά-
πτυξη και πολλές καλοπληρωμένες
δουλειές. Τρία χρόνια μετά είμαστε
στο σημείο που η οικονομία οδηγεί-
ται στα βράχια και το δημόσιο χρέος
έχει εκτιναχθεί”, τόνισε ο Κώστας
Πολύδωρος, μέλος ΔΣ του Συνδικά-
του της Ιδιωτικής Υγείας Αθήνας.
“Το αίτημα για συλλογικές συμβά-
σεις εργασίες και αυξήσεις στους

μισθούς είναι κεντρικό και αφορά
όλη την εργατική τάξη. 

Τα αφεντικά στην ιδιωτική Υγεία
κερδοσκόπησαν πάνω στην πανδη-
μία. Για παράδειγμα το Ιατρικό Αθη-
νών ανακοίνωσε για το πρώτο 9μηνο
του 2021 κέρδη 7 εκατομμύρια ευρώ,
210% αύξηση από το αντίστοιχο του
2020. Από τη δική μας πλευρά ως
συνδικάτο, διεκδικούμε κι εμείς συλ-
λογική σύμβαση με σημαντικές αυξή-
σεις για όλες τις ειδικότητες, τα ΒΑΕ,
αξιοπρεπή ωράρια, σταθερή δουλειά
για όλους και πάνω απ' όλα την κρα-
τικοποίηση της ιδιωτικής Υγείας κάτω
από τον έλεγχο των εργατών”.

«Η μάχη στην COSCO θα συνεχί-
σει γιατί τα αφεντικά θα συνεχίζουν
να προσπαθούν να βγάλουν όσο το
δυνατόν περισσότερα κέρδη εντατι-
κοποιώντας τη δουλειά, ξεζουμίζον-
τας τους εργάτες», ανέφερε στην
ομιλία του ο Τάσος Αναστασιάδης
από τον Συντονισμό Εργατικής Αντί-
στασης. «Άρα παραμένει ο κίνδυνος
για περισσότερα ατυχήματα και λι-
γότερα μεροκάματα. 

Το 2014 που φτάχτηκε η ΕΝΕΔΕΠ
ήταν η εποχή της ριζοσπαστικοποί-
ησης μέσα από τον αγώνα ενάντια
στα μνημόνια, μέσα σε τρία χρόνια
έπεσαν τέσσερις κυβερνήσεις, το
ΠΑΣΟΚ διαλύθηκε με τη μετατόπιση
του κόσμου προς τα αριστερά και η
ΝΔ συρρικνώθηκε. Αυτός ο κόσμος
είναι που μαζικοποίησε την ΕΝΕΔΕΠ
και προχώρησε για άλλη μια φορά
σε απεργία διαρκείας μετά το ατύ-
χημα του Τάκη. 

Και δεν είναι μόνο στο λιμάνι. Πριν
ενάμιση χρόνο είχαμε τη μαζικοποί-
ηση των σωματείων των καλλιτε-
χνών, στην efood απέργησαν, κέρδι-
σαν μόνιμη και σταθερή δουλειά και
έφτιαξαν σωματεία. Η εργατική τάξη
έχει τεράστια δύναμη στα χέρια της
σε αντίθεση με ό,τι προσπαθούν να
πουν τα διάφορα παπαγαλάκια και
το δείχνει σε κάθε χώρο δουλειάς,
σε κάθε κλάδο.

Η απεργία στην COSCO δίνει τρία
απλά μαθήματα σε όλους. Πρώτο
ότι απέναντι στην ακρίβεια δεν ψά-
χνεις δεύτερη δουλειά, αλλά κάνεις
απεργία γιατί πρέπει να ζούμε από
τον μισθό μας. Το δεύτερο είναι για
τα εργατικά ατυχήματα, που το τε-
λευταίο διάστημα κόσμος δολοφο-
νείται ή σακατεύεται μαζικά. Κυβέρ-
νηση και εργοδοσία λένε “ατομική
ευθύνη”. Οι εργάτες της COSCO λέ-
νε “απεργούμε για να πάρουν μέτρα
ασφαλείας”. Και το τρίτο ότι όλα αυ-
τά θα τα κερδίσουμε με απεργία
διαρκείας».

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με τοπο-
θετήσεις που υπογράμμισαν τη ση-
μασία της συμπαράστασης στον
αγώνα των εργατών της COSCO και
τον απεργιακό συντονισμό μαζί τους
με την αισιοδοξία ότι θα τσακίσουν
έτσι όλες τις επιθέσεις της κυβέρνη-
σης και των αφεντικών που αυτή
υπηρετεί.

Μ.Ν.
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Μια πολύτιμη μάχη 
           για όλους

12/5, Κερατσίνι. Φωτό: ΣΕΚ Πειραιά

Φωτό: Μάνος Νικολάου



Μια λίστα με περισσότερα από 30
θανατηφόρα εργατικά δυστυχή-

ματα που στοίχισαν τη ζωή σε πάνω
από 40 εργάτες καταφέραμε να κατα-
γράψουμε για το διάστημα από τις
αρχές του 2021 μέχρι σήμερα. Πρό-
κειται μόνο για αυτά που είδαν το
φως της δημοσιότητας, καθώς με βε-
βαιότητα μπορούμε να πούμε ότι μαζί
με αυτά που αποσιωπήθηκαν ή δεν
θεωρήθηκαν «εργατικά» δυστυχήμα-
τα, ο πραγματικός αριθμός είναι πολ-
λαπλάσια μεγαλύτερος. Το αποδει-
κνύουν τα στοιχεία του Σώματος Επι-
θεώρησης Εργασίας για την τετραε-
τία 2014-2017, που δημοσιεύτηκαν το
φθινόπωρο του 2021, όπου καταγρά-
φονται 279 νεκροί εργάτες, δηλαδή
ένας κάθε τέσσερις μέρες! Παραθέ-
τουμε παρακάτω κάποια από τα πιο

ενδεικτικά του τελευταίου διαστήμα-
τος:

15/05/2022 Τρίκαλα: 48χρονος ερ-
γαζόμενος σε εργοστάσιο υπέκυψε
στα τραύματά του στο νοσοκομείο
μετά από εργατικό ατύχημα. 

4/5/22 Γρεβενά: Νεκρός 28χρονος
εργάτης μετά από έκρηξη που σημει-
ώθηκε στη μονάδα ηλεκτροπαραγω-
γής της Αlfa Wood. Στις 18/5 το Σωμα-
τείο Οικοδόμων και ο Σύλλογος Ιδιωτι-
κών Υπαλλήλων θα πραγματοποι-
ήσουν παράσταση διαμαρτυρίας στο
Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, απαι-
τώντας μέτρα προστασίας για τους
εργαζόμενους.

29/3/22 Ελληνικό: 62χρονος εργαζό-
μενος σε εταιρία που έχει αναλάβει
εργολαβία εργασιών πρασίνου στον
Δήμο Ελληνικού έχασε τη ζωή του κα-

τά τη διάρκεια εργασιών κοπής κλα-
διών, αφού ανέβηκε σε ανυψωτικό μη-
χάνημα χωρίς προστατευτικό που
ήταν για εμπορεύματα.

21/3/22 Γρεβενά: Τρεις εργάτες,
35, 38 και 45 ετών, εξαϋλώθηκαν κυ-
ριολεκτικά από την έκρηξη στο εργο-
στάσιο εκρηκτικών υλών της ΕΛΤΕΚ.
Δούλευαν χωρίς συλλογική σύμβαση,
ενώ η εταιρία έφτασε το 2020 να τε-
τραπλασιάζει τα κέρδη της, όχι όμως
και τις προσλήψεις. Δεν υπήρχε σω-
ματείο στο εργοστάσιο, ούτε η Επιθε-
ώρηση Εργασίας ή άλλοι ελεγκτικοί
μηχανισμοί είχαν εικόνα αν υπήρχαν
ελλείψεις στην τήρηση των μέτρων
ασφαλείας.

Συνέχεια στη σελ.15
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Εργατικά “ατυχήματα”, εργοδοτικές δολοφονίες

Η μάχη για ασφαλείς συνθήκες
εργασίας στους χώρους
δουλειάς έχει αναδειχθεί σε

κεντρική για όλο το εργατικό κίνημα.
Όχι μόνο επειδή οι αριθμοί των ερ-
γατικών ατυχημάτων από μόνοι τους
σοκάρουν. Η ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε πά-
νω από 10.400 εργατικά ατυχήματα
για το 2018 και 2019. Θανατηφόρα
και μη, με μόνιμες ή προσωρινές επι-
πτώσεις στους εργάτες και τις εργά-
τριες. Έγινε κεντρική γιατί βγήκαν
μεγάλοι απεργιακοί αγώνες, όπως
των λιμενεργατών της COSCO και
των διανομέων, που ανέδειξαν ότι
πρόκειται για εργοδοτικά εγκλήματα
-και όχι για την “κακιά στιγμή”- και
ότι η λύση βρίσκεται στον οργανω-
μένο αγώνα μέσα από τα συνδικάτα.

Τα κέρδη των καπιταλιστών κοστί-
ζουν ανθρώπινες ζωές. Για να βγουν
τα χρονοδιαγράμματα που θα εξα-
σφαλίσουν τη μέγιστη παραγωγικό-
τητα, η κατάσταση έχει γίνει εκρη-
κτική στους εργατικούς χώρους. Η
εντατικοποίηση βαράει κόκκινο για
να βγαίνει γρήγορα η δουλειά, με
εξοντωτικά ωράρια και κομμένα ρε-
πό για τους εργαζόμενους. Οι μορ-
φές ευέλικτης και εκ περιτροπής ερ-
γασίας, η μεγάλη υποστελέχωση
που υπάρχει γιατί τα αφεντικά έχουν
σταματήσει τις προσλήψεις και η
απειλή της απόλυσης μέσα σε συν-
θήκες ανεργίας και εντεινόμενης
φτώχειας, εντείνουν την πίεση στη
δουλειά. Τα μέσα προστασίας και η
συντήρησή τους, η εξειδίκευση και η
εκπαίδευση του προσωπικού κοστί-
ζουν και μπαίνουν τελευταία στις
προτεραιότητες των αφεντικών.
Όλα αυτά δημιουργούν τις προϋπο-
θέσεις να μεγαλώνει καθημερινά η
λίστα των εργατικών ατυχημάτων.

Ενορχηστρωτής αυτών των συν-

θηκών είναι οι ίδιες οι κυβερνήσεις
με πρωταθλήτρια τη σημερινή κυ-
βέρνηση του Μητσοτάκη. Με πυλώ-
να τον νόμο του Χατζηδάκη, έχει νο-
μοθετήσει -και συνεχίζει να νομοθε-
τεί- για να δώσει το ελεύθερο στις
εργοδοσίες να απολύουν και να
ασυδοτούν ατιμώρητες, προσπα-
θώντας να διαλύσει κάθε εργατικό
κεκτημένο, από το 8ωρο μέχρι τις
συλλογικές συμβάσεις και τον συν-
δικαλισμό. Ένδειξη ότι η κατάσταση
έχει φτάσει στο απροχώρητο σε
σχέση με τις άθλιες συνθήκες εργα-
σίας είναι οι ελλείψεις 50 χιλιάδων
εργαζόμενων στις γαλέρες των ξε-
νοδόχων. Σε αυτούς υπόσχεται τελι-
κά ο Χατζηδάκης «δουλειές ξανά»,
όπως τιτλοδότησε τον νέο νόμο για
τον ΟΑΕΔ, υποχρεώνοντας τους
ανέργους να δεχτούν συγκεκριμένες

δουλειές, αλλιώς διαγράφονται από
τα μητρώα του ΟΑΕΔ. 

Μεροκάματα τρόμου
Οι κυβερνήσεις είναι υπεύθυνες

για τις ιδιωτικοποιήσεις και τους ερ-
γολάβους, που αντί για ευκαιρίες
και καλοπληρωμένες θέσεις εργα-
σίας, έφεραν τα «μεροκάματα του
τρόμου». Εκτοξεύτηκαν τα δυστυχή-
ματα στο λιμάνι, στη συντήρηση του
δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ και στους δή-
μους από τότε που μπήκαν εργολά-
βοι. Και ταυτόχρονα, φρόντισαν για
να διαλύσουν κάθε κρατικό ελεγκτι-
κό μηχανισμό. Η κυβέρνηση της ΝΔ
αντικατέστησε το Σώμα Επιθεώρη-
σης Εργασίας (ΣΕΠΕ), διαλύοντας
ακόμα περισσότερο τις λίγες δομές
του, με μια «Ανεξάρτητη Αρχή», που
θα λειτουργεί υπέρ των αφεντικών.

Όμως η εργατική τάξη δεν είναι
μόνο το αντικείμενο της εκμετάλλευ-
σης, αλλά και το υποκείμενο της αλ-
λαγής. Οι απεργίες διαρκείας στην
COSCO ανάγκασαν την εργοδοσία
να σταματήσει τις κόντρα βάρδιες
και να αυξήσει τα άτομα ανά πόστα,
ενώ συνεχίζουν για τη Συλλογική
Σύμβαση με αυξήσεις και την εφαρ-
μογή των ΒΑΕ. Οι μεγάλες απεργίες
των διανομέων ανάγκασαν όχι μόνο
την εργοδοσία της efood να τους
κάνει όλους αορίστου, αλλά και το
κράτος να παραχωρήσει δωρεάν μέ-
σα προστασίας και να απαγορεύσει
τη δουλειά εν μέσω κακοκαιρίας. Οι
κινητοποιήσεις των συμβασιούχων
στους δήμους και τα νοσοκομεία
μπορούν να κλείσουν τον δρόμο
στους εργολάβους και να επιβάλουν
τη μονιμοποίησή τους. Σε όλους

τους χώρους, η μαχητικότητα των
απεργών έχει καταργήσει στην πρά-
ξη τις απεργοκτονικές διατάξεις του
νόμου Χατζηδάκη. Αντί για να διαλυ-
θούν τα σωματεία, μαζικοποιούνται,
ξαναζωντανεύουν και φτιάχνονται
νέα εκεί που δεν υπάρχουν. 

Αυτό το εργατικό κίνημα έχει στις
διεκδικήσεις του την απάντηση για
το πώς θα μειωθούν στο ελάχιστο τα
εργατικά ατυχήματα: Συλλογικές
Συμβάσεις με γενναίες αυξήσεις, για
την προστασία του ωραρίου και του
εισοδήματος, για να μην χρειάζεται
δεύτερη δουλειά για την επιβίωση
και να σταματήσει η ανασφάλιστη
εργασία και τα μισά ένσημα. Μόνιμη
και σταθερή δουλειά, για να σταμα-
τήσει η ομηρεία των συμβάσεων και
η εργοδοτική τρομοκρατία για την
ανανέωσή τους. Μαζικές προσλή-
ψεις για να μειωθεί η εντατικοποί-
ηση. Να ενισχυθούν ουσιαστικά οι
ελεγκτικοί μηχανισμοί και να λει-
τουργούν επιτροπές Υγιεινής και
Ασφάλειας σε κάθε χώρο δουλειάς
με καθοριστική τη συμμετοχή των
εργαζόμενων. Σωματεία εργαζομέ-
νων παντού που θα δέχονται και θα
καταγράφουν τις καταγγελίες για
τις εργοδοτικές αυθαιρεσίες και θα
οργανώνουν τον αγώνα των εργαζο-
μένων. Να δοθούν και να εφαρμο-
στούν τα ΒΑΕ στους κλάδους που
το δικαιούνται. 

Δίπλα σε όλα αυτά, χρειάζεται να
προστεθεί το αίτημα της επανακρα-
τικοποίησης του λιμανιού, της ΔΕΗ,
των μεταφορών και άλλων πολύ βα-
σικών κλάδων, χωρίς αποζημίωση
για τους μετόχους και κάτω από τον
εργατικό έλεγχο για να λειτουργούν
για τις ανάγκες της κοινωνίας και όχι
εις βάρος της. 

Μάνος Νικολάου

Η μαύρη λίστα των θανάτων

5/11/21, Συνέλευση εργατών της COSCO. Φωτό: Μάνος Νικολάου

Πανό στο Λιμάνι του Πειραιά μετά τον θάνατο του Δημήτρη Δαγκλή
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Πέντε δράστες ταυτοποιήθηκαν για
τη ρατσιστική επίθεση σε πακιστα-

νούς εργάτες που είχε γίνει το βράδυ
της 27 Οκτώβρη 2021 στην Παλιά Κοκ-
κινιά. Εντελώς απρόκλητα, μια ομάδα
χτύπησε τους μετανάστες, με γροθιές,
κλωτσιές και ένα μπουκάλι. Στη συνέ-
χεια τα θύματα κατέφυγαν στο σπίτι φί-
λου τους για να προστατευτούν και οι
φασίστες πολιόρκησαν το σπίτι, σπά-
ζοντας την τζαμένια πόρτα με πέτρες
και τούβλα και προσπαθώντας για δύο
ώρες να εισβάλουν, μέχρι που ανέβη-
καν και στην ταράτσα. Την απόπειρα ει-
σβολής είχαν καταγράψει με τα κινητά
τους οι γείτονες.

Σε συνέντευξη τύπου που είχε γίνει
στις 29/10/21, ο Τ. Ζώτος, συνήγορος
των θυμάτων επισήμανε ότι πρόκειται
για ένα “κλασικό ρατσιστικό έγκλημα”.
Με κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου
Πειραιά, της ΚΕΕΡΦΑ, και της Πακιστα-
νικής Κοινότητας Ελλάδος “Η Ενότη-
τα”, το απόγευμα της Τρίτης 2 Νοέμ-
βρη στις γειτονιές της Παλιάς Κοκκι-
νιάς πραγματοποιήθηκε αντιφασιστικό
συλλαλητήριο.

Ο χαρακτηρισμός του εγκλήματος ως
ρατσιστικό από τον εισαγγελέα έδωσε
τη δυνατότητα στα θύματα, που τότε
δεν είχαν χαρτιά, να εμφανιστούν στο
τμήμα και να αναγνωρίσουν τους δρά-
στες την περασμένη εβδομάδα, έχον-
τας πλέον λάβει τα χαρτιά τους. Στη
συνέντευξη τύπου της ΚΕΕΡΦΑ στις
13/5 για τις πρόσφατες τρεις επιθέσεις
σε βάρος Πακιστανών, το παρών έδωσε
ο Νίκος Κάστανος, επίσης συνήγορος
των θυμάτων, καθώς και ο Αλιρέζα, ένα
από τα θύματα εκείνης της επίθεσης,
και ενημέρωσαν γι' αυτή την εξέλιξη.

Ο Ν. Κάστανος μίλησε για τις επιθέ-
σεις, τόσο της Π. Κοκκινιάς, όσο και για
τις πρόσφατες επιθέσεις σε Πετράλω-
να, Κόκκινο Μύλο και Πατήσια, λέγον-
τας: “Είναι πολύ σημαντικό που τα θύ-
ματα βρήκαν στο σθένος να καταγγεί-
λουν τις επιθέσεις και να υποβάλουν
μηνύσεις. Περιμένουμε την αστυνομία
να ταυτοποιήσει τους δράστες των επι-
θέσεων, στη δε υπόθεση των Καμινίων
έχουν ταυτοποιηθεί”.

Ο Αλιρέζα περιέγραψε την σε βάρος
του επίθεση: “Δεκαπέντε φασίστες μας
χτυπήσανε πάρα πολύ άσχημα στην
Παλιά Κοκκινιά. Ευχαριστώ το κίνημα
και όλους τους δικηγόρους που βοήθη-
σαν και φτάσαμε στο σημείο να βρούμε
και να αναγνωρίσουμε τους δράστες.
Ευχαριστώ την ΚΕΕΡΦΑ και όλους όσοι
είναι δίπλα μας. Τώρα είναι η στιγμή να
σταθούμε στα πόδια μας και να τους
σταματήσουμε, αλλιώς οι φασίστες θα
προσπαθήσουν να ξανακάνουν αυτά
που έκαναν τα προηγούμενα χρόνια”.

Α.Φ.

Ταυτοποιήθηκαν
πέντε δράστες 
της επίθεσης στην
Παλιά Κοκκινιά

STOP στις φασιστικές επιθέσεις
σε βάρος των μεταναστών
Συνέντευξη τύπου πα-

ραχώρησαν στις
13/5 η ΚΕΕΡΦΑ και η

Πακιστανική Κοινότητα Ελ-
λάδος “Η Ενότητα” για τις
οργανωμένες φασιστικές
επιθέσεις που σημειώθη-
καν την προηγούμενη
εβδομάδα σε βάρος Πακι-
στανών εργατών. Μπροστά
από το τζαμί της οδού Ανα-
ξαγόρα, όπου είχαν εντοπι-
στεί τα τέσσερα θύματα
της μιας επίθεσης από
τους δράστες συγκεντρώ-
θηκαν σε ένδειξη διαμαρ-
τυρίας δεκάδες μετανά-
στες εργάτες. Τη συνέν-
τευξη άνοιξε ο δικηγόρος
των θυμάτων Νίκος Κάστα-
νος, ενώ στη συνέχεια μί-
λησαν τα θύματα.

Ο Σαζέντ Ζ. που δέχτηκε
μαχαίρωμα στον Κόκκινο
Μύλο, τόνισε: “Είχα βγει να
πάρω καφέ και γύριζα σπί-
τι. Ένα μπλε αμάξι με πέν-
τε άτομα μέσα μου είπαν χυδαία λόγια.
'Είσαι μουσουλμάνος, θα σε γαμήσου-
με', 'κωλομουσουλμάνε', 'βρωμομου-
σουλμάνε' και τέτοια. Δεν έδωσα σημα-
σία και προχώρησα προς το σπίτι, γιατί
κατάλαβα τι είναι. Σταμάτησαν το αυτο-
κίνητο, βγήκαν έξω και με χτύπησαν με
γροθιές και στη συνέχεια ο ένας με χτύ-
πησε με το μαχαίρι. Με πέταξαν κάτω και
έφυγαν. Θα μπορούσαν να με είχαν χτυ-
πήσει περισσότερες φορές, θα μπορού-
σαν να με είχαν σκοτώσει. Είμαι τυχερός
που είμαι εδώ ζωντανός. Θέλω να κάνω
μια ερώτηση: ποιοι είναι οι ρατσιστές και
οι φασίστες που το έκαναν αυτό; Θα
τους πιάσουν; Θέλουμε να τελειώσει αυ-
τό το θέμα για να είμαστε ελεύθεροι”.

Ο Αμίρ Σεμπίρ που δέχτηκε επίθεση
στα Πετράλωνα περιέγραψε: “Πριν μια
βδομάδα, φεύγοντας από το τζαμί, πήγα
στα Πετράλωνα. Τέσσερα άτομα μας
ακολούθησαν, έβγαλαν μαχαίρι και μας
επιτέθηκαν. Έβριζαν λέγοντας 'μουσουλ-
μάνοι φύγετε από την Ελλάδα'”. Την επί-
θεση σε βάρος του, που έγινε στην Πα-
λιά Κοκκινιά τον Οκτώβρη του 2021, πε-
ριέγραψε και ο Αλιρεζά. Παρόντες στη
συνέντευξη τύπου ήταν επίσης κι άλλα
θύματα από τις επιθέσεις σε Πετράλωνα
και Παλιά Κοκκινιά.

Τη στήριξή τους στον αγώνα των μετα-
ναστών για δικαιοσύνη εξέφρασαν ο Μα-
νώλης Σαρρής από το τμήμα δικαιωμάτων
του ΣΥΡΙΖΑ και ο Κρίτων Αρσένης, βου-
λευτής του Μερα25. Ο Πέτρος Κωνσταν-
τίνου, δημοτικός σύμβουλος Αθήνας και
συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ και ο Τζαβέντ

Ασλάμ, πρόεδρος της Πακιστανικής Κοι-
νότητας, τόνισαν την ανάγκη της πάλης
ενάντια στους φασίστες και τον ρατσι-
σμό, ενώ κάλεσαν όλες και όλους στην
έναρξη της δίκης της ΧΑ σε β' βαθμό, 15
Ιούνη, 8μμ στο μετρό Αμπελοκήπων και
πορεία προς το Εφετείο. Στη συνέχεια οι
συγκεντρωμένοι πραγματοποίησαν πο-
ρεία στους δρόμους γύρω από το τζαμί
φωνάζοντας “Ποτέ ξανά ρατσισμός!”

Είμαστε έξω από το τζαμί της Αναξα-
γόρα για να πούμε στοπ στην Ισλα-

μοφοβία, να σταματήσουν οι δολοφονι-
κές ρατσιστικές επιθέσεις των φασιστών.
Αυτό που είχαμε από την πρώτη μέρα
του Εΐντ μέχρι και την τελευταία, δηλαδή
από τις 2 μέχρι τις 8 Μάη ήταν τρεις ορ-
γανωμένες επιθέσεις από φασιστικές
ομάδες. Εμείς το λέμε ξεκάθαρα: στο
Μενίδι την επίθεση την έκανε η Propatria.
Η ίδια οργάνωση που επιτέθηκε κατά της
ΚΕΕΡΦΑ στο Ηράκλειο. Είναι οι ίδιες ορ-
γανώσεις που έχουν τις συνδέσεις τους
με αυτούς που έκαναν δολοφονικές επι-
θέσεις στη Θεσσαλονίκη και στα Καμίνια.
Έχουν εντοπιστεί οι δράστες και οι συν-
δέσεις των δραστών της επίθεσης στα
Καμίνια με τη Χρυσή Αυγή, με στελέχη
που προσπαθούν να ανασυντάξουν αυτή
τη συμμορία.

Είμαστε μπροστά στο να ξεκινήσει σε
β' βαθμό η δίκη της Χρυσής Αυγής στις
15 Ιούνη. Αυτό πρέπει να σημάνει έναν
μεγάλο συναγερμό για το αντιφασιστικό
και το εργατικό κίνημα. Δεν θα πέσουν
στα μαλακά οι φασίστες δολοφόνοι γιατί

αυτό διευκολύνει όλες τις συμμορίες να
προχωράνε στις επιθέσεις τους.

Καλούμε το εργατικό κίνημα, τους φοι-
τητικούς συλλόγους, τα συνδικάτα να
βγάλουν απεργιακή κινητοποίηση για τις
15 Ιούνη, όπως έχουν ξανακάνει όταν δο-
λοφονήθηκε ο Παύλος Φύσσας, όταν άρ-
χιζε το 2015 η δίκη και όταν έκλεινε το
2020. Η ΚΕΕΡΦΑ θα οργανώσει μια σει-
ρά από εξορμήσεις και εκδηλώσεις στις
γειτονιές. Δε θα αφήσουμε την κυβέρνη-
ση να ανασυγκροτήσει τις φασιστικές
ομάδες μπροστά στα μάτια μας -κι έχου-
με μαζί μας σε αυτό τις κοινότητες των
μεταναστών που έχουν τεράστια εμπει-
ρία από την πάλη για το τσάκισμα των
φασιστών.

Πέτρος Κωνσταντίνου, 
συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ, 

δημοτικός σύμβουλος Αθήνας

Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία από το
2009-2010, όταν οι φασίστες αρχίζα-

νε τις επιθέσεις λέγοντας στα θύματά
τους “τι κοιτάς;” και συνέχιζαν με τις μα-
χαιριές και τις δολοφονίες. Περάσαμε
ολόκληρες νύχτες έξω από αστυνομικά
τμήματα για να κάνουμε μια απλή μήνυση.
Δεν θέλουμε για άλλη μια φορά να φτά-
σουμε να δούμε δολοφονίες. Να μην ανοί-
ξει αυτές τις πόρτες η κυβέρνηση, να πά-
ψει να τους στηρίζει. Δεν μπορώ να πιστέ-
ψω ότι δεν είχε στήριξη κρατική η Χρυσή
Αυγή που έστειλε 700 άτομα στο νοσοκο-
μείο και δεν έγινε ούτε μία σύλληψη.

Γι' αυτό βγήκαμε τώρα έξω. Για να
πούμε όχι στήριξη των φασιστών. Χρει-
αζόμαστε δικαιοσύνη και απαιτούμε η κυ-

βέρνηση να σταθεί δίπλα
στα θύματα. Είμαστε τυχε-
ροί που υπάρχει εδώ στην
Ελλάδα αντιρατσιστικό κί-
νημα, που υπάρχει η ΚΕΕΡ-
ΦΑ, που υπάρχουν κόμμα-
τα που στέκονται δίπλα στα
θύματα. Αν δεν υπήρχαν
όλα αυτά τι θα γινόταν; Θα
είχαμε 10, 20, 50 δολοφο-
νίες. Πιστεύουμε σε εσάς,
πιστεύουμε στο κίνημα. Γι
αυτό πρέπει να σταθούμε
στα πόδια μας από τώρα,
για να μη δούμε δολοφο-
νίες. Να σταθούμε στα πό-
δια μας χωρίς φόβο. Να εί-
μαστε όλοι στο εφετείο
στις 15 Ιούνη που ξεκινάει
η δίκη της Χρυσής Αυγής.

Τζαβέντ Ασλάμ, 
πρόεδρος Πακιστανικής

Κοινότητας Ελλάδος 
“Η Ενότητα”

Μέσα σε μια βδομάδα
είχαμε τρεις δολοφο-

νικές επιθέσεις από ακροδεξιούς απέναν-
τι σε μετανάστες. Χρησιμοποιήθηκαν ρό-
παλα, μαχαίρια, ακόμα και όπλα. Τα τάγ-
ματα εφόδου ξαναβγαίνουν στους δρό-
μους και για μια ακόμη φορά έχουν στόχο
τους αδύνατους. Τους μετανάστες εργά-
τες που είναι στην Ελλάδα και παλεύουν
για να ζήσουν. Αν αφήσουμε αυτή την κα-
τάσταση στην Ελλάδα να εξελιχθεί είναι
σίγουρο ότι θα θρηνήσουμε θύματα, θα
ζήσουμε ξανά καταστάσεις όπως με τον
Σ. Λουκμάν και με τον Π. Φύσσα.

Οφείλει όλη η αριστερά και το αντιρα-
τσιστικό κίνημα, όλες οι συλλογικότητες
και τα σωματεία να ορθώσουμε φραγμό
απέναντι σε αυτές τις επιθέσεις. Να στα-
ματήσουμε την ακροδεξιά δράση και να
στείλουμε τις ακροδεξιές συμμορίες εκεί
που πραγματικά ανήκουν, στον σκουπι-
δοντενεκέ της ιστορίας και στη φυλακή.

Μανώλης Σαρρής, 
τμήμα δικαιωμάτων ΣΥΡΙΖΑ

Αυτά που συνέβησαν είναι αδιανόητα.
Δεν αφορά μόνο την πακιστανική

κοινότητα, αφορά όλους τους κατοίκους
αυτής της χώρας. Είδαμε ξανά τα τάγμα-
τα εφόδου να εφορμούν και δε θα το
αφήσουμε αυτό να περάσει έτσι. Κανέ-
νας άνθρωπος δεν πρόκειται ξανά να ζή-
σει υπό φόβο. Θα επιστρέψουμε τον φό-
βο πίσω σε αυτούς που τον διασπείρουν.
Έχουμε μια ελεύθερη κοινωνία. Όποιος
δεν το καταλαβαίνει, αυτός να φύγει.

Κρίτων Αρσένης, 
βουλευτής Μερα25

Σε έναν μήνα ξεκινάει η δίκη της Χρυ-
σής Αυγής σε β' βαθμό. Τι έχει αλλάξει
σε σχέση με την πρωτόδικη διαδικα-
σία;

Η δίκη στον δεύτερο βαθμό διεξάγε-
ται σε τελείως διαφορετικό πολιτικό
σκηνικό και συνθήκες σε σχέση με τον
πρώτο βαθμό. Στις 20 Απριλίου του
2015 η ΧΑ ήταν τρίτο κόμμα σε κοινο-
βουλευτική δύναμη, το αφήγημα της
“πολιτικής δίωξης” κυριαρχούσε, ενώ
ακόμα και στον χώρο της Αριστεράς και
του αντιφασιστικού κινήματος υπήρχε
μια έντονη δυσπιστία όσον αφορά στην
αξιοπιστία της παράστασης πολιτικής
αγωγής στη δίκη. Υπήρχε το επιχείρημα
ότι είτε δεν πρόκειται να καταδικαστούν
διότι το αστικό κράτος θα τους προστα-
τέψει ό,τι και να γίνει, είτε θα νομιμοποι-
ηθούν αντίστοιχες πολιτικές διώξεις της
Αριστεράς.

Ξεκίνησε αυτή η δίκη με μεγάλη περι-
θωριοποίηση και υποβάθμιση από την
ίδια την κυβέρνηση. Έγινε στην εξορία
του Κορυδαλλού, ξεκίνησε με πολύ
αραιό ρυθμό τον πρώτο καιρό και βέ-
βαια χωρίς τη μεταβολή στο νομοθετικό
πλαίσιο εκείνη που θα επέτρεπε την ου-
σιαστική της δημοσιότητα με ραδιοτηλε-
οπτική μετάδοση και με την επιλογή
μιας καταλληλότερης αίθουσας.

Η ΧΑ ξεκίνησε τη δίκη ενωμένη, συνε-
κτική, με ένα ενιαίο καθοδηγητικό νομι-
κό και πολιτικό κέντρο για όλους τους
κατηγορούμενους, με την αλαζονεία ότι
θα κερδίσει γιατί, όπως ισχυριζόταν, δεν
ήταν παρά μια πολιτική δίωξη του Σαμα-
ρά. Στη δίκη η αλήθεια αναδείχθηκε, κυ-
ρίως από ένα ψηφιακό υλικό του οποίου
η γνησιότητα δεν αμφισβητήθηκε ποτέ
και αφορούσε τον τρόπο δράσης, τη
στρατιωτικοποίηση, την εκπαίδευση, την
ιεραρχία, την πειθαρχία, τη σχέση με τα
όπλα, το ρατσιστικό κίνητρο, τον ναζι-
σμό, τον τρόπο συγκρότησης και δρά-
σης των ταγμάτων εφόδου.

Οι μάρτυρες των επιμέρους υποθέσε-
ων αλλά και οι μάρτυρες κατηγορίας
που εξετάστηκαν, συνεισέφεραν πάρα
πολλά. Η κοινωνία εκφράστηκε στη δίκη,
τόσο από τα έδρανα της Πολιτικής Αγω-
γής μέσω των συνηγόρων όσο και με τη
συχνή ζωντανή παρουσία ακροατηρίου.
Αλλά και τις πολλές κινητοποιήσεις έξω
από τα δικαστήρια σε κρίσιμες και κομβι-
κές ημέρες δικαστικών συνεδριάσεων, οι
οποίες συνέβαλαν στο να καταδείξουν
την παρουσία της κοινωνίας και την ατα-
λάντευτη απαίτηση του αντιφασιστικού
κινήματος να τεθεί τέρμα στην ατιμωρη-
σία. Αυτό κορυφώθηκε με τη μεγαλει-
ώδη συγκέντρωση στις 7 Οκτώβρη 2020
στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Στη διάρκεια
της δίκης η ΧΑ περιθωριοποιήθηκε πολι-
τικά, εκπαραθυρώθηκε από το κοινοβού-
λιο, διασπάστηκε, τριχοτομήθηκε και άρ-

χισαν τα “συντροφικά μαχαιρώματα”.
Σήμερα στον δεύτερο βαθμό η δίκη

διεξάγεται χωρίς τη λειτουργία των ταγ-
μάτων εφόδου. Παρά τα διάφορα χτυπή-
ματα που επανεμφανίζονται, δεν υπάρχει
αυτή η εξέλιξη της μαζικής καθημερινής
ένστολης και ένοπλης βίας με την κάλυ-
ψη της αστυνομίας ενάντια σε αριστε-
ρούς, απεργούς, διαφορετικούς, μετα-
νάστες κλπ. Υπάρχει μια δικαστική από-
φαση που για πρώτη φορά στα χρονικά
έκρινε ότι η ΧΑ, ένα “πολιτικό κόμμα”
όπως υποδυόταν, αποτελεί εγκληματική
οργάνωση και την καταδίκασε.

Ως προς τη δικαστική διαδικασία τι
έχουμε μπροστά μας;

Οι 11 κατηγορούμενοι από τους αρχι-
κούς 69 έχουν αθωωθεί και 2 έχουν πε-
θάνει. Από τους 56 που μένουν θα δικα-
στούν οι 49 διότι τα αδικήματα των υπό-
λοιπων 7 έχουν πλημμεληματικό χαρα-
κτήρα και έχουν παραγραφεί, καθώς
έχει περάσει η 8ετία. Η υπόθεση του
ΠΑΜΕ για παράδειγμα χαρακτηρίστηκε
επικίνδυνη σωματική βλάβη και έχει πα-
ραγραφεί. Για αυτούς οι οποίοι δικάζον-
ται είναι μια δίκη που ξεκινάει από την
αρχή. Για τους περισσότερους δεν επι-
τρέπεται να χειροτερέψει η θέση τους.

Για ορισμένους όμως από τους κατη-
γορούμενους, συγκεκριμένα όσους κα-
ταδικάστηκαν για την απόπειρα ανθρω-
ποκτονίας σε βάρος του Αμπουζίντ Εμ-
πάρακ τον οποίο εκπροσωπούμε και για
όσους καταδικάστηκαν για τη διεύθυνση
εγκληματικής οργάνωσης, είναι ανοιχτό
και το ενδεχόμενο χειροτέρευσης της
θέσης τους. Εναντίον τους, μετά από αί-
τησή μας, ασκήθηκε έφεση του εισαγγε-

λέα με αίτημα την επιβολή αυ-
στηρότερης ποινής.

Ξεκινάμε με δυο θετικούς
οιωνούς. Πετύχαμε, παρά τις
δυσκολίες, μετά από αίτημά
μας να εκδοθεί υπουργική
απόφαση ώστε η δίκη να γίνει
αποκλειστικά στο Εφετείο
Αθηνών, κάτι πολύ σημαντικό
και για την πρόσβαση του κοι-
νού, για τη δημοσιότητα της
δίκης και για τη διευκόλυνση
των συνηγόρων που ασχολού-
μαστε αφού είναι γνωστό ότι
δουλεύουμε απλήρωτοι και
πρέπει να μπορούμε να παρα-
κολουθούμε στοιχειωδώς και
τις άλλες μας υποθέσεις. Σε
συνδυασμό και με την απο-
κλειστική απασχόληση των δι-
καστών που θα συμμετάσχουν
στη σύνθεση θα επιτρέψει τη
συχνή, σχεδόν καθημερινή,
διεξαγωγή της.

Ο δεύτερος θετικός οιωνός
είναι ότι, μετά από αίτημά μας,

η εισαγγελία κάλεσε ως μάρτυρες κατη-
γορίας όχι μόνο εκείνους που είχε καλέ-
σει πρωτοδίκως, αλλά και αυτούς που
είχαν εξεταστεί μετά από πρόταση της
Πολιτικής Αγωγής στην πρώτη δίκη. Αυ-
τό σημαίνει ότι η Εισαγγελία Εφετών θε-
ωρεί σημαντική την μαρτυρία όλων αυ-
τών των προσώπων, πολλά από τα
οποία έχουν την ιδιότητα του παθόντος,
όπως ο Δ. Κουσουρής, ο Γ. Πίττας, ο Π.
Γκαργκάνας. Απαλλάσσει έτσι την πολι-
τική αγωγή κι από διαδικασίες χρονοβό-
ρες και δαπανηρές.

Η Χρυσή Αυγή διαλύθηκε, αλλά η φα-
σιστική απειλή είναι παρούσα. Ποια εί-
ναι τα καθήκοντα του αντιφασιστικού
κινήματος μπροστά στη δεύτερη δίκη
της ΧΑ;

Η ΧΑ αποτελεί σχεδόν παρελθόν στην
ελληνική κοινωνία. Δεν αποτελούν όμως
παρελθόν ούτε οι προσπάθειες αναβίω-
σης υπολειμμάτων και παραφυάδων της
ΧΑ και πολιτικής νομιμοποίησής τους.
Ούτε η ενίσχυση που τους παρέχει ένα
μέρος της αστικής τάξης γι' αυτό. Ακό-
μα, σημαντικό ρόλο παίζει η πολιτική
της κυβέρνησης η οποία σε ένα μεγάλο
μέρος έχει υιοθετήσει την πολιτική της
ΧΑ. Εφαρμόζει αντιμεταναστευτικές, αν-
τιπροσφυγικές, ρατσιστικές πολιτικές,
πέρα από τη συνολική εθνικιστική και
κατασταλτική πολιτική την οποία ακο-
λουθεί. Γενικότερα επιβραβεύει τα μον-
τέλα λειτουργίας της ΧΑ.

Δεν υπάρχει σήμερα η αλαζονεία των
κατηγορούμενων και η βεβαιότητα ότι
θα κερδίσουν, είναι στη φυλακή ήδη 35
από αυτούς, αλλά είναι η τελευταία
τους ευκαιρία να απαλλαγούν και επο-

μένως θα εξαντλήσουν κάθε δυνατότη-
τα. Οι συνήγοροι Πολιτικής Αγωγής
έχουμε λιγοστέψει πολύ κι έχουμε μείνει
μέχρι στιγμής σε κάθε περίπτωση λιγό-
τεροι από 10 απέναντι σε 100 συνηγό-
ρους υπεράσπισης. Η διάρκεια της δί-
κης προοιωνίζεται μεγάλη, αν και όχι
όσο υπήρξε η πρωτόδικη. Άνετα μπορεί
όμως να διαρκέσει 2-3 χρόνια.

Έχουμε συνεπώς τη μάχη αυτή μπρο-
στά μας. Θα υπάρξει και μία καμπάνια
ενίσχυσης γιατί είναι αυξημένα τα έξοδα
για τη συμμετοχή κάθε συνηγόρου στη
δίκη: παράβολα, έξοδα που έχουν γίνει
μέχρι τώρα για την εκτύπωση και βιβλιο-
δέτηση της απόφασης, αλλά και τα μελ-
λοντικά έξοδα καθώς και μια εύλογη
αμοιβή -καθώς δεν είναι δυνατόν το οι-
κονομικό βάρος του αντιφασιστικού
αγώνα να το αναλαμβάνουν λίγοι άν-
θρωποι.

Δεν πρέπει το κίνημα να υποτιμήσει τη
δίκη και δεν πρέπει να επαναπαυτεί θε-
ωρώντας ότι αφού η ΧΑ διαλύθηκε έχει
τελειώσει το θέμα. Επίσης το ότι η πρω-
τόδικη απόφαση υπήρξε καταδικαστική
δεν δεσμεύει το Εφετείο να κινηθεί στην
ίδια κατεύθυνση. Ο προορισμός του
Εφετείου είναι να μπορεί να ανατρέπει
τις πρωτόδικες αποφάσεις. Και φυσικά
δεν θα υπήρχε αυτή η απόφαση αν δεν
υπήρχε η αίσθηση του δικαστηρίου ότι η
δίκη παρακολουθείται από την κοινωνία
και αυτό πρέπει να συμβεί και με το δευ-
τεροβάθμιο δικαστήριο.

Το αντιφασιστικό κίνημα θα πρέπει για
μια ακόμη φορά να διεκδικήσει τη δημο-
σιότητά της, τώρα που έχουμε μάλιστα
απαλλαγεί από την εξορία του Κορυ-
δαλλού. Να πραγματοποιήσει ξανά εκ-
δηλώσεις σε όλη την Ελλάδα οι οποίες
βοήθησαν πάρα πολύ στη διάρκεια της
πρώτης δίκης φέρνοντας σε επαφή
τους συνηγόρους και μάρτυρες πολιτι-
κής αγωγής με το αντιφασιστικό κίνημα
σε κάθε γωνιά της χώρας. Οι εκδηλώ-
σεις αυτές δημιούργησαν όρους συνο-
χής και ενότητας του αντιφασιστικού κι-
νήματος και κάλυψαν το κενό της ενημέ-
ρωσης.

Δεύτερο, ταυτόχρονα με τη δίκη αυτή,
εξελίσσονται άλλες δικαστικές και ανα-
κριτικές διαδικασίες που διερευνούν εγ-
κληματική δραστηριότητα υπολειμμάτων
και παραφυάδων της ΧΑ όπως είναι τα
περιστατικά του Σεπτεμβρίου – Οκτωβρί-
ου 2021 στον Εύοσμο και τη Σταυρούπο-
λη Θεσσαλονίκης καθώς και στο Ηρά-
κλειο Αττικής. Η παρέμβαση η δική μου
και του Θ. Καμπαγιάννη πέτυχε να ζητη-
θεί από την εισαγγελία του Αρείου Πά-
γου προκαταρκτική εξέταση η οποία και
διεξάγεται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Όποιες άλλες εμπλοκές κατηγορουμέ-
νων φασιστών έχουν προκύψει πρέπει να
παρακολουθηθούν – να μη δοθεί καμία
δυνατότητα δικαστικής ασυλίας.

Και φυσικά το αντιφασιστικό κίνημα
θα πρέπει να συνεχίσει ανυποχώρητα
την πάλη ενάντια στην κυβερνητική πο-
λιτική και σε όποια πολιτική γεννάει τον
ρατσισμό και τον φασισμό. Ξεκινάμε 15
Ιούνη με το αντιφασιστικό κίνημα και την
κοινωνία να δηλώνει την παρουσία του
μέσα και έξω από το δικαστήριο.

Η μάχη της νέας
δίκης της Χ.Α.

Ο Κώστας Παπαδάκης,
δικηγόρος, μίλησε στην
Αφροδίτη Φράγκου για 
τη νέα μάχη της Πολιτικής
Αγωγής και του κινήματος

13/5, Τζαμί οδού Αναξαγόρα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Για δυνατό συνδικαλισμό, ψηφίζουμε

ΣΩΤΗΡΙΑ
«Με δυνατή παρουσία του Συντο-

νιστικού Νοσοκομείων, που στηρίζει
και συμμετέχει στην Ενωτική Κίνηση
για την Ανατροπή, ξεκίνησαν την
Τρίτη 17 Μάη οι εκλογές του Σωμα-
τείου Εργαζόμενων στο Σωτηρία»,
μας είπε ο Χρίστος Αργύρης, υπεύ-
θυνος του Συντονιστικού. «Το ψηφο-
δέλτιό μας απαρτίζεται από εργαζό-
μενους όλων των ειδικοτήτων, μόνι-
μους και συμβασιούχους και είναι
κομμάτι της μάχης που δίνει το Συν-
τονιστικό πανελλαδικά για την ενί-
σχυση των αγωνιστικών δυνάμεων
του κλάδου. Με το σύνθημά μας
“Ψηφίζουμε, όπως αγωνιζόμαστε”,
καλούμε σε μαύρο στη ΔΑΚΕ που
έχει προσπαθήσει να διαλύσει το
σωματείο και τον συνδικαλισμό στο
νοσοκομείο και σε στήριξη των αγω-
νιστών/ιστριών που στηρίζουν την
απεργιακή κλιμάκωση των αγώνων. 

Όλο το προηγούμενο διάστημα
οργανώναμε τις μάχες από τα κάτω
και στο Σωτηρία, με συμμετοχή στις
κινητοποιήσεις, με πανό, με ενημε-
ρώσεις. Τώρα διεκδικούμε να συνε-
χίσουμε αυτή τη δράση και με
εκλεγμένους τόσο στο ΔΣ όσο και
στο συνέδριο της ΠΟΕΔΗΝ. Για να
αλλάξει η εικόνα του Σωματείου, να
συμμετέχει στις απεργίες, να κάνει
συνελεύσεις, για να επιστρέψει ο
συνδικαλισμός και η πολιτική μέσα
στο νοσοκομείο».

Οι υποψήφιοι/ες της Ενωτικής Κί-
νησης για την Ανατροπή

Για ΔΣ και ΠΟΕΔΗΝ: Αντωνίου
Αθανάσιος, Ειδικευόμενος Ιατρός
Ψυχιατρικής, Καραθάνος Ευάγγε-
λος, Επιμελητής Πυρηνικός Ιατρός,
Τμήμα Πυρ. Ιατρικής, Κουκίδου Σο-
φία-Ξανθίππη, Επικουρικός Ιατρός,
5η Πνευμονολογική, Κουτσοθανά-
σης Γεώργιος, Νοσηλευτής, Τμήμα
Πυρ. Ιατρικής, Μανταίου Μερόπη,
Διευθύντρια Ιατρός Πνευμονολόγος,
10η Πνευμονολογική, Μιχελάκη Αι-
κατερίνη, Σ.Ο.Χ., Αποθήκη τροφί-
μων, Σαβιόλη Διγενή Άννα, Σ.Ο.Χ.,
Αποθήκη τροφίμων.

Για Εξελεγκτική Επιτροπή: Νικο-
λόπουλος Δήμος, Επιμελητής Ια-
τρός Πνευμονολόγος, 10η Πνευμο-
νολογική

ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Στις 18 Μάη γίνονται οι εκλογές

στο Σωματείο Εργαζόμενων στο
Έλενα Βενιζέλου για την ανάδειξη
νέου ΔΣ και αντιπροσώπων στο συ-
νέδριο της ΠΟΕΔΗΝ. Η Ενωτική
Πρωτοβουλία για την Ανατροπή
συμμετέχει για πρώτη φορά.

«Συμμετέχουμε στις εκλογές για
να εκφράσουμε κάποιες διαφορετι-
κές απόψεις από αυτές που εκπρο-
σωπούνταν μέχρι σήμερα στο ΔΣ
του σωματείου», μας είπε η Βασιλική
Κατσίκη, υποψήφια του σχήματος.

«Προσωπικά δεν είχα ασχοληθεί ξα-
νά τόσο ενεργά με το σωματείο. Ο
λόγος που το κάνω αυτή τη φορά εί-
ναι γιατί θέλω να αλλάξει η κατάστα-
ση απραξίας που επικρατεί μέχρι
σήμερα. Και η παρουσία του Κώστα
Καταραχιά στο νοσοκομείο βοηθά
σε αυτό.

Βασικά το σωματείο δεν είχε καμιά
δράση. Δεν έκανε ποτέ μια ενημέρω-
ση για τις απεργίες και τις κινητοποι-
ήσεις για την Υγεία, δεν αντιδρούσε
σε κανένα θέμα που αφορούσε το
προσωπικό και το νοσοκομείο. Στο
τμήμα μου για παράδειγμα επί δέκα
χρόνια είχαμε τρεις θέσεις κενές, με
πολλά προβλήματα λειτουργίας, χω-
ρίς ειδικευόμενους, χωρίς τίποτα.
Αλλά δεν γινόταν το παραμικρό για
την κάλυψη των θέσεων. Ή βλέπαμε
να γίνονται αυθαίρετες μετακινήσεις
-χωρίς καμιά ειδοποίηση έπαιρναν
τηλέφωνο και έλεγαν σε κάποιον ότι
σε δυο μέρες πρέπει να πάει στο
Αλεξάνδρας με το οποίο έχουμε κοι-
νή διοίκηση- αλλά και πάλι δεν υπήρ-
χε καμιά αντίδραση.

Προσπαθούσα εδώ και δέκα χρό-
νια που είμαι στο νοσοκομείο να μά-
θω τι γίνεται, να επικοινωνήσω με
συναδέλφους. Είμαι πολιτικοποιημέ-
νη, χρόνια στο χώρο της αριστεράς,
αλλά εκεί μέσα δεν υπήρχε καμιά
επαφή με τα υπόλοιπα τμήματα και
τους συναδέλφους. Κυριαρχούσε η
απομόνωση, ότι ο καθένας κάνει τη
δουλειά του και ούτε καν γνωριζό-
μαστε μεταξύ μας. Τόσο χρόνια δεν
πέρναμε είδηση πότε έχουμε απερ-
γία, ούτε μια αφίσα δεν έβαζαν.

Αυτό άλλαξε όταν ήρθε ο Κώστας.
Κινητοποιηθήκαμε, κάναμε κάποιες
συγκεντρώσεις για τις αναστολές κι
άλλα θέματα, φτιάξαμε πανό, είχαμε
μια εκπροσώπηση ως νοσοκομείο
στις απεργίες, τις πορείες και τις
συγκεντρώσεις έξω από το Υπουρ-
γείο. Μαζί με τον Κώστα έχουμε
προσπαθήσει να κινητοποιήσουμε
ανθρώπους, να μιλάμε, να ενημερώ-
νουμε. Και μέσα στα σχέδιά μας εί-
ναι αυτό, να βγάζουμε μια ανακοίνω-
ση για τα θέματα που προκύπτουν,
να ενημερώνουμε για τις κινητοποι-
ήσεις, να τις οργανώνουμε».

«Στις περιοδείες μας τις τελευταί-
ες μέρες στο νοσοκομείο το κλίμα
που έχουμε συναντήσει είναι φοβερά
αγωνιστικό», μας είπε ο Κώστας Κα-
ταραχιάς. «Κυριαρχεί η συζήτηση με
τους συναδέλφους και τις συναδέλ-
φισσες για το πώς θα αλλάξει το Σω-
ματείο, ώστε να ανταποκρίνεται στην
ανάγκη για αγώνες ενάντια στις κυ-
βερνητικές επιθέσεις. Από την πλευ-
ρά μας μεταφέρουμε την εμπειρία
του Συντονιστικού Νοσοκομείου που
έχει παίξει πρωτοπόρο ρόλο στις μά-
χες, έχει βοηθήσει στο ξεδίπλωμα

του υγειονομικού κινήματος και έχει
πετύχει μια σειρά νίκες, στον Άγιο
Σάββα, το Γεννηματάς και αλλού.

Αυτή η εμπειρία ενθουσιάζει και
μας δίνει αισιοδοξία για το αποτέλε-
σμα των εκλογών. Δεν είναι σίγουρα
μια εύκολη μάχη. Η ηγεσία του απερ-
χόμενου ΔΣ, που κράτησε για χρόνια
το Σωματείο έξω από τους αγώνες,
προσπαθεί με κάθε τρόπο να ελέγξει
το εκλογικό αποτέλεσμα. Αφού απέ-
κλεισε όλους τους συμβασιούχους
και τους επικουρικούς από τις εκλο-
γές, έκανε την απόπειρα να πετάξει
και εμένα έξω από τη διαδικασία. Το
νέο αυτό πραξικόπημα δεν πέρασε,
αλλά έδειξε πόσο αντιδημοκρατικοί
μπορούν να γίνουν για να κρατήσουν
τις θέσεις τους και τα ηνία.

Το σίγουρο είναι ότι με την πα-
ρουσία μας στο Έλενα έχουμε πετύ-
χει ένα μεγάλο άνοιγμα για το Συν-
τονιστικό Νοσοκομείων και έχουμε
βάλει τις βάσεις για να είναι και το
Έλενα ένας χώρος που παλεύει για
την υπεράσπιση του ΕΣΥ ενάντια
στις κυβερνητικές πολιτικές διάλυ-
σης και ιδιωτικοποίησης».

Οι υποψήφιοι/ες της Ενωτικής
Πρωτοβουλίας για την Ανατροπή:
Καταραχιάς Κωνσταντίνος, Επιμελη-
τής Β’ Ακτινολογικό, Κατσίκη Βασιλι-
κή, Διευθύντρια Παθολογοανατομι-
κό, Κουτσουνάκη Ειρήνη (Έρη), Επι-
μελήτρια Α’ Παιδίατρος, Μονάδα
Νεογνών, Μακρής Σπυρίδων (Σπύ-
ρος), Διοικητικός Υπάλληλος, Σωτη-
ρίου Ειρήνη, ΔΕ Βοηθός Ιατρικών
και Βιολογικών Εργαστηρίων.

ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
Εκλογές για την ανάδειξη νέου ΔΣ

γίνονται στο Σωματείο Εργαζόμενων
στο Αγλαΐα Κυριακού στις 19 και 20
Μάη. Η Αγωνιστική Ενωτική Πρωτο-
βουλία για την Ανατροπή (ΑΕΠΑ) δί-
νει τη μάχη για τη μαζική συμμετοχή
των εργαζόμενων στις εκλογές και
την ενίσχυσή της.

«Οι εκλογές στο Αγλαΐα είναι μια
μεγάλη πρόκληση γιατί οι δυνάμεις
που είχαν την πλειοψηφία στο απερ-
χόμενο ΔΣ είχαν απαξιώσει τα πάν-
τα, με αποτέλεσμα πολλοί εργαζό-
μενοι να έχουν σταματήσει να πι-
στεύουν στη δύναμη του σωματεί-
ου», μας είπε η Παγώνα Δημάκου,
υποψήφια του σχήματος. «Για να
ολοκληρώσουν μάλιστα το “έργο”
τους, οι ίδιες δυνάμεις αποφάσισαν
τώρα να μην συμμετέχουν στις εκλο-
γές στέλνοντας το μήνυμα ότι αυτές
δεν έχουν αξία. Καλούμαστε έτσι
εμείς να αντιστρέψουμε αυτή την
κατάσταση και να πείσουμε ότι το
σωματείο υφίσταται σαν θεσμός, ότι
είναι χρήσιμο στην αντιμετώπιση
των προβλημάτων μας, ότι χρειάζε-

ται όλοι να συμμετέχουν στις εκλο-
γές του για να έχουμε νόμιμη και δυ-
νατή αντιπροσώπευση.

Τα προβλήματα στο νοσοκομείο
είναι πολλά. Δεν φέρνουν προσωπι-
κό, ΜΕΘ και κρεβάτια δεν υπάρ-
χουν, οι υποδομές είναι περιορισμέ-
νες, μπαλώνουν τρύπες με μετακινή-
σεις. Μέσα στην κρίση της πανδη-
μίας βρήκαν ευκαιρία για μεγαλύτε-
ρες αυθαιρεσίες αυξάνοντας την
τρομοκρατία. Τώρα θέλουν να βά-
λουν απογευματινά χειρουργεία επί
πληρωμή. Είναι βέβαιο ότι το πάνε
για ιδιωτικοποίηση βάση σχεδίου
που έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια.

Mοτίβο
Προσωπικά έχω βιώσει στο πετσί

μου αυτή την πολιτική, καθώς είμαι
μετακινημένη στο Αγία Σοφία εδώ
και ενάμιση χρόνο. Με μετακίνησαν
υποτίθεται για τρεις μήνες μέχρι,
όπως είπαν, να πάρουν τρεις επικου-
ρικούς και τελικά οι τρεις έγιναν
δύο, οι δύο έχασαν τα χαρτιά τους,
μετά κόπηκε η χρηματοδότηση και
έτσι παραμένω μετακινημένη και δεν
πρόκειται να έρθει και κανένας για
να γυρίσω στη θέση μου. Αυτό είναι
το μοτίβο παντού.

Εμείς θέλουμε να παλέψουμε για
να λύσουμε αυτά τα βασικά ζητήμα-
τα της καθημερινότητας και για να
αναβαθμίσουμε το νοσοκομείο.
Όταν αναβαθμίζεται ένας χώρος,
αναβαθμίζοναι και οι παρεχόμενες
υπηρεσίες προς τους ασθενείς. Η
ΑΕΠΑ ήταν πάντα παρούσα σε όλες
τις κινητοποιήσεις, με πανό και με
ό,τι δυναμικό μπορούσε να κινητο-
ποιήσει. Χρειαζόμαστε ένα σωματείο
που βοηθά κάθε συνάδελφο, που
ασκεί πίεση στη Διοίκηση, που συν-
τονίζεται με τα σωματεία στα άλλα
νοσοκομεία για να λυθούν τα προ-
βλήματα. Αυτός είναι ο ρόλος του
σωματείου».

«Οι συνδικαλιστές της ΔΑΚΕ και
της ΠΑΣΚΕ, αφού προσπάθησαν να
αναβάλλουν τις εκλογές, αποφάσι-
σαν τελικά να μην συμμετέχουν»,
μας είπε η Μαρία Αλιφιέρη, επίσης
υποψήφια του σχήματος. «Όποια κι
αν είναι η αιτία αυτής της απόφασης
-αν έβλεπαν δηλαδή ότι το αποτέλε-
σμα θα εκφράσει την έντονη δυσα-
ρέσκεια για την διαχείρισή τους ή αν
έκριναν ότι με αυτό τον τρόπο θα
απαξιωθεί πλήρως το Σωματείο- το
σίγουρο είναι ότι στόχος τους είναι
να ενισχύσουν την αποχή.

Τα προβλήματα παραμένουν και
χρειάζονται λύσεις. Οι εφημερίες
μας γίνονται μέρα παρά μέρα και εί-
ναι πάρα πολύ δύσκολες με περι-
σταστικά από όλη την Ελλάδα. Δεν
έχουμε αξονικό που σημαίνει καθυ-
στέρηση στις εξετάσεις και τις δια-

Από τις 24 έως τις 27 Μάη θα διεξαχθεί το 16ο Συνέδριο της
ΠΟΕΔΗΝ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Εργαζόμενων
στα Δημόσια Νοσοκομεία. Η κλιμάκωση της μάχης με την

κυβέρνηση της ΝΔ, που συνεχίζει τις επιθέσεις στο ΕΣΥ, χρειάζεται
να βρεθεί στο κέντρο του συνεδρίου.

Η τελευταία κυβερνητική επίθεση είναι το νομοσχέδιο για την Πρω-
τοβάθμια Φροντίδα Υγείας που ψηφίστηκε την περασμένη βδομάδα
στη Βουλή. Με αυτό το Υπουργείο Υγείας περιορίζει δραματικά την
πρόσβαση των πολιτών στα δημόσια νοσοκομεία καθώς και τις εξε-
τάσεις ανά ασφαλισμένο, καθιερώνει τα επί πληρωμή απογευματινά
χειρουργεία με συμμετοχή του ασθενή στο κόστος κατά 30%, ανοίγει
ακόμα περισσότερο την πόρτα του ΕΣΥ στους ιδιώτες μέσω των
ΣΔΙΤ. Είναι μια επίθεση που ξεσηκώνει την οργή όλων των υγειονομι-
κών, όπως φάνηκε και στην κοινή στάση εργασίας και διαδήλωση
ΠΟΕΔΗΝ και ΟΕΝΓΕ την ημέρα κατάθεσης του νομοσχεδίου.

Αυτός είναι και ο λόγος που οι δυνάμεις του Συντονιστικού Νοσο-
κομείων πρότειναν στις δυο ομοσπονδίες την συνέχιση του απεργια-
κού αγώνα μέχρι την απόσυρσή του. Μετά τους δεκάδες χιλιάδες νε-
κρούς της πανδημίας και όλες τις επιθέσεις που δέχτηκε το ΕΣΥ, το
συνέδριο της ΠΟΕΔΗΝ θα έπρεπε να διεξάγεται εν μέσω απεργια-
κής σύγκρουσης με την κυβέρνηση που κλιμακώνει την προσπάθεια
διάλυσης και ιδιωτικοποίησης της Δημόσιας Υγείας.

Είναι μια προοπτική που χρειάζεται να ανοίξει στο ίδιο το συνέ-
δριο και οι εκλογές που γίνονται αυτές τις μέρες σε μια σειρά Σωμα-
τεία Εργαζόμενων παίζουν ρόλο. Οι αγωνιστές και οι αγωνίστριες
του Συντονιστικού Νοσοκομείων και της αντικαπιταλιστικής αριστε-
ράς δίνουν τη μάχη για την μεγαλύτερη εκπροσώπησή τους για να
μπορέσει να εκφραστεί μαζικά εκεί αυτή η δυναμική.
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γνώσεις των παιδιών που πρέπει να
πάνε αλλού για να τις κάνουν. Όλη η
λειτουργία των Παίδων στηρίζεται
στην αναδιάταξη του υπάρχοντος
προσωπικού. Ακόμα και για τα δια-
γνωστικά τεστ για τον κόβιντ, υπάρ-
χει μόνο ένας μοριακός αναλυτής
στο Αγία Σοφία, που τον λειτουργούν
με απόσπαση ατόμων από μας, δηλα-
δή όχι με προσλήψεις, αλλά αποδυ-
ναμώνοντας το Αγλαΐα.

Υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις
στα χειρουργεία αλλά και στα πρωινά
ραντεβού, με μόνη λύση τα απογευ-
ματινά επί πληρωμή. Δεν είναι τυχαί-
ες αυτές οι κινήσεις, είναι πριμοδότη-
ση των ιδιωτικών κέντρων και άνοιγ-
μα στην ιδιωτικοποίηση. Στην ουσία,
χτυπάνε το επίπεδο της λειτουργικό-
τητας των δημόσιων νοσοκομείων για
να θησαυρίζουν τα ιδιωτικά. Παρόλο
που η σύνθεση του προηγούμενου
ΔΣ δεν μας επέτρεπε να συμμετέχου-
με πάντα στις κινητοποιήσεις, κατα-
φέραμε πολλές φορές να πάρουμε
αγωνιστικές αποφάσεις και, όταν αυ-
τό δεν ήταν δυνατό, οργανώναμε τις
μάχες από τα κάτω χωρίς την έγκρι-
ση της πλειοψηφίας. Εκεί φαινόταν
και η δύναμη που έχει το Συντονιστι-
κό Νοσοκομείων. Με τη βοήθειά του
προχωρήσαμε σε συγκεντρώσεις στο
προαύλιο και κεντρικά, για προσλή-
ψεις, μονιμοποιήσεις, για να επιστρέ-
ψουν οι εργαζόμενοι/ες σε αναστολή,
για όλα τα αιτήματα.

Αυτό το πρόσωπο έχουν δει οι συ-
νάδλεφοι/ισσες και αυτό εμπιστεύον-
ται. Θέλουμε ένα σωματείο με συμ-
μετοχή όλων των κλάδων και ειδικο-
τήτων, μόνιμων και συμβασιούχων -
είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε πε-
τύχει να γράφονται όλοι στο σωμα-
τείο- ώστε να οργανώσουμε καλύτε-
ρα τις αντιδράσεις μας από την επό-
μενη μέρα».

Οι υποψήφιοι/ες της Αγωνιστικής
Ενωτικής Πρωτοβουλίας

Για ΔΣ: Αλιφιέρη Μαρία, ΔΕ Χειρί-
στρια Εμφαν., Βαγγέλη Νεφέλη, Ειδι-
κευόμενη Ιατρός Ακτιν., Βρακά Αλε-
ξία, Τ.Ε. Ραδ. Ακτινολογίας, Γιαννα-
κάκη Σοφία, ΔΕ Διοικητικός, Γκίκας
Χρυσόστομος (Μάκης), ΤΕ Διοικητι-
κός, Δημάκου Παγώνα, ΤΕ Τεχν. Ιατρ.
Εργαστηρίων, Ζαρκαδούλας Γεώρ-
γιος, ΤΕ Ραδ. Ακτινολογίας, Καζολέα
Ελένη, ΔΕ Β’ Νοσηλεύτρια, Λιμούρας
Βέρροιος, ΔΕ Διοικητικών, Παψάρα
Αρετή, ΠΕ Διοικητικών, Ρήγος Μι-
χαήλ, ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, Σέρ-
βος Γιώργος, Επιμελητής Α’ Καρδιο-
λόγος, Χωριανοπούλου Κατερίνα, ΤΕ
Νοσηλεύτρια

Για Εξελεγκτική Επιτροπή: 
Κρητικός Νικόλαος, ΤΕ Ραδ. Ακτινο-
λογίας, Παπαδόπουλος Γεώργιος,
ΔΕ Χειριστής Εμφαν., Γιαννουλάκη
Σοφία, ΔΕ Χειρίστρια Εμφαν.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
«Οι εκλογές του Σωματείου Εργα-

ζόμενων στο Πανεπιστημιακό Νοσο-
κομείο Πατρών (Ρίο) έγιναν στις 10-
11-12 Μάη», μας είπε ο Δημήτρης
Μπελιάς, υποψήφιος με την Αγωνι-
στική Πρωτοβουλία για την Ανατρο-
πή – Νυστέρι. «Ήταν η πρώτη συλλο-
γική διαδικασία που οργάνωσε η ηγε-
σία του προηγούμενου ΔΣ εδώ και
πέντε χρόνια. Σε αυτό το διάστημα
δεν προχώρησε ούτε σε μια συνέλευ-
ση, ούτε σε μια συζήτηση, ούτε σε
μια ανακοίνωση ή κάλεσμα σε κινητο-
ποίηση, παρά τις σκληρές επιθέσεις
που δέχτηκε το ΕΣΥ ειδικά τα τελευ-
ταία δυο χρόνια της πανδημίας.

Οι ίδιες οι εκλογές τώρα χαρακτη-
ρίστηκαν από τα μεγάλα ψηφοδέλτια
που συγκρότησαν οι δυνάμεις της
ΔΑΚΕ και της ΠΑΣΚΕ, με υποψήφι-
ους μια σειρά προϊσταμένους/ες και
τομεάρχες που επίσης κατέβαζαν τα
τμήματα και τους υφιστάμενούς τους
ως υποψήφιους. Το αποτέλεσμα
ήταν να διεξαχθούν οι πιο ελεγχόμε-
νες εκλογές από ποτέ. 

Το σχήμα μας πήρε 11 ψήφους
στην κάλπη για το ΔΣ και 22 στην
κάλπη για τους αντιπροσώπους στην
ΠΟΕΔΗΝ. Με το κατέβασμά μας προ-
σπαθήσαμε, παρά τις δυσκολίες, να
εκφράσουμε τα αιτήματα των υγει-
ονομικών τα οποία συζητιούνται στις
κλινικές, τα μαγειρία, τους διαδρό-
μους, παντού, αλλά που λόγω της κα-
τάστασης στο σωματείο δεν μετα-
φράζονται στους αναγκαίους αγώνες.
Ήμασταν η δύναμη που βρέθηκε στις
κινητοποιήσεις το προηγούμενο διά-
στημα, έστω και χωρίς την κάλυψη
του σωματείου, για προσλήψεις, μο-
μιμοποιήσεις, επιστροφή των συνα-
δέλφων σε αναστολή, χρηματοδότη-
ση, ενάντια στην κυβέρνηση της φτώ-
χειας και του πολέμου. Αυτή την προ-
σπάθεια θα συνεχίσουμε» .

Λένα Βερδέ

όπως παλεύουμε

21/10/21. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

22/4/21. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

21/10/21. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Οι γυναίκες
διεκδικούν

Αυτήν την εβδομάδα, στην
Ισπανία, εξετάζεται νομο-

σχέδιο το οποίο έχει στο επίκεν-
τρό του τα αναπαραγωγικά δι-
καιώματα και την πρόσβαση
στην αναπαραγωγική υγεία. Ει-
δικότερα, με την οριστικοποί-
ηση αυτού του νομοσχεδίου, θα
δίνεται στις γυναίκες εργαζόμε-
νες η δυνατότητα τριήμερης
μηνιαίας εργασιακής άδειας σε
περιπτώσεις επώδυνης περιό-
δου. 

Η επώδυνη περίοδος ή αλ-
λιώς δυσμηνόρροια είναι μια
μορφή της έμμηνου ρήσεως η
οποία συνοδεύεται από κοιλια-
κό άλγος, πονοκέφαλο και πυ-
ρετό.  Εκτός από αυτό, το νομο-
σχέδιο επεκτείνεται και στην κα-
τάργηση του φόρου για τα προ-
ϊόντα υγιεινής για την περίοδο
(σερβιέτες) και την διανομή δω-
ρεάν προϊόντων σε σχολεία και
σε κοινωνικές δομές. 

Σχολεία
Στα σχολεία πολλές μαθή-

τριες αναγκάζονται να φεύγουν
από το μάθημα ή να μην πάνε
καν, διότι πρέπει να ανταποκρι-
θούν στο ζήτημα της έμμηνους
ρύσεως χωρίς να υπάρχει προ-
σβασιμότητα σε προϊόντα υγιει-
νής. Ένα τρίτο σημείο της με-
ταρρύθμισης είναι η πρόσβαση
σε εκτρώσεις σε όλα τα δημό-
σια νοσοκομεία της χώρας,
ενώ, ταυτόχρονα, τα κορίτσια
των ηλικιών 16-17 ετών θα μπο-
ρούν να υποβληθούν σε ιατρική
διαδικασία τερματισμού εγκυ-
μοσύνης χωρίς να χρειαστεί η
άδεια γονέα/κηδεμόνα. 

Δεν έχει περάσει πολύς και-
ρός από την προβολή του βίν-
τεο κατά των εκτρώσεων στο 3ο
ΕΠΑΛ Αμαρουσίου συνοδευμέ-
νο από ακροδεξιά προπαγάνδα
του καθηγητή με φράσεις όπως
“Και από βιασμό να είναι το παι-
δί, πρέπει να το κρατήσεις”.
Εάν, τελικά, εγκριθεί το νομο-
σχέδιο για την τριήμερη άδεια
περιόδου και τις εκτρώσεις
στην Ισπανία, η χώρα θα γίνει η
πρώτη στην Ευρώπη που νομι-
μοποιεί την άδεια περιόδου.
Προηγούμενες χώρες που το
έχουν κάνει είναι η Ιαπωνία, η
Νότια Κορέα, η Ινδονησία και η
Ζάμπια.  

Ας πάρουμε όλα αυτά τα δε-
δομένα για να ανοίξουμε την
συζήτηση αυτή ευρύτερα και
στην Ελλάδα και να διεκδική-
σουμε τα δικαιώματα αυτά.

Άρια Σταροπούλου

Εισαγγελικές πλάτες για
τους πλούσιους εκβιαστές
Την απαλλαγή του Βασίλειου Λεβέντη από την κατηγορία για βιασμό

της Γεωργίας Μπίκα προτείνει η εισαγγελέας στη σχετική πρότασή της
προς το συμβούλιο πλημμελειοδικών. Μάλιστα, ισχυρίζεται ότι η

24χρονη “απασχόλησε ψευδώς και με δόλο τις Αρχές”.

Ανάμεσα στα στοιχεία που επικαλείται η εισαγγελέας για την πρόταση αυ-
τή είναι οι “καθαρές” τοξικολογικές εξετάσεις -ο τρόπος που έγιναν οι οποί-
ες είχε καταστήσει σαφές ότι γίνεται προσπάθεια συγκάλυψης. Ούτε έγκαι-
ρα αλλά ούτε και τα σωστά δείγματα πάρθηκαν για τις εξετάσεις αυτές, ενώ
και η ιατροδικαστική είχε γίνει με χαρακτηριστική καθυστέρηση. Τις μέρες
ανάμεσα στα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών και τα δεύτερα (που
θα έρχονταν από εργαστήριο της Ελβετίας), τα ΜΜΕ είχαν επιδοθεί σε μια
καμπάνια χτισίματος έντασης, έτσι ώστε τα (αναμενόμενα) αρνητικά αποτε-
λέσματα να προκαλέσουν μεγαλύτερο πάταγο, ότι δήθεν η καταγγελία είναι
ψευδής.

Πολλά όμως ήταν τα στοιχεία που έδειχναν ότι η καταγγελία δεν ήταν ψευ-
δής. Στην κατάθεσή του ο ίδιος ο Λεβέντης παραδέχεται ότι υπήρξε σεξουα-
λική πράξη, ισχυρίζεται βέβαια ότι ήταν “συναινετική”. Σε ανάρτησή του ο
Μάνος Παπαδόπουλος περιγράφει ξεκάθαρα τον βιασμό λέγοντας: “Στην
προσπάθεια να γίνει μια όμορφη βραδιά, πίεσα βλακωδώς νεαρές κοπέλες
να παραστούν ώστε να ομορφύνει η βραδιά για τους φίλους και πελάτες
μας, που ήρθαν από την Αθήνα για το τριήμερο... Η κατάσταση παρεκτράπη-
κε κατά τη διάρκειά της νύχτας με αποτέλεσμα να εκτεθεί ανεπανόρθωτα
ψυχικά και σωματικά μια κοπέλα” (την διέγραψε αργότερα και ισχυρίστηκε
ότι του έκλεψαν το κινητό και η ανάρτηση έγινε από άλλον).

Το δίκτυο των καταγγελόμενων είχε από την πρώτη στιγμή πρόσβαση στη

δικογραφία και προχωρούσε σε απειλές για μηνύσεις σε βάρος της Γεωρ-
γίας και του Ηλία Γκιώνη που δημοσιοποίησε την υπόθεση, πράγμα που δεί-
χνει, αν μη τι άλλο, την ισχύ τους απέναντι στις αρχές. Υπήρξαν καταθέσεις
δυο ακόμα κοριτσιών, παρούσες στο “πάρτι” που μίλησαν για «περίεργο κλί-
μα». Το γεγονός ότι το ξενοδοχείο του «πάρτι» είναι ένα ξενοδοχείο στο
οποίο οι παράγοντες της Coca Cola έκαναν τακτικά τις εκδηλώσεις τους, αλ-
λά και το ότι υπάρχει ο όρος “σεξ πάρτι” είναι ενδείξεις μιας κουλτούρας
στο πλαίσιο της οποίας οι βιασμοί και οι παρενοχλήσεις είναι κάθε άλλο πα-
ρά απίθανοι.

Μεθοδολογία
Επιπλέον σε ανύποπτο χρόνο, το καλοκαίρι του 2021 μια ανώνυμη γυναίκα

έχει κάνει μια πανομοιότυπη καταγγελία. Περιγράφει πώς έπεσε και η ίδια
θύμα νάρκωσης και βιασμού στη Θεσσαλονίκη – από τη μεθοδολογία του
«ψαρέματος» των κοριτσιών και τις ουσίες που χρησιμοποιούνται, μέχρι τη
συγκάλυψη και τους εκ των υστέρων εκβιασμούς του θύματος.

Η Γεωργία Μπίκα αμέσως μετά την εισαγγελική πρόταση δήλωσε: “Θέλον-
τας να υπερασπιστώ την ηθική και την αξιοπρέπειά μου δηλώνω την απογοή-
τευση και τη λύπη μου στη μέχρι τώρα δικαιοσύνη, μιας και διαπιστώνω ότι
τα χρήματα και η δόξα μπορούν να καλύψουν την όποια 'βρωμιά' της κοινω-
νίας, χωρίς όμως να μπορούν να καλύψουν τη φωνή και την αλήθεια μου”.
Δέχεται επίθεση όχι μόνο για να συγκαλυφθεί η σε βάρος της σεξουαλική
επίθεση και να βγουν λάδι οι συγκεκριμένοι γόνοι τους οποίους κατηγορεί,
αλλά για να σταλεί και το μήνυμα ότι τα θύματα δεν πρέπει να τα βάζουν με
τους πλούσιους εκβιαστές. Δεν θα τους περάσει.

Τι είναι οι “θεραπείες μεταστροφής”;
Μέσα στο νομοσχέδιο “Γιατρός για όλους” που

ψηφίστηκε στη Βουλή την προηγούμενη βδο-
μάδα και αποτελεί μια ακόμη επίθεση στη δημό-
σια και δωρεάν Υγεία, περιλαμβάνεται το άρθρο
που η κυβέρνηση παραπλανητικά ονομάζει “απα-
γόρευση θεραπειών μεταστροφής”. Το σχετικό
άρθρο αναφέρει μεταξύ άλλων: “Απαγο-
ρεύεται η διενέργεια πρακτικών μεταστρο-
φής σε ευάλωτα πρόσωπα. Οποιοσδήποτε
εφαρμόζει σε άλλους πρακτικές μεταστρο-
φής πρέπει να έχει εξασφαλίσει προ-
ηγουμένως τη ρητή συναίνεσή τους”.

Οι “θεραπείες” μεταστροφής είναι στην
πραγματικότητα βασανιστήρια. Ήταν ιδιαί-
τερα διαδεδομένες τις δεκαετίες του '40
και του '50. Σε αυτές συμπεριλαμβάνεται η
πρόκληση ηλεκτροσόκ και εμετού ώστε το
θύμα να τα συνδυάζει με την διέγερση από
εικόνες ατόμων του ίδιου φύλου. Στις ΗΠΑ
έχουν πραγματοποιηθεί χιλιάδες λοβοτο-
μές με σκοπό τη μεταστροφή.

Ακόμα και οι “ήπιες” μορφές πρακτικών
μεταστροφής, όπως η θρησκευτική κατήχη-
ση με την απειλή της αιώνιας τιμωρίας και
η πρόκληση ντροπής, είναι μορφές ψυχο-
λογικού βασανισμού. Η συνέχιση τέτοιων
πρακτικών οφείλεται και σε ομοφοβικούς
δήθεν ψυχολόγους και ψυχιάτρους, καθώς
και σε «εναλλακτικούς» θεραπευτές και ιε-
ρείς. Αυτόν τον αντιεπιστημονικό εσμό νο-
μιμοποιεί σήμερα με το νομοσχέδιό της η
κυβέρνηση.

Απαγορεύει δηλαδή τις “θεραπείες” μετα-
στροφής μόνο στα ανήλικα άτομα, ανοίγον-
τας όμως ένα όχι και τόσο μικρό παραθυρά-
κι στη νομιμοποίηση τέτοιων μεθόδων, αρ-
κεί να υπάρχει “ρητή συναίνεση” του θύμα-

τος. Ζούμε μέσα σε ένα ομοφοβικό σύστημα που
διοχετεύει ενεργά την ομοφοβική ρητορική προς
πάσα κατεύθυνση. Οι κυβερνητικές πολιτικές με
τη διάλυση κοινωνικού κράτους και εργασιακών
σχέσεων χειροτερεύουν τη θέση των ΛΟΑΤΚΙ+ αν-
θρώπων. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, δεν νοείται

η έννοια της “συναίνεσης” για τη μεταστροφή της
σεξουαλικότητας ή της ταυτότητας φύλου.

Δεύτερο, η αποδοχή ότι οι πρακτικές μεταστρο-
φής θα μπορούσαν να γίνονται, έστω και με αυτή
τη στρεβλή έννοια της συναίνεσης, πατάει πάνω
στη βάση ότι η σεξουαλικότητα χρειάζεται ενδε-

χομένως να αλλάξει. Η ρίζα του προβλήμα-
τος είναι η ομοφοβία χέρι χέρι με την κερδο-
σκοπία – κι αντί αυτό να χτυπηθεί, παρουσιά-
ζεται σαν μια ακόμη “επιλογή”. Δεν πρόκειται
για άρθρο απαγόρευσης των “θεραπειών”
μεταστροφής, αλλά νομιμοποίησής τους.

Στις 17 Μάη, παγκόσμια ημέρα κατά της
ομοφοβίας και της τρανσφοβίας, ο Μητσοτά-
κης είχε το θράσος να κάνει δηλώσεις “στή-
ριξης” των ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιών, παροτρύνον-
τας μάλιστα τους γονείς τους να τα αγαπάνε!
Το νομοσχέδιο πέρασε με τις ψήφους της ΝΔ
και του ΚΙΝΑΛ, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ, το Μερα25 και
το ΚΚΕ δήλωσαν “παρών”. Στην πραγματικό-
τητα έπρεπε να συγκρουστούν με το συγκε-
κριμένο νομοσχέδιο, τόσο ως προς το σκέ-
λος των αλλαγών στην πρωτοβάθμια υγεία,
όσο και ως προς το σκέλος της “απαγόρευ-
σης” των “θεραπειών” μεταστροφής.

Μια σειρά ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεις έβγαλαν
κοινή ανακοίνωση στην οποία κάνουν ξεκάθα-
ρη την αντίθεσή τους στο συγκεκριμένο άρ-
θρο. Στον δρόμο για το φετινό Pride το ΛΟΑΤ-
ΚΙ+ κίνημα χρειάζεται να θυμηθεί το σύνθημα
“Η απελευθέρωση δε θα 'ρθει με τους νόμους
– Γκέι τρανς λεσβίες βγαίνουμε στους δρό-
μους” και να τσακίσει την υποκρισία της κυ-
βέρνησης καθώς και τις ίδιες τις πολιτικές της
που διαιωνίζουν τη ΛΟΑΤΚΙφοβία

Αφροδίτη Φράγκου



Συνέχεια από τη σελ. 9

16/2/22 Πάτρα: Σκοτώθηκε 22χρονος εργά-
της σε εργοστάσιο της ΒΙ.ΠΕ στην προσπάθειά
του να αποφύγει, μαζί με άλλους 17 συναδέλ-
φους του, τον έλεγχο των αρμόδιων υπηρεσιών,
καθώς ήταν ανασφάλιστοι. Κρύφτηκε στην ορο-
φή της βιομηχανικής μονάδας, η οποία υποχώ-
ρησε με αποτέλεσμα να υποστεί βαρύτατες
κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

12/1/22 Καρδίτσα: 50χρονος εργαζόμενος ερ-
γολαβικού συνεργείου του ΔΕΔΔΗΕ έχασε τη
ζωή του καθώς χτυπήθηκε από ρεύμα κατά τη
διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης βλάβης
στην ηλεκτροδότηση στην περιοχή της λίμνης
Πλαστήρα, μέσα σε αντίξοες συνθήκες λόγω
των ακραία δύσκολων καιρικών φαινομένων.

16/11/21 Πατήσια: Ένας νεκρός εργάτης 41
χρονών, ο Πέτρος Γιάμαλης, και δύο ακόμα τραυ-
ματίες ήταν ο τραγικός απολογισμός του δυστυ-
χήματος στον σταθμό του ΗΣΑΠ Άγιος Νικόλαος.
Ο συρμός λείανσης γραμμών που χειρίζονταν ερ-
γολαβικοί εργαζόμενοι είχε πρόβλημα με τα φρέ-
να του -και με τα φρένα έκτακτης ανάγκης- και οι
πέντε επιβαίνοντες εργαζόμενοι αναγκάστηκαν
να πηδήξουν στις γραμμές του ηλεκτρικού σιδη-
ροδρόμου καθώς ήταν σε τροχιά σύγκρουσης με
διερχόμενο συρμό. Ο προβληματικός συρμός
ήταν εργολαβικής εταιρίας, που την υπενοικίαζε
στη ΣΤΑΣΥ σε απίστευτα υψηλές τιμές.

25/10/21 Πειραιάς: Ο 45χρονος λιμενεργάτης
Δημήτρης Δαγκλής βρήκε τραγικό θάνατο στην
προβλήτα ΙΙ του Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων
Πειραιά (ΣΕΠ), όταν τον καταπλάκωσε γερανο-
γέφυρα. Μετά την άρνηση της διοίκηση της CO-
SCO στο σωματείο ΕΝΕΔΕΠ να ικανοποιήσει τα
αιτήματά τους για επιπλέον μέτρα ασφαλείας,
ξεκίνησε η 6ημερη απεργία των λιμενεργατών
που ανάγκασε την εταιρία να αυξήσει την εργα-
τική πόστα κατά ένα άτομο παραπάνω και να
καταργήσει τις κόντρα βάρδιες.

22/10/21 Βοιωτία: 53χρονος εργαζόμενος σε

εργολάβο του ΔΕΔΔΗΕ σκοτώθηκε μετά από
πτώση του φορτηγού που οδηγούσε σε γκρεμό.

10/10/21 Καλλιθέα: Ο 18χρονος διανομέας,
Ανέες Μιρ, με καταγωγή από το Πακιστάν,
τραυματίστηκε θανάσιμα σε τροχαίο εν ώρα ερ-
γασίας. Μεγάλη κινητοποίηση και μοτοπορεία
πραγματοποιήθηκε λίγες μέρες αργότερα στην
Καλλιθέα με κάλεσμα του Συνδικάτου Επισιτι-
σμού, της ΣΒΕΟΔ, της Πακιστανικής Κοινότη-
τας και της ΚΕΕΡΦΑ, απαιτώντας ταυτόχρονα
μέτρα προστασίας για τους διανομείς και χαρ-
τιά σε όλους τους μετανάστες.

11/9/21 ΑTLAS TAPES Αταλάντη: Χειριστής
μηχανήματος 54 ετών συνεθλίβη ανάμεσα σε
δύο μηχανήματα. Πρόκειται για το δεύτερο θα-
νατηφόρο εργατικό δυστύχημα μέσα σε ένα τρί-
μηνο στο συγκεκριμένο εργοστάσιο κατα-
σκευής υλικών συσκευασίας, καθώς στις 7/6/21
έχασε τη ζωή του 48χρονος χειριστής σε μηχά-
νημα μεταφοράς και κοπής. Οι εργαζόμενοι κα-
ταγγέλλουν υπερεντατικοποίηση και κάμερες
παρακολούθησης χωρίς τη συναίνεση τους, ενώ
δεν υπήρχε ούτε επιτροπή υγείας και ασφάλει-
ας ούτε επιχειρησιακό σωματείο.

16/4/21 Κοζάνη: Δύο υπεργολαβικοί εργαζό-
μενοι, 45 και 47 χρονών, βρήκαν ακαριαίο θάνα-
το στον Ατμοηλεκτρικό Σταθμό Αγ. Δημητρίου
της ΔΕΗ, πέφτοντας από μεγάλο ύψος. 

1/4/21 Ερέτρια: Τρία μέλη εργολαβικού συ-
νεργείου του Άκτωρα -για λογαριασμό της ΔΕΔ-
ΔΗΕ-  χτυπήθηκαν θανάσιμα από ρεύμα, ενώ
άλλαζαν κολώνα της ΔΕΗ. Ο πρόεδρος της
Ομοσπονδίας Ηλεκτρολόγων Ελλάδας, Αλέκος
Φλέγγας, είχε καταγγείλει τότε ότι δεν είχε γίνει
διακοπή ρεύματος κατά τις εργασίες και αποκά-
λυψε ότι πολλές φορές ο ΔΕΔΔΗΕ δεν προσ-
λαμβάνει ειδικευμένους, αντιθέτως η εκπαίδευ-
ση γίνεται πάνω στις κολώνες. 

7/1/21 Μεσσηνία: 53χρονος εργαζόμενος
στην καθαριότητα του δήμου Τριφυλίας κατα-
πλακώθηκε από απορριμματοφόρο στο οποίο
επέβαινε.

Νο 1522, 18 Μάη 2022
εργατικη αλληλεγγυη σελ.15Γράμματα και σχόλια

«Ο ΣΥΡΙΖΑ των 172.000 μελών σήμερα είναι
βέβαιο ότι θα είναι πρώτο κόμμα και με

διαφορά στις επόμενες εκλογές», δήλωσε το βρά-
δυ της Κυριακής ο Αλ. Τσίπρας. Σύμφωνα με τα
πρώτα στοιχεία, περίπου 150 χιλιάδες πήγαν να
ψηφίσουν την Κυριακή, οι 110 χιλιάδες έγιναν μέ-
λη του κόμματος ψηφίζοντας. Αυτοί οι αριθμοί κά-
νουν τον ΣΥΡΙΖΑ, πάλι σύμφωνα με τον Τσίπρα, το
«μαζικότερο κόμμα ενεργών μελών στη χώρα μας
και ένα από τα πιο μαζικά κόμματα της Αριστεράς
σε ολόκληρη την Ευρώπη». Αυτός είναι ο τόνος
των σχολιασμών από όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
Όμως, αυτοί οι πανηγυρισμοί είναι αβάσιμοι. 

Καταρχήν, ο αριθμός των 150 χιλιάδων παλιών
και νέων μελών που πήγαν στις κάλπες της Κυ-
ριακής δεν είναι τόσο εντυπωσιακός όσο τον πα-
ρουσιάζουν οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ. Στις
εκλογές για την ανάδειξη προέδρου του ΚΙΝΑΛ
τον περσινό Δεκέμβρη συμμετείχαν 270 χιλιάδες,
δηλαδή πάνω από το μισό των ψηφοφόρων του
το 2019. Στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ όσοι/ες
συμμετείχαν στην εκλογή της Κυριακής ήταν το
10% των ψηφοφόρων του 2019.

Η αντίρρηση που προβάλλεται από τον ΣΥΡΙΖΑ
είναι ότι στην περίπτωση του ΚΙΝΑΛ ή της ΝΔ
ψηφίζουν «συγγενείς και φίλοι» ενώ εδώ πρόκει-
ται για μέλη. Όμως, ούτε αυτό το επιχείρημα
στέκει. Γιατί στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ η έν-
νοια του μέλους έχει διασταλεί τόσο που έχει χά-
σει τη σημασία της. 

Διακοσμητικός ρόλος
Μέλος δεν είναι κάποιος/α που συμμετέχει στη

ζωή του κόμματος εγκρίνει ή απορρίπτει πολιτι-
κές μέσα από συγκροτημένες διαδικασίες. Είναι
κάποιος/α που πάει σε μια κάλπη να ψηφίσει τον
πρόεδρο με το συνέδριο να παίζει διακοσμητικό
ρόλο. Δεν είχε άδικο ο πανεπιστημιακός Κύρκος
Δοξιάδης όταν έγραφε στην Εφημερίδα των Συν-
τακτών τον Απρίλη ότι οι «αποφάσεις της ηγε-
σίας» οδηγούν το «δύσμοιρο κόμμα της Ριζοσπα-
στικής Αριστεράς στην (αυτό)κατάργησή του».

Ο Θ. Καρτερός στο δικό του διθυραμβικό σχό-
λιο στο σάητ της Αυγής ισχυρίζεται ότι «χιλιάδες
και χιλιάδες είπαν χτες όχι στον καναπέ». Αυτή η
δήλωση συμπυκνώνει από μια άποψη όλη τη δε-
ξιά μετατόπιση του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν περάσει τρία
χρόνια από την εκλογή της ΝΔ, γεμάτα με συγ-
κλονιστικούς αγώνες που αν μη τι άλλο έδειξαν
ότι «ο κόσμος» δεν είναι στον καναπέ. Είναι στην
απεργία, τη διαδήλωση, το «πεζοδρόμιο», γεμά-
τος οργή αλλά και ιδέες αμφισβήτησης. 

Είναι εντυπωσιακό ότι τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ
ξεχνάνε τη λαοθάλασσα έξω από το Εφετείο
στην καταδίκη της ναζιστικής συμμορίας ή τα
πλήθη των πανεργατικών απεργιών, και ανακαλύ-
πτουν ότι ο κόσμος σηκώνεται από τον καναπέ
όταν πάει στην εσωκομματική κάλπη για τον
«πρόεδρο». 

Είναι η κατάληξη της λογικής ότι η ΝΔ θα πέ-
σει «σαν ώριμο φρούτο» και το μόνο που έχουμε
να κάνουμε είναι να περιμένουμε την ώρα της
κάλπης. Είναι μια επικίνδυνη αντίληψη γιατί αφή-
νει την κυβέρνηση να παίρνει ανάσες ενώ χρει-
άζεται σφυροκόπημα από τη δύναμη που την
έχει φέρει σε κρίση και αδιέξοδα: το κίνημα, τη
συλλογική δύναμη της εργατικής τάξης.   

Λέναδρος Μπόλαρης  

Γιατί χαμογελάει
ο Τσίπρας;

Πολύ μαζική ήταν η εκλογοα-
πολογιστική συνέλευση του

Ενιαίου Συλλόγου Υπαλλήλων
ΥΠΠΟ Αττικής, Στερεάς και Νή-
σων που έγινε την Τρίτη 17 Μάη.
Η αίθουσα του ξενοδοχείου Τι-
τάνια γέμισε από εργαζόμενους
και εργαζόμενες από όλους
τους χώρους του Υπουργείου.

«Οι αγωνιστές και οι αγωνί-
στριες του Συντονισμού Εργατι-
κής Αντίστασης που συμετέχου-
με στην Ενωτική Αγωνιστική Κί-
νηση (ΕΑΚ) αναδείξαμε στις το-
ποθετήσεις τη μάχη ενάντια στο
ξεπούλημα των μουσείων, για
να φύγουν οι χορηγοί από τα
μνημεία και την Ακρόπολη, για
να σταματήσουμε τις ιδιωτικο-
ποιήσεις και τις εργολαβίες»,
μας είπε η Σταυρούλα Ψυχογιο-
πούλου, από τη Διεύθυνση
Έρευνας και Μελετών. «Υπο-
στηρίξαμε ότι χρειαζόμαστε σω-
ματεία μαχητικά που μπαίνουν
μπροστά σε όλους τους αγώ-
νες, φέρνοντας παραδείγματα
και από άλλους εργατικούς χώ-
ρους όπως της COSCO, την e-
food, τα νοσοκομεία.

Καλέσαμε επίσης οι εκλογές
του Συλλόγου που ακολουθούν
να μην πραγματοποιηθούν, όπως
ανακοινώθηκε, στις 15 Ιούνη που
είναι η ημέρα έναρξης της δίκης
της Χρυσής Αυγής στο Εφετείο,
αλλά σε άλλη ημερομηνία. Για
μας είναι ανάγκη ο Σύλλογος να
βρεθεί εκείνη τη μέρα στο δρόμο
για να απαιτήσουμε την καταδίκη
ξανά των ναζί».

Εκλογές 
στο ΥΠ.ΠΟ.

Mε επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 14 Μάη στο κτί-
ριο του Συλλόγου Αρχαιολόγων Αθηνών η εκδήλωση που
οργάνωσε η «Συνεργασία Ενάντια στις Εξορύξεις και τον

Πόλεμο σε Ελλάδα Τουρκία Κύπρο-Μας σκάβουν τον λάκκο».
Ήταν μια πολύ θετική πρωτοβουλία μιας και είχαν την ευκαιρία να
συμμετέχουν και να συζητήσουν από κοντά αγωνιστές-τριες από
την Τουρκία, την Ελλάδα και την Κύπρο, από βορρά και το νότο,
πλάι-πλάι με αγωνιστές που συμμετέχουν στα κινήματα ενάντια
στις εξορύξεις και συνολικότερα την καταστροφή του περιβάλ-
λοντος στην Ελλάδα.

Την συζήτηση με θέμα «Ο πόλεμος για την ενέργεια και τα κι-
νήματα σε Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρο» άνοιξαν ο Κυριάκος Χάλα-
ρης (Μας σκάβουν τον λάκκο- Ελλάδα), ο 

Φώτης Μπενλίσοϊ (Kazma Birak- Τουρκία), η Τσάλα Ηλεκτρί-
κτσι (Kazma Birak- Κύπρος) και η Μυρτώ Σκουρουπάθη (Μας
σκάβουν τον λάκκο- Κύπρος) ενώ τη συζήτηση συντόνισε η Εμ-
μανουέλα Τερζοπούλου (Κίνηση για την Προστασία & Ανάδειξη
του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας). 

Ο Κυριάκος Χάλαρης, παρουσίασε τους στόχους της Πρωτο-
βουλίας και την πορεία της τα τελευταία δύο χρόνια απ’ όταν δη-
μιουργήθηκε το 2020, μέσα στα νέα δεδομένα του πολέμου στην
Ουκρανία και της ενεργειακής κρίσης. Ο Φώτης Μπενλίσοϊ ανα-
φέρθηκε στις προσπάθειες που κάνει η κυβέρνηση Ερντογάν να
αναβαθμίσει την θέση της Τουρκίας σαν περιφερειακή δύναμη
στην ευρύτερη γεωπολιτική σκηνή. Η Τσάλα Ηλεκτρίκτσι ανέφερε
ότι υπάρχουν σήμερα πάνω από 200 πλατφόρμες άντλησης στη
Μεσόγειο τονίζοντας πόσο επικίνδυνοι είναι οι ανταγωνισμοί για

τους υδρογονάνθρακες που κόντεψαν να οδηγήσουν πέρσι σε πό-
λεμο. Η Μυρτώ Σκουρουπάθη αναφέρθηκε στις μάχες που δίνουν
στο νότο και ενάντια στις εξορύξεις, την απόπειρα ιδιωτικοποί-
ησης του νερού και άλλα περιβαλλοντικά μέτωπα υπογραμμίζον-
τας τη σημασία των κοινών αγώνων.

Στη συζήτηση που ακολούθησε ανάμεσα στους ομιλητές-τριες
που πήραν το λόγο ήταν, ο διωκόμενος από εταιρεία Αιολικών, Τά-
σος Σαράντης, δημοσιογράφος στην ΕφΣυν που έβαλε την εικόνα
ότι οι πολυεθνικές των πετρελαίων και των ορυκτών  προχωράνε
στα βιομηχανικού τύπου αιολικά καταστρέφοντας τη χώρα. Ο Βα-
σίλης Χλης από την πρωτοβουλία Save Tinos κατά των ανεμογεν-
νητριών τόνισε ότι έχουμε τη δύναμη να σταματήσουν και η κατα-
στροφή και οι διώξεις. Η Δέσποινα Σπανούδη από το Πανελλαδικό
Δίκτυο Συλλογικοτήτων για την Ενέργεια μίλησε για την ακρίβεια
στο ρεύμα και τα κερδοσκοπικά παιχνίδια των εταιριών και της
ιδιωτικοποιημένης ενέργειας ενώ ο Γιάννης Σηφακάκης από την
Πρωτοβουλία Ενάντια στην Περιβαλλοντική Καταστροφή και την
Κλιματική Αλλαγή τόνισε ότι αυτή η εκδήλωση έρχεται την κατάλ-
ληλη στιγμή. Tην ώρα που ο Μητσοτάκης πηγαίνει στην Ουάσιγ-
κτον, την ώρα που μας λένε ότι η περιοχή θα γίνει ενεργειακός
κόμβος είτε με τις εξορύξεις είτε με τo LNG εμείς συζητάμε και
συντονιζόμαστε διεθνιστικά συνδέοντας τον αγώνα ενάντια στον
πόλεμο με τον αγώνα υπέρ του περιβάλλοντος.

Ενάντια στον πόλεμο 
και στις εξορύξεις

Όχι άλλοι νεκροί



ΚΥΨΕΛΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/5 βιβλιοπωλείο Μετεωρί-
της, Φωκίωνος Νέγρη 68, 7.30μμ
Οργανώνουμε το μονοήμερο «Ιμπεριαλι-
σμός, περίοδος κρίσεων και επαναστά-
σεων»
Ομιλητής: Γιάννης Μακαρώνας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 βιβλιοπωλείο Μετεωρί-
της, Φωκίωνος Νέγρη 68, 7.30μμ
Ο πόλεμος «πρασινίζει» την κλιματική κατα-
στροφή
Ομιλητής: Γιάννης Μακαρώνας

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/5 
καφέ Μύρτιλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ 7μμ
Οργανώνουμε το μονοήμερο «Ιμπεριαλι-
σμός, περίοδος κρίσεων και επαναστά-
σεων»
Ομιλητής: Βασίλης Μάραντος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 
καφέ Μύρτιλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ 7μμ
Πόλεμος στην Ουκρανία
Ομιλητής: Χρήστος Μάραντος

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/5  
στην Αυλή των Πετραλώνων 6.30μμ
Στην τελική ευθεία για το μονοήμερο 22/5
Ομιλήτρια: Μαριάννα Χρονοπούλου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5  
στην Αυλή των Πετραλώνων 6.30μμ
Για ένα μαζικό αντιπολεμικό κίνημα
Ομιλητής: Γιώργος Φαράντος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/6  
στην Αυλή των Πετραλώνων 6.30μμ
70 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στο
ΝΑΤΟ
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

ΕΞΑΡΧΕΙΑ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/5 καφέ Blue Bear 7.30μμ
Οργανώνουμε το μονοήμερο «Ιμπεριαλι-
σμός, περίοδος κρίσεων και επαναστά-
σεων»
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγγόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 καφέ Blue Bear 7.30μμ
Κορύφωση των κρίσεων, κίνημα επαναστα-
τικής αλλαγής
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/5 καφέ Ηλιόπετρα, 
Θησέως και Αγ.Πάντων (στη στοά) 7μμ
Κορύφωση των κρίσεων, κίνημα επαναστα-
τικής αλλαγής
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 καφέ Ηλιόπετρα, 
Θησέως και Αγ.Πάντων (στη στοά) 7μμ
Μαρξ: Μισθός, τιμή, κέρδος
Ομιλητής: Ραφαήλ Καστρίτσης

ΠΑΤΗΣΙΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 19/5 
καφέ Isak, πάρκο Ιακωβάτων 7.30μμ
Οργανώνουμε το μονοήμερο «Ιμπεριαλι-
σμός, περίοδος κρίσεων και επαναστά-
σεων»
Ομιλήτρια: Άρια Σταροπούλου 
• ΠΕΜΠΤΗ 26/5 
καφέ Isak, πάρκο Ιακωβάτων 7.30μμ
30 χρόνια «Σοσιαλισμός από τα Κάτω» -
επαναστατικές ιδέες - οδηγός για δράση
Ομιλήτρια: Μαρία Ρίζου

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ-ΚΟΛΩΝΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 19/5 
καφέ Σαόρσα, πλ. Αυδή, 8μμ
Για ένα μαζικό αντιπολεμικό κίνημα
Ομιλήτρια: Ινγκεμποργκ Μπέγκελ

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ - ΚΟΥΚΑΚΙ 
• ΠΕΜΠΤΗ 19/5 
στου Βασίλη, πλ. Δουργουτίου 8μμ
Όλοι στα δικαστήρια – Οι φασίστες στη φυ-
λακή – Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες
Ομιλητής: Δημήτρης Κουτσομητόπουλος
• ΠΕΜΠΤΗ 26/5 στου Βασίλη, πλ. Δουρ-
γουτίου 8μμ
30 χρόνια «Σοσιαλισμός από τα Κάτω» -
επαναστατικές ιδέες - οδηγός για δράση
Ομιλητής: Κοσμάς Ραυτόπουλος

ΘΗΣΕΙΟ
• ΠΕΜΠΤΗ 19/5 καφέ Περιβολάκι 7.30μμ
Ο πόλεμος «πρασινίζει» την κλιματική κατα-
στροφή
Ομιλητής: Κύρος Κεϊχόπουλος
• ΠΕΜΠΤΗ 26/5 καφέ Περιβολάκι 7.30μμ

Οι αντιπολεμικές ρίζες της Αριστεράς
Ομιλητής: Δημήτρης Λάμπρου
• ΠΕΜΠΤΗ 2/6 καφέ Περιβολάκι 7.30μμ
Κορύφωση των κρίσεων, κίνημα επαναστα-
τικής αλλαγής
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΓΚΥΖΗ
• ΠΕΜΠΤΗ 19/5 καφέ Κουτσό 7.30μμ
Οργανώνουμε το μονοήμερο «Ιμπεριαλι-
σμός, περίοδος κρίσεων και επαναστά-
σεων»
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη
• ΠΕΜΠΤΗ 26/5 καφέ Κουτσό 7.30μμ
Κορύφωση των κρίσεων, κίνημα επαναστα-
τικής αλλαγής
Ομιλητής: Κώστας Καταραχιάς

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

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/5 
πλ. Φελέκη, Ελευθερούπολη 7μμ
Ο Μάης του ‘68
Ομιλήτρια: Δανάη Βάρσου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 
πλ. Φελέκη, Ελευθερούπολη 7μμ
Για ένα μαζικό αντιπολεμικό κίνημα
Ομιλητής: Τζίμης Κυριαζόπουλος

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/5 δημαρχείο (ισόγειο) 8μμ
Ο Μάης του ‘68
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 δημαρχείο (ισόγειο) 8μμ
30 χρόνια «Σοσιαλισμός από τα Κάτω» -
επαναστατικές ιδέες - οδηγός για δράση
Ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη

ΜΑΡΟΥΣΙ  
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/5 πλ. Ηρώων 7.30μμ
Ο Μάης του ‘68
Ομιλήτρια: Άννα Αδαμίδη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 πλ. Ηρώων 7.30μμ
30 χρόνια «Σοσιαλισμός από τα Κάτω» -
επαναστατικές ιδέες - οδηγός για δράση
Ομιλητής: Πάνος Λουκίσας

ΧΑΛΑΝΔΡΙ – ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ – 
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/5 
δημαρχείο Αγ.Παρασκευής 7μμ
Ο Μάης του ‘68
Ομιλήτρια: Μυρτώ Μαργέλη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 
δημαρχείο Αγ.Παρασκευής 7μμ
30 χρόνια «Σοσιαλισμός από τα Κάτω» -
επαναστατικές ιδέες - οδηγός για δράση
Ομιλητής: Θοδωρής Λυκογιαννάκης

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/5 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Λένιν: Κράτος και επανάσταση
Ομιλητής: Βαγγέλης Καραθάνος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Κορύφωση των κρίσεων, κίνημα επαναστα-
τικής αλλαγής
Ομιλήτρια: Βασιλική Γρηγοράκη

ΒΥΡΩΝΑΣ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/5 
καφέ πλ. Χρ. Σμύρνης 7.30μμ
Η εργατική τάξη σήμερα
Ομιλήτρια: Μαρία Χαρχαρίδου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 καφέ πλ. Χρ. Σμύρνης
7.30μμ
Για ένα μαζικό αντιπολεμικό κίνημα
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
• ΠΕΜΠΤΗ 19/5 
καφενείο Σαρδανάπαλος 7.30μμ
Κορύφωση των κρίσεων, κίνημα επαναστα-
τικής αλλαγής
Ομιλητής: Πάνος Γαραντζιώτης
• ΠΕΜΠΤΗ 26/5 
καφενείο Σαρδανάπαλος 7.30μμ
Για ένα μαζικό αντιπολεμικό κίνημα
Ομιλήτρια: Εύα Ντόκου

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
• ΠΕΜΠΤΗ 19/5 καφέ Χόβολη 7μμ
Κορύφωση των κρίσεων, κίνημα επαναστα-
τικής αλλαγής
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου
• ΠΕΜΠΤΗ 26/5 καφέ Χόβολη 7μμ
Για ένα μαζικό αντιπολεμικό κίνημα
Ομιλητής: Πέτρος Μπίγκος

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
• ΠΕΜΠΤΗ 19/5 
καφέ πλατείας Σουρμένων 8μμ
Κορύφωση των κρίσεων, κίνημα επαναστα-
τικής αλλαγής
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη
• ΠΕΜΠΤΗ 26/5 
καφέ πλατείας Σουρμένων 8μμ
Για ένα μαζικό αντιπολεμικό κίνημα
Ομιλήτρια: Πηνελόπη Τρομπέτα

ΙΛΙΣΙΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 19/5 Sweet Home 7.30μμ
Κορύφωση των κρίσεων, κίνημα επαναστα-
τικής αλλαγής
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος
• ΠΕΜΠΤΗ 26/5 Sweet Home 7.30μμ
Για ένα μαζικό αντιπολεμικό κίνημα
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/5 δημαρχείο 7μμ
Για ένα μαζικό αντιπολεμικό κίνημα
Ομιλητής: Έλις Μουτσέλι
• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 δημαρχείο 7μμ
Οι αντιπολεμικές ρίζες της αριστεράς
Ομιλήτρια: Πέγκυ Γαλάκου

ΝΙΚΑΙΑ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/5 δημαρχείο 7μμ
Οι επαναστάτες και τα συνδικάτα
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/5 δημαρχείο 7μμ
Για ένα μαζικό αντιπολεμικό κίνημα
Ομιλήτρια: Παρή Κουτσουδάκη

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
• ΠΕΜΠΤΗ 19/5 δημαρχείο 7.30μμ
Για ένα μαζικό αντιπολεμικό κίνημα
Ομιλήτρια: Μίνα Πατρινού
• ΠΕΜΠΤΗ 26/5 δημαρχείο 7.30μμ
Κορύφωση των κρίσεων, κίνημα επαναστα-
τικής αλλαγής
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΙΛΙΟΝ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/5 φούρνος Leo Kon, 
πλ. Αγ.Αναργύρων 7.30μμ
Πάλη ενάντια στην τρανσφοβία
Ομιλήτρια: Ελπίδα Ζαραδούκα
• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 φούρνος Leo Kon, 
πλ. Αγ.Αναργύρων 7.30μμ
70 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στο
ΝΑΤΟ
Ομιλήτρια: Μαρία Παππά

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/5 
στέκι αριστερής κίνησης 7.30μμ
Οι αντιπολεμικές ρίζες της αριστεράς
Ομιλητής: Κώστας Λάππας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 
στέκι αριστερής κίνησης 7.30μμ
30 χρόνια «Σοσιαλισμός από τα Κάτω» -
επαναστατικές ιδέες - οδηγός για δράση
Ομιλήτρια: Μαρία Καστελιώτη

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/5 καφέ Ακρόλιθος 7.30μμ
Ο ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός μετά το
φιάσκο του αγωγού east med
Ομιλητής: Βαγγέλης Παπαδόγιαννης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 καφέ Ακρόλιθος 7.30μμ
Για ένα μαζικό αντιπολεμικό κίνημα
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος

ΑΙΓΑΛΕΩ 
• ΠΕΜΠΤΗ 19/5 Μέρες Ραδιοφώνου 8μμ
Οι αντιπολεμικές ρίζες της αριστεράς
Ομιλήτρια: Μαρία Αμπελιώτη
• ΠΕΜΠΤΗ 26/5 Μέρες Ραδιοφώνου 8μμ
30 χρόνια «Σοσιαλισμός από τα Κάτω» -
επαναστατικές ιδέες - οδηγός για δράση
Ομιλήτρια: Χρυσάνθη Καθοπούλη

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

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
• ΠΕΜΠΤΗ 19/5 πάρκο 626 7.30μμ
70 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στο
ΝΑΤΟ
Ομιλήτρια: Μαντώ Καλατζάκη
• ΠΕΜΠΤΗ 26/5 πάρκο 626 7.30μμ
Ο πόλεμος «πρασινίζει» την κλιματική κατα-
στροφή
Ομιλήτρια: Νίκη Ζουγανέλη

ΠΑΤΡΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 19/5 καφέ Νέον, 
Μαιζώνος και Τριών Ναυάρχων 6.30μμ
70 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στο
ΝΑΤΟ
Ομιλητής: Θάνος Παυλόπουλος
• ΠΕΜΠΤΗ 26/5 καφέ Νέον, 
Μαιζώνος και Τριών Ναυάρχων 6.30μμ
Οι αντιπολεμικές ρίζες της αριστεράς
Ομιλητής: Γιάννης Αγγελόπουλος

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 19/5 
        Πυρσινέλλα 1, 4ος ορ. 7μμ
Οι αντιπολεμικές ρίζες της αριστεράς
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΒΟΛΟΣ
• ΠΕΜΠΤΗ 19/5 Θόλος 8μμ
Οι αντιπολεμικές ρίζες της Αριστεράς
Ομιλητής: Αλέξανδρος Μπακούσι
• ΠΕΜΠΤΗ 26/5 Θόλος 8μμ
Μαρξισμός, πολιτική και ψυχική δυσφορία

ΞΑΝΘΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/5 καφέ Φιλοίστρον 8.30μμ
Κορύφωση των κρίσεων, κίνημα επαναστα-
τικής αλλαγής
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ

ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 ΚΑΠΗ παλιάς πόλης 7.30
Ο πόλεμος «πρασινίζει» την κλιματική κατα-
στροφή
Ομιλήτρια: Μαρία Βισταγιαννάκη

ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΠΕΜΠΤΗ 26/5 ΚΑΠΗ παλιάς πόλης 7.30
Ο πόλεμος «πρασινίζει» την κλιματική κατα-
στροφή
Ομιλήτρια: Άννα Μαράκη

Θεσσαλονίκη
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/5 καφέ Ποέτα 8μμ
Κορύφωση των κρίσεων, κίνημα επαναστα-
τικής αλλαγής
Ομιλητής: Κώστας Σταματίου 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 καφέ Ποέτα 8μμ
30 χρόνια «Σοσιαλισμός από τα Κάτω» -
επαναστατικές ιδέες - οδηγός για δράση
Ομιλητής: Κώστας Τορπουζίδης

ΚΑΜΑΡΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/5 καφέ Baraka 9μμ
Κορύφωση των κρίσεων, κίνημα επαναστα-
τικής αλλαγής
Ομιλητής: Πέτρος Πομόνης

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 19/5 καφέ Cowboy 6μμ
Κορύφωση των κρίσεων, κίνημα επαναστα-
τικής αλλαγής
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Κρήτη
• ΠΕΜΠΤΗ 26/5 καφέ Cowboy 6μμ
70 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στο
ΝΑΤΟ
Ομιλητής: Μανώλης Μανουσαρίδης

ΤΟΥΜΠΑ 
• ΠΕΜΠΤΗ 19/5 καφέ Κονάκι 7.30μμ
Για ένα μαζικό αντιπολεμικό κίνημα
Ομιλητής: Νίκος Κοκκίνης
• ΠΕΜΠΤΗ 26/5 καφέ Κονάκι 7.30μμ
Μάης ’68 – η επιστροφή της επανάστασης
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Σιαφάκα

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
• ΠΕΜΠΤΗ 19/5 καφέ Πέτρος 7.30μμ
Κορύφωση των κρίσεων, κίνημα επαναστα-
τικής αλλαγής
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας
• ΠΕΜΠΤΗ 26/5 καφέ Πέτρος 7.30μμ
70 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στο
ΝΑΤΟ
Ομιλητής: Σάκης Κολότσιος
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Μαρξιστικά Φόρουμ
TΕΤΑΡΤΗ 18/5

Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/5
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Πλ. Μερκούρη 6.30μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Πλ. Ελευθερίας 6.30μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 7μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου και Βεΐκου 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 7μμ
Ν. ΣΜΥΡΝΗ Πλατεία ΑΒ 7μμ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 
ΑΒ Πλατεία Εθν. Αντίστασης 6.30μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
Μουσείο ΕΑΜ Πεζόδρομος 7μμ
ΙΛΙΟΝ Πλατεία Ιλίου 7μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 7μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
Τζάντε Πετρουπόλεως 7μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Πεζόδρομος 7μμ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Χάληδων 7.30μμ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/5
ΚΥΨΕΛΗ 
Φωκίωνος Νέγρη Γερμανός 11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 12μ
ΠΑΤΗΣΙΑ Σκλαβενίτης Πατησίων 12μ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 12μ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου 12μ
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ HΣΑΠ 12μ
ΘΗΣΕΙΟ Σταθμός ΗΣΑΠ 12μ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ 18.30 Πλατεία Αυδή
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
Ματζαγριωτάκη και Θησέως 12μ
Ν.ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή 12.30μμ
Κ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
ΗΣΑΠ Σκλαβενίτης 12μ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Πλ. Βαρνάβα 12μ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 11.30πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Δημοτική Αγορά 12μ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 12μ
Ν. ΙΩΝΙΑ Λεωφ. Ηρακλείου 
Οργανισμός Νεότητας 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 12μ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Πλατεία Εβερεστ 12μ
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 12.00
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Πλατεία Δούρου 2μμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος με Καραΐσκου 12μ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Πλ Λαού 2μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΕΝΤΡΟ Αγαλμα Λαμπράκη 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
Λαϊκή Ξηροκρήνης 11πμ
ΤΟΥΜΠΑ 
Πλατεία Αγίου Θεράποντα 11πμ
ΚΑΜΑΡΑ Σβώλου με Γούναρη 7μμ
ΧΑΝΙΑ Αγορά 11.30
ΞΑΝΘΗ Πλατεία 11πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 1.30μμ
ΒΟΛΟΣ
Πλατεία Αγ. Νικολάου 11.30πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 12μ
ΠΑΤΡΑ Πλ Γεωργίου 11.30πμ
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Tον σοσιαλισμό, μέσα από την ανεξάρτητη 
δράση της εργατικής τάξης
Ο καπιταλισμός δεν παίρνει διορθώσεις. Πρέπει να
ανατραπεί με την εργατική δράση. Δεν υπάρχει κοινο-
βουλευτικός δρόμος προς μια τέτοια αλλαγή. Το κοινο-
βούλιο, ο στρατός, η αστυνομία, η δικαιοσύνη, όλο το
αστικό κράτος λειτουργεί για να προστατεύσει τα συμ-
φέροντα της άρχουσας τάξης.
Οι εργάτες δημιουργούν όλο τον πλούτο μέσα στον κα-
πιταλισμό. Μια νέα κοινωνία απαλλαγμένη από την εκ-
μετάλλευση, ο σοσιαλισμός, μπορεί να δημιουργηθεί
μόνο όταν οι εργάτες πάρουν συλλογικά στα χέρια
τους τον έλεγχο όλου του κοινωνικού πλούτου και προ-
γραμματίσουν την παραγωγή και την διανομή σύμφωνα
με τις ανθρώπινες ανάγκες.

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

Ενάντια στον ρατσισμό, 
τον ιμπεριαλισμό και την καταπίεση
Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε προσπάθεια που
έχει στόχο την διαίρεση της εργατικής 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 περά-
σουν. 
Υποστηρίζουμε το δικαίωμα όλων των ανθρώπων, ανε-
ξάρτητα από χρώμα, φυλή και φύλο καθώς και όλους
τους καταπιεσμένους να οργανώνουν την αντίστασή
τους. Υποστηρίζουμε όλα τα αυθεντικά εθνικοαπελευ-
θερωτικά κινήματα. 
Παλεύουμε για την πραγματική κοινωνική, πολιτική και
οικονομική ισότητα των γυναικών και για το τέλος όλων
των διακρίσεων ενάντια στους ομοφυλόφιλους, γυναί-
κες και άντρες.
Παλεύουμε ενάντια σε ένα σύστημα που καταστρέφει
τον πλανήτη μέσα από το κυνήγι του κέρδους και τους
ανταγωνισμούς.

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

Πα λεύ ου με για

ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ 
ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ 
ΚΟΜ ΜΑ

Να σταματήσουν οι διώξεις εναντίον
του Π. Κωνσταντίνου και Γ. Σηφακάκη

Προκαταρκτική εξέταση παρήγγειλε
η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
εναντίον του Πέτρου Κωνσταντίνου

δημοτικού σύμβουλου Αθήνας με την Αν-
ταρσία στις γειτονιές της Αθήνας, συντονι-
στή της ΚΕΕΡΦΑ και του Γιάννη Σηφακά-
κη, συντονιστή της Πρωτοβουλίας ενάντια
στην Περιβαλλοντική Καταστροφή και την
Κλιματική Αλλαγή και μέλους της ΚΣΕ της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ -αμφοτέρων μελών του Σοσια-
λιστικού Εργατικού Κόμματος. Όπως από
κοινού καταγγέλλουν σε ανακοίνωσή τους:

«Η κλήση στους Πέτρο Κωνσταντίνου
και Γιάννη Σηφακάκη για εξηγήσεις σε
προκαταρκτική εξέταση κατ’ άρθρο 244
παρ.1 ΚΠΔ με παραγγελία της Εισαγγε-
λίας Πρωτοδικών Αθηνών για την οργάνω-
ση της πορείας της απεργιακής συγκέν-
τρωσης στις 26 Νοεμβρίου του 2020, με
την κατηγορία “της παρακώλυσης συγκοι-
νωνιών”(!) αποτελεί κατάφωρη παραβίαση
του δικαιώματος της εργατικής τάξης στην
απεργία και την διαδήλωση. 

Στις 26 Νοέμβρη 2020 η ΑΔΕΔΥ κάλεσε
Πανελλαδική Γενική Απεργία και σε αυτήν
κάλεσαν επίσης απεργιακές κινητοποι-
ήσεις οι εργαζόμενοι στην COSCO, του
ΜΕΤΡΟ, της ΠΕΝΕΝ και άλλοι κλάδοι. Η
οργή της εργατικής τάξης και της νεολαί-
ας για την δολοφονική διαχείριση της παν-
δημίας από τη κυβέρνηση της ΝΔ και για
τα μέτρα καταστολής που επέβαλε στην
πορεία του Πολυτεχνείου ξεχείλιζε. Η ερ-
γατική τάξη απαντούσε ηχηρά και με μαζι-
κή απεργία διότι βρέθηκε αντιμέτωπη με
το νομοσχέδιο Βρούτση, μια κατά μέτωπο
επίθεση στις συνδικαλιστικές ελευθερίες
και στο δικαίωμα της απεργίας.

Στην Αθήνα, ο Συντονισμός Εργατικής
Αντίστασης και το Συντονιστικό των
Nοσοκομείων οργάνωσαν απεργιακή συγ-
κέντρωση στις 11 πμ στην πλατεία Κλαυθ-
μώνος με μεγάλη επιτυχία. Εκατοντάδες
εργαζόμενοι και νεολαίοι, σωματεία, συν-
δικάτα και συλλογικότητες συμμετείχαν
στην απεργιακή συγκέντρωση τηρώντας
όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα. 

Το λόγο στην απεργιακή συγκέντρωση
πήραν ο Κώστας Καταραχιάς, πρόεδρος
του Συλλόγου Εργαζομένων του νοσοκο-
μείου Άγιος Σάββας, ο Κώστας Πολύδω-
ρος, μέλος του ΔΣ του Σωματείου Εργαζο-
μένων Ιδιωτικών Κλινικών Αθήνας, η Αργυ-
ρή Ερωτοκρίτου, μέλος ΔΣ του Σωματείου
Εργαζομένων στο ΓΝΑ Γεννηματάς, ο Χρί-
στος Αργύρης, μέλος του ΓΣ της ΑΔΕΔΥ,
ο Μιχάλης Ρίζος, μέλος της εκτελεστικής
Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ, ο Γιάννης Αναγνωσταράς
από το ΔΣ της Δ.Ο.Ε, ο Δημήτρης Μαριό-
λης, πρόεδρος του συλλόγου Α' ΣΕΠΕ
Αθηνών κι ο Τάσος Αναστασιάδης από τον
Συντονισμό Εργατικής Αντίστασης. 

Μετά το τέλος της συγκέντρωσης η
Αστυνομία εμπόδιζε την πορεία προς την
Βουλή με φραγμό. Από τον επικεφαλής
της ΕΛΑΣ ο Πέτρος Κωνσταντίνου και ο
Γιάννης Σηφακάκης ζήτησαν να επιτρέψει
η Αστυνομία να βαδίσει η πορεία στη Βου-

λή προκειμένου να ακουστούν τα αιτήματα
των απεργών κατά της ψήφισης του νομο-
σχέδιου Βρούτση. 

Η Αστυνομία αρνήθηκε και επέτρεψε την
αποχώρηση προς την Ομόνοια. Οι απεργοί
προχώρησαν αρχικά από τα πεζοδρόμια
και βάδισαν με πορεία προς την Ομόνοια,
τηρώντας αποστάσεις και φορώντας μά-
σκες, με θερμή ανταπόκριση και από τους
οδηγούς που βρίσκονταν επι της Οδού
Σταδίου. Η πορεία ολοκληρώθηκε στην
Πλατεία Ομονοίας και οι απεργοί αποχώ-
ρησαν. 

Με την συμμετοχή και την έμπρακτη
στήριξη μας για την οργάνωση της κινητο-
ποίησης του Συντονισμού Εργατικής Αντί-
στασης και του Συντονιστικού των νοσοκο-
μείων υπερασπίσαμε μαζί με τους άλλους
εργαζόμενους και εργαζόμενες το δικαίω-
μα στην απεργία και την διαδήλωση, με
πλήρη σεβασμό των μέτρων υγειονομικής
ασφάλειας την ώρα που η κυβέρνηση με
τις περικοπές στις ΜΕΘ και τις ελλείψεις
προσωπικού έστρωνε το δρόμο για την
απώλεια χιλιάδων ανθρώπινων ζωών. Ζη-
τάμε να σταματήσει η δίωξη μας αμέσως,
όπως και να παύσουν όλες οι διώξεις σε
βάρος αγωνιστών και αγωνιστριών για την
άσκηση των συνδικαλιστικών και δημοκρα-
τικών ελευθεριών». 

Η απεργία στις 26 Νοέμβρη
Η απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 26η Νοέμβρη

του 2020 ήταν μια από τις σημαδιακές
ημερομηνίες στην σύγκρουση με τις επί-
μονες απόπειρες της κυβέρνησης Μητσο-
τάκη να απαγορέψει τις συγκεντρώσεις,
τις διαδηλώσεις και γενικότερα το συνταγ-
ματικό δικαίωμα του συνέρχεσθαι. Τις κά-
θε λογής απαγορεύσεις συνόδευαν απει-
λές για εξοντωτικά πρόστιμα εκατοντάδων
ευρώ για τους «συμμετέχοντες» και χιλιά-
δων ευρώ για τους «διοργανωτές». Χαρα-
κτηριστικό όλων των επιθέσεων της αστυ-
νομίας ήταν ότι ήταν παντελώς απρόκλη-
τες. Οι αστυνομικές αρχές δεν έμπαιναν
καν στον κόπο να επικαλεστούν «επεισό-
δια» ή «προκλήσεις» για να επιτεθούν και
να διαλύσουν τις συγκεντρώσεις. 

Οι αστυνομικές επιθέσεις γίνονταν με
πρόσχημα την πανδημία αλλά σε κάθε πε-
ρίπτωση η κυβέρνηση είχε σπεύσει να ψη-

φίσει στην Βουλή από τον Ιούλιο του 2020
το νόμο Χρυσοχοΐδης - οι διατάξεις του
οποίου δίνουν το δικαίωμα στην ΕΛ.ΑΣ να
αποφασίζει εκείνη ποια συγκέντρωση μπο-
ρεί να γίνεται και ποια όχι καταρρίπτοντας
κατά το δοκούν, το δικαίωμα του συνέρχε-
σθαι και να απειλεί με διώξεις. 

Στις 17 Νοέμβρη του 2020, η κυβέρνηση
Μητσοτάκη επιχείρησε να απαγορέψει την
Πορεία του Πολυτεχνείου αλλά και οποι-
αδήποτε συγκέντρωση, απαγόρευση που
κατέληξε σε επιθέσεις με αύρες, δακρυγό-
να, ξύλο και συλλήψεις στους συγκεντρω-
μένους διαδηλωτές στο κέντρο της Αθή-
νας. Δέκα μέρες μετά ήρθε η απεργία της
ΑΔΕΔΥ και άλλων συνδικάτων όπου η συγ-
κέντρωση πραγματοποιήθηκε ειρηνικά πα-
ρά τις απαγορεύσεις.  

Ο Δημήτρης Δασκαλάκης είχε καλύψει
τα γεγονότα εκείνης τη ημέρας στο φύλλο
1450 της Εργατικής Αλληλεγγύης: «Από
νωρίς το πρωί, με τις συγκεντρώσεις τους
στις πύλες, τα σωματεία των απεργών
υγειονομικών σε δεκάδες νοσοκομεία, από
την Αθήνα στην Μυτιλήνη και από την Θεσ-
σαλονίκη ως τη Κρήτη, έδωσαν τον τόνο.
Σε δεκάδες άλλους εργατικούς χώρους
οργανώθηκαν περιφρουρήσεις και εξορ-
μήσεις που εξασφάλισαν την επιτυχία της
απεργίας. Οι εργαζόμενοι στους προβλή-
τες της COSCO παρά τις απειλές των
αφεντικών παρέλυσαν τη κίνηση στο λιμάνι
του Πειραιά ενώ οι ναυτεργάτες κράτησαν
δεμένα τα καράβια σε όλα τα λιμάνια. Την
ίδια στιγμή η απεργία των σωματείων της
ΣΤΑΣΥ παρέλυε το κέντρο της Αθήνας. Η
απεργιακή συγκέντρωση έγινε, “Για τις
ζωές, τις δουλειές και τις δημοκρατικές
ελευθερίες μας” όπως έλεγε και το κεντρι-
κό πανό». 

Γ.Π.

26/11/20, Απεργία ΑΔΕΔΥ. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Ένα νέο βιβλίο κυκλοφόρησε πρό-
σφατα από το Μαρξιστικό βιβλιο-

πωλείο. Πρόκειται για το έργο του Ίαν
Φέργκιουσον  με τίτλο «Μαρξισμός, πο-
λιτική -και ψυχική δυσφορία», μια έκδο-
ση πολύ επίκαιρη μετά από τα προβλή-
ματα που προκάλεσε η πανδημία και οι
κυβερνητικοί χειρισμοί για την αντιμετώ-
πισή της.

Εκδήλωση παρουσίαση του βιβλίου
οργανώνει τη Δευτέρα 23 Μάη στις 12
το μεσημέρι το σωματείο εργαζομένων
στο Δρομοκαϊτειο νοσοκομείο σε συ-
νεργασία με το Μαρξιστικό βιβλιοπω-
λείο. Τη συζήτηση θα ανοίξουν η Μαρία
Μπολοβίνα, κοινωνική λειτουργός, και η
Δ. Κουτσουνέλου, ψυχολόγος.

Δέκα μέρες αργότερα, την Παρα-
σκευή 3 Ιούνη, το Μαρξιστικό βιβλιοπω-
λείο οργανώνει την κεντρική παρουσία-
ση στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ (Ακαδη-
μίας 20) στις 7μμ. Θα βρίσκεται στην
Αθήνα ο  Ίαν Φέργκιουσον και θα έχου-
με την ευκαιρία να τον ακούσουμε να μι-
λήσει για τα ζητήματα που ανοίγει το βι-
βλίο του.

14/5, Διαδήλωση στην Ουάσινγκτον
για το δικαίωμα στην άμβλωση. 

Φωτό: Women’s March

Η κηδεία της Σιρίν Αμπού Άκλεχ
στην Ιερουσαλήμ. 

Φωτό: Palestine News 24/7



Η δολοφονία της Σιρίν Αμπού
Άκλεχ και η προκλητική επί-
θεση της ισραηλινής αστυ-

νομίας στην κηδεία της έδειξαν για
μια ακόμα φορά το πραγματικό πρό-
σωπο του κράτους του Ισραήλ: ένα
ρατσιστικό, δολοφονικό κράτος τρο-
μοκράτης. Χιλιάδες άνθρωποι ξεχύ-
θηκαν μέσα στις επόμενες ημέρες
στους δρόμους σε ολόκληρο τον κό-
σμο για να διαμαρτυρηθούν όχι μό-
νο για τον θάνατο της Άκλεχ αλλά
και για την συνεχιζόμενη εδώ και δε-
καετίες πολιτική «απάρτχαϊντ» στα
κατεχόμενα από το Ισραήλ παλαιστι-
νιακά εδάφη. Η οργή ανάγκασε ακό-
μα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις
ΗΠΑ να καταδικάσουν το Ισραήλ. 

Φραστικά μόνο. Γιατί το Ισραήλ εί-
ναι ο πιο πιστός και πολύτιμος σύμ-
μαχος της Δύσης στη Μέση Ανατο-
λή. Στην πραγματικότητα είναι κάτι
παραπάνω από αυτό: είναι το μαν-
τρόσκυλό τους στην περιοχή με τα
σημαντικότερα κοιτάσματα πετρε-
λαίου στον κόσμο. 

Η Κομισιόν μίλησε με «σκληρά» λό-
για σε βάρος του ισραηλινού στρα-
τού για τη δολοφονία της Άκλεχ. Αλ-
λά οι περισσότερες κυβερνήσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγόρευσαν
τις διαδηλώσεις συμπαράστασης
προς τους Παλαιστίνιους. Στο Βερο-
λίνο η αστυνομία της συγκυβέρνησης
Σοσιαλδημοκρατών-Πράσινων επιδό-
θηκε σε ένα άγριο «πογκρόμ» το πε-
ρασμένο Σάββατο συλλαμβάνοντας
οποιονδήποτε φορούσε παλαιστινια-
κή μαντήλα ή έμοιαζε Άραβας. 

Η υποκρισία της Δύσης βγάζει κυ-
ριολεκτικά μάτια. Το Ισραήλ είναι, με
τεράστια διαφορά, ο μεγαλύτερος
αποδέκτης αμερικανικής στρατιωτι-
κής βοήθειας στον κόσμο. Την τελευ-
ταία δεκαετία, μόνο, οι ΗΠΑ έχουν
«ξοδέψει» πάνω από 30 δις δολάρια
για την στρατιωτική στήριξη του Ισ-
ραήλ. Συνολικά μέσα στα 75 (περί-
που) χρόνια της ύπαρξής του το κρά-
τος του Ισραήλ έχει επιδοτηθεί με
πάνω από 150 δις δολάρια από τις
ΗΠΑ. Και αυτά δεν είναι παρά «ονο-

μαστικά ποσά». Με όρους πραγματι-
κής αξίας (δηλαδή με συνυπολογι-
σμό του πληθωρισμού) η βοήθεια με-
τριέται σε πολλές εκατοντάδες δισε-
κατομμύρια δολάρια. Η κυβέρνηση
του Μπάιντεν έτρεξε, όπως και η Κο-
μισιόν, να καταδικάσει το Ισραήλ για
την δολοφονία της Άκλεχ. Αλλά ζήτη-
μα περικοπής της βοήθειας ούτε τέ-
θηκε, ούτε πρόκειται να τεθεί.

«Έρευνα»
Το ίδιο το Ισραήλ, μετά την αρχική

«διάψευση» διέταξε «έρευνα» για τα
αίτια του θανάτου της Άκλεχ. Φυσικά
κανένας δεν τρέφει την παραμικρή
αυταπάτη για το που θα καταλήξει η
«έρευνα» αυτή. Το 2014 ένας ισραη-
λινός ελεύθερος σκοπευτής που δο-
λοφόνησε χωρίς κανέναν λόγο έναν
παλαιστίνιο έφηβο καταδικάστηκε σε
«30 ημέρες κοινωνική εργασία».
Ένας άλλος ισραηλινός στρατιώτης
που εκτέλεσε εν ψυχρώ έναν παλαι-
στίνιο κρατούμενο με χειροπέδες κα-
ταδικάστηκε σε «εννέα μήνες» φυλά-
κιση. Το αν φυλακίστηκε πράγματι ή
παρέμεινε ελεύθερος με αναστολή εί-
ναι άγνωστο.

Η ίδια η δράση της αστυνομίας
στην κηδεία της Άκλεχ δείχνει ανά-
γλυφα τις πραγματικές προθέσεις
του Ισραηλινού κράτους: το φέρε-
τρο περικυκλώθηκε από πάνοπλους
ΜΑΤατζήδες που άρχισαν να χτυπά-
νε με τα γκλομπ ακόμα και τους συγ-
γενείς, τους συναδέλφους και τους
φίλους της νεκρής που το κουβα-
λούσαν. 

Οι επιθέσεις και οι δολοφονίες των
ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας σε
βάρος των Παλαιστινίων είναι συνε-

χείς και μόνιμες. Είναι ένα διαρκές
«μήνυμα» προς τον Αραβικό κόσμο
για το τι τον περιμένει αν σκεφτεί να
αμφισβητήσει το ιμπεριαλιστικό «στά-
τους κβο» της Μέσης Ανατολής -τον
ρόλο των ΗΠΑ και των συμμαχικών
τους αρχουσών τάξεων της περιο-
χής. Αλλά αντανακλούν ταυτόχρονα
και τα αδιέξοδα και της δυσκολίες
της ισραηλινής άρχουσας τάξης.

Ο κυβερνητικός συνασπισμός του
ακροδεξιού Ναφτάλι Μπένετ, που
«εκθρόνισε» πριν από δέκα περίπου
μήνες την κυβέρνηση του Νετανιά-
χου, παραπαίει. Πριν από λίγες ημέ-
ρες η Ιντίτ Σιλμάν, ένα από τα βασικά
στελέχη της κυβέρνησης προσχώρη-
σε στην αντιπολίτευση. Το πλήγμα
ήταν πολύ μεγάλο για την κυβέρνηση
για δυο λόγους: πρώτον έχασε την
απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή,
πράγμα που σημαίνει ότι η παραμονή
της στην εξουσία εξαρτάται πια από
την αντιπολίτευση. Δεύτερον, η Σιλ-
μάν δεν ήταν απλά και μόνο στέλε-
χος της κυβέρνησης αλλά και στέλε-
χος του ακροδεξιού κόμματος Γιαμί-
να («Δεξιόστροφα»), του κόμματος
του ίδιου του Ναφτάλι. 

Ο κυβερνητικός συνασπισμός πα-
ραπαίει. Πολλοί εκτιμούν ότι το Ισ-
ραήλ θα βυθιστεί ξανά σε μια πολιτι-
κή κρίση – ο Ναφτάλι κατάφερε να
σχηματίσει κυβέρνηση ύστερα από
τρεις απανωτές εκλογές χωρίς νικη-
τή. Η έξαρση της βίας σε βάρος των
Παλαιστινίων είναι μια «δοκιμασμέ-
νη» πραχτική για τις κυβερνήσεις
του Ισραήλ. Και ο Ναφτάλι ακολου-
θεί την πεπατημένη. 

Σωτήρης Κοντογιάννης
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ΗΠΑ
Στους δρόμους
ενάντια 
στην απαγόρευση
των εκτρώσεων
Δεκάδες χιλιάδες διαδηλώτριες και διαδηλωτές πλημύρισαν το περα-

σμένο Σάββατο τους δρόμους της Ουάσιγκτον, της Νέας Υόρκης
και των άλλων μεγάλων πόλεων των ΗΠΑ για να υπερασπιστούν το, από
τη δεκαετία του 1970, κατοχυρωμένο συνταγματικά δικαίωμα στην
έκτρωση. Με βάση την ιστορική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου
των ΗΠΑ «Ρόου εναντίον Γουέιντ» του 1973 το Σύνταγμα των ΗΠΑ προ-
στατεύει την ελευθερία των γυναικών να επιλέξουν να κάνουν έκτρωση
«χωρίς υπερβολικούς κυβερνητικούς περιορισμούς». 

Η συντριπτική πλειοψηφία στην Αμερική υποστηρίζει το δικαίωμα στην
άμβλωση. Όχι όμως και η ακροδεξιά που προσπαθεί με κάθε τρόπο να
αντιστρέψει κάθε κατάκτηση του γυναικείου (και όχι μόνο) κινήματος.
Δεκάδες Πολιτείες έχουν περάσει νόμους που περιορίζουν, με διάφορα
προσχήματα, το δικαίωμα στην άμβλωση. Σχεδόν όλες οι Πολιτείες
έχουν ψηφίσει νόμους που προστατεύουν το δικαίωμα του ιατρικού προ-
σωπικού και των κλινικών να αρνηθούν να συμμετάσχουν σε επεμβάσεις
άμβλωσης «για λόγους συνείδησης». Λίγες «προοδευτικές» Πολιτείες
έχουν ψηφίσει νόμους που προστατεύουν το δικαίωμα στην έκτρωση
ακόμα και αν η απόφαση «Ρόου εναντίον Γουέιντ» ανατραπεί. Κάποιες
άλλες -που ελέγχονται κατά κανόνα από την ρεπουμπλικανική δεξιά-
έχουν κάνει ακριβώς το αντίθετο: έχουν περάσει από τώρα νόμους που
κάνουν την άμβλωση παράνομη εάν και μόλις ανατραπεί η απόφαση του
Ανώτατου Δικαστηρίου του 1973.

Τον Μάιο του 2021 η Πολιτεία του Τέξας (που διοικείται από τον ακρο-
δεξιό ρεπουμπλικάνο Γκρεγκ Άμποτ) πέρασε τον διαβόητο νόμο «του
κτύπου της καρδιάς»: η άμβλωση απαγορεύεται, σύμφωνα με τον νόμο
αυτό μετά την έκτη εβδομάδα της κύησης (που ακούγεται η καρδιά του
εμβρύου). Μέσα στις έξι αυτές εβδομάδες συνήθως οι γυναίκες δεν ξέ-
ρουν καν ότι εγκυμονούν. Στο μεταξύ οι αλλαγές στη σύνθεση του Ανώ-
τατου Δικαστηρίου που είχε περάσει ο Τραμπ δεν άφηναν κανένα περι-
θώριο για αυταπάτες ότι ο νόμος της Πολιτείας του Τέξας θα κρινόταν
αντισυνταγματικός. Ακριβώς το αντίθετο έγινε: αντί να κριθεί η νομιμότη-
τα του νόμου του «κτύπου της καρδιάς» το Ανώτατο Δικαστήριο άνοιξε
ξανά την υπόθεση «Ρόου εναντίον Γουέιντ» με προφανή στόχο να την κα-
ταργήσει. Η απόφαση αναμένεται στα μέσα του Ιούνη. Μια «διαρροή»
πριν από λίγες ημέρες έδειξε ότι η κατάργηση είναι αναμενόμενη. 

Μεγάλες διαδηλώσεις
Οι διαδηλώσεις του περασμένου Σαββάτου ήταν μεγάλες παντού:

στην Ουάσιγκτον 20.000 βάδισαν με συνθήματα «ντροπή» και «κάτω οι
απαγορεύσεις από τα σώματά μας» από το μνημείο του Τζορτζ Ουάσιγ-
κτον προς το Ανώτατο Δικαστήριο. Μεγάλες διαδηλώσεις έγιναν και στη
Νέα Υόρκη, στην Ατλάντα, το Λος Άντζελες και το Σικάγο. Συνολικά,
συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις και πορείες έγιναν σε πάνω από 300 αμε-
ρικανικές πόλεις.

Ήταν μόνο η αρχή. Οι διοργανώτριες και οι διοργανωτές κάνουν από
τώρα λόγο για το «καλοκαίρι της οργής». Η αντεπίθεση της τραμπικής
ακροδεξιάς πλειοψηφίας του Ανώτατου Δικαστηρίου είναι μια θανάσιμη
απειλή όχι μόνο για τα γυναικεία δικαιώματα αλλά και για την ίδια τη
ζωή -ιδιαίτερα των πιο φτωχών γυναικών. Οι ακροδεξιοί υποστηρίζουν
ότι οι εκτρώσεις είναι επιβαρυντικές για την υγεία των γυναικών. Οι στα-
τιστικές όμως λένε ακριβώς το αντίθετο: ο κίνδυνος να πεθάνει μια γυ-
ναίκα κατά τη γέννα είναι δεκάδες φορές μεγαλύτερος από το να πεθά-
νει κατά την έκτρωση – με την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτή πραγματο-
ποιείται σε κλινικές και νοσοκομεία. 

Τα ποσοστά θανάτου των γυναικών στις ΗΠΑ κατά τη γέννα είναι τρο-
μαχτικά – μπορούν να συγκριθούν μόνο με τριτοκοσμικές χώρες. Στον
κατάλογο των 38 χωρών του ΟΟΣΑ οι ΗΠΑ βρίσκονται στην 36η θέση –
κάτω από την Τουρκία και τη Λιθουανία. Τα ποσοστά θανάτου μαύρων
γυναικών είναι διπλάσια. Μια έρευνα του Πανεπιστημίου του Κολοράντο
υπολογίζει ότι τα ποσοστά θανάτων λόγω εγκυμοσύνης θα αυξηθούν
κατά 21% αν καταργηθεί το δικαίωμα στην άμβλωση – και κατά 33% για
τις μαύρες γυναίκες.

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Μαζική οργή για τη
δολοφονία της Σιρίν

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας
στην Αθήνα για τη
δολοφονία της
δημοσιογράφου Σιρίν Αμπού
Άκλεχ και για την επέτειο
της Νάκμπα
πραγματοποιήθηκε την
Δευτέρα 16 Μάη έξω από
την ισραηλινή πρεσβεία
μετά από κάλεσμα της
Παλαιστινιακής Νεολαίας
Ελλάδας και της Ένωσης
Εργαζόμενων Παλαιστίνιων.
Το παρών έδωσαν η
Πακιστανική Κοινότητα
Ελλάδας, η Μουσουλμανική
Ένωση Ελλάδας, το
Σοσιαλιστικό Εργατικό
Κόμμα, οργανώσεις και
συλλογικότητες της
αριστεράς, αγωνιστές-τριες. 
Φωτό: Μάριος Λώλος
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Ψηφίζουμε κλιμάκωση των αγώνων
«Ησυνέλευση και οι εκλογές στον ΣΕΠΕ Ξάνθης θα γί-

νουν στις 7 και 8 Ιουνίου», μας είπε ο Τζεμαλή Μηλια-
ζήμ, δάσκαλος. «Είναι μάχη αυτές να διεξαχθούν διά ζώσης
και όχι ηλεκτρονικά στο πλαίσιο του νόμου Χατζηδάκη όπως
διάφοροι καλοθελητές από τη ΔΑΚΕ και την ΠΑΣΚΕ προτεί-
νουν. Το σημαντικό είναι ότι μετά από τρία χρόνια, μέσα στα
οποία η κυβέρνηση εξαπέλυσε μια τεράστια επίθεση σε βά-
ρος των εκπαιδευτικών και του δημόσιου σχολείου, ο κλάδος
θα έχει ξανά την ευκαιρία να συζητήσει και να πάρει αγωνι-
στικές αποφάσεις για το επόμενο διάστημα.

Οι διαδικασίες γίνονται κυριολεκτικά στην σκιά του πολέ-
μου κι αυτό χρειάζεται να τις καθορίσει. Το να πάει σπίτι της
η Κεραμέως που έχει κάνει τόση ζημιά στην εκπαίδευση και
μαζί της να πέσει η κυβέρνηση της φτώχειας και του πολέ-
μου, πρέπει να μπει καθαρά. Είναι μια προοπτική που μπορεί
να κερδηθεί με κλιμάκωση του αγώνα, με απεργίες διαρ-
κείας. Για να ενισχυθεί το δημόσιο σχολείο και να σταματή-
σουν οι πολεμικοί εξοπλισμοί. Κι όταν λέμε δημόσιο, εννοού-
με σχολείο για όλα παιδιά, είτε είναι από μειονοτικές ομάδες,
είτε είναι πρόσφυγες, είτε είναι παιδιά με αναπηρία, που σή-
μερα η εκπαίδευσή τους είναι ανύπαρκτη. Για να γίνουν αυ-
ξήσεις στους μισθούς και μαζικοί διορισμοί, ενάντια στην
ακρίβεια και την ανεργία. Σε ένα μήνα από τώρα πάνω από
45.000 αναπληρωτές θα απολυθούν χωρίς να ξέρουν αν και
πόσοι θα προσληφθούν ξανά. Είναι ένα νούμερο που δείχνει
και τις ανάγκες που υπάρχουν. Γιατί παρότι κάνουν συνεχώς
συγχωνεύσεις και αυξάνουν τα τμήματα σε 25άρια και
30άρια, οι ανάγκες είναι τεράστιες και οι διορισμοί με το
σταγονόμετρο.

Χρειάζεται επίσης να τεθεί η μάχη κατά των φασιστών.
Στις 15 Ιούνη που ξεκινά η δίκη των χρυσαυγιτών στο εφε-
τείο, είναι η μέρα που κλείνουν τα δημοτικά. Το εκπαιδευτικό
κίνημα πρέπει να βγει και να θυμίσει στο κράτος και τη δι-
καιοσύνη ότι οι φασίστες δεν έχουν θέση στα σχολεία, στις
γειτονιές, πουθενά. Για όλους αυτούς τους λόγους στηρίζου-
με την αντικαπιταλιστική αριστερά και τις Παρεμβάσεις που
είναι το κομμάτι που δίνει όλες αυτές τις μάχες. Και θέλουμε
να δυναμώσει για να μην μένουν ακάλυπτες οι διαθέσεις των
συναδέλφων αλλά να προχωράνε και να νικάνε».

Σε ΕΛΜΕ και ΣΕΠΕ

Οι αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης
στην εκπαίδευση, που οδηγούν στη διάλυση της Δη-
μόσιας και Δωρεάν Παιδείας και στην πριμοδότηση

της ιδιωτικής, χρειάζονται δυνατή απεργιακή απάντηση. Τα
συνέδρια των εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών που θα γίνουν
τον Ιούνιο πρέπει να βγουν με αγωνιστικές αποφάσεις. Αυτό
υποστηρίζουν αγωνιστές και αγωνίστριες του Δικτύου Εκα-
πιδευτικών «Η Τάξη μας» που συμμετέχουν στις Παρεμβά-
σεις/Κινήσεις/Συσπειρώσεις και, ενόψει των εκλογών σε ΕΛ-
ΜΕ και ΣΕΠΕ για την ανάδειξη αντιπροσώπων στα συνέ-
δρια, καλούν σε μαζική στήριξη των σχημάτων τους.

«Τη Δευτέρα 16/5 έγινε έκτακτη γενική συνέλευση της
ΕΛΜΕ Πειραιά για την οργάνωση κινητοποίησης κατά των
εξετάσεων του ελληνικού προγράμματος PISA που θα διε-
ξαχθούν την Τετάρτη 18/5», μας είπε ο Λουκάς Θεοτοκάτος,
αναπληρωτής καθηγητής. «Οι εξετάσεις είναι συνέχεια της
κυβερνητικής προσπάθειας να περάσει η αξιολόγηση στα
σχολεία με όλα τα μέσα. 

Συνολική αντιπαράθεση
Είναι η στιγμή να εκφραστεί η αντίθεση στην νέα αυτή

επίθεση και απεργιακά να μπλοκαριστούν οι εξετάσεις. Το
ίδιο ισχύει για όλες τις επιθέσεις. Στο κάλεσμα για τη συνέ-
λευση μπήκαν μαζί και οι υπόλοιπες μάχες με το Υπουργείο
(αξιολόγηση, ελάχιστη βάση εισαγωγής, τράπεζα θεμάτων,
απολύσεις αναπληρωτών), καθώς και τα ζητήματα του πο-
λέμου και της αντιλαϊκής πολιτικής (ακρίβεια, πανδημία, νό-
μος Χατζηδάκη). Δίνεται η δυνατότητα να αναδειχθεί η
ανάγκη για συνολική αντιπαράθεση με την κυβέρνηση.

Επειδή τον Ιούνιο θα γίνει και η συνέλευση της ΕΛΜΕ και
η ανάδειξη αντιπροσώπων για το συνέδριο της ΟΛΜΕ, το
σχήμα της "Ενότητας Αντίστασης Ανατροπής" που συμμετέ-
χουμε, όπως και γενικά η αντικαπιταλιστική αριστερά και οι
Παρεμβάσεις, οφείλουν να αναδείξουν τη διάθεση για σύγ-
κρουση που έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει και να δείξουν ότι
μπορούν να οδηγήσουν αυτή τη μάχη».

«Στις 23-24-25 Μάη θα γίνουν η συνέλευση και οι εκλογές
στην ΕΛΜΕ Χανίων και μέσα σε όλα τα ανοιχτά μέτωπα με
το Υπουργείο είναι και η μάχη ενάντια στα “πρότυπα”
ΕΠΑΛ», μας είπε ο Παναγιώτης Πανούλας, καθηγητής στο
ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου. «Εδώ στα Χανιά ανακοινώθηκε πρόσφα-
τα ότι σκοπεύουν να κάνουν πρότυπο το ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου,
γεγονός που βρίσκει αντίθετη την πλειοψηφία των εκπαι-
δευτικών του σχολείου. Όπως αναφέραμε και σε κείμενο
που κυκλοφορήσαμε στον τοπικό Τύπο μέσα στο Πάσχα,
διαφωνούμε πρώτον γιατί οι μαθητές θα μπαίνουν με κριτή-
ριο τη βαθμολογία τους από το γυμνάσιο που σημαίνει δια-
χωρισμούς και αποκλεισμούς παιδιών.

Δεύτερον γιατί καθιερώνεται η υποχρεωτική μαθητεία για
τα παιδιά δευτέρας και τρίτης λυκείου, δηλαδή εισάγεται η
πρακτική ανήλικων παιδιών έξω από το σχολείο σε κάποιον
εργοδότη, μια μέρα τη βδομάδα, για έξι ώρες, σε αβέβαιες
συνθήκες. Και τρίτον γιατί η χρηματοδότηση παύει να είναι
από το Υπουργείο Παιδείας και περνά στην Περιφέρεια ή
άλλους φορείς, που για να τη συνεχίσουν θα πρέπει το σχο-
λείο να συμπληρώνει επιπλέον ρήτρες αξιολόγησης με επι-
μορφώσεις εκπαιδευτικών και επιδόσεις μαθητών. Αυτό εί-
ναι το σχέδιό τους για όλα τα ΕΠΑΛ, να περάσει η χρηματο-
δότησή τους αλλού και όσα δεν πιάνουν τους στόχους να
οδηγούνται στο κλείσιμο.

Είναι μια επίθεση αλληλένδετη με την αξιολόγηση, την
ΕΒΕ, την Τράπεζα Θεμάτων, τις εξετάσεις PISA. Και έτσι
πρέπει να την παλέψουμε, βγαίνοντας σε απεργία για να τα
πάρουν όλα πίσω. H “Πρωτοβουλία Παρέμβαση” είναι η δύ-
ναμη που έχει δώσει όλες τις μάχες από την αρχή της χρο-

νιάς για τα δικαιώματα των καθηγητών, που έχει στηρίξει
την απεργία-αποχή από την αξιολόγηση με μεγάλη συμμε-
τοχή τοπικά, που παλεύει για να μειωθούν οι μαθητές ανά
τμήμα, για μονιμοποιήσεις και διορισμούς, για αύξηση της
χρηματοδότησης των σχολείων από το υπουργείο Παιδείας
κι όχι από περιφέρεια και άλλους φορείς που τα μισά χρή-
ματα θα χάνονται σε εργολάβους και παρατρεχάμενους».

Στις 23 Μάη γίνονται οι εκλογές για νέο ΔΣ και αντιπρο-
σώπων στη ΔΟΕ στον ΣΕΠΕ Χανίων. «Να δώσουμε με την
ψήφο μας την πιο ηχηρή απάντηση στην κυβέρνηση της ΝΔ
και στις παρατάξεις που την στηρίζουν», καλεί η Ενωτική
Αγωνιστική Κίνηση (ΕΑΚ). «Ψηφίζουμε με τον ίδιο τρόπο με
τον οποίο αγωνιστήκαμε όλα τα τελευταία χρόνια. Γιατί η
ανατροπή είναι η μόνη διέξοδος». 

Λένα Βερδέ

Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας  Εκλογές 18/5

Β’ ΕΛΜΕ Αθήνας Εκλογές 19/5

Β’ ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής 
Γενική Συνέλευση 19/5, Εκλογές 26/5

ΕΛΜΕ Ικαρίας  Εκλογές 19/5

ΕΛΜΕ Χανίων Γενική Συνέλευση 23/5, Εκλογές 24-25/5

ΣΤ’ ΕΛΜΕ Θεσ/νίκης “ο Αριστοτέλης”
Γενική Συνέλευση 8/6, Εκλογές 9/6

ΕΛΜΕ Πειραιά Εκλογές 20/6

ΣΕΠΕ Αριστοτέλης Γενική Συνέλευση 25/5, Εκλογές 26/5

ΣΕΠΕ Χανίων Γενική Συνέλευση 19/5, Εκλογές 23/5

ΣΕΠΕ Γλυφάδας Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης  Γενική Συνέλευση 1/6, Εκλογές 8/6

ΣΕΠΕ Ξάνθης Γενική Συνέλευση 7/6, Εκλογές 8/6

*Σε εξέλιξη ήταν οι εκλογές στην Α’ ΕΛΜΕ Αθήνας στις 17/5
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