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Η παγκόσμια
οικονομία
αγκομαχάει
Ηπερασμένη βδομάδα είδε μια μεγάλη βουτιά στα

Χρηματιστήρια παγκόσμια. Πολύ συχνά τα σκαμπα-
νεβάσματα στα χρηματιστήρια δεν αντιπροσωπεύουν κάτι
σημαντικό. Τώρα όμως καθρεφτίζουν τους φόβους ότι η
παγκόσμια οικονομία βαδίζει προς κατάσταση εκτός
ελέγχου. Γιατί;

Πρώτα απ’ όλα υπάρχει η απότομη άνοδος του πληθω-
ρισμού. Αυτό είναι δεμένο με την ανάκαμψη από τα λο-
κντάουν της πανδημίας. Οι άρχουσες τάξεις ανησυχούν
ότι μια μείωση της ανεργίας μπορεί να επιτρέψει στους
εργάτες να διεκδικήσουν αυξήσεις στους μισθούς και να
οδηγήσουν σε φαύλο κύκλο ανόδου τιμών και μισθών -
κάτι που υπάρχει στη φαντασία των αφεντικών.

Γράφει ο Άλεξ Καλλίνικος

Ο οικονομικός ιστορικός Άνταμ Τουζ έχει διαψεύσει αυ-
τές τις φαντασιώσεις. Το 2020-21 στις ΗΠΑ, το εργασιακό
κόστος ανά μονάδα παραγωγής είχε συμβολή 7,9 τοις
εκατό στην άνοδο των τιμών, ενώ τα κέρδη είχαν συμβο-
λή 53,9% και άλλοι παράγοντες (κύρια η ενέργεια) 38,3%. 

Οδηγός της ακρίβειας είναι τα κέρδη με πρωτοπορία
τις εταιρίες εξόρυξης καυσίμων. Στις ΗΠΑ απολαμβά-
νουν, σύμφωνα με τους Φαϊνάνσιαλ Τάιμς, «ένα τσουνάμι
από ρευστό χρήμα» ύψους 180 δις δολαρίων.

Επικίνδυνη για την άνοδο του πληθωρισμού είναι η αν-
τίδραση των Κεντρικών Τραπεζών που παίζουν κεντρικό
ρόλο στη διαχείριση της οικονομίας. Ανεβάζουν τα επιτό-
κια. Η αμερικανική κεντρική τράπεζα, η Fed, μιλάει ανοι-
χτά για την προοπτική ότι η άνοδος των επιτοκίων θα αυ-
ξήσει την ανεργία και θα υπονομεύσει τις προσπάθειες
των εργατών να προστατέψουν τους μισθούς.

Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ότι με τέτοιες κινήσεις οι
τραπεζίτες θα προκαλέσουν οικονομική ύφεση. Αυτό είχε
συμβεί το 1979 όταν ο τότε διοικητής της Fed, ο Πολ
Φόλκερ είχε προχωρήσει σε άγρια επίθεση. 

Το «Σοκ Φόλκερ» είχε μεταδοθεί στην παγκόσμια οικο-
νομία μέσα από μια απότομη άνοδο του δολάριου. Κάτι
που συμβαίνει και σήμερα καθώς το δολάριο ανέβηκε 16
τοις εκατό μέσα στους τελευταίους δώδεκα μήνες. Όπως
υπενθυμίζει ο οικονομολόγος Μοχάμεντ Ελ-Εριάν, για τον
Τρίτο Κόσμο «η άνοδος του δολαρίου σημαίνει πιο ακρι-
βές εισαγωγές, μεγαλύτερο κόστος εξυπηρέτησης του
εξωτερικού χρέους και αυξημένο κίνδυνο χρηματοπιστω-
τικής αστάθειας. (...) Μπορεί να προκληθεί ένας επικίνδυ-
νος συνδιασμός ανακοπής της οικονομικής ανάπτυξης,
κρίσεων χρέους και κοινωνικής, πολιτικής και γεωστρατη-
γικής αστάθειας».

Σε αυτές τις ανησυχίες έρχεται να προστεθεί η κατάστα-
ση στην Κίνα. Η πολιτική του «μηδενικού κόβιντ» που εφαρ-
μόζει ο πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ αρχίζει να ραγίζει. Το νέο
σκληρό λοκντάουν στη Σαγκάη, που είναι οικονομικός κόμ-
βος, έχει αρνητική επίδραση. Έρχεται να προστεθεί πάνω
στις δυσκολίες μιας οικονομίας που ήδη αντιμετώπιζε τις
συνέπειες από το σκάσιμο της κερδοσκοπικής φούσκας
στα ακίνητα. Τον Απρίλη οι πωλήσεις μειώθηκαν 11,1% και
η ανεργία των νέων ανέβηκε σε ύψος ρεκόρ, 18,2%. Και
βέβαια η Κίνα είναι παγκόσμια οικονομική ατμομηχανή.
Όταν αγκομαχάει το νοιώθουν όλες οι χώρες.

Αν σε όλα αυτά προθέσουμε την επίδραση του πολέ-
μου στην Ουκρανία με την άνοδο των τιμών της ενέργει-
ας και των τροφίμων, η συνολική εικόνα για την παγκό-
σμια οικονομία είναι αρκετά σκοτεινή. Η ελπίδα είναι ότι
οι εργάτες θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν τη δύναμη
που έχουν.

Τη βδομάδα που πέρασε ο Μπάιντεν
έκανε περιοδεία στην Νοτιοανατολι-
κή Ασία, επισκέφτηκε με τη σειρά

την Ν. Κορέα και την Ιαπωνία. Ο πόλεμος
των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία μαί-
νεται στην Ουκρανία. Όμως, το κύριο μέ-
τωπο αυτού του «διμέτωπου» για τον αμε-
ρικάνικο ιμπεριαλισμό παραμένει ο αντα-
γωνισμός με την Κίνα. 

Οι ΗΠΑ και η Κίνα είναι οι δυο μεγαλύ-
τερες οικονομίες του κόσμου. Ο ανταγω-
νισμός των πολυεθνικών τους απλώνεται
σε όλη την υδρόγειο. Όμως, ο ανταγωνι-
σμός δεν είναι μόνο οικονομικός. Γίνεται,
με ταχύτητα και στρατιωτικός, με επίκεν-
τρο την Νοτιοανατολική Ασία και τον Ιν-
δοειρηνικό Ωκεανό. 

Ο Μπάιντεν ξεκίνησε την περιοδεία του
από τη Ν. Κορέα, έναν παραδοσιακό σύμ-
μαχο των ΗΠΑ. Επισκέφτηκε ένα υπερ-
σύγχρονο εργοστάσιο της Σάμσουνγκ,
στο οποίο κατασκευάζονται τα πιο προηγ-
μένα «τσιπς» για όλα τα ηλεκτρονικά προ-
ϊόντα. Η επίσκεψη ήταν συμβολική, οι
ΗΠΑ θέλουν να εξασφαλίσουν ότι η Κίνα
δεν θα τις ξεπεράσει τεχνολογικά. 

Όμως, ακόμα και αυτά τα ζητήματα
που φαίνονται να ανήκουν στην σφαίρα
της οικονομίας, είναι αξεδιάλυτα δεμένα
με τους πολεμικούς ανταγωνισμούς. Πριν
μερικές μέρες η Γιέλεν, η πρόεδρος της
Αμερικάνικης Κεντρικής Τράπεζας μίλησε
στο Οικονομικό Φόρουμ της Κομισιόν
στις Βρυξέλες όπου δήλωσε: «Έχουμε γί-
νει υπερβολικά ευάλωτοι απέναντι σε χώ-
ρες που χρησιμοποιούν τις θέσεις τους
σε πρώτες ύλες, τεχνολογίες και προϊόν-
τα για να αποκτήσουν γεωπολιτική επιρ-
ροή ή να διαταράξουν αγορές για το δικό
τους όφελος». 

Οι ΗΠΑ θέλουν να χτίσουν μια συμμα-
χία που θα κόψει αυτές τις δυνατότητες
στην Κίνα. Από οικονομικής άποψης δεν
έχουν να προσφέρουν πολλά. Ο Μπάιντεν
πήρε μαζί του μια συμ-
φωνία με τον επιβλητικό
τίτλο Indo-Pacific Econo-
mic Framework. Θέλει να
συμμετέχουν όσο περισ-
σότερες χώρες της πε-
ριοχής γίνεται. Όμως, το
βασικό, η ελεύθερη πρό-
σβαση στην αμερικάνικη
αγορά, λείπει από την
συμφωνία. 

Δεν είναι παράξενο λοι-
πόν που ακούγονται όλο
και πιο δυνατά κριτικές
ότι η αμερικάνικη κυβέρ-
νηση δεν προσφέρει πολ-
λά. Για παράδειγμα πριν
δυο βδομάδες ο Μπάιν-
τεν συναντήθηκε με τους
ηγέτες των κρατών με-
λών του ASEAN (Ένωση
Χωρών Νοτιοανατολικής
Ασίας). Οι ΗΠΑ ανακοίνω-
σαν ότι θα δώσουν 150

εκατομμύρια δολάρια για διάφορες «δρά-
σεις». Κι όπως σημειώνει σαρκαστικά ο Ε.
Λιους στους Φαινάνσιαλ Τάιμς: «αυτό το
μηδαμινό ποσό αντιστοιχεί σε κινέζικες
επενδύσεις λίγων ημερών στην “Πρωτο-
βουλία μιας Ζώνης και ενός Δρόμου” ή σε
ό,τι ξοδεύει σε δυο ώρες το Αμερικάνικο
Πεντάγωνο». 

Πράγματι, το Πεντάγωνο ξοδεύει τρελά
ποσά για να ενισχύσει την αμερικάνικη
στρατιωτική παρουσία στην περιοχή κόν-
τρα στην Κίνα που ενισχύει την πολεμική
της ισχύ και διευρύνει την ακτίνα της. Εί-
ναι μια κούρσα που μπορεί να καταλήξει
σε ένα εφιαλτικό ραντεβού στον Αρμα-
γεδδώνα. 

Συμφωνία
Πέρσι το καλοκαίρι οι ΗΠΑ και η Βρετα-

νία υπέγραψαν μια συμφωνία με την Αυ-
στραλία, την AUKUS, για να παρέχουν
στην τελευταία πυρηνοκίνητα υποβρύχια.
Η Κίνα απάντησε με δυο τρόπους. Μια
«συμφωνία ασφαλείας» με την κυβέρνηση
των Νήσων του Σολομώντα που θα επι-
τρέπει σε κινέζικα πολεμικά πλοία να ελλι-
μενίζονται και να έχουν εγκαταστάσεις.
Οι Νήσοι του Σολομώντα ήταν παραδο-
σιακά η «πίσω αυλή» της Αυστραλίας. 

Επίσης ο κινέζικος στρατός ανακοίνω-
σε την επιτυχημένη δοκιμή μιας «πλατ-
φόρμας» τροχιακού βομβαρδισμού που
κινείται με ταχύτητα πέντε φορές εκείνη
του ήχου. Η απάντηση ήρθε πρόσφατα: η
επέκταση της AUKUS στην ανάπτυξη νέ-
ων υπερηχητικών πυραύλων. Και «πολεμι-
κές πρόβες» στο Πεντάγωνο, με υπόθεση
μια επίθεση της Κίνας στην Ταϊβάν. Σύμ-
φωνα με τις διαρροές στον Τύπο, όλα τα
σενάρια αυτής της άσκησης οδήγησαν σε
ανταλλαγή πυρηνικών πληγμάτων. 

Ο Μπάιντεν στο Τόκιο δήλωσε ότι οι
ΗΠΑ δεσμεύονται ότι θα απαντήσουν με
πόλεμο αν η Κίνα τολμήσει να επιτεθεί
στην Ταϊβάν. Ανεβάζει την ένταση περιμέ-
νοντας ο ανταγωνιστής να κάνει πίσω. 

Γι’ αυτό έχει μεγάλη σημασία το γεγο-
νός ότι το αντιπολεμικό κίνημα δυναμώνει
στην περιοχή. Το Σάββατο 21 Μάη ενόσω
ο Μπάιντεν ήταν στην Ν. Κορέα, εκατον-
τάδες διαδηλωτές/τριες ανταποκρίθηκαν
στο κάλεσμα της πρωτοβουλίας Ειρήνη
στην Ουκρανία. Βάδισαν στο κέντρο της
Σεούλ με κεντρικά συνθήματα: «Να απο-
συρθεί ο ρωσικός στρατός! Ενάντια στην
κλιμάκωση από τη Δύση! Ενάντια στην
επέμβαση της κορεατικής κυβέρνησης!
Σταματήστε τον Πόλεμο!».

Ο ομιλητής εκ μέρους της Εργατικής
Δημοκρατίας, της αδελφής οργάνωσης
του ΣΕΚ στη Ν. Κορέα, που έπαιξε βασικό
ρόλο στην οργάνωση της διαδήλωσης,
τόνισε ότι: «Χτες, ο υπουργός Εξωτερι-
κών Παρκ Τζιν, δήλωσε ότι συζητάει με
τις ΗΠΑ την αποστολή οπλισμού… Πρέπει
να αντισταθούμε σε αυτές τις κινήσεις
που κλιμακώνουν τον πόλεμο. 

Το ταξίδι του Μπάιντεν στην Ασία έχει
στόχο να σφυρηλατήσει μια συμμαχία
που θα ασκήσει πίεση στην Κίνα. Οι κινή-
σεις της κυβέρνησης του Γιουν Σεοκ Γεολ
για την ενίσχυση της συμμαχίας με τις
ΗΠΑ θέτουν σε μεγάλο κίνδυνο την Κορε-
ατική Χερσόνησο. 

Η πραγματική εναλλακτική είναι να χτί-
σουμε ένα πλατύ κίνημα των απλών ανθρώ-
πων ενάντια και στις δυο αντιμαχόμενες ιμ-
περιαλιστικές δυνάμεις και στην συμμετο-
χή της νοτιοκορεάτικης κυβέρνησης. Αυτή
η μέρα έδωσε μια ευκαιρία να θέσουμε τα
θεμέλια για ένα τέτοιο κίνημα». 

Λέανδρος Μπόλαρης

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΣΤΟΝ ΕΙΡΗΝΙΚΟ

Ο Μπάιντεν απειλεί ν’ απλώσει 
                  τον πόλεμο

Αντιπολεμική διαδήλωση, Σεούλ, 21 Μάη. Φωτό: Εργατική Αλληλεγγύη (Ν. Κορέα)
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Η κυβερνητική προπαγάνδα έχει
αρπαχτεί από το ταξίδι του Μη-
τσοτάκη στην Αμερική σαν σω-

σίβιο. Προβάλλουν και ξαναπροβάλλουν
την ομιλία στο Κογκρέσο σαν απόδειξη
υποτίθεται της αναβάθμισης της Ελλά-
δας στο διεθνές στερέωμα. Νομίζουν
ότι με αυτό τον τρόπο θα κάνουν τον
κόσμο να ξεχάσει την πραγματική κατά-
σταση μιας κυβέρνησης πολεμοκάπη-
λης και μισητής.

Όσο ο πόλεμος στην Ουκρανία μετα-
τρέπεται σε μακρόσυρτο σφαγείο, τόσο
περισσότερο ξεθωριάζει το προσωπείο
όλων των κυβερνήσεων που πρωταγωνι-
στούν στις πολεμικές εξορμήσεις. Αυτό
δεν ισχύει μόνο για τον Πούτιν. Η ρητο-
ρική για τις «δημοκρατικές αξίες» της
Δύσης δεν μπορεί να συγκαλύψει την
οργή για τις υπέρογκες πολεμικές δα-

πάνες την ώρα που οι τραπεζίτες ζητάνε
λιτότητα για την καταπολέμηση του
πληθωρισμού. Τα επιτόκια ανεβαίνουν,
τα «λεφτόδεντρα» μαραίνονται αλλά λε-
φτά για εξοπλισμούς υπάρχουν. Αυτά
ισχύουν και για τις ΗΠΑ και για τη Γερ-
μανία και βέβαια για τη «μικρή πλην
ηρωική» Ελλάδα.

Πάνω σε αυτό το υπόβαθρο έρχονται
τα πολιτικά χαστούκια στον Μητσοτάκη
το ένα μετά το άλλο. Η κατάρρευση της
ΔΑΠ στις φοιτητικές εκλογές είναι μια
«δημοσκόπηση» που δεν αφήνει κανένα
περιθώριο αμφιβολίας για το ποιες είναι
οι πραγματικές διαθέσεις της νεολαίας.
Σαρωτικό ρεύμα προς τα αριστερά που
ξεπερνάει το 50 τοις εκατό. 

Χαστούκια
Και δεν περιορίζεται εκεί. Αντίστοιχα

χαστούκια πέφτουν για τη ΔΑΚΕ στις
εκλογές των σωματείων. Ίσως το πιο
χαρακτηριστικό παράδειγμα ήρθε από
το νοσοκομείο παίδων Αγλαΐα Κυρια-
κού. Ο Μητσοτάκης πήγε παρέα με
τους «χορηγούς» να προβάλει την «ανα-
καίνισή» του, αλλά χρειάστηκε τα ΜΑΤ
και ολόκληρη αστυνομική κουστωδία
για να περάσει μέσα από τους εργαζό-
μενους που διαδήλωναν οργισμένοι. Και
την ίδια μέρα στις εκλογές του σωματεί-
ου η ΔΑΚΕ εξαφανίστηκε και η πρωτιά
πέρασε στα χέρια της Αριστεράς και
μάλιστα πέρα από την κοινοβουλευτική
αριστερά.

Οι μαχητικές διαθέσεις της εργατικής
τάξης και της νεολαίας δεν φαίνονται
μόνο από τον τρόπο που ψηφίζει, αλλά
και από τον τρόπο που αγωνίζεται. Άλ-

λωστε το σύνθημά μας ήταν και είναι
«ψηφίζουμε όπως αγωνιζόμαστε». Τις
προηγούμενες βδομάδες, τα μάτια
όλων ήταν στραμμένα στο λιμάνι του
Πειραιά και τον αγώνα των εργατών
στην COSCO. Αυτή τη βδομάδα τη σκυ-
τάλη παίρνουν οι εργαζόμενοι στους
Δήμους. Και αυτή η «σκυταλοδρομία»
έχει μεγάλο βάθος: οι εργάτες της Υγεί-
ας ήταν και είναι στην πρώτη γραμμή
ακόμα και μέσα σε συνθήκες καραντί-
νας, οι καλλιτέχνες, ο επισιτισμός, η
efood, η Καβάλα, η ΛΑΡΚΟ πήραν και
έδωσαν τη σκυτάλη ξανά και ξανά.

Δεν χωράει καμιά επανάπαυση ότι μετά
από όλα αυτά μπορούμε να καθίσουμε πί-
σω και να περιμένουμε τις βουλευτικές
κάλπες για να μαυρίσουμε τη Νέα Δημο-
κρατία. Αντίθετα, το καλύτερο μήνυμα εί-
ναι ότι μπορούμε και πρέπει να κλιμακώ-
σουμε τους αγώνες, για δυο λόγους.
Πρώτο, γιατί έτσι μπορούμε να αποτελεί-
ωσουμε την κυβέρνηση του πολέμου και
της ακρίβειας πριν φέρει κι άλλες κατα-
στροφές. Όσο περνάνε οι μήνες ο Μη-
τσοτάκης επιδοτεί τα λαμόγια που κερδο-
σκοπούν και τον πόλεμο του Μπάιντεν.
Κλιμακώνουμε για να τελειώνουμε.

Και δεύτερο, αξιοποιούμε τη δυναμι-
κή του κόσμου προς τα αριστερά για να
οργανώσουμε τη δύναμή του ώστε
γκρεμίζοντας τη Νέα Δημοκρατία να
μπορεί να επιβάλει τη δικαίωση των αι-
τημάτων του χωρίς να εξαρτιέται από
τις υποσχέσεις των υπουργών της όποι-
ας συγκυβέρνησης ακολουθήσει. Δεν
ξεχνάμε τις εμπειρίες του 2015-19. Αυτή
τη φορά μπορούμε καλύτερα με τη δύ-
ναμη της τάξης μας μέχρι τη νίκη.

Στις 32.600 ανέβηκε ο δείκτης της οικονομικής εξόρ-
μησης της Εργατικής Αλληλεγγύης με τις 5.300 που

μαζεύτηκαν αυτή την εβδομάδα.
Ευχαριστούμε τις συντρόφισσες, τους συντρόφους,

τις φίλες και τους φίλους που έκοψαν την πρόσκλησή
τους και ενίσχυσαν το πολύ επιτυχημένο μονοήμερο του
ΣΕΚ, “Ιμπεριαλισμός, περίοδος πολέμων και επαναστά-
σεων”. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας στο φεστιβάλ
Μαρξισμός 2022 στις 8-9-10 Ιούλη και ευχαριστούμε
τους συντρόφους που άρχισαν ήδη να δηλώνουν τη συμ-
μετοχή τους.

Επίσης ευχαριστούμε όλους όσοι γράφτηκαν συνδρο-
μητές στο περιοδικό Σοσιαλισμός από τα κάτω, που κλεί-
νει τα 30 χρόνια κυκλοφορίας του: Παναγιώτης Λ., Αλέξαν-
δρος Π., Κώστας Δ., Γιάννης Ο., Γιώργος Σ., Γιάννης Σ.,
Βασίλης Κ., Πηνελόπη Κ., Μαρία Τ., Ιωάννα Κ., Λευτέρης
Μ., Δήμητρα Λ., Φύλλια Π., Ελπίδα Ζ., Μυρτώ Μ., Τάσος
Τ., Αντώνης Φ., Μαρία Α., Βασίλης Μ., Σωτήρης Κ., Δημή-
τρης Τ., Θανάσης Λ., Σπύρος Γ., Κώστας Π., Παντελής Γ.

Τέλος ευχαριστούμε για τις ενισχύσεις που μας στεί-
λατε. 200 ευρώ Ιάννης Δ., από 100 Μανώλης Φ., Τάκης
Ζ., από 50 Αντώνης Σ., Γιώτα Γ., από 20 Χριστίνα Γ., Μά-
νος Χ.,  Εύα Μ., Μαρία Σ., από 15 Μιχάλης Β., Κατερίνα
Π., Δώρα Α., από 10 Δημήτρης Ρ., Χρύσα Δ., Θέμης Π.,
Μαρία Σ. Καθώς και τους συντρόφους που μάζεψαν 25
ευρώ από το ΥΠΑΝ.

Να τους αποτελειώσουμε!

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

• Εργάτες ενωμένοι - ποτέ
νικημένοι: το απεργιακό
κίνημα σήμερα

• Ούτε Πούτιν-ούτε ΝΑΤΟ:
η πάλη για να σταματή-
σουμε τον πόλεμο

• 1922 - η προσφυγιά και η
επαναστατική παράδοση
του ΣΕΚΕ

• Σύνορα ανοιχτά για τους
πρόσφυγες - Όχι στην ΕΕ
φρούριο

• Για πάντα στη φυλακή οι
δολοφόνοι νεοναζί

• Γυναίκες, ΛΟΑΤΚΙ, Τρανς-
η πάλη ενάντια στον σεξι-
σμό

• Η νεολαία ενάντια στην
Παιδεία των start-ups

• Λένιν και ιμπεριαλισμός:
περίοδος πολέμων και
επαναστάσεων

• Μαρξ και καπιταλισμός-
ζόμπι: οι αιτίες του στασι-
μοπληθωρισμού

• Κλιματική αλλαγή και παν-
δημία: δεν υπάρχει «εμβό-
λιο» για την καταστροφή
του πλανήτη

• Κάτω η Νέα Δημοκρατία:
η πάλη για εργατική εναλ-
λακτική

Βασικές συζητήσεις

Η απεργιακή συγκέντρωση των εργαζομένων στους ΟΤΑ, στην πλ. Καραϊσκάκη την Τρίτη 24 Μάη. Φωτό: Μάνος Νικολάου
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Τρεις μήνες πολεμικής βαρβαρότητας
Μόνη
απάντηση
ένα δυνατό
αντι-
πολεμικό
κίνημα

Την Τρίτη 24 Μαϊου έκλεισαν
τρεις μήνες από το ξεκίνημα
του πολέμου στην Ουκρανία

και τίποτε δεν δείχνει ότι πρόκειται
να τελειώσει στο άμεσο μέλλον. 

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, 3.838
άμαχοι έχουν χάσει τη ζωή τους
από την αρχή του πολέμου μέχρι
τις 19 Μάη ενώ σε 6,5 εκατομμύρια
υπολογίζονται οι πρόσφυγες και σε
8 εκατομμύρια οι εκτοπισμένοι μέ-
σα στην Ουκρανία. Ο αριθμός των
νεκρών στρατιωτών και παραστρα-
τιωτικών και από τις δύο πλευρές
κυμαίνεται αναλόγως με την προ-
παγάνδα. Μέχρι τις 10 Μάη η Ου-
κρανία ισχυριζόταν ότι έχουν σκο-
τωθεί πάνω από 20.000 Ρώσοι
στρατιώτες και 2.500-3.000 Ουκρα-
νοί. Σε μια από τις σπάνιες ανακοι-
νώσεις της, από τις 25 Μαρτίου, η
ρωσική κυβέρνηση έκανε λόγο για
1.351 νεκρούς Ρώσους στρατιώτες
και 14.500 Ουκρανούς και έκτοτε
υπάρχουν γενικόλογες ανακοινώ-
σεις για «σημαντικές» ρωσικές
απώλειες.

Σε κάθε περίπτωση, οι εικόνες
και οι ανακοινώσεις από καταστρο-
φές σε κτίρια, υποδομές, στρατιω-
τικό εξοπλισμό που συνεχίζουν να
έρχονται από την εμπόλεμη ζώνη
δεν αφήνουν καμιά αμφιβολία ότι ο
πόλεμος  είναι καταστροφικός και
θανατηφόρος – και κλιμακώνεται
με την ολοένα και μεγαλύτερη χρή-
ση βαρέων όπλων και από τις δύο
πλευρές. Χαρακτηριστικές είναι οι
εικόνες από την ρωσική φάλαγγα
που αποδεκατίστηκε όταν βομβαρ-
δίστηκε επιχειρώντας να διασχίσει
τον ποταμό Σέβερσκι Ντονέτς, την
περασμένη εβδομάδα. 

Στο στρατιωτικό επίπεδο ο ρωσι-
κός στρατός, έχοντας πλέον κατα-
λάβει ολοκληρωτικά την Μαριούπο-
λη, εντείνει τις επιθέσεις του στο
Ντονέτσκ και τον Λουχάνσκ, εμμέ-
νοντας στο σχέδιό του να προχω-
ρήσει στην σταδιακή κατάληψη
ολόκληρου του Ντονμπάς στην
Ανατολική Ουκρανία με βραδύτε-
ρους ρυθμούς - και με το κύριο μέ-
τωπο να απλώνεται γύρω από την
πόλη Σεβεροντονέτσκ. Αλλά ο πό-
λεμος συνεχίζεται και στην υπόλοι-
πη Ουκρανία με μάχες να μαίνονται
γύρω από το Χάρκοβο αλλά και γύ-
ρω από την Χερσώνα όπου οι ου-
κρανικές δυνάμεις επιχειρούν αντε-
πιθέσεις. Ενώ η Ρωσία συνεχίζει
τους βομβαρδισμούς στα μετόπι-
σθεν - ανακοινώνοντας ότι πριν λί-
γες μέρες κατέστρεψε με πυραύ-
λους μεγάλου βεληνεκούς που
εκτοξεύθηκαν από θαλάσσης, μια
μεγάλη παρτίδα νατοϊκών όπλων
και στρατιωτικού εξοπλισμού, δυτι-
κά του Κιέβου. 

Σε διπλωματικό επίπεδο, η ειρη-
νευτική πρόταση που έστειλε η ιτα-
λική κυβέρνηση Ντράγκι στον ΟΗΕ
και στις εμπλεκόμενες χώρες προς
το παρόν είχε άμεση αρνητική αν-
ταπόκριση – κυρίως από την ου-
κρανική κυβέρνηση. Τα τέσσερα
σημεία που προτείνει για συμφωνία
είναι τα εξής: Πρώτο, «κατάπαυση
του πυρός», δεύτερο, «ουδετερό-
τητα με την παροχή πολιτικών εγ-
γυήσεων» και συμφωνία «συμβατή
με την ένταξη της Ουκρανίας στην
ΕΕ», τρίτο, «αυτονομία των περιο-
χών υπό αμφισβήτηση» και τέταρτο
σημείο, υπογραφή μιας νέας πολυ-
μερούς «συμφωνίας για την ειρήνη
και την ασφάλεια στην Ευρώπη» με
τελικό βήμα την «χαλάρωση των
κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας».

«Από την πλευρά μας, είμαστε
έτοιμοι να συνεχίσουμε τον διάλο-
γο», είπε ο Μεντίνσκι, στον οποίο
έχει αναθέσει ο Πούτιν τις διαπραγ-
ματεύσεις με την Ουκρανία, σε συ-
νέντευξη στη Λευκορωσία προσθέ-
τοντας ότι «το πάγωμα των συνομι-
λιών έγινε αποκλειστικά με πρωτο-
βουλία της Ουκρανίας» - δηλώσεις
που στην πράξη βέβαια συνοδεύον-
ται από ένταση των ρωσικών επιχει-
ρήσεων στην Ουκρανία και όχι απο-
κλιμάκωση. 

Από την άλλη, η κυβέρνηση Ζε-
λένσκι απέκλεισε το ενδεχόμενο
κατάπαυσης του πυ-
ρός ή παραχωρήσε-
ων στη Μόσχα. Σύμ-
φωνα με την Corriere
della Sera, σε τηλε-
φωνική συνομιλία του
με τον Ντράγκι, ο
πρόεδρος της Ου-
κρανίας υποστήριξε
ότι «η χώρα του δεν
είναι ακόμη έτοιμη
για μια πραγματική
ειρηνευτική διαδικα-
σία» προσθέτοντας
ότι «θα μπορέσουμε
να το συζητήσουμε,
μόνον όταν επανακα-
ταλάβουμε τα εδάφη

που η Ρωσία μας αφαίρεσε, από
την αρχή του πολέμου». Σε συνέν-
τευξη τύπου που έδωσε, κλείνον-
τας τρία χρόνια στην κυβέρνηση,
μίλησε ακόμη πιο καθαρά: «Δεν αρ-
χίσαμε εμείς τον πόλεμο. Αλλά
πρέπει να τον τελειώσουμε. Η νίκη
με πόλεμο θα είναι αιματοβαμμέ-
νη… Η Ουκρανία μπορεί να χάσει
έως και 100 στρατιώτες την ημέρα
πολεμώντας στην ανατολική περιο-
χή… Αλλά, στο τέλος (η νίκη) θα
έρθει μέσω της διπλωματίας. Θέ-
λουμε τα πάντα πίσω».

Πακέτο
Η στάση της ουκρανικής κυβέρ-

νησης εξηγείται εύκολα γιατί στην
ουσία συμπίπτει με τη στάση της
κυβέρνησης Μπάιντεν στις ΗΠΑ,
στην Γερουσία των οποίων την πε-
ρασμένη Πέμπτη ψηφίστηκε το με-
γαλύτερο πακέτο ξένης βοήθειας
στην ιστορία των ΗΠΑ, ύψους 40
δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μόνο
ένα κομμάτι αυτής της «ουκρανικής
βοήθειας» θα ενισχύσει κατευθείαν
τον ουκρανικό προϋπολογισμό, ενώ
ένα άλλο θα πάει κατευθείαν στην
αμερικανική εξοπλιστική βιομηχα-
νία για την παραγωγή και παροχή
όπλων στην Ουκρανία, ένα ακόμη
θα πάει για την ενίσχυση των αμε-
ρικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη
και ένα τελευταίο για τις μυστικές

υπηρεσίες των ΗΠΑ! Την απόφαση
αυτή θέλουν οι ΗΠΑ να συνοδεύ-
σουν και συμβολικά με την αποστο-
λή «ειδικών δυνάμεων» για να φυ-
λάνε την πρεσβεία τους στο Κίεβο,
μια αποστολή που «αντιπροσω-
πεύει τα αξίας δεκάδων δις δολα-
ρίων όπλα που έχει παραλάβει η
Ουκρανία τους τελευταίους μή-
νες», όπως ανέφερε χαρακτηριστι-
κά η Wall Street Journal.  

Για ακόμη μια φορά επιβεβαιώνε-
ται ότι βρισκόμαστε σε ένα πόλεμο
που διεξάγεται ανάμεσα στην Ρω-
σία και του ΝΑΤΟ δι’ αντιπροσώ-
που στο ουκρανικό έδαφος. Για
όσο διάστημα ο Ζελένσκι θα είναι
διατεθειμένος να θυσιάζει 100
στρατιώτες τη μέρα στο πεδίο των
μαχών για άλλο τόσο, το οικονομι-
κό, πολιτικό και στρατιωτικό κατε-
στημένο των ΗΠΑ, θα μπορεί να
διεξάγει τον δικό του πόλεμο, χω-
ρίς ανθρώπινες απώλειες, στην Ου-
κρανία. 

Είναι τέτοια η πολεμική φρενίτι-
δα, ώστε την ίδια στιγμή που ο γγ
του ΟΗΕ Γκουτέρες επιχειρεί να
μεσολαβήσει προκειμένου να αρ-
θούν έστω και μερικώς ο θαλάσ-
σιος αποκλεισμός της Ρωσίας στην
Ουκρανία και οι κυρώσεις της Δύ-
σης στην Ρωσία προκειμένου να
ανοίξει ο δρόμος για την εξαγωγή
των ουκρανικών σιτηρών και των
ρώσικων λιπασμάτων για την αντι-
μετώπιση της επερχόμενης επισιτι-
στικής κρίσης, τα γεράκια των ΗΠΑ
ετοιμάζονται να «λύσουν» το εμ-
πάργκο με άλλους τρόπους: Σύμ-
φωνα με ρεπορτάζ του Reuters, οι
ΗΠΑ ετοιμάζουν ένα νέο «φορτίο»
όπλων που θα περιλαμβάνει «φο-
νιάδες των πλοίων», δηλαδή αντι-
πλοϊκούς πυραύλους μεγάλου βε-
ληνεκούς. «Εάν ο Πούτιν επιμείνει,
τότε η Ουκρανία θα μπορούσε να
καταστρέψει τα μεγαλύτερα ρωσι-
κά πλοία, καθώς δεν έχουν που να
κρυφτούν στη Μαύρη Θάλασσα»,
είπε στο Reuters ο Μπράιαν Κλαρκ,
του αμερικανικού Hudson Institute. 

Ηπολεμική εξόρμηση των ΗΠΑ
αντιμετωπίζει δυσκολίες τόσο

στο εσωτερικό τους όσο και μεταξύ
των συμμάχων τους.

Την περασμένη Πέμπτη, το κύριο
άρθρο των Νιου Γιορκ Τάιμς κάλεσε
σε αυτοσυγκράτηση και προσδιορι-
σμό ρεαλιστικών στόχων στην Ου-
κρανία: «Τον Μάρτιο, γράφαμε ότι οι
ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους πρέπει να
στείλουν το μήνυμα ότι όσος χρόνος
και αν χρειαστεί, η Ουκρανία θα
ελευθερωθεί. Ο στόχος αυτός δεν
μπορεί να αλλάξει, αλλά σε τελική
ανάλυση δεν είναι προς το συμφέ-
ρον των ΗΠΑ να εμπλακούν σε ολο-
κληρωτικό πόλεμο με τη Ρωσία, ακό-
μη και αν μια διαπραγμάτευση για
την ειρήνη απαιτεί δύσκολες αποφά-
σεις από την πλευρά της Ουκρα-
νίας», έγραψε η εφημερίδα. «Οι Αμε-
ρικανοί έχουν σκληρύνει τη στάση
τους βλέποντας τα βάσανα της Ου-
κρανίας, αλλά η υποστήριξη για
έναν πόλεμο τόσο μακριά από τις
ακτές των ΗΠΑ δεν θα διατηρηθεί
αιωνίως. Ο πληθωρισμός, που απο-
τελεί πολύ μεγαλύτερο ζήτημα για
τους Αμερικανούς ψηφοφόρους από
ό,τι η Ουκρανία, αναμένεται να συ-
νεχιστεί και οι διαταραχές στις αγο-
ρές ειδών διατροφής και στις αγο-
ρές ενέργειας πρόκειται να εντα-
θούν». 

Σπρώχνοντας στην ίδια κατεύθυν-
ση με τους NYT, το Politico είχε άρ-
θρο με τίτλο «Οι δυτικές δυνάμεις
αποκλίνουν όσον αφορά στους πο-
λεμικούς στόχους στην Ουκρανία»
με δηλώσεις του Ντράγκι, του Μα-
κρόν και του Σολτς που ζητάνε κα-
τάπαυση του πυρός και διαπραγμα-
τεύσεις. Φυσικά προσέθεσαν ότι οι
δυτικοί ηγέτες πρέπει «να βοηθή-
σουν την Ουκρανία να διαπραγμα-
τευτεί με τους όρους που η ίδια θα
καθορίσει» και ότι «δεν θα μπορού-
σαν να υπαγορεύσουν όρους στους
Ουκρανούς». 

Μόνο οι ΗΠΑ έχουν αυτό το δι-
καίωμα και αυτό το ξέρουν οι ηγέτι-
δες δυνάμεις της ΕΕ που έχουν
στοιχηθεί πίσω από την κυβέρνηση

Εικόνες καταστροφής στην πόλη Μπούτσα. Φωτό: Atef Safadi

Πρόσφατη αντινατοϊκή διαδήλωση στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας. Φωτό: Ιωάννα Υψηλάντη
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Μπάιντεν και την κυβέρνηση
Τζόνσον σε κάθε κίνηση κλιμάκω-
σης του θερμού και ψυχρού πο-
λέμου των τελευταίων μηνών.
Ακόμη και αν αυτόν τον πληρώ-
νουν οι ευρωπαϊκοί καπιταλισμοί
με πολύ ακριβότερο ενεργειακό -
και όχι μόνο- νόμισμα απ’ ό,τι οι
ΗΠΑ. Ήδη στην Γερμανία η από-
φαση του σοσιαλδημοκράτη καγ-
κελάριου Σολτς να προχωρήσει
σε εξοπλισμούς 100 δις ευρώ,
έχει αρχίσει να δημιουργεί τριβές
για το πότε, πώς και που θα πρέ-
πει να διατεθεί αυτό το τεράστιο
πακέτο, που απειλεί την ανάπτυξη
της γερμανικής οικονομίας.

Όπως σημειώνουν σε σχετικό
άρθρο οι Financial Times παρότι
τα γκάλοπ έδειξαν ότι η πλειοψη-
φία στην Γερμανία τάσσεται υπέρ
της απόφασης, «ήταν μια τολμη-
ρή κίνηση. Το ειρηνιστικό αίσθη-
μα είναι πολύ δυνατό στην Γερ-
μανία, όπου πολλοί συνεχίζουν να
ανησυχούν για το ρόλο του στρα-
τού της, έχοντας στη μνήμη τους
τον ρόλο της Βέρμαχτ στις θη-
ριωδίες των ναζί στον Β’ ΠΠ. Την
Πρωτομαγιά στο Ντίσελντορφ, οι
διαδηλωτές αποκαλούσαν τον
Σολτς πολεμοκάπηλο». 

Και πολύ σωστά. Όσοι επιθυ-
μούν το τέλος του πολέμου δεν
έχουν απολύτως τίποτε να περι-
μένουν από γεράκια του πολέμου
όπως ο Μπάιντεν, ο Πούτιν και ο
Ζελένσκι. Δεν έχουν να περιμέ-
νουν τίποτε από την αριστερά του
Δημοκρατικού Κόμματος που
στην ψηφοφορία για την ουκρανι-
κή βοήθεια στην Γερουσία ψήφι-
σε ομόφωνα υπέρ (με τα μοναδι-
κά «όχι» να έρχονται από έντεκα

Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές!)
αλλά ούτε από τους Σολτς, τους
Ντράγκι και τους Μακρόν. 

Η απάντηση είναι ένα δυνατό
αντιπολεμικό κίνημα που θα απαι-
τήσει τον τερματισμό και θα στα-
ματήσει την κατρακύλα στην
οποία οδηγεί τον πλανήτη η κλι-
μάκωση των ιμπεριαλιστικών αν-
ταγωνισμών. “Kοιτάζω την κυβέρ-
νησή μου με εντελώς διαφορετι-
κό τρόπο απ’ ό,τι όταν ξεκινούσε
ο πόλεμος. Υπάρχουν μερικά
άσχημα πράγματα που θα ήθελα
να πω για την κυβέρνηση, αλλά
καλύτερα μην τα πω γιατί θα με
βάλουν στην φυλακή» δήλωσε
την περασμένη εβδομάδα στον
βρετανικό Γκάρντιαν η Τατιάνα
Εφρεμένκο της οποίας ο γιος Νι-
κίτα ήταν έφεδρος στο πλοίο Μό-
σκβα που βυθίστηκε και ακόμη
αγνοείται. 

Προπαγάνδα
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο

λόγος της δημοσίευσης μιας τέ-
τοιας συνέντευξης στον «προ-
οδευτικό» κατά τα άλλα Γκάρν-
τιαν -που από τότε που ξεκίνησε
ο πόλεμος έχει μετατραπεί σε
θερμό υποστηρικτή κάθε πολεμο-
κάπηλης κλιμάκωσης της κυβέρ-
νησης Τζόνσον στην Ουκρανία-
είναι η ενίσχυση της αντιρωσικής
προπαγάνδας της Δύσης. Αλλά
πρόκειται για μια εικόνα από το
μέλλον που δεν αφορά μόνο στην
Ρωσία. Αφορά σε όλες τις κυβερ-
νήσεις που εμπλέκονται σε αυτόν
τον πόλεμο, στις ΗΠΑ, στην Ευ-
ρώπη και στην ίδια την Ουκρανία.

Οι ηγέτες της Δύσης φοβούν-
ται το αντιπολεμικό κίνημα ακρι-

βώς όσο το φοβάται και ο Πούτιν.
Η ταύτιση του πολέμου στο Ιράκ
με τον πόλεμο στην Ουκρανία δεν
υπάρχει μόνο στη “γλώσσα λαν-
θάνουσα” του πρώην προέδρου
των ΗΠΑ Μπους («Η απόφαση
ενός ανθρώπου να εξαπολύσει
μια εντελώς αδικαιολόγητη και
βάναυση εισβολή στο Ιράκ, εννοώ
στην Ουκρανία» είπε πρόσφατα
κατά λάθος σε μια ομιλία του!)
αλλά και στο μυαλό του κόσμου
που πάλεψε ενάντια σε εκείνον
τον πόλεμο σε χώρες όπως η
Ισπανία. 

Αυτόν τον κόσμο φοβούνται οι
ηγέτες της δύσης όπως η κυβέρ-
νηση Σάντσεθ, που ενέκρινε 47
εκατομμύρια ευρώ προκειμένου
να εμποδίσει τις αντιπολεμικές
διαδηλώσεις στην Μαδρίτη στις
29-30 Ιουνίου οπότε θα πραγμα-
τοποιηθεί η επόμενη Σύνοδος του
ΝΑΤΟ, μετατρέποντας την πόλη
σε φρούριο.

Όπως αναφέρει η El Mundo: “Η
ασφάλεια θα είναι μια από τις προ-
κλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει
η Σύνοδος καθώς 30 ηγέτες χω-
ρών θα έλθουν στην πόλη για να
μείνουν στα πιο πολυτελή της ξε-
νοδοχεία. Το ΝΑΤΟ σχεδιάζει μέ-
τρα εναέριας ασφάλειας, κυβερ-
νοασφάλειας και ειδικά σχέδια ως
απάντηση του καλέσματος για μα-
ζικές διαδηλώσεις από συλλογικό-
τητες και οργανώσεις». Το υπουρ-
γείο Εσωτερικών του ισπανικού
κράτους θα παρατάξει 25.000
αστυνομικούς ενώ προαναγγέλλει
«κατάστασης εξαίρεσης» για την
Μαδρίτη προκειμένου να εμποδί-
σει τις κινητοποιήσεις.  

Γιώργος Πίττας

«Τα μνημόνια είναι ευλογία για τον
τόπο» έλεγε με θράσος ο δια-

βόητος Θεόδωρος Πάγκαλος την επο-
χή που η κρίση χρέους ήταν στο ζενίθ
της. «Ο πόλεμος είναι ευλογία για τον
τόπο» επαναλαμβάνουν σήμερα, με
έμμεσο τρόπο, ο Μητσοτάκης, τα στε-
λέχη της κυβέρνησης και οι απολογη-
τές τους στα ΜΜΕ. Ο πόλεμος στην
Ουκρανία έχει μετατραπεί σε μια θαυ-
μάσια ευκαιρία όχι μόνο για τα κέρδη
του ελληνικού εφοπλιστικού κεφαλαί-
ου, που κάνει τρελές μπίζνες με τις με-
ταφορές υγροποιημένου αερίου και
πετρέλαιου από τη μια στην άλλη
άκρη του κόσμου, αλλά και για «τα
εθνικά μας θέματα» τον μόνιμο αντα-
γωνισμό ανάμεσα στον ελληνικό και
τον τούρκικο μιλιταρισμό στην γειτο-
νιά μας.  

Ο ελληνικός καπιταλισμός έχει κάνει
δυο βήματα μπρος στην προσπάθειά
του να μετατραπεί στον σερίφη της
περιοχής. Μέσα σε μια νύχτα, τα όνει-
ρα του ελληνικού καπιταλισμού να με-
τατρέψει την Αλεξανδρούπολη σε
ενεργειακό και στρατιωτικό κόμβο της
περιοχής έγιναν πραγματικότητα.

Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης έχει
μετατραπεί σήμερα στην βασική πύλη
εισόδου των όπλων, των πυρομαχικών
και των υλικών ανεφοδιασμού που
στέλνει η Δύση στην Ουκρανία. Η προ-
θυμία της κυβέρνησης  για την νέα
«αμυντική» συμφωνία Ελλάδας – ΗΠΑ,
έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε συνδυα-
σμό με τη Συνθήκη του Μοντρέ που
υποχρέωσε την Τουρκία να απαγορεύ-
σει την διέλευση πολεμικών πλοίων
από τα στενά του Βοσπόρου και των
Δαρδανελίων. 

Η συνθήκη του Μοντρέ υπογράφτη-
κε το 1936 αλλά εξακολουθεί να είναι
σε ισχύ μέχρι σήμερα. Η συνθήκη επι-
τρέπει τη δίοδο εμπορικών σκαφών
από το Αιγαίο στη Μαύρη Θάλασσα
αλλά απαγορεύει την δίοδο πολεμικών
πλοίων σε περιόδους πολέμου. Στις 27
Φεβρουαρίου η κυβέρνηση της Τουρ-
κίας αναγνώρισε, ύστερα από αίτημα
της κυβέρνησης της Ουκρανίας ότι
υπάρχει «εμπόλεμη κατάσταση» και
έκλεισε τα στενά για τα πολεμικά
πλοία. Για τη Δύση υπάρχει μόνο μια
εύκολη διέξοδος: η Αλεξανδρούπολη.
Ξαφνικά όλα τα όνειρα του Μητσοτά-
κη και της συμμορίας του άρχισαν να
παίρνουν σάρκα και οστά. 

Ό,τι είναι για το στρατιωτικό επίπε-
δο η συμφωνία του Μοντρέ είναι σε οι-
κονομικό επίπεδο οι κυρώσεις και ιδι-
αίτερα η απόφαση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης να απεξαρτηθεί από το ρωσι-
κό αέριο. Στις 26 Απριλίου ο Πούτιν
έκλεισε τις στρόφιγγες του αερίου
προς δυο ευρωπαϊκές χώρες – την

Βουλγαρία και την Πολωνία. Η λύση
ήταν και πάλι η τροφοδοσία με υγρο-
ποιημένο αέριο μέσω της Αλεξαν-
δρούπολης. 

Η Ελλάδα και η Τουρκία μπήκαν μαζί,
σαν δίδυμο, το 1952 στο ΝΑΤΟ. Αντί να
λειτουργήσει, όμως, αυτή η ένταξη
στον ίδιο συμμαχικό συνασπισμό κατευ-
ναστικά για τις μεταξύ τους αντιπαρα-
θέσεις μετατράπηκε σε θερμοκήπιο που
γιγάντωσε τον ανταγωνισμό.  Η ψυχρο-
πολεμική κατάσταση που κυριαρχεί όλα
αυτά τα χρόνια ανάμεσα στις δυο χώ-
ρες οξύνεται κάθε φορά που ο ρόλος
της γειτονιάς μας στην παγκόσμια σκη-
νή γίνεται πιο σημαντικός.

Αναβάθμιση
Η αναβάθμιση των σχέσεων της Ελ-

λάδας με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ είναι
μια θανάσιμη απειλή. Η κυβέρνηση
του Μητσοτάκη έχει ήδη στείλει τις
στρατιωτικές δαπάνες, με τα Ραφάλ
και τις φρεγάτες, στα ουράνια. Τώρα
η κυβέρνηση ετοιμάζεται όχι μόνο να
αναβαθμίσει τα αμερικανικά F16 αλλά
να αγοράσει και νέα F35. 

Η Τουρκία ήταν μέχρι πριν από μερι-
κούς μήνες μια από τις χώρες «συμπα-
ραγωγής» των F35. Οι ΗΠΑ την «πέτα-
ξαν έξω» λόγω της αγοράς των ρωσι-
κών πυραύλων S400. Στις ΗΠΑ ο Μη-
τσοτάκης προσπάθησε να μπλοκάρει
και την πώληση F16 προς την Τουρκία.
Οι εφημερίδες εδώ στην Ελλάδα πα-
ρουσίασαν σχεδόν με θριαμβευτικά
λόγια τις δηλώσεις του Ερντογάν ότι
«δεν πρόκειται να συναντηθώ ποτέ ξα-
νά μαζί του». Στην πραγματικότητα
όμως η όξυνση της έντασης ανάμεσα
στις δυο χώρες μόνο για θριαμβολο-
γίες δεν προσφέρεται. 

Ο πόλεμος είναι κατάρα, δεν είναι
ευλογία. Το θεατρικό έργο του Μπέρ-
τολντ Μπρεχτ «Η Μάνα Κουράγιο και
τα Παιδιά της» ανοίγει με ένα  τραγού-
δι της «Μάνας Κουράγιο» που θριαμ-
βολογεί. Η «Μάνα Κουράγιο» ακολου-
θεί με το κάρο της, ένα κινούμενο παν-
τοπωλείο, τον στρατό στον Τριακοντα-
ετή Πόλεμο. Πουλάει τα πάντα – ότι
λαχταρούν οι στρατιώτες. «Ο πόλεμος
είναι ευλογία» για τα παιδιά της. Το
έργο τελειώνει με ένα ακόμα τραγούδι
της Μάνας Κουράγιο – αυτή τη φορά
όχι για τα πλούτη του πολέμου αλλά
για τον θάνατο. «Ο ένας κείτεται στην
Πολωνία, ο άλλος ποιος ξέρει που
τραγουδάει». Στην αγκαλιά της κρατά-
ει την νεκρή της κόρη.

Ο κύριος εχθρός μας δεν είναι ο
Ερντογάν. Ούτε ο Πούτιν. Ο κύριος
εχθρός μας, αυτός που βάζει σε κίνδυ-
νο τις ζωές μας είναι ο Μητσοτάκης.

Σωτήρης Κοντογιάννης

ΕΛΛΑΔΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ

Ο ανταγωνισμός 
είναι κατάρα

Αντιπολεμική συναυλία στη Θεσσαλονίκη, 8/5. Φωτό: Στέφανος Ματσουκαλίδης
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Το συνέδριο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμά-
των Ελλάδας (ΟΣΝΙΕ) που θα γίνει στις 5 Ιούνη μας δίνει την ευ-

καιρία να παρέμβουμε για να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο λει-
τουργεί η Ομοσπονδία τα τελευταία χρόνια, που ήταν καθαρά διαδι-
καστικός και γραφειοκρατικός. 

Χρειάζεται να κινητοποιήσουμε τα σωματεία των εργαζομένων
στην ιδιωτική Υγεία με πιο «επιθετική» διεκδίκηση των αιτημάτων
μας με κέντρο την υπογραφή μιας Συλλογικής Σύμβασης με αυξή-
σεις. Γι’ αυτό θέλουμε μια Ομοσπονδία αγωνιστική, που να παίρνει
απεργιακές πρωτοβουλίες κεντρικά ή και ξεχωριστά σε κάθε μονάδα
Υγείας όπου χρειάζεται. Να μπει μπροστά για να φτιαχτούν σωμα-
τεία στους χώρους που δεν υπάρχουν, αλλά και για να μαζικοποι-
ηθούν τα ήδη υπάρχοντα. Μια Ομοσπονδία με ανοιχτά μαζέματα
στους εργαζόμενους για να καταθέτουν τα προβλήματα και τις κα-
ταγγελίες τους.

Οι συνθήκες συνηγορούν για να γίνουν αυτές οι αλλαγές. Από τη
μία έχει γιγαντωθεί η εκμετάλλευση. Την περίοδο της πανδημίας τα
δημόσια νοσοκομεία ήταν κατειλημμένα από περιστατικά covid και
τα υπόλοιπα πήγαν στα ιδιωτικά. Αυτό σήμανε υπερκέρδη για τους
εργοδότες της ιδιωτικής Υγείας και πάρα πολλή δουλειά για τους

εργαζόμενους, οι οποίοι εξαντλήθηκαν, χωρίς να πάρουν καμία αύ-
ξηση. Οι αποδοχές μας είναι παγωμένες από το 2012. Αλλά οι τιμές
στο φαγητό και στην ενέργεια αυξήθηκαν κατακόρυφα. 

Από την άλλη έχει γενικευτεί και ενταθεί η αντίσταση. Η μάχη για
αυξήσεις και Συλλογική Σύμβαση αφορά όλες τις ομοσπονδίες και
τα συνδικάτα και είναι ήδη ξεκινημένη. Το έχουμε δει στις μεγάλες
απεργίες στην efood, στην COSCO και σε πολλούς άλλους εργατι-
κούς χώρους. Ο αγώνας δεν είναι μόνο κόντρα στην εργοδοσία, αλ-
λά και την κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Μπορεί να ψηφίζει συνέχεια
αντεργατικούς νόμους, αλλά έχει απονομιμοποιηθεί και απομονωθεί
πλήρως από τους αγώνες που βγαίνουν παντού. Ενδεικτικά είναι τα
αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών στα σωματεία των νοσοκο-
μείων, αλλά και στις σχολές, που η κυβερνητική παράταξη καταβα-
ραθρώθηκε, ενώ οι δυνάμεις της Αριστεράς μεγάλωσαν. Το αίτημα
για να πέσει αυτή η κυβέρνηση γίνεται κεντρικό και μας δίνει πάτημα
να συντονιστούμε με όλο το υπόλοιπο εργατικό κίνημα. Γιατί χαρίζει
τα πάντα στους ιδιώτες και σπαταλάει πολλά δισ. ευρώ στον πόλε-
μο, για να φορτώσει τον λογαριασμό στην εργατική τάξη.

Ως ΑΣΚΥ από την πρώτη στιγμή βάλαμε το αίτημα της επίταξης
των ιδιωτικών κλινικών για να συμβάλουν ενεργά στην αντιμετώπιση
της πανδημίας, αλλά και γενικότερα. Είναι ζητούμενο να συντονι-
στούμε μαζί με τους υγειονομικούς στα δημόσια νοσοκομεία, για να
παραμείνει και να ενισχυθεί ο δημόσιος και δωρεάν χαρακτήρας του
ΕΣΥ, ενάντια στην υποβάθμιση και την υποστελέχωση.  Η Υγεία πρέ-
πει να είναι αγαθό για όλους και όχι αντικείμενο κέρδους. Χωρίς ρα-
τσιστικούς αποκλεισμούς και σεξιστικές διακρίσεις σε ασθενείς και
εργαζόμενους. 

Τάσος Μοσχονάς, τεχνολόγος-ακτινολόγος, σύνεδρος ΟΣΝΙΕ

ΜΕΤΡΟ Μάχη για ΣΣΕ

Συνέδριο ΟΣΝΙΕ
Η Υγεία πρέπει 
να είναι δημόσιο αγαθό

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΕΤΕ

Διεκδικούμε 
το σωματείο μας
Το επόμενο διάστημα θα έχουμε εκλογές

στον Σύλλογο Συνταξιούχων της Εθνικής
Τράπεζας. 

Στο συγκεκριμένο σωματείο μέχρι τώρα κυ-
ριαρχούσαν συντηρητικά, προσωποπαγή σχή-
ματα που αναπαράγονταν από εκλογές σε
εκλογές. Πιστοί στο δόγμα ότι τα συμφέροντα
των εργαζομένων – συνταξιούχων ταυτίζονται
λίγο πολύ με την ανάπτυξη της οικονομίας και
την κερδοφορία της επιχείρησης, οι συνδικαλι-
στικοί αγώνες για αυτούς σήμαιναν συναντή-
σεις με ‘αρμόδιους’ και ανταλλαγή αλληλο-
γραφίας με τη διοίκηση της τράπεζας και τα
υπουργεία. Όμως με την κατάργηση του ΛΕ-
ΠΕΤΕ πριν από μερικά χρόνια, μετά από μονο-
μερή απόφαση του διοικητή της Τράπεζας, οι
συνταξιούχοι είδαν τις αποδοχές, να μειώνον-
ται ξαφνικά στα 2/3. Κι έτσι άρχισαν να κινούν-
ται. Το Δ.Σ του σωματείου δεν έκανε τίποτα το
ουσιαστικό και βρέθηκε να καταψηφίζεται δυο
φορές, μία σε έκτακτη συνέλευση και άλλη μία
στην εκλογοαπολογιστική συνέλευση.

Υπάρχει λοιπόν η πιθανότητα ανατροπών
στις εκλογές, στις οποίες συμμετέχει η Αγωνι-
στική Προοπτική Συνταξιούχων, η οποία συγ-
κροτήθηκε από αγωνίστριες/στές που ανέπτυ-
ξαν δράση μέσω του “Συντονισμού Δράσεων
για τον ΛΕΠΕΤΕ και το ΤΥΠΕΤ” και της “Ανοι-
χτής Επιτροπής Αγώνα”, που όλο το προηγού-
μενο διάστημα οργάνωναν τις κινητοποιήσεις
ενάντια στην κατάργηση του ΛΕΠΕΤΕ (επικου-
ρικό). Αυτό που επιδιώκουμε είναι να δείξουμε
ότι οι κατακτήσεις γίνονται με τον κινηματικό
συνδικαλισμό, όχι το συνδικαλισμό των γρα-
φείων. Π.χ. να ανατραπούν οι επιθέσεις που
έχουμε δεχτεί από την τράπεζα και τους νό-
μους Πετρόπουλου του ΣΥΡΙΖΑ και Βρούτση
της ΝΔ, που έχουν σημάνει καρατόμηση των
συντάξεων και την επίθεση στον ΛΕΠΕΤΕ, κι
επίσης του νόμου Χατζηδάκη. 

Να αντιμετωπιστεί άμεσα η ακρίβεια που
παίρνει εφιαλτικές διαστάσεις και απειλεί την
επιβίωση των συνταξιούχων. Να διεκδικήσουμε
μαζί με όλο το αγωνιζόμενο εργατικό κίνημα
την απόκρουση και αντιστροφή των αντεργατι-
κών μέτρων όλων των προηγούμενων κυβερνή-
σεων. Να αντισταθούμε στον πόλεμο και τις φι-
λοπόλεμες κραυγές των κυβερνήσεων και το
μιλιταρισμό. Να ανατραπεί η κυβέρνηση της
Ν.Δ. που όσο πάει γίνεται και πιο επικίνδυνη.

Υπάρχει αυτή η δυνατότητα ή είναι όνειρο
θερινής νυκτός; Υπάρχει, αρκεί να αγωνιστού-
με πραγματικά και να αναγκάσουμε τις συνδι-
καλιστικές γραφειοκρατίες να κινηθούν. Δεν
περιμένουμε πολλά από αυτές, είναι αλήθεια.
Οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι όμως μπο-
ρούν να οργανώσουν οι ίδιοι τους αγώνες
τους και να νικήσουν. Αν αυτό μπορεί να γίνει
το δείχνουν τα πρόσφατα παραδείγματα των
διανομέων της e-food που ξεσήκωσαν τη συμ-
παράσταση όλης της τάξης και τελικά νίκη-
σαν, οδηγώντας την εργοδοσία σε υποχώρηση
και της Cosco που συνεχίζουν ακόμη και σήμε-
ρα την μάχη τους.

Παρασκευάς Ψάνης
Υποψήφιος με την Αγωνιστική Προοπτική 

Συνταξιούχων

Σε κινητοποιήσεις και αγωνιστικές δρά-
σεις προχωρούν τα σωματεία της ΣΤΑ-
ΣΥ διεκδικώντας υπογραφή Συλλογικής

Σύμβασης με ουσιαστικές αυξήσεις και προσ-
λήψεις μόνιμου προσωπικού. Η διοίκηση της
ΣΤΑΣΥ, αντί να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήμα-
τα των εργαζομένων, προέβη μονομερώς σε
περικοπές στους βασικούς μισθούς και στο
ανθυγιεινό επίδομα, την ώρα που καλπάζει η
ακρίβεια στα είδη πρώτης ανάγκης με τον
πληθωρισμό να ξεπερνάει το 10%.

Δυναμική ήταν η συγκέντρωση διαμαρτυ-
ρίας των εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ στις 20/5
στο Υπουργείο Μεταφορών. Αντιπροσωπεία
τους συναντήθηκε με το υπουργείο για να
μεταφέρει τα αιτήματά τους: να παρθούν πί-
σω οι περικοπές, να υπογραφεί ΣΣΕ με μεγά-
λες αυξήσεις για νέους και παλιούς εργαζό-
μενους, να μπουν όλα τα επαγγέλματα του
κλάδου στην Α’ κλίμακα του ανθυγιεινού επι-
δόματος και να γίνουν άμεσα μαζικές προσ-
λήψεις καθώς η εταιρία κινδυνεύει από διά-
λυση λόγω υποστελέχωσης.

Το υπουργείο δεσμεύτηκε ότι θα τους
απαντήσει μέσα στη βδομάδα, ενώ σε περί-
πτωση που δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα,
τα σωματεία ανακοίνωσαν ότι θα κλιμακώ-
σουν με απεργία. «Η ΣΤΑΣΥ είναι μια εταιρία
που, καλώς ή κακώς, καθορίζει το κυκλοφο-
ριακό της Αθήνας και οι εργαζόμενοι έχουμε
κάνει τεράστιο αγώνα για την εύρυθμη λει-
τουργία, ειδικά από την πανδημία μέχρι σή-
μερα», μας λένε εργαζόμενοι στο κέντρο
ελέγχου λειτουργίας των γραμμών 2 και 3.
«Ο πληθωρισμός είναι απέναντί μας. Σημαί-
νει ότι ξεκινάμε με 10% μειώσεις. Σε συνδυα-
σμό με όλα τα υπόλοιπα προβλήματα που
αντιμετωπίζουμε, απαιτούμε η εταιρία να σε-
βαστεί τα κεκτημένα και τα δεδουλευμένα

μας ως εργαζομένων που δίνουμε την ψυχή
μας. Εδώ και μια δεκαετία βιώνουμε τα τερά-
στια προβλήματα της υποστελέχωσης με
επιβάρυνση στα ρεπό μας, με μηδενικό προ-
γραμματισμό στις βάρδιες, που είναι πολλές,
ώστε να αντεπεξέλθουμε στις ανάγκες για τη
λειτουργία. Ταυτόχρονα, έχουμε πρόβλημα
ακόμα και με τα ανταλλακτικά».

Μονόδρομος
«Χαίρομαι που βλέπω πολύ κόσμο σήμερα.

Έχουμε καταλάβει όλοι πλέον ότι ο αγώνας
είναι μονόδρομος χωρίς κανένα περιθώριο
για οπισθοχώρηση», τόνισε στη συγκέντρω-
ση ο Σπύρος Ρεβύθης, πρόεδρος του Σωμα-
τείου Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθή-
νας (ΣΕΛΜΑ). «Είναι αιτία πολέμου, τη στιγ-
μή που η κοινωνία στενάζει, κυβέρνηση και
εργοδοσία να προσπαθούν να περικόψουν
μισθούς. Δουλεύουμε με 800 άτομα λιγότε-
ρα από το οργανόγραμμα και δεν μπορούμε

να πάρουμε ρεπό για να ξεκουραστούμε. Οι
νεοπροσληφθέντες παραιτούνται ο ένας με-
τά τον άλλο γιατί δεν μπορούν να ζήσουν με
αυτό τον μισθό. Ζητάμε αυξήσεις στο διπλά-
σιο του πληθωρισμού. Δεν ξεχνάμε ότι πριν
δέκα μέρες η εταιρία με εντολή του υπουρ-
γείου πήγε να μας κλείσει φυλακή. Ενωμένοι
στα σωματεία μας δεν έχουμε τίποτα να φο-
βηθούμε».

Ταυτόχρονα, το ΣΕΛΜΑ σε ανακοίνωσή
του καλεί «την κυβέρνηση και τα συναρμόδια
υπουργεία να μειώσουν άμεσα την τιμή των
εισιτηρίων κατά 50%, καθώς και όλων των
καρτών απεριορίστων διαδρομών σε 9 ευρώ
ανά μήνα» ώστε να παρέχεται «φθηνή, γρή-
γορη, ασφαλή, και ποιοτική μετακίνηση με τα
Δημόσια Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και με
αυτό τον τρόπο, να στηρίξει στην πράξη,
όλες τις εργατικές οικογένειες που μεταβαί-
νουν ή αναζητούν το μεροκάματο».

Μ.Ν.

Συγκέντρωση εργαζομένων στην ΣΤΑΣΥ, 20/5. Φωτό: Μάνος Νικολάου
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«Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδ ευτ ική
Συμμαχία είναι πια ένα
άλλο κόμμα» δήλωσε ο

Τσίπρας μετά την ολοκλήρωση της
εκλογικής διαδικασίας για την ανά-
δειξη προέδρου και ΚΕ, την Κυριακή
15 Μάη. Με μιοα έννοια έχει δίκιο. Ο
τρόπος εκλογής και η σύνθεση της
νέας Κεντρικής Επιτροπής (ΚΕ) επι-
βεβαιώνουν την δεξιά κατρακύλα του
ΣΥΡΙΖΑ. Ένα κόμμα – εκλογική λίστα
με μία δεξιά ηγεσία που δεν ελέγχε-
ται και δεν λογοδοτεί ούτε στα ίδια
τα μέλη του.

Για πρώτη φορά η ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ
δεν εκλέχτηκε από Συνέδριο αλλά απ’
ευθείας από τα μέλη ένα μήνα σχε-
δόν μετά το Συνέδριο. Η αποδέσμευ-
ση της εκλογής της ηγεσίας ενός αρι-
στερού κόμματος από το Συνέδριο,
που θεωρητικά συζητάει και χαράζει
την πολιτική κατεύθυνση, είναι ο ορι-
σμός της απαξίωσης του ίδιου του
Συνεδρίου και του ρόλου των μελών. 

Αν δούμε τα νούμερα συμμετοχής
καταλαβαίνουμε ότι ένα μεγάλο (και
το πιο αριστερό) κομμάτι, από τα
προ του 2019 μέλη, εξαιτίας της απα-
ξίωσης, δεν συμμετείχε ούτε στις
προσυνεδριακές διαδικασίες αλλά
ούτε και στον νέο τρόπο εκλογής της
ΚΕ. Στο 2ο Συνέδριο, το 2016, τα μέ-
λη ήταν 26.000. Το 2019 ήταν 30.000.
Όταν έκλεισαν οι εγγραφές μελών
για το 3ο Συνέδριο, στις 21 Μάρτη,
ήταν 61.600. Από αυτά, πήραν μέρος
στις προσυνεδριακές εκλογές, για
την εκλογή των 5.000 συνέδρων, τα
40.500 μέλη. Για την ΚΕ πήγαν να
ψηφίσουν 40.000 μέλη, σχεδόν όσα
ψήφισαν και στις προσυνεδριακές
διαδικασίες. 

Ο τρόπος εκλογής ήταν «κομμένος
και ραμμένος» για να κυριαρχήσει
ό,τι πιο δεξιό και προβεβλημένο από
την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και τα καθε-

στωτικά ΜΜΕ υπήρχε. Μπορεί η ηγε-
σία του ΣΥΡΙΖΑ να πανηγυρίζει ότι η
εκλογή της νέας ΚΕ «σηματοδοτεί
την κοινωνική αντιστοίχιση του κόμ-
ματος και τη διεύρυνσή του με νέες
και προοδευτικές εκφράσεις και δυ-
νάμεις» αλλά στη πραγματικότητα
αυτό που σηματοδοτεί είναι την ορ-
γανωτική αποκοπή του ΣΥΡΙΖΑ από
τον κόσμο των κινημάτων και των
αγώνων, το τσάκισμα και αυτής ακό-
μα της υποτονικής εσωτερικής αρι-
στερής αντιπολίτευσης και τη διεύ-
ρυνση (και με ποσόστωση) προς τη
σοσιαλδημοκρατία και την κεντροα-
ριστερά. Είναι σημαδιακό ότι εκλέ-
χτηκε πρώτη στην ΚΕ η πρώην
υπουργός Εργασίας την ίδια στιγμή
που δεν υπήρχαν στην ΚΕ συνδικαλι-
στές και αγωνιστές των κινημάτων. 

Γράφει η Μαργαρίτα Συγγενιώτου
(συνδικαλίστρια στη ΠΟΘΑ και ενερ-
γό μέλος στον αγώνα των εργαζόμε-
νων στον πολιτισμό) στο λογαριασμό
της στο Facebook: «Δεν ήμουν υπο-
ψήφια στην ΚΕ. Όχι γιατί αδιαφορώ,
όχι γιατί δεν θέλω να προσφέρω.(...)
Υπάρχουν στην νέα ΚΕ άνθρωποι
"του πολιτισμού" που δεν τους είδαμε
ποτέ στον δρόμο. Ή τους είδαμε μια
φορά, ίσα για να βγουν φωτογραφία.
Σε κάτι εκλογές τους είδαμε, σε κάτι
φόρα να παραγοντίζουν, αλλά όχι
στον δρόμο ή οπουδήποτε αλλού πα-
ράγονται πολιτικά γεγονότα. Δεν έχει
αρκετούς ανθρώπους από τα κινήμα-
τα η ΚΕ... αν η ΚΕ δεν έχει κόσμο
από τα κινήματα δεν μπορεί να γει-
ωθεί το κόμμα στην κοινωνία... Εκπαι-
δεύουμε έναν κόσμο ότι δεν έχει κα-
μία σημασία η πολιτική δουλειά, η
προσωπική αξία, μόνο ο παραγοντι-
σμός». Και η Στέλλα Μπελιά στο δικό
της λογαριασμό: «Δεν εκλέχτηκα και
δυστυχώς δεν εκλέχθηκε και κανένα
άλλο μέλος που να ανήκει ανοιχτά
και περήφανα στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινό-

τητα. Αυτό το γεγονός σηκώνει πολ-
λές ερμηνείες και επειδή για εμάς
που έχουμε "φάει" αποκλεισμούς όχι
με το κουτάλι αλλά με την κουτάλα
ήταν και μερικώς αναμενόμενο και γι'
αυτό είχαμε ζητήσει με τροπολογία
του καταστατικού στο συνέδριο μια
ποσόστωση που να δίνει την δυνατό-
τητα σε κάποια από εμάς να γίνουν η
φωνή μας στα όργανα του κόμματος.
Δεν έγινε οπότε για μια ακόμα φορά
θα φτάνουν όσα θέλουμε να πούμε
"μέσω αντιπροσώπου"… έχουμε κου-
ραστεί να μιλάνε και να αποφασίζουν
για μας χωρίς εμάς..."».

Μπορεί τα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοι-
νότητας στο ΣΥΡΙΖΑ να έχουν την πί-
κρα ότι «φάγανε πόρτα» όταν ζήτη-
σαν ποσόστωση για να μπορούν να
εκπροσωπηθούν στην ΚΕ αλλά αυτό
δεν ίσχυσε και για τις δεξιές συνερ-
γασίες του ΣΥΡΙΖΑ. Η ποσόστωση
του 20% των "νέων μελών" ήταν ο σί-
γουρος τρόπος για να μπουν 60 μέλη
στην ΚΕ, ανεξάρτητα ψήφων, από τη
ΔΗΜΑΡ του Φώτη Κουβέλη μέχρι τη
Λούκα Κατσέλη κι άλλες "προοδευτι-
κές δυνάμεις".

Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει ότι
ξεμπερδεύοντας από τα «εσωτερικά
βαρίδια» της αριστεράς και των κοι-
νωνικών αγώνων θα μπορέσει να
«ανοιχτεί» σε νέα «κεντρώα ακροατή-
ρια» που θα φέρουν την εκλογική νίκη
απέναντι στη ΝΔ και την νέα «προ-
οδευτική κυβέρνηση». Είναι συνταγή
ήττας. Από τις απεργίες μέχρι τις δια-
δηλώσεις και τις πρόσφατες εκλογές
στα συνδικάτα και στους φοιτητικούς
συλλόγους το μήνυμα είναι ξεκάθα-
ρο: η στροφή της εργατικής τάξης
και της νεολαίας είναι μαζικά προς τα
αριστερά. Μόνο η επαναστατική αρι-
στερά μπορεί να οργανώσει αυτή τη
στροφή για να είναι νικηφόρα.

Γιώργος Ράγκος

Η Αριστερά εργατικη αλληλεγγυη σελ.7

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

Tον διεθνισμό
Στην παγκόσμια οικονομία κυριαρχούν οι μεγάλες πολυεθνικές. Μόνο
εάν παλέψουμε όλοι μαζί σε παγκόσμιο επίπεδο, μπορούμε να σταμα-
τήσουμε τους πλούσιους και δυνατούς που κυριαρχούν πάνω στον
πλανήτη.
Η πάλη για τον σοσιαλισμό μπορεί να πετύχει μόνο εάν είναι παγκό-
σμια. 
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 κρα-
τικό καπιταλισμό. Του ίδιου τύπου καθεστώτα δημιουργήθηκαν αργό-
τερα στην Ανατολική Ευρώπη και την Κίνα.

Ενάντια στον ρατσισμό, 
τον ιμπεριαλισμό και την καταπίεση
Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε προσπάθεια που έχει στόχο την δι-
αίρεση της εργατικής τάξης. Είμαστε αντίθετοι σε μια Ελλάδα – φρού-
ριο, κομμάτι μιας Ε.Ε – φρούριο, που καταδικάζει πρόσφυγες και με-
τανάστες να πεθαίνουν στα σύνορά της και να αντιμετωπίζουν ρατσι-
στικές διακρίσεις αν καταφέρουν να τα περάσουν. 
Υποστηρίζουμε το δικαίωμα όλων των ανθρώπων, ανεξάρτητα από
χρώμα, φυλή και φύλο καθώς και όλους τους καταπιεσμένους να ορ-
γανώνουν την αντίστασή τους. Υποστηρίζουμε όλα τα αυθεντικά εθνι-
κοαπελευθερωτικά κινήματα. 
Παλεύουμε για την πραγματική κοινωνική, πολιτική και οικονομική ισό-
τητα των γυναικών και για το τέλος όλων των διακρίσεων ενάντια
στους ομοφυλόφιλους, γυναίκες και άντρες.
Παλεύουμε ενάντια σε ένα σύστημα που καταστρέφει τον πλανήτη μέ-
σα από το κυνήγι του κέρδους και τους ανταγωνισμούς.

Το επαναστατικό κόμμα
Αυτοί που μας κυβερνάνε είναι δυνατοί γιατί είναι οργανωμένοι, γιατί
ελέγχουν τον πλούτο, τα ΜΜΕ, τα δικαστήρια και τον στρατό. Για να
συγκρουστεί μ’ αυτή την δύναμη, η εργατική τάξη χρειάζεται να είναι κι
αυτή οργανωμένη. Το
Σοσιαλιστικό Εργατικό
Κόμμα, έχει σαν στόχο
να φέρει τους ακτιβι-
στές του κινήματος μα-
ζί με την εργατική τάξη.
Το επαναστατικό κόμμα
είναι αναγκαίο για να
δυναμώσει το κίνημα,
να οργανώσει τον κό-
σμο μέσα σ’ αυτό και
να βοηθήσει να ανα-
πτυχθούν εκείνες οι
ιδέες και εκείνες οι
στρατηγικές που θα
μπορέσουν ν’ ανατρέ-
ψουν συνολικά τον κα-
πιταλισμό. 

ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ 
ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ 
ΚΟΜ ΜΑ

Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΗΣ Κ.Ε. ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Καλλιστεία σελέμπριτις
Πα λεύ ου με για

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στο κλείσιμο παιδικού σταθμού στην οδό
Τρωάδος στην Αγ. Παρασκευή κάλεσε την Πέμπτη 19/5 ο Σύλλογος Γονέων

Παιδικών Σταθμών της περιοχής. Περίπου 50 άτομα παρέστησαν στη συνεδρίαση
του ΔΣ Παιδικών Σταθμών Αγ. Παρασκευής (ΠΑΙΣΔΑΠ), διαμαρτυρόμενοι για την
ξαφνική απόφαση του δεξιού δημάρχου Ζορμπά για το κλείσιμο, μειώνοντας έτσι
τον αριθμό των παιδιών που θα καλύψει του χρόνου ο δήμος.

Η απόφαση αυτή είναι όχι μόνο ακραία νεοφιλελεύθερη αλλά και σεξιστική κα-
θώς δυσκολεύει ιδιαίτερα την ζωή των γυναικών εργαζόμενων που τα παιδιά τους
θα απορριφθούν λόγω μείωσης του αριθμού. Συνδέεται με το συνολικό δόγμα της
κυβέρνησης για λιγότερες δωρεάν κοινωνικές υπηρεσίες που θα οδηγούν τον κό-
σμο στους ιδιώτες, πληρώνοντας ακριβό αντίτιμο. 

Σύσσωμη η δημοτική αντιπολίτευση καταψήφισε το κλείσιμο, ενώ παρουσία εί-
χαμε και ως δημοτικό σχήμα Φυσάει Κόντρα, παρά το γεγονός ότι δεν συμμετέ-
χουμε στο ΔΣ του ΠΑΙΣΔΑΠ. Ανακοίνωση καταγγελίας εξέδωσε και η Ένωση Συλ-
λόγων Γονέων Σχολείων του δήμου.

Νίκος Τουρνάς, ΣΕΚ Αγ. Παρασκευής

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Να σώσουμε τον Παιδικό Σταθμό
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Πλημμύρισε το κέντρο της Αθήνας από τους απεργούς των δή-
μων την Τρίτη 24/5, ημέρα 24ωρης απεργίας της ΠΟΕ-ΟΤΑ,
ενάντια στις απολύσεις των 4.500 εργαζόμενων με σύμβαση co-

vid, που έχουν ξεκινήσει από τις αρχές Μάη και θα ολοκληρωθούν στο
τέλος του μήνα. Ξέχειλη ήταν και η οργή, αλλά και η μαχητικότητα των
χιλιάδων διαδηλωτών από δήμους της Αττικής και της Περιφέρειας, μό-
νιμων και συμβασιούχων, με κεντρικό αίτημα τη μονιμοποίηση όλων. 

Η απεργία ήταν ένα μεγάλο βήμα για να κλιμακωθεί η μάχη για τις
μονιμοποιήσεις όλων των συμβασιούχων, ανεξαρτήτως σύμβασης, σε
όλο το Δημόσιο. Ήδη υπάρχουν σωματεία εργαζομένων που ζητούν
απεργιακή κλιμάκωση με 48ωρες απεργίες από την ΠΟΕ-ΟΤΑ, όπως
του Δήμου Καλλιθέας. Σε αποχή από όλες τις εργασίες μέσα στο Σαβ-
βατοκύριακο 28-29/5 καλεί η ΠΟΕ-ΟΤΑ, ενώ η Εκτελεστική της Επιτρο-
πή θα συνεδριάσει τις επόμενες μέρες για τα περαιτέρω βήματα.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε από την πλατεία Καραϊσκάκη, βάδισε προς
την Ομόνοια για να φτάσει στο Υπουργείο Εσωτερικών στην πλατεία
Κλαυθμώνος. Με πανό συμμετείχαν τα σωματεία εργαζομένων από
τους δήμους Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Καλλιθέας, Πειραιά, Νίκαιας-
Ρέντη, Μοσχάτου, Ταύρου, Περιστερίου, Νέας Ιωνίας, Αγίου Δημητρί-
ου, Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Περάματος, Βύρωνα, η Ένωση Ερ-
γατοϋπαλλήλων Δήμου Αθηναίων, ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας
Αττικής, το Σωματείο Εργαζομένων Κέντρων Κοινότητας (ΠΑΝΣΕΚΚ), οι
Εργαζόμενοι ΕΣΠΑ Παιδικών Σταθμών Παλαιού Φαλήρου, ο Σύνδεσμος
Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας και οι Καθαρίστριες σχολείων Δ. Αθή-
νας. Από την περιφέρεια κατέβηκαν στην πορεία στην Αθήνα τα σωμα-
τεία από τους δήμους Δέλτα και Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, Σπάρτης, Βοι-
ωτίας, Βόλου, Λάρισας, Πύργου-Αρχαίας Ολυμπίας-Ζαχάρως.

Δυναμικό ήταν το μπλοκ του Παναττικού Συντονιστικού Συμβασιού-
χων covid και της Επιτροπής Συμβασιούχων covid Αθήνας, που έδινε
πολιτικά τον τόνο με συνθήματα, όπως “Όχι απολύσεις και ανεργία, πα-
λεύουμε για μόνιμη και σταθερή εργασία”, ”Αγώνας απεργιακός, θα εί-
ναι η απάντηση από δω και μπρος”, ”Βορίδη-Μητσοτάκη ακούστε το κα-
λά, οι συμβασιούχοι θα μείνουν στη δουλειά”. Οι εργαζόμενοι στους
ΟΤΑ που συσπειρώνονται στην Πρωτοβουλία «Σκουπιδιάρα», της οποί-
ας η προκήρυξη για την απεργία έφτασε σε δεκάδες δήμους τις προ-
ηγούμενες ημέρες, καλούσαν σε άμεση οργάνωση συνελεύσεων σε κά-
θε δήμο και αποφάσεις για 48ωρες απεργίες άμεσα με σκοπό να επι-
τευχθεί όχι άλλη μια παράταση, αλλά νομική ρύθμιση για να γίνουν
όλες οι συμβάσεις αορίστου. Σε αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε και το
Παναττικό Συντονιστικό, που πραγματοποίησε ανοιχτή σύσκεψη στο τέ-
λος της πορείας, έξω από την ΚΕΔΕ. 

Συνελεύσεις
Ενδεικτικές είναι οι δηλώσεις των απεργών: «Θέλουμε να παραμεί-

νουμε στην εργασία μας γιατί καλύπτουμε πάγιες και διαρκείς ανάγ-
κες», τόνισε η Βάσω, συμβασιούχος covid στον δήμο Δέλτα Θεσσαλονί-
κης. «Η κυβέρνηση προφανώς το ξέρει αυτό και δεν κάνει κάτι, όχι γιατί
δεν υπάρχουν λεφτά, αλλά οι ελαστικές σχέσεις εργασίας τούς βο-
λεύουν περισσότερο. Οργανώσαμε μέσα από τον σύλλογο εργαζομέ-
νων συνελεύσεις, συμβασιούχοι και μόνιμοι μαζί, και έτσι καταφέραμε
να έχουμε καλή συμμετοχή σήμερα».

«Απολύθηκα στις 13 Μαΐου μαζί με άλλα 20 άτομα στο Πράσινο, έμει-
ναν μόνο 11 πίσω και η δουλειά δεν βγαίνει. Στο τέλος του μήνα θα φύ-
γουν και άλλα 74 άτομα από καθαριότητα και λιπάσματα», δήλωσε η Γιώ-
τα Σύριου, συμβασιούχος covid στον δήμο Κερατσινίου. «Υπερφόρτωση
εργασίας στους εναπομείναντες σημαίνει όλο αυτό. Κάποιοι λένε ότι εί-
ναι άδικο να μονιμοποιηθούμε γιατί δεν θα είναι μέσω ΑΣΕΠ. Το άδικο εί-
ναι που απολυόμαστε μετά από δύο χρόνια που ρίξαμε τόση δουλειά».

«Να φύγει και ο Μητσοτάκης και ο Βορίδης», μας είπε η Λίντιτα
Μπούζι, από τις καθαρίστριες σχολείων του Δήμου Αθήνας. «Κατεβήκα-
με σήμερα για συμπαράσταση στους συμβασιούχους των Δήμων που
απολύονται γιατί η μάχη ενάντια σε αυτή την κυβέρνηση είναι κοινή για
όλους». 

«Κατεβήκαμε σήμερα στην Αθήνα και αν χρειαστεί θα το ξανακάνου-
με, γιατί η κυβέρνηση δεν θέλει να δώσει λύση», υπογράμμισε ο Δημή-
τρης, συμβασιούχος covid από τον δήμο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. «Μα-
ζευόμαστε συνέχεια μαζί με τους μόνιμους και συντονιζόμαστε. Το σω-
ματείο μας μίσθωσε πούλμαν για να κατέβουμε». 

«Ζητάμε μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προ-
ϋποθέσεις», τόνισε ο Χρήστος Κουραβέλας, από τον Σύλλογο Εργαζομέ-
νων ΟΤΑ Μαγνησίας. «Είμαστε εργαζόμενοι χωρίς δικαιώματα, γιατί
έχουν καταστρατηγηθεί. Ο αγώνας είναι κοινός για όλους τους εργαζό-
μενους και πρέπει να συντονιστεί και η ΑΔΕΔΥ σε αυτή την κατεύθυνση». 

Μ.Ν.
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Πλημμύρισε η Αθήνα απεργούς



Ο αγώνας των εργαζόμενων των δήμων τον Μάη-Ιούνη του
2017 είναι πολύτιμη εμπειρία για το πώς να κερδίσουμε σή-

μερα. Οι ανυποχώρητες καταλήψεις και απεργίες, που κράτησαν
πάνω από τρεις βδομάδες, έβαλαν φρένο στην απόφαση-σφαγείο
του Ελεγκτικού Συμβουλίου, η οποία πέταγε στον δρόμο 15.000
συμβασιούχους στους ΟΤΑ, καθώς οι παρατάσεις των συμβάσε-
ών τους κρίθηκαν αντισυνταγματικές. 

Όπως γράφαμε τότε στην Εργατική Αλληλεγγύη: «Από την Κυ-
ριακή 18/6, σχεδόν το σύνολο των δημοτικών αμαξοστάσιων σε
όλη τη χώρα παραμένουν υπό κατάληψη και οι απεργοί έχουν
ήδη γεμίσει δύο φορές τους δρόμους της Αθήνας, μία στην μαζι-
κή 24ωρη απεργία την Πέμπτη 22/6 και μία στη στάση εργασίας
τη Δευτέρα 26/6… Το απεργιακό συλλαλητήριο της Πέμπτης
22/6, ξεπέρασε σε μαζικότητα κάθε προσδοκία. Πολλές χιλιάδες
διαδηλωτές - η ομοσπονδία εκτιμάει ότι ξεπέρασαν τις 15.000 –
αψηφώντας τον καυτό ήλιο, ξεκίνησαν από την πλατεία Καραϊ-
σκάκη στο Μεταξουργείο κι έφτασαν μέχρι τη Βουλή. Παρόντα
ήταν σωματεία από όλη την Ελλάδα, από την Ξάνθη μέχρι τη

Σπάρτη και φυσικά δεκάδες σωματεία από δήμους της Αττικής.
“Τσίπρα και Σκουρλέτη ακούστε το καλά – οι συμβασιούχοι θα
μείνουν στη δουλειά” ήταν το σύνθημα που ακουγόταν συνεχώς,
δίνοντας παλμό σε όλη την πορεία… 

Εν τω μεταξύ οι καταλήψεις όλο αυτό το δεκαήμερο, έχουν τη
δικιά τους ζωή -εμπειρία ανεκτίμητη για τον κόσμο που παλεύει
για τη δουλειά του. Έχοντας να αντιμετωπίσουν προσπάθειες
απεργοσπασίας από αφεντικά και δημάρχους, αλλά και τόνους
λάσπης και αρνητικής προπαγάνδας από τα μνημονιακά ΜΜΕ, οι
αγωνιζόμενοι εργάτες πραγματοποιούν καθημερινά συζητήσεις
και συνελεύσεις, εξορμήσεις και τοπικές διαδηλώσεις και πα-
λεύουν για το κέρδισμα συμπαράστασης σε κάθε γειτονιά» (Στέ-
λιος Μιχαηλίδης, ΕΑ Νο1280).

Κόντρα σε όλους -κυβέρνηση, αντιπολίτευση, δημάρχους, δι-
καιοσύνη και ΜΜΕ-, ο αγώνας διαρκείας μόνιμων και συμβασιού-
χων κατάφερε να μην απολυθούν άμεσα οι συμβασιούχοι, αλλά
να κερδίσουν επιπλέον παράταση των συμβάσεών τους και να βά-
λουν φρένο στους εργολάβους που καραδοκούσαν. Αποδείχτηκε
στην πράξη ότι οι απεργοί μπορούν να τσακίσουν αποφάσεις δι-
καστηρίων, ακόμα και του Ελεγκτικού Συμβουλίου, αλλά και τις
επιταγές των μνημονιακών δεσμεύσεων.
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Υπόθεση όλης της τάξης μας

Ο αγώνας των εργαζόμενων στους
δήμους ενάντια στις απολύσεις
των συμβασιούχων covid δεν αφο-

ρά μόνο τους 4.500 που πετιούνται αυτή
τη στιγμή στην ανεργία. Είναι κεντρικός
για όλη την εργατική τάξη σε όλους τους
χώρους. Ανοίγει τον δρόμο για να παλέ-
ψουν και να κερδίσουν όλοι οι συμβασιού-
χοι μόνιμη και σταθερή δουλειά. Από τα
νοσοκομεία και τα σχολεία μέχρι τα
υπουργεία και τις εφορίες, παντού οι υπη-
ρεσίες μπορούν να λειτουργούν χάρη στη
δουλειά των συμβασιούχων, που ζουν κά-
τω από το καθεστώς της ομηρείας της κά-
θε τόσο ανανέωσης των συμβάσεων.

Είναι αγώνας κεντρικός για τους μόνι-
μους συναδέλφους τους. Η εντατικοποί-
ηση λόγω της υποστελέχωσης έχει βαρέ-
σει κόκκινο και η απότομη έλλειψη τόσο
μεγάλου αριθμού εργαζομένων, που απέ-
κτησε εμπειρία στην δουλειά τα τελευταία
δύο χρόνια, θα σημάνει ασήκωτο βάρος
για όσους και όσες μείνουν πίσω. Οι συμ-
βασιούχοι covid δούλεψαν σε όλα τα πό-
στα, από την καθαριότητα μέχρι το Βοή-
θεια στο Σπίτι και τους παιδικούς σταθ-
μούς. Η υπολειτουργία -που θα φτάσει μέ-
χρι πλήρη διάλυση σε κάποιες περιπτώ-
σεις- των υπηρεσιών των δήμων σημαίνει
λιγότερες κοινωνικές παροχές, κάτι που
θα επιβαρύνει όλους εργαζόμενους που
έχουν ανάγκη τις κοινωνικές υπηρεσίες
των Δήμων.

Είναι αγώνας ενάν-
τια στην καρδιά της
πολιτικής της κυβέρ-
νησης του Μητσοτά-
κη και της εκστρατεί-
ας για περισσότερες
περικοπές, ελαστική
εργασία και ιδιωτικο-
ποιήσεις. Το αίτημα
«θέλουμε μονιμοποι-
ήσεις και προσλή-
ψεις, όχι απολύσεις»
κοντράρει τις προτε-

ραιότητες της κυβέρνησης, που σπαταλά-
ει πολλά δισ. ευρώ για τον πόλεμο και
τους εξοπλισμούς, ανοίγει όλες τις δυνα-
τότητες για να κερδοσκοπούν οι «επενδυ-
τές» και στο τέλος τα σπασμένα τα πλη-
ρώνουν οι εργάτες και οι εργάτριες. Οι
απολύσεις θα ανοίξουν τον δρόμο στους
εργολάβους για να μπουν στους δήμους
να καλύψουν τα κενά. Και εργολάβοι ση-
μαίνουν διπλό κόστος για τους δήμους, μι-
σοί μισθοί για παραπάνω ώρες δουλειά
μαζί με εργοδοτική τρομοκρατία για τους
εργαζόμενους. Τα εργατικά ατυχήματα,
θανατηφόρα και μη, εκτοξεύτηκαν στα συ-
νεργεία των εργολάβων στις τεχνικές υπη-
ρεσίες και στο Πράσινο. 

Είναι αγώνας που μπορούμε να τον κερ-
δίσουμε. Η νίκη αυτή δεν περνάει μέσα
από τις αίθουσες των δικαστηρίων. Είναι
χρήσιμη κάθε παράταση που κερδίζεται με
τα ασφαλιστικά μέτρα γιατί μας δίνει χρό-
νο. Αλλά ποτέ η «Δικαιοσύνη» του κράτους
δεν ήταν με το μέρος των από τα κάτω,
παρά μόνο όταν την αναγκάζαμε με μεγά-
λες κινητοποιήσεις. Εγγύηση για τη νίκη
είναι η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με
απεργία διαρκείας μόνιμων και συμβασι-
ούχων. Ήταν σωστή η επιμονή του Πανατ-
τικού Συντονιστικού Συμβασιούχων Covid
στους ΟΤΑ να κηρύξει απεργία η ΠΟΕ-
ΟΤΑ και όχι ο περιορισμός σε κινητοποι-
ήσεις μόνο των συμβασιούχων. Η απεργία

διαρκείας θα δώσει στον αγώνα τις δια-
στάσεις που θα του επιτρέψουν να κερδί-
σει τη συμπαράσταση των υπόλοιπων ερ-
γατικών χώρων και να εμπνεύσει και άλ-
λους να κατέβουν στη μάχη. 

Οι απεργίες των εργαζόμενων στους δή-
μους έχουν τεράστια δύναμη. Μόνο η υπη-
ρεσία της καθαριότητας να απεργήσει ση-
μαίνει ότι οι πόλεις θα γεμίσουν σκουπί-
δια. Είναι ψεύτικη η αφήγηση ότι αυτό
στρέφει τον κόσμο ενάντια στην απεργία.
Το αντίθετο. Θυμίζει τη δύναμη που έχουν
οι απεργίες και παρακινεί όλους να πά-
ρουν θέση. Και η τεράστια πλειοψηφία θα
ταχθεί με τη συμπαράσταση στους απερ-
γούς και κόντρα στην κυβέρνηση. Έχει
αποδειχτεί σε κάθε μάχη το τελευταίο διά-
στημα, από τις γενικές απεργίες μέχρι
τους κλαδικούς αγώνες. Γι’ αυτό τσακίζε-
ται κάθε φορά ο νόμος Χατζηδάκη στην
πράξη και δεν τολμούν να τον εφαρμό-
σουν με τη βία. Γιατί φοβούνται την αναμέ-
τρηση των συσχετισμών. Είναι μπροστά
μας η δυνατότητα να πάρει η συμπαρά-
σταση διαστάσεις ενός γενικευμένου
απεργιακού κινήματος διαρκείας. Και αυτό
είναι που φοβάται περισσότερο ο Μητσο-
τάκης και τα αφεντικά. 

Οργανώνουμε από τώρα τα βήματα για
να υπάρξει απεργιακή κλιμάκωση μετά την
επιτυχία της απεργίας στις 24/5. Δήμο τον
δήμο, με οργανωμένες παρεμβάσεις και

συνελεύσεις, συμβασι-
ούχοι μαζί με τους μόνι-
μους μπορούν να κερδί-
σουν αποφάσεις πρωτο-
βάθμιων σωματείων
προς αυτή την κατεύ-
θυνση. Αυτές θα βάλουν
την πίεση στην ομο-
σπονδία να μπει μπρο-
στά και να οργανώσει
αυτή τη συνέχεια, που
θα εξασφαλίσει τη νικη.

Μάνος Νικολάου

Η εμπειρία του 2017

Ήταν πολύ δυνατή η σημερινή απεργία και σε
συμμετοχή πανελλαδικά και σε κινητοποίηση

εδώ στην Αθήνα. Μια από τις μεγαλύτερες που έχουν
γίνει με κέντρο τους συμβασιούχους από το 2017 μέ-
χρι σήμερα. Μόνιμοι και συμβασιούχοι από όλες τις
υπηρεσίες βρεθήκαμε μαζί στον δρόμο. Δίνει τη δύνα-
μη για τη συνέχεια. Απεργίες, καταλήψεις, διαδηλώ-
σεις, αυτός είναι ο δρόμος για να νικήσουμε. 

Οι δικαστικές μάχες και οι καλές προθέσεις των δη-
μάρχων δεν εξασφαλίζουν τίποτα. Αυτή είναι η εμπει-
ρία των συμβασιούχων γενικά, αλλά και σε εμάς στο
Βοήθεια στο Σπίτι. Για να παραμείνουν όλοι στους δή-
μους χρειάζεται να στηριχτούν σε αυτό το ανθρώπινο
ποτάμι που ξεχύθηκε σήμερα στους δρόμους. Γι’ αυ-
τό χρειάζεται να μπουν τα σωματεία και η ΠΟΕ-ΟΤΑ
μπροστά, να προκηρύξουν και να οργανώσουν άμεσα
νέες απεργίες, να κλιμακώσουν με 48ωρες, καθώς
στο τέλος του μήνα θα έχουν απολυθεί όλοι και όλες
με συμβάσεις covid. Στους δήμους χρειαζόμαστε μο-
νιμοποιήσεις, μαζικές προσλήψεις και όχι απολύσεις.

Νίκος Χατζάρας, 
Βοήθεια στο Σπίτι, ΔΣ Σωματείου Εργαζομένων Δήμου

Αμπελοκήπων – Μενεμένης

Παλεύουμε μήνες τώρα σε έναν δύσκολο αγώνα
και ενωμένοι μπορούμε να βγούμε νικητές. Έχου-

με τη στήριξη του σωματείου μας και της Εργατικής
Αλληλεγγύης. 

Οργανώνουμε στους χώρους μας, το Σαββατοκύ-
ριακο γεμίσαμε παντού αφίσες -Μοσχάτο, Ταύρο, Τζι-
τζιφιές- για τη σημερινή απεργία και συντονιζόμαστε
με το Παννατικό Συντονιστικό στην Κουμουνδούρου.
Ακόμα και οι κάτοικοι είναι μαζί μας και τους θέλουμε
στις κινητοποιήσεις μας. Δουλεύω στα 55 μου στη
σκούπα και το φαράσι στους δρόμους, με πρόβλημα
στο πόδι, αλλά το παλεύω, όχι μόνο για μένα, αλλά
για όλον τον εργατόκοσμο. Κατέβηκα και στην Πρω-
τομαγιά και στις προηγούμενες πορείες και βλέπω ότι
είμαστε πολλοί και σήμερα στους δρόμους.

Γεωργία Καραντάσιου, 
συμβασιούχος covid Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου

Κατεβήκαμε εργαζόμενοι σε δήμους από όλη τη
Βοιωτία, μισοί μόνιμοι, μισοί συμβασιούχοι, γιατί

είναι μεγάλη η μάχη. Οι μόνιμες προσλήψεις δεν είναι
απλά ένα συντεχνιακό αίτημα κάποιων που τις δι-
καιούνται, αλλά ανάγκη της κοινωνίας. 

Ο δικός μας σύλλογος πιστεύει ότι η λύση είναι στο
δρόμο, γιατί πρέπει να δοθεί πολιτική λύση για όλους.
Επικουρικά θα απευθυνθούμε και στα δικαστήρια, χω-
ρίς να κάνουμε ανάθεση της ελπίδας μας εκεί, γιατί
ξέρουμε πόσο «ανεξάρτητη» είναι η δικαιοσύνη.

Μπούρας Νίκος, 
πρόεδρος του Συλλόγου εργαζομένων ΟΤΑ Βοιωτίας

Την προηγούμενη ημέρα της απεργίας κάναμε μια
μαζική συνέλευση με κέντρο τη σημερινή απεργία

με μόνιμους και συμβασιούχους. 
Συζητήσαμε για τις απολύσεις μας, αλλά και για αυ-

ξήσεις στους μισθούς και την υπεράσπιση των ΒΑΕ.
Συζητήσαμε για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων, για-
τί αλλιώς δεν θα νικήσουμε. Στην Καλλιθέα οι απερ-
γιακές μας κινητοποιήσεις τον χειμώνα κέρδισαν και
μας έδωσαν λεφτά για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας
που μας χρωστούσαν τα προηγούμενα χρόνια. Μόνο
αν δεν μαζευτούν τα σκουπίδια πιέζονται. Τους συμ-
φέρουν οι συμβάσεις και μετά να τους διώχνουν, για
να τάζουν πάλι μήπως κερδίσουν καμία ψήφο.  

Μουταφίδου Μαρίνα, 
συμβασιούχος covid Δήμου Καλλιθέας
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Με νίκη για τις δυνάμεις της Αριστεράς
αλλά και του Συντονιστικού Νοσοκομεί-

ων ολοκληρώθηκαν οι εκλογές στο Σωματείο
Εργαζόμενων στο Έλενα Βενιζέλου στις 18
Μάη. «Στο πρώτο της κατέβασμα η Ενωτική
Πρωτοβουλία για την Ανατροπή με τον Κώ-
στα Καταραχιά πήρε 40 ψήφους και έβγαλε
μία έδρα στο νέο ΔΣ του Σωματείου», αναφέ-
ρει το Συντονιστικό Νοσοκομείων. «Παρά το
κλιμα βίας, νοθείας και τρομοκρατίας από τη
μεριά της ΔΑΚΕ (με την αγαστή στήριξη της
ΠΑΣΚΕ) σε βάρος συνολικά των αριστερών
ψηφοδελτίων, οι τραμπουκισμοί τελικά δεν
πέρασαν. Η συνεργασία ΔΑΚΕ-ΠΑΣΚΕ που
για χρόνια κυριαρχούσε στο νοσοκομείο και
το κρατούσε στην αδράνεια, ηττήθηκε πανη-
γυρικά».

«Τα αποτελέσματα των εκλογών είναι πρώ-
τα από όλα ένα ακόμα χαστούκι στα σχέδια
της κυβέρνησης για το ΕΣΥ», μας είπε ο Κώ-
στας Καταραχιάς που εκλέχτηκε στο νέο ΔΣ.
«Το Έλενα αποτελεί ένα φοβερό φιλέτο για
τα συμφέροντα των ιδιωτών της γυναικολογι-
κής ιατρικής. Για πολλά χρόνια ήταν στο έλε-
ος των επιθέσεων και της στόχευσης να είναι
ένα από τα πρώτα νοσοκομεία που θα εφαρ-
μοστούν οι ΣΔΙΤ. Με τις μετακινήσεις, με την
υποβάθμιση, με το να μην γίνονται προσλή-
ψεις, με το να σβήνει σιγά σιγά το νοσοκο-
μείο, διαμόρφωναν μια κατάσταση όπου η μό-
νη “ρεαλιστική” πρόταση θα ήταν να μπουν οι

ιδιώτες. Ήταν μια συγκροτημένη προσπά-
θεια, που οι παρατάξεις της ΔΑΚΕ και τις ΠΑ-
ΣΚΕ με την κυριαρχία τους στο σωματείο εί-
χαν αναλάβει να περάσει με όσο το δυνατόν
πιο ανώδυνο και ομαλό τρόπο.

Οι εκλογές ανατρέπουν αυτή τη μεθόδευ-
ση. Τα αποτελέσματα δείχνουν με καθαρό
τρόπο την αποδοκιμασία στα κυβερνητικά
σχέδια και τις δυνάμεις που τα στηρίζουν.
Παρά την προσπάθειά τους να ελέγξουν ξανά
το σωματείο και να κρατήσουν την απόλυτη
πλειοψηφία τους, κάνοντας πραξικοπήματα,
αποκλείοντας επικουρικούς και συμβασιού-
χους από τις εκλογές, μην επιτρέποντας σε
υποψήφιους της αριστεράς να ψηφίσουν τον
εαυτό τους, πράγματα που δεν γίνονται που-
θενά δηλαδή, οι παρατάξεις της ΔΑΚΕ και
της ΠΑΣΚΕ έχασαν την πλειοψηφία.

Ενωτικά
Ο ρόλος της Ενωτικής Πρωτοβουλίας για

την Ανατροπή ήταν καθοριστικός σε αυτή την
εξέλιξη. Η παρουσία μας στο νοσοκομείο δεν
μετρά παρά λίγους μήνες. Αλλά μέσα σε αυ-
τό το διάστημα κάναμε όσα δεν είχαν γίνει τα
τελευταία δέκα χρόνια. Η συγκρότηση επι-
τροπής αγώνα για να γίνουν κινητοποιήσεις
ενάντια στις αναστολές, τις μετακινήσεις και
τις απληρωσιές, για να συμμετέχουν οι εργα-
ζόμενοι στις απεργίες, για να συνδεθούν με
το Συντονιστικό Νοσοκομείων και τα πρωτο-

πόρα σωματεία, ενωτικά με όλη την υπόλοιπη
Αριστερά, άλλαξε τα δεδομένα. Έτσι καταφέ-
ραμε στο πρώτο μας κατέβασμα να πάρουμε
ένα 10% στις εκλογές, την ίδια στιγμή που ο
διακηρυγμένος στόχος της ΠΑΣΚΕ και της
ΔΑΚΕ ήταν να μην μπει η Ενωτική Πρωτοβου-
λία και ο Καταραχιάς στο ΔΣ.

Είναι μια μεγάλη επιτυχία που συσπειρώνει
ένα πρωτοπόρο κομμάτι και ανοίγει τη δυνα-
τότητα για να μετατρέψουμε το σωματείο σε
όργανο αγώνων, απεργιών και δράσης. Για το
Έλενα ξημέρωσε μια άλλη μέρα, οι εργαζό-
μενοι ήταν χαρούμενοι, μας έδιναν συγχαρη-
τήρια. Το να καλεστεί μετά από δέκα χρόνια
γενική συνέλευση, το να εγγραφούν όλοι οι
συμβασιούχοι στο σωματείο, το να ζωντανέ-
ψει ξανά η συλλογική δράση και η διάθεση
για αγώνες που υπάρχει μέσα στο νοσοκο-
μείο και την είχε αδρανοποιήσει η ΔΑΚΕ και η
ΠΑΣΚΕ, είναι στις προτεραιότητές μας.

Από εκεί και πέρα είναι και ένα ακόμα χα-
στούκι στην απόπειρα της κυβέρνησης να
διαλύσει τον συνδικαλισμό στα νοσοκομεία,
που κορυφώθηκε με την απόλυσή μου από
τον Άγιο Σάββα πέρσι. Το μεγάλο κίνημα συμ-
παράστασης τότε επέβαλε τον διορισμό μου
στο Έλενα, με την κυβέρνηση να θεωρεί σί-
γουρα ότι στο συγκεκριμένο νοσοκομείο ο
έλεγχος ΔΑΚΕ-ΠΑΣΚΕ θα “θάψει” την αντικα-
πιταλιστική αριστερά και το Συντονιστικό.
Ένα χρόνο μετά, τι έχει συμβεί; Ο Άγιος Σάβ-

βας παραμένει ένα μαχητικό νοσοκομείο που
το σωματείο του συνεχίζει να έχει την αντικα-
πιταλιστική αριστερά στην ηγεσία του. Στο
Έλενα γίνεται μια ανατροπή σε ένα σωματείο
που για δεκαετίες του είχαν βάλει ταφόπλα-
κα. Στο Αγλαΐα Κυριακού η ριζοσπαστική-αν-
τικαπιταλιστική αριστερά κερδίζει την απόλυ-
τη πλειοψηφία στο σωματείο. Και όλα αυτά
ενώ η ΔΑΠ καταβαραθρώνεται στις φοιτητι-
κές εκλογές, οι δήμοι απεργούν, οι εκπαιδευ-
τικοί ακυρώνουν επιθέσεις, πολλά κομμάτια
της εργατικής τάξης βρίσκονται στο δρόμο.

Το Έλενα είναι το νοσοκομείο των φτωχών
γυναικών, των εργατριών, των μεταναστριών,
των προσφυγισσών, των τρανς, η μόνη δημό-
σια δομή στην οποία μπορούν να απευθυν-
θούν όλα αυτά τα κομμάτια. Οι αγώνες μας
θα εξασφαλίσουν ότι έτσι θα παραμείνει κι
ότι, αντίθετα από τα κυβερνητικά σχέδια, θα
αναβαθμιστεί, θα ενισχυθεί και θα στελεχωθεί
για να καλύπτει όλες τις ανάγκες».

Τα αποτελέσματα:
Ψήφισαν 418
Άκυρα-Λευκά 16
Έγκυρα 402
ΔΑΚΕ 142 ψήφοι και 4 έδρες
ΑΡΜΑ (ΣΥΡΙΖΑ) 74 και 2 έδρες
Εργαζόμενοι σε Αναστολή 50 και 2 έδρες
ΠΑΣΚΕ 49 και1 έδρα
ΠΑΜΕ 47 και 1 εδρα
Ενωτική Πρωτοβουλία για την Ανατροπή
40 και 1 έδρα

Νο 1523, 25 Μάη 2022
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Ο Καταραχιάς είναι εδώ

Ξεκίνησε στην Αθήνα, στο ξενο-
δοχείο Νοβοτέλ, την Τρίτη 24
Μάη το 16ο Συνέδριο της ΠΟΕ-
ΔΗΝ, της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας των Εργαζόμενων στα
Δημόσια Νοσοκομεία. Για όσα
κρίνονται στο συνέδριο, που
ολοκληρώνεται με την εκλογή
νέων οργάνων της Ομοσπονδίας
την Παρασκευή 27 Μάη, μας μί-
λησε η Μαρία Χαρχαρίδου, νο-
σηλεύτρια και εκλεγμένη σύνε-
δρος από το ΓΝΑ Γεννηματάς
με την Αγωνιστική Πρωτοβουλία
για την Ανατροπή και το Συντο-
νιστικό Νοσοκομείων.

Τι είναι αυτό που κάνει το συνέδριο
της ΠΟΕΔΗΝ σημαντικό;

Το συνέδριο της ΠΟΕΔΗΝ δεν
ήταν ποτέ μια διαδικασία που αφο-
ρούσε αποκλειστικά τον κλάδο των
υγειονομικών. Οι εργαζόμενοι/ες στα
δημόσια νοσοκομεία, με τις διεκδική-
σεις και τους αγώνες μας, υπερασπι-
ζόμαστε την Υγεία όλου του λαού.
Άρα οι αποφάσεις μας είχαν πάντα
σημασία τόσο για μας τους ίδιους
όσο για όλο τον κόσμο που έχει
ανάγκη το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Πόσω μάλλον τώρα, όταν μιλάμε για
ένα συνέδριο μετά την περίοδο της
πανδημίας, η δολοφονική διαχείριση
της οποίας σημάδεψε όλη την κοινω-
νία. Η ανάγκη να παλέψουμε ενάντια
στις κυβερνητικές πολιτικές, για να
κερδίσουμε όλα όσα θα μας εξασφα-
λίσουν ότι θα μπορούμε να σώζουμε
ζωές, είναι πιο μεγάλη από ποτέ.

Δεν ξεκινάμε φυσικά από το συνέ-
δριο. Αν υπάρχει ένα κομμάτι που
καθόρισε τις εξελίξεις στην Ελλάδα
τα τελευταία χρόνια, αυτό ήταν τα
συνδικάτα των υγειονομικών. Πρώτοι
σπάσαμε τις απαγορεύσεις της κυ-
βέρνησης που ήθελαν να μας φιμώ-
σουν κι εμάς και όλο το εργατικό κί-
νημα, πρώτοι αποκαλύψαμε τα κυ-
βερνητικά ψέματα περί επιτυχημένης
διαχείρισης, πρώτοι διεκδικήσαμε
μέτρα προστασίας, μαζική και δωρε-
άν ιχνηλάτηση, προσλήψεις και χρη-
ματοδότηση για ΜΕΘ και εξοπλισμό.
Κι ανοίξαμε το δρόμο της αντίστα-
σης σε όλη την εργατική τάξη και τη
νεολαία στην Ελλάδα αλλά και πα-
νευρωπαϊκά. Οι πρώτες απεργίες
στην Ευρώπη σε περίοδο καραντίνας
έγιναν εδώ με κέντρο τους υγειονο-
μικούς.

Μέχρι σήμερα, με τις απεργίες και
τις κινητοποιήσεις μας, τουλάχιστον
μία κάθε μήνα στο κέντρο της Αθή-
νας και άπειρες τοπικά ανά νοσοκο-
μείο, αντισταθήκαμε στις επιθέσεις
που εξαπέλυε πρώτα το δίδυμο Κικί-
λια-Κοντοζαμάνη και ύστερα το δίδυ-
μο Πλεύρη-Γκάγκα στο ΕΣΥ. Δεν

υπάρχει άλλη Ομοσπονδία που να
προχώρησε σε τόσες πολλές κινητο-
ποιήσεις και σαν Συντονιστικό Νοσο-
κομείων είμαστε περήφανοι και πε-
ρήφανες για την συμβολή μας. Η
ιστορική 7 Απρίλη 2020, που έσπασε
την καραντίνα, ήταν απόφαση του
Συντονιστικού που στη συνέχεια υιο-
θετήθηκε από την ΠΟΕΔΗΝ και την
ΟΕΝΓΕ.

Ανεξάρτητα από το μέγεθος που
είχε ή αν δεν βρισκόταν στα όργανα
της ΠΟΕΔΗΝ, το Συντονιστικό ήταν
η δύναμη που προωθούσε την απερ-
γιακή δράση και την οργάνωνε από
τα κάτω, έχοντας πάντα από τις μαζι-
κότερες παρουσίες στο δρόμο. Χω-
ρίς αυτή τη δράση τα νοσοκομεία θα
είχαν γίνει φύλλο και φτερό, θα είχα-
με πολλαπλάσιους νεκρούς, χιλιάδες
περισσότερους απολυμένους. Πρέ-
πει όλη αυτή η αγωνιστική εικόνα να
βρει έκφραση μέσα στο συνέδριο
αλλά να μπορέσει να έχει και συνέ-
χεια. Γι αυτό είναι κρίσιμο το συνέ-
δριο.

Ποια είναι τα κεντρικά ζητήματα
που πρέπει να το απασχολήσουν;

Το συνέδριο γίνεται σε μια συγκυ-
ρία πολέμου. Αυτό δεν πρέπει να το
ξεχνάμε. Τόσο καιρό η κυβέρνηση
της ΝΔ άφηνε τον κόσμο να πεθαίνει
και πριμοδοτούσε ανοιχτά τους ιδιώ-
τες. Τώρα επιλέγει ακόμα περισσότε-
ρο να δίνει δισεκατομμύρια ευρώ για
εξοπλισμούς αντί για τα νοσοκομεία.
Είναι συνδέσεις που δεν μπορούν να
λείπουν από τη συζήτηση, όπως και
ότι στόχος είναι να πέσει η κυβέρνη-
ση του θανάτου και του πολέμου.

Το κεντρικό είναι να μην επιτρέ-
ψουμε να ιδιωτικοποιηθεί το ΕΣΥ. Εί-
δαμε το τελευταίο νομοσχέδιο για
την Πρωτοβάθμια Φροντίδας Υγείας

που βάζει εμπόδια στην ελεύθερη
πρόσβαση στα νοσοκομεία, κόβει
εξετάσεις, καθιερώνει τα επί πληρω-
μή απογευματινά χειρουργεία, κλιμα-
κώνει τις συμπράξεις με τους ιδιώ-
τες. Είναι επιθέσεις που ανοίγουν το
δρόμο για το ξεπούλημα και πρέπει
να τις ανατρέψουμε. Να διεκδική-
σουμε απεργιακά μαζικές προσλή-
ψεις και μονιμοποιήσεις, επιτέλους
να γυρίσουν πίσω οι συνάδελφοι σε
αναστολή, αύξηση της χρηματοδό-
τησης που να καλύπτει όλες τις
ανάγκες, έξω οι εργολάβοι και όλοι
οι ιδιώτες από το ΕΣΥ.

Να απαιτήσουμε τα νοσοκομεία να
λειτουργούν με αξιοπρεπείς συνθή-
κες για εργαζόμενους και ασθενείς.
Δεν μπορεί να εφημερεύει το Γεννη-
ματάς σχεδόν μόνο του και να νοση-
λεύονται οι ασθενείς σε απαράδε-
κτες συνθήκες, με δέκα ώρες αναμο-
νής στα επείγοντα μέχρι να μπορέσει
να τους δει ένας γιατρός και άλλες
δέκα μετά μέχρι να βρεθεί ένα κρε-
βάτι ή και ράντζο. Δεν μπορεί να κα-
τεβαίνει το νομοσχέδιο για την Πρω-
τοβάθμια και η απάντηση να είναι μό-
νο μια 4ωρη στάση εργασίας. Δεν
μπορεί σε δεκαπέντε μέρες να φεύ-
γουν ακόμα τρεις χιλιάδες εργαζόμε-
νοι των οποίων λήγουν τα πιστοποι-
ητικά νόσησης και να μην υπάρξει
κλιμάκωση.

Χρειάζεται από το συνέδριο να
βγούμε με ένα άμεσο πρόγραμμα
απεργιακών κινητοποιήσεων διαρ-
κείας. Αυτός είναι ο στόχος μας σαν
Συντονιστικό Νοσοκομείων που
έχουμε πρωτοστατήσει μέχρι σήμε-
ρα σε όλες τις μάχες. Κι επειδή το
συνέδριο είναι και καταστατικό, χρει-
άζεται να τελειώσει μια και καλή και
το θέμα με την εγγραφή ή όχι των
συμβασιούχων. Να αποφασίσουμε

ότι όλοι οι συμβασιούχοι θα είναι μέ-
λη των Σωματείων και της Ομοσπον-
δίας μας.

Αυτό θα δυναμώσει και το συνδι-
καλισμό στα νοσοκομεία, απέναντι
στην προσπάθεια της κυβέρνησης
και των παρατάξεων που την στηρί-
ζουν να τον διαλύσουν. Είναι μια
ακόμα επίθεση που εξελίσσεται και
πρέπει να βρεθεί στο κέντρο του συ-
νεδρίου. Η δίωξη του Κώστα Κατα-
ραχιά στον Άγιο Σάββα πέρσι ήταν η
πιο χαρακτηριστική περίπτωση, αλλά
δεν ήταν η μόνη. Οι δυνάμεις της
ΔΑΚΕ -και από δίπλα της ΠΑΣΚΕ- συ-
νειδητά προσπαθούν σε πολλά νοσο-
κομεία να τσακίσουν τη συνδικαλιστι-
κή δράση και τους αγώνες. Στο
Αγλαΐα Κυριακού οι δυνάμεις αυτές
δεν συμμετείχαν στις πρόσφατες
εκλογές σε μια προσπάθεια να απα-
ξιώσουν τελείως το Σωματείο. Στο
Έλενα υπήρχε κόσμος που απεχθα-
νόταν το σωματείο γιατί η ηγεσία
του βρισκόταν ακόμα και απέναντι
από τους εργαζόμενους. Υπάρχουν
άπειρα ανάλογα παραδείγματα.

Και σε αυτό το μέτωπο οι αγωνι-
στές και οι αγωνίστριες του Συντονι-
στικού Νοσοκομείων έχουμε δώσει
δείγματα γραφής. Το Συντονιστικό
αναζωογόνησε τα σωματεία και επα-
νέφερε το συνδικαλισμό σε πολλά
νοσοκομεία. Αν υπάρχει μια εξήγηση
γιατί στο Γεννηματάς ήρθαμε δεύτε-
ρη δύναμη μετά τη ΔΑΚΕ αφήνοντας
την ΠΑΣΚΕ στην τρίτη θέση είναι αυ-
τή η δράση μας. Έτσι τώρα μπορού-
με να αρνούμαστε την εφαρμογή του
νόμου Χατζηδάκη, μη στέλνοντας πχ
στοιχεία μελών στο ΓΕΜΗΣΟΕ κλπ,
και συνεχίζοντας μέχρι να καταργη-
θεί στην πράξη. Όπου υπάρχουν δυ-
νάμεις μας, εκλεγμένες ή όχι, αυτά
τα νοσοκομεία κινούνται. 

Τι μάχη θα δώσει το Συντονιστικό
Νοσοκομείων μέσα στο συνέδριο;

Καταρχάς όλα δείχνουν ότι αυτό
το συνέδριο θα είναι το μαζικότερο
που έχει γίνει ποτέ. Είναι μια επιβε-
βαίωση του μηνύματος ότι ο κόσμος
βλέπει στα σωματεία τον τρόπο να
παλέψει ενάντια στην κυβέρνηση,
παρά τις λυσσασμένες προσπάθειες
να τα συκοφαντήσουν, υποβαθμί-
σουν, διαλύσουν. Κι όχι μόνο στρέ-
φεται εκεί, αλλά σε πολλά νοσοκο-
μεία δυναμώνει και τις αγωνιστικές
φωνές. Σε μια σειρά εκλογικές ανα-
μετρήσεις που έγιναν το τελευταίο
διάστημα, υπήρξε σημαντική άνοδος
της αντικαπιταλιστικής αριστεράς
και του Συντονιστικού Νοσοκομείων.

Αυτά που διεκδικούμε λοιπόν και
για τα οποία θα δώσουμε, με την πα-
ρουσία και τις παρεμβάσεις μας, μά-
χη μέσα στο συνέδριο είναι δύο.
Ένα, να πάρουμε απεργιακές απο-
φάσεις κλιμάκωσης της σύγκρουσης
με την κυβερνητική πολιτική. Είναι ο
μόνος τρόπος για να ξεφορτωθούμε
αυτή την κυβέρνηση και να κερδί-
σουμε τα αιτήματά μας. Στις αγωνι-
στικές αποφάσεις περιλαμβάνουμε
και τη μάχη για τη νέα καταδίκη της
Χρυσής Αυγής στο Εφετείο με απερ-
γιακή κινητοποίηση την ημέρα έναρ-
ξης της δίκης στις 15 Ιούνη, τη μάχη
υπεράσπισης των προσφύγων και
των μεταναστών ενάντια στις ρατσι-
στικές πολιτικές της κυβέρνησης, τη
μάχη για τα δικαιώματα των γυναι-
κών και των ΛΟΑΤΚΙ+ για τα οποία
σαν Συντονιστικό έχουμε επίσης
πρωτοστατήσει.

Δύο, να εκπροσωπηθούμε στα όρ-
γανα της Ομοσπονδίας. Στο Γεννη-
ματάς, από το Μάρτη που έγιναν οι
εκλογές, τα τρία μέλη της Αγωνιστι-
κής Πρωτοβουλίας για την Ανατροπή
που εκλεγήκαμε στο ΔΣ, διεκδικού-
σαμε γενική συνέλευση για να συζη-
τήσουμε τα τεράστια προβλήματα
στο νοσοκομείο και να πάρουμε
αγωνιστικές αποφάσεις. Ήταν κάτι
που η πλειοψηφία ΔΑΚΕ-ΠΑΣΚΕ το
αρνιόταν. Έτσι πήραμε την πρωτο-
βουλία να μαζέψουμε υπογραφές
από τους συναδέλφους/ισσες και
στο τελευταίο ΔΣ τούς αναγκάσαμε
να αποδεκτούν ότι θα γίνει συνέλευ-
ση. Ξεμπλοκάρουμε και ξεδιπλώνου-
με τους αγώνες με τη δύναμη της
βάσης. Αυτό το ρόλο θα παίξει η
εκλογή μας στην Ομοσπονδία όλη
την επόμενη τριετία.

Οι αγωνιστές και οι αγωνίστριες
του Συντονιστικού Νοσοκομείων

συμμετέχουν στο «Ενωτικό Κίνημα
Υγειονομικών για την Ανατροπή».

Αντιμέτωπος με την οργή των εργαζόμενων του Αγλαΐα Κυ-
ριακού βρέθηκε την Πέμπτη 19 Μάη ο Μητσοτάκης κατά την

επίσημη επίσκεψή του στο νοσοκομείο. Παρά την πανκινητοποί-
ηση της αστυνομίας, οι εργαζόμενοι/ες τον "υποδέχτηκαν" μαζι-
κά στον προαύλιο χώρο, ενώ και έξω τον "περίμεναν" οι συνά-
δελφοι/ισσές τους σε αναστολή. Μια ημέρα μετά, η Αγωνιστική
Ενωτική Πρωτοβουλία για την Ανατροπή (ΑΕΠΑ), η παράταξη
της ριζοσπαστικής – αντικαπιταλιστικής αριστεράς στην οποία
συμμετέχουν οι δυνάμεις του Συντονιστικού Νοσοκομείων, κα-
τακτούσε την απόλυτη πλειοψηφία στο Σωματείο Εργαζομένων
κερδίζοντας τις 6 από τις 9 έδρες στο νέο ΔΣ.

Αφού γέμισε ένα παιδιατρικό νοσοκομείο με μπάτσους δυσχε-
ραίνοντας την πρόσβαση σε γονείς, παιδιά κι ασθενοφόρα, ο
Μητσοτάκης έχοντας δίπλα του τον Πλεύρη και τη Γκάγκα πα-
ραβρέθηκε σε τελετή παράδοσης “ανακαινισμένου” τμήματος
παιδιατρικής κλινικής. «Ήρθαν σήμερα εδώ να εγκαινιάσουν
άδειους θαλάμους. Αυτό ήρθαν να κάνουν», δήλωσε στην Εργα-
τική Αλληλεγγύη η Κατερίνα Ντουζέπη, γιατρός. «Μια πτέρυγα
κλινικής που δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει, με τι προσωπι-
κό. Έτσι κι αλλιώς μόλις οι μισές θέσεις νοσηλευτικού προσωπι-
κού είναι καλυμμένες και κάποιοι είναι και σε αναστολή εργα-
σίας. Θα μείνει έτσι άλλη μια κλειστή πτέρυγα. Μάθαμε για την
επίσκεψη μόλις χτες, τελευταία στιγμή όπως πάντα, ενώ είναι
και γενική εφημερία και όλο αυτό δημιουργεί πρόβλημα στη λει-
τουργία του νοσοκομείου. Χρειάζεται να αντιδράσουμε ακόμα
περισσότερο γιατί αρκετά έχουν υπομείνει και ανεχτεί. Θέλουμε
διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας με προσλήψεις».

Οι αγωνιστές και οι αγωνίστριες της Αγωνιστικής Ενωτικής
Πρωτοβουλίας για την Ανατροπή βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή

της κινητοποίησης με το πανό
του Σωματείου. «Παρότι το μά-
θαμε τελευταία στιγμή, ήταν
μια επιτυχημένη κινητοποίηση
ενάντια στο Μητσοτάκη που
ήρθε να εγκαινιάσει έναν όρο-
φο που υπήρχε ήδη κι απλώς
βάφτηκαν οι τοίχοι και αλλά-
χτηκαν τα κρεβάτια», μας είπε
η Μαρία Αλιφιέρη, που εκλέ-
χτηκε στο νέο ΔΣ με την ΑΕΠΑ.
«Βγήκαμε με το πανό του σω-
ματείου διεκδικώντας προσλή-
ψεις προσωπικού για να μπο-
ρέσουμε να λειτουργήσουμε κι
όχι “ανακαινίσεις” για τα μάτια
του κόσμου. Η αντίδραση από
μεριά τους ήταν να γεμίσουν
ασφυκτικά με αστυνομία το νο-
σοκομείο και να μην μας αφή-
σουμε να πλησιάσουμε. Ενώ
δεχτήκαμε και απειλές από
συνδικαλιστικά στελέχη της
δεξιάς στο νοσοκομείο. Την απάντησή τους την πήραν στις
εκλογές του Σωματείου μας και να ξέρουν ότι δεν θα σταματή-
σουν να μας βρίσκουν μπροστά τους με το πανό μας».

«Οι παραταξεις ΔΑΚΕ και ΠΑΣΚΕ είχαν την απόλυτη πλειοψη-
φία την προηγούμενη διετία και οδήγησαν το σωματείο σε πλή-
ρη ανυποληψία και μακριά από τα προβλήματα των εργαζόμε-
νων», αναφέρει το Συντονιστικό Νοσοκομείων για το αποτέλε-
σμα. «Έφτασαν στο σημείο να μην μπορέσουν να συγκροτή-
σουν ψηφοδέλτιο για τις εκλογές του σωματείου που “διοικού-
σαν” για πολλά χρόνια, σε μια προσπάθεια να απαξιώσουν τε-
λείως τον συνδικαλισμό. Παρόλα αυτά, με την ΑΕΠΑ μπροστά,
το σωματείο των εργαζομενων στο Αγλαΐα Κυριακού ξεκινάει σε
νέες βάσεις για να υπερασπίσει τα δικαιώματα των εργαζόμε-
νων στο μεγαλύτερο παιδιατρικό νοσοκομείο αλλά και για την
υπεράσπιση της Δημόσιας Δωρεάν Υγείας».

Τα αποτελέσματα:
Ψήφισαν 257
Άκυρα-Λευκά 11
ΑΕΠΑ 171 ψήφοι και 6 έδρες
ΠΑΜΕ 33 και 2 έδρες
Ανεξάρτητος γιατρός 35 και 1 εδρα
Ανεξάρτητη φυσικοθεραπεύτρια 7 και καμία εδρα.

Η ΑΕΠΑ έχασε την 7η έδρα από το ΠΑΜΕ, μετά από κλήρωση
αφού ισοψήφισαν τα υπόλοιπά τους στην δεύτερη κατανομή.
• Έναν αντιπρόσωπο στο συνέδριο της ΠΟΕΔΗΝ εξέλεξε η

Ενωτική Κίνηση για την Ανατροπή στις εκλογές του Σωματείου
Εργαζόμενων στο Σωτηρία που έγιναν 17-18 Μάη. Στο πρώτο
της κατέβασμα, η παράταξη της αντικαπιταλιστικής αριστεράς
κέρδισε 47 ψήφους στην κάλπη για το ΔΣ και 50 ψήφους στην
κάλπη για την ΠΟΕΔΗΝ.

Βατερλό ΔΑΚΕ
και Μητσοτάκη

ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΝα κλιμακώσουμε τους αγώνες
            ενάντια στη διάλυση του ΕΣΥ

Απεργία υγειονομικών, Αθήνα 1 Φλεβάρη. Φωτό: Δ. Δασκαλάκης

Κείμενα: Λένα Βερδέ

Νοσοκομείο Αγλαΐα Κυριακού, 19 Μάη. Φωτό: Λένα Βερδέ



Σε ένα γεμάτο αμφιθέατρο της Νομι-
κής σχολής της Αθήνας, πραγματο-
ποιήθηκαν οι συζητήσεις που οργά-

νωσε το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα την
Κυριακή 22/5, στο πλαίσιο του μονοημέ-
ρου «Ιμπεριαλισμός – περίοδος πολέμων
κι επαναστάσεων».

Η ημερίδα άνοιξε με τη συζήτηση «Ο Ιμ-
περιαλισμός σήμερα» και με εισηγητές
τον Σωτήρη Κοντογιάννη, από το περιοδι-
κό Σοσιαλισμός από τα Κάτω, και τον Χρί-
στο Τουλιάτο, από την οργάνωση Αριστε-
ρή Ανασύνθεση. 

«Ζούμε στην εποχή του Ιμπεριαλισμού.
Ισχύει η θεωρία που ανέπτυξαν οι επανα-
στάτες πριν από 100 χρόνια» υπογράμμι-
σε ο Σωτήρης Κοντογιάννης κι εξήγησε
συνοπτικά τι λέει η θεωρία περί ιμπεριαλι-
σμού: «Ο Ιμπεριαλισμός είναι στάδιο του
καπιταλισμού, το ανώτατο. Είναι αποτέλε-
σμα της ίδιας της λειτουργίας της συσσώ-
ρευσης του κεφαλαίου. Σε κάθε χώρα
υπάρχουν επιχειρήσεις με “καταθλιπτικό”
βάρος για την εθνική οικονομία. Κι έτσι
ταυτίζονται τα συμφέροντα της εθνικής οι-
κονομίας με αυτά των μεγάλων επιχειρή-
σεων. Ταυτόχρονα υπάρχει η τάση διεθνο-
ποίησης της παραγωγής γιατί οι επιχειρήσεις
μεγαλώνοντας δεν μπορούν να χωρέσουν πλέ-
ον στα στενά εθνικά πλαίσια. Αυτό σημαίνει ότι
οι ανταγωνισμοί ανάμεσα στις επιχειρήσεις με-
ταφέρονται στη διεθνή σκηνή. Εκεί έρχεται ο
πόλεμος που είναι εγγενής στο σύγχρονο κα-
πιταλισμό κι όχι ένα φαινόμενο που ανήκει στο
παρελθόν όπως έλεγαν παλιότερες θεωρίες.
Υπάρχουν αλλαγές κι εξελίξεις στον ίδιο τον
καπιταλισμό από την εποχή του Λένιν μέχρι
σήμερα. Αλλά οι βασικές αρχές της θεωρίας
του Ιμπεριαλισμού ισχύουν και αυτό μας βοη-
θάει όχι μόνο να κατανοήσουμε τον πόλεμο
στην Ουκρανία και τους ανταγωνισμούς διε-
θνώς, αλλά και να παλέψουμε για να σταματή-
σουμε τον πόλεμο και να τον μετατρέψουμε
σε επαναστάσεις». 

Συνέχισε αναφερόμενος στους διεθνείς αν-
ταγωνισμούς που οδήγησαν στον πόλεμο στην
Ουκρανία και στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Χ.
Τουλιάτος:

«Οι αντίπαλοί μας αναλύουν την ιστορία ως
διαδοχή πράξεων προσώπων: Ο “καλός”
Τσόρτσιλ, ο “κακός” Στάλιν κλπ. Ή με βάση
προσωπικά χαρακτηριστικά: Η “τρέλα” του
Χίτλερ, η “τρέλα” του Πούτιν. Είναι αναλύσεις
που απέχουν από την πραγματικότητα. Η ιστο-
ρία είναι μια σύνθετη διεργασία και πατάει σε
μια σύνθεση πολλών διαφορετικών φαινομέ-
νων» ξεκίνησε την τοποθέτησή του και συνέχι-
σε λέγοντας μεταξύ άλλων: «Αστοί οικονομο-
λόγοι από τον προηγούμενο αιώνα ήδη έλεγαν
ότι ο ιμπεριαλισμός ανήκει στο παρελθόν. Ο
ιμπεριαλισμός είναι παρόν και μέλλον και οι
εξελίξεις των τελευταίων μηνών κάνουν αυτή
την εκτίμηση πιο επίκαιρη. Ο αντικαπιταλιστι-
κός με τον αντιιμπεριαλιστικό αγώνα πρέπει να
συνδέονται – ούτε να ταυτίζονται, ούτε να
υποτιμάται κάποια από τις δύο πλευρές». 

Στην επόμενη συζήτηση «Πώς φτάσαμε από
τη Ρωσία του Λένιν στη Ρωσία του Πούτιν», τις
εισηγήσεις έκαναν η Λίλιαν Μπουρίτη, μέλος
του ΣΕΚ κι ο ιστορικός και συγγραφέας Λέαν-

δρος Μπόλαρης. 
«Έχουν περάσει τρεις μήνες από την έναρξη

του πολέμου στην Ουκρανία και οι κυβερνή-
σεις προσπαθούν να πείσουν ότι αντιπαρατίθε-
ται η “δημοκρατική” Δύση με την “παραδοσια-
κά απολυταρχική” Ρωσία, συνδέοντας τη Ρω-
σία του Πούτιν σήμερα με τη Ρωσία του 1917
και της εργατικής επανάστασης. Χρειάζεται να
απαντήσουμε σε αυτή την επίθεση» άνοιξε την
κουβέντα η Λίλιαν Μπουρίτη. Συνέχισε με πα-
ραδείγματα από την επανάσταση του 1917,
την «ανώτατη μορφή δημοκρατίας που έχει δει
η ανθρωπότητα», όπως χαρακτήρισε την εργα-
τική δημοκρατία των Σοβιέτ και το ρόλο των
Μπολσεβίκων στο δρόμο προς τον Οκτώβρη.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αντιμετώπιση
των διαφορετικών εθνών της ρωσικής αυτο-
κρατορίας από το νέο εργατικό κράτος, μετα-
ξύ αυτών και της Ουκρανίας. Τους αναγνώρι-
σε το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, στην εθνική
γλώσσα, στη θρησκεία κλπ.

Ο Λέανδρος Μπόλαρης στη συνέχεια ανα-
φέρθηκε στη διαδικασία μέσω της οποίας η
Ρώσικη επανάσταση έχασε από τη σταλινική
αντεπανάσταση και όλες οι κατακτήσεις ξηλώ-
θηκαν. Το εργατικό κράτος έδωσε τη θέση του
σε ένα σύστημα κρατικού καπιταλισμού, με μια
νέα άρχουσα τάξη στο τιμόνι, τους γραφει-
οκράτες, κι έτσι από το «η κάθε μαγείρισσα να
μπορεί να κυβερνάει» έφτασε στο «όταν μπαί-
νει ο διευθυντής στο εργοστάσιο η γη κάτω
από τα πόδια των εργατών να τρέμει». Αυτό
ήταν το σύστημα που επικράτησε από τη δε-
καετία του ’30 και κατέληξε στην κατάρρευση
στις αρχές της δεκαετίας του ’90 και στη ση-
μερινή Ρωσία. «Η ίδια άρχουσα τάξη των διευ-
θυντών, των στρατηγών, των γραφειοκρατών
συνέχισε να έχει τον έλεγχο και μετά το 1990.
Οι παλιοί διευθυντές έγιναν ιδιοκτήτες των ερ-
γοστασίων και οι γραφειοκράτες παίζουν τον
πολιτικό ρόλο. Ο ίδιος ο Πούτιν είναι πρώην
συνταγματάρχης της KGB».

«Η Αριστερά και ο πόλεμος» ήταν ο τίτλος

της επόμενης συζήτησης με ομιλητές τον Ντε-
νί Γκοντάρ, μέλος του NPA και της ομάδας
που εκδίδει το περιοδικό Cahiers, και τον διευ-
θυντή της εφημερίδας Εργατική Αλληλεγγύη,
Πάνο Γκαργκάνα. Στη διπλανή σελίδα μπορεί-
τε να διαβάσετε την τοποθέτηση του Ντενί
Γκοντάρ. 

Επιθέσεις
Ο Πάνος Γκαργκάνας αναφέρθηκε στις επι-

θέσεις που εξαπολύονται από τα πάνω απέ-
ναντι στο αντιπολεμικό κίνημα και τη θέση ότι
δεν είμαστε ούτε με το ΝΑΤΟ ούτε με τον
Πούτιν. Στάθηκε στα μπερδέματα που δημι-
ουργούνται στην αριστερά διεθνώς. «Το να
συμμαχήσει κανείς με το ΝΑΤΟ απέναντι στον
Πούτιν “για να σώσει τους Ουκρανούς” είναι
μια πολιτική που την έχουμε ξαναδεί. Είναι η
πολιτική που οδήγησε στις Βάρκιζες όλα τα
αντιστασιακά κινήματα του Β’ ΠΠ, γιατί στηρί-
χτηκε στη συμμαχία με τους Εγγλέζους τότε».
Είναι απάτη της Δύσης να βαφτίζει τον Πούτιν
φασίστα, όπως είναι απάτη ότι ο πόλεμος του
Πούτιν είναι «αντιφασιστικός».

Συνέχισε μιλώντας για την όξυνση του ελ-
ληνοτουρκικού ανταγωνισμού, ένα ζήτημα που
η αριστερά πρέπει να πάρει αντιπολεμική διε-
θνιστική θέση χωρίς συμβιβαστικές αντιμετω-
πίσεις. Είναι λάθος η αντιπολίτευση του ΣΥΡΙ-
ΖΑ από τα δεξιά στον Μητσοτάκη, γιατί «δεν
πήρε ανταλλάγματα από τον Μπάιντεν, όσον
αφορά τα ελληνοτουρκικά». Ούτε το να μιλάς
για υπεράσπιση των ΑΟΖ και των κυριαρχικών
δικαιωμάτων όπως κάνει το ΚΚΕ, είναι αντιπο-
λεμική τοποθέτηση. Δεν είναι κυριαρχικά δι-
καιώματα της εργατικής τάξης αυτά. «Λειτουρ-
γούμε ενωτικά στο κίνημα μαζί με τον κόσμο
του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ, αλλά ανοίγουμε όλη
τη συζήτηση για το πώς αντιμετωπίζονται αυτά
τα ζητήματα με την επαναστατική στρατηγι-
κή».

Πλούσια ήταν η συζήτηση που ακολουθούσε
μετά τις εισηγήσεις με πολλούς συντρόφους/

ισσες να παίρνουν το λόγο, είτε μέσα από
το ίδιο το αμφιθέατρο, είτε από άλλες πό-
λεις μέσω zoom. Σε αρκετά σημεία, όπως
στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, τα Χανιά,
αγωνιστές και αγωνίστριες παρακολούθη-
σαν συλλογικά τις συζητήσεις μέσω διαδι-
κτύου. 

Το μονοήμερο έκλεισε με την έμπνευση
που έδωσαν οι εικόνες από όλες τις ανοι-
χτές μάχες, όπως μεταφέρθηκαν στη συ-
ζήτηση «Να ανατρέψουμε τη ΝΔ, να χτί-
σουμε εργατική εναλλακτική» από τις ει-
σηγήσεις και τις παρεμβάσεις των συν-
τρόφων/ισσών από σχολές κι εργατικούς
χώρους. 

Τη συζήτηση άνοιξε ο Κώστας Καταρα-
χιάς, μέλος του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ και πρό-
σφατα εκλεγμένος στο σωματείο του νο-
σοκομείου Έλενα Βενιζέλου και στη συνέ-
χεια πήρε το λόγο η Μαρία Στύλλου,
υπεύθυνη του περιοδικού Σοσιαλισμός
από τα Κάτω.

Ο Κώστας Καταραχιάς περιέγραψε τις
μάχες που δίνει το Συντονιστικό Νοσοκο-
μείων συνολικά στο κίνημα των υγειονομι-
κών αλλά και τη μάχη σε κάθε νοσοκομείο
για νίκη των εργατικών διεκδικήσεων κόν-

τρα στις μεθοδεύσεις των κυβερνητικών δυνά-
μεων, με βασικά παραδείγματα τις επιτυχίες
των δυνάμεων του Συντονιστικού στον Αγ.
Σάββα και στο Έλενα Βενιζέλου.    

«Το σύνθημα “στην ίδια μας τη χώρα είναι ο
εχθρός” δεν είναι ένα προνομιακό σύνθημα
των επαναστατών. Γύρω του μπορεί να οργα-
νώσει όλη την εργατική τάξη και τη νεολαία»
τόνισε η Μαρία Στύλλου. «Η ΝΔ βρίσκεται με
την πλάτη στον τοίχο. Καταρχήν στο επίπεδο
της Οικονομίας. Σε περίοδο στασιμοπληθωρι-
σμού σπαταλάει όλο και περισσότερα για πο-
λεμικούς εξοπλισμούς και στο τέλος θα χρει-
αστούν ακόμα μεγαλύτερα πλεονάσματα του
προϋπολογισμού για να μπορέσει να ξεπληρώ-
σει. Την ίδια στιγμή η εργατική τάξη είναι στα
κάγκελα» σημείωσε κι έφερε παραδείγματα
από τους απεργιακούς αγώνες αυτής της πε-
ριόδου, αλλά και τις εκλογικές επιτυχίες της
αριστεράς σε σωματεία και φοιτητικούς συλ-
λόγους. «Το οργανωμένο εργατικό κίνημα δί-
νει μεγάλες συνδικαλιστικές μάχες αλλά δίνει
και μεγάλες πολιτικές μάχες» συμπλήρωσε
αναφερόμενη στις μάχες ενάντια στο ρατσι-
σμό και τον σεξισμό. «Αυτή είναι η δύναμη. 30
χρόνια πριν βγάζαμε το πρώτο τεύχος του Σο-
σιαλισμός από τα Κάτω και χρησιμοποιούσαμε
στο εξώφυλλο μια αφίσα από τη Ρώσικη Επα-
νάσταση για να δείξουμε την προοπτική. 30
χρόνια μετά έχουμε βάλει μια φωτογραφία με
τους μετανάστες εργάτες που διαδηλώνουν
στην πανεργατική απεργία. Τότε ο Σοσιαλι-
σμός από τα Κάτω ήταν μια ιδέα. Τώρα είναι
προοπτική σε κάθε χώρο. Χρειάζεται να πάμε
να την χτίσουμε τόσο οργανωμένα και μεθοδι-
κά για να φτάσουμε στη νίκη μαζί με όλον αυ-
τόν τον κόσμο».

Μπορείτε να δείτε βιντεοσκοπημένες όλες
τις εισηγήσεις στο κανάλι του ΣΕΚ στο YouTu-
be SEKbroadcast καθώς και ηχογραφήσεις
ολόκληρων των συζητήσεων στο sekonline.gr.

Στέλιος Μιχαηλίδης
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Ιδέες για τη νίκη του αντιπολεμικού
                    κινήματος
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Στη Γαλλία ιδιαίτερα και όχι μό-
νο, μπαίνουμε σε μια περίοδο
που είναι γεμάτη από κινδύ-

νους αλλά κι από ευκαιρίες. Είναι
πολύ καλό το γεγονός ότι οργανώ-
νετε μια τέτοια συζήτηση αυτήν
ακριβώς την περίοδο, διότι αυτά τα
ζητήματα διερευνούμε όλοι μας. Με
αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δού-
με ποιες είναι οι δυνατότητες για
την ανάπτυξη των αγώνων μας. Με
ποια στρατηγική μπορούμε να συγ-
κρουστούμε μέσα στην πραγματικό-
τητα που διαγράφεται σήμερα. 

Έχω μαζί μου το περιοδικό που
βγάλαμε, το Cahiers, με κύριο τίτλο
«Ο Μακρόν στην εξουσία, οι φασί-
στες την έχουν στημένη, τί κάνου-
με;». Προσωπικά προτάθηκα για το
γραφείο του NPA, είμαι μέλος του
κόμματος, αλλά αυτή τη στιγμή θεω-
ρώ δεν έχει όλες τις σωστές αναλύ-
σεις που θα επιτρέψουν να αδρά-
ξουμε τις ευκαιρίες που έχουμε
μπροστά μας. Γι’ αυτόν ακριβώς το
λόγο κάνουμε μια ιδιαίτερη προσπά-
θεια με αυτό το περιοδικό για να συ-
σπειρώσουμε όλους τους αγωνιστές
και τις αγωνίστριες που έχουν προ-
τάσεις για να μπορέσουμε να προ-
χωρήσουμε. 

Ζούμε σε ένα περιβάλλον που χα-
ρακτηρίζεται από τα αποτελέσματα
των γαλλικών προεδρικών εκλογών
κι έχουμε μπροστά μας και τις βου-
λευτικές εκλογές που θα γίνουν στις
αρχές Ιούνη. Όλα αυτά μέσα σε ένα
κλίμα κρίσης από τα πάνω. Μιας βα-
θιάς κρίσης του τρόπου επικυριαρ-
χίας της άρχουσας τάξης. Η κοινο-
βουλευτική δημοκρατία βασίζεται
πάνω στη λογική ότι η κυρίαρχη τά-
ξη θα είναι σε θέση να προτείνει
πράγματα που θα μπορούν να προ-
χωρούν με κάποια συναίνεση, αν όχι
από την πλειοψηφία, τουλάχιστον
από μια μεγάλη μερίδα πολιτών. Αυ-
τό το πράγμα δεν συμβαίνει σήμερα. 

Στη Γαλλία είναι 45 εκατομμύρια
οι πολίτες που είναι γραμμένοι
στους εκλογικούς καταλόγους. Αυτό
σημαίνει ότι πολλά εκατομμύρια εί-
ναι εκτός – όπως οι μετανάστες χω-
ρίς χαρτιά. Αλλά κι από αυτά τα 45
εκατομμύρια, στο δεύτερο γύρο των
εκλογών απείχαν 17 εκατομμύρια. 

Σε αυτές τις εκλογές είδαμε ότι τα
δυο – για δεκαετίες - κυρίαρχα κόμ-
ματα εξουσίας κατέρρευσαν. Το δε-
ξιό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα πήρε
5% και το Σοσιαλιστικό Κόμμα πήρε
κάτω από 2%. 

Είναι η πρώτη φορά στα 30 χρόνια
που είμαι στο κίνημα που βλέπουμε
μια τόσο ξεκάθαρη κοινωνιολογικά
εικόνα στις εκλογές. Είναι εντυπω-
σιακό το γεγονός ότι είναι σαν να
έχει τραβήξει κάποιος μια γραμμή
με εισοδηματικά κριτήρια. Όσοι
παίρνουν πάνω από 3.500 ευρώ μι-
σθό ψήφισαν κατά συντριπτική πλει-
οψηφία Μακρόν, ενώ οι φτωχότεροι
είτε απείχαν είτε ψήφισαν άλλους
υποψηφίους.  

Αυτό σημαίνει ότι ήδη έχουν μπει

τα θεμέλια για τις εξελίξεις που θα
δούμε τους επόμενους μήνες και
ήδη έχουν φανεί κάποια προκαταρτι-
κά σημάδια. Οποιαδήποτε επιθετική
πολιτική θελήσει να εφαρμόσει ο
Μακρόν θα βρει απέναντί του πραγ-
ματικές εξεγέρσεις. 

Ο Μακρόν που εμφανίστηκε στις
προηγούμενες εκλογές ως ένα νέο
άφθαρτο πρόσωπο, είναι αυτός που
υλοποίησε τις πιο απεχθείς πολιτι-
κές του γαλλικού ιμπεριαλισμού.
Από την αρχή επισκέφτηκε τον νέο
εμίρη της Σαουδικής Αραβίας, τον
εμίρη των Ηνωμένων Αραβικών Εμι-
ράτων που κατάφερε να του πασά-
ρει 80 Ραφάλ, έχει γενικότερα έχει
μια πολύ ενεργή πολιτική σε στρα-
τιωτικό επίπεδο. Όλα αυτά γίνονται
έχοντας περάσει μια σειρά αντιδρα-
στικά νομοθετήματα. Νομοθέτησε
για την απαγόρευση των διαδηλώ-
σεων κι άλλα αστυνομικά μέτρα, ισ-
λαμοφοβικά νομοθετήματα που επι-
τίθενται στους μουσουλμάνους και
τις μουσουλμάνες, εμφανιζόταν ως
πολέμαρχος στο ζήτημα της Ουκρα-
νίας, ενώ αύξησε τα όρια συνταξιο-
δότησης κατά 5 χρόνια.  

Θα μπορούσε να πει κανείς και εί-
ναι αλήθεια ότι μέσα από αυτές τις
πολιτικές ανελίχθηκε ο φασιστικός
κίνδυνος. Είναι αλήθεια ότι ενώ το
σύνθημα μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πό-
λεμο ήταν «Ποτέ ξανά Φασισμός», σε

μια χώρα στην καρδιά του ευρωπαϊ-
κού καπιταλισμού, έχουμε μια φασί-
στα υποψήφια που πήρε 13 εκατομ-
μύρια ψήφους. Αυτή είναι η πραγμα-
τικότητα κι αυτός είναι ο κίνδυνος με
την άνοδο του φασισμού στη Γαλλία. 

Η Αριστερά
Σήμερα, με τις βουλευτικές εκλο-

γές στον κοντινό ορίζοντα, η πλει-
οψηφία στις δημοσκοπήσεις δηλώ-
νει ότι θα ψηφίσει το Μελανσόν και
τη συμμαχία της αριστεράς. Χρει-
άζεται μέσα από αυτό  να δούμε μια
ουσιαστική δυναμική που δεν είναι
προϊόν των εκλογικών διαδικασιών.
Είναι αλήθεια ότι κοντά στον Μελαν-
σόν που κατάφερε να συμμαχήσει
με τους Οικολόγους, ένα μέρος του
Σοσιαλιστικού Κόμματος κι άλλα
αριστερά κόμματα επικρατεί ένας
ενθουσιασμός. Πολλοί νέοι θεωρούν
ότι είναι μια ελπίδα. Πρόκειται για
την έκφραση μιας δυναμικής που
δεν έχει θαφτεί στη Γαλλία. Τη δυνα-
μική που είχαν εκφράσει οι κινητο-
ποιήσεις των Κίτρινων Γιλέκων, των
μεγάλων διαδηλώσεων για το κλίμα,
για τα δικαιώματα των γυναικών,
των μεταναστών χωρίς χαρτιά κλπ. 

Γι’ αυτό έλεγα εξ’ αρχής ότι προ-
φανώς υπάρχει κίνδυνος αλλά υπάρ-
χουν κι ευκαιρίες. Και θα μπορέσου-
με να αδράξουμε αυτές τις ευκαι-
ρίες αν η αριστερά βάλει κάτω τις

σωστές ιδέες και προτάσεις. Θα
προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτού-
με όλη αυτή τη δυναμική που σχη-
ματίζεται γύρω από την ψήφο στον
Μελανσόν τις επόμενες εβδομάδες,
ταυτόχρονα όμως εκφράζοντας και
τη δική μας κριτική θέση απέναντι
σε  αυτά που λέει. Προσπαθούμε να
δούμε ποια είναι αυτή η δυναμική
του Μελανσόν κι αυτό που διαπιστώ-
νουμε είναι ότι εξαντλείται σε μια
καθαρά εκλογική λογική. Όλη η καμ-
πάνια περιορίζεται στο «ο Μελανσόν
πρωθυπουργός». Από στρατηγικής
πλευράς είναι προβληματικό προφα-
νώς. Αλλά το ερώτημα που επίσης
προκύπτει είναι «τι κάνουμε άμα δεν
επιτευχθεί αυτός ο στόχος;». 

Πρόβλημα επίσης είναι ότι όλα
αυτά τα εκλογικά βασίζονται σε κάτι
πιο βαθύ που ταλανίζει τη γαλλική
αριστερά. Το γεγονός ότι εδώ και
μερικά χρόνια υπάρχει μια οπισθο-
χώρηση κι οτιδήποτε δημιουργεί
πρόβλημα καταλήγει σε ενδυνάμω-
ση του γαλλικού κράτους. Το είδαμε
με τον covid 19 κι όλα τα πειθαρχικά
μέτρα που ελήφθησαν. Το είδαμε με
την Ουκρανία όπου η πλειοψηφία
της γαλλικής αριστεράς υποστηρίζει
την πολιτική του Μακρόν και την
αποστολή όπλων. Και βέβαια επιστέ-
γασμα είναι ότι μεταξύ των δύο γύ-
ρων το μεγαλύτερο κομμάτι της αρι-
στεράς, για να αντιμετωπιστεί η Λε-

πέν, κάλεσε σε υπερψήφιση του Μα-
κρόν ως η μόνη δυνατότητα να αντι-
μετωπιστεί ο κίνδυνος. 

Ολοκληρώνω σχετικά με τις δυνα-
τότητες και τις προοπτικές. Οι αγώ-
νες δεν έχουν τελειώσει. Πλήθος κι-
νητοποιήσεων για μια σειρά ζητήμα-
τα είναι σε εξέλιξη. Για την αγοραστι-
κή δύναμη που πλήττεται άμεσα, για
τους μισθούς, τις απολύσεις και άλλα
εργατικά ζητήματα. Ενάντια στο ρα-
τσισμό. «Αντιρατσισμός κι Αλληλεγ-
γύη» είναι η καμπάνια που καλέσαμε
ήδη πριν τις εκλογές προσπαθώντας
να κινητοποιήσουμε όσο γίνεται πε-
ρισσότερο κόσμο γύρω από αυτούς
τους δύο άξονες. Στις 19 Μάρτη ορ-
γανώθηκε μια μεγάλη διεθνής κινητο-
ποίηση με δεκάδες χιλιάδες στο Πα-
ρίσι. Νωρίτερα, στις 18 Δεκεμβρίου,
έγιναν διαδηλώσεις σε 60 πόλεις
έχοντας στο κέντρο τους μετανάστες
χωρίς χαρτιά και με την υποστήριξη
400 διαφορετικών οργανώσεων, φο-
ρέων, συλλόγων κλπ. 

Κάλεσμα
Γι’ αυτό ήδη από το βράδυ των

εκλογών, απευθύναμε κάλεσμα για
μεγάλες αντιρατσιστικές κι αντιφα-
σιστικές διαδηλώσεις στις 16 Απριλί-
ου, σε όλη τη Γαλλία. Συμμετείχαν
ακόμα κι οργανώσεις που καλούσαν
και σε υπερψήφιση του Μακρόν στο
δεύτερο γύρο. 5 χρόνια πριν όταν
πάλι είχαμε το δίδυμο Μακρόν – Λε-
πέν στο δεύτερο γύρο, δεν είχε γίνει
το ίδιο. Αυτή τη φορά σε τουλάχι-
στον 30 πόλεις έγιναν διαδηλώσεις,
με τη μεγαλύτερη στο Παρίσι. Από
την πρώτη μέρα των εκλογικών απο-
τελεσμάτων, 70 νέες οργανώσεις
αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνά-
μεις τους με την καμπάνια Αντιρα-
τσισμός κι Αλληλεγγύη, μεταξύ αυ-
τών και το ΚΚ Γαλλίας.  

Στο πλαίσιο της καμπάνιας καλού-
με σε μεγάλες διαδηλώσεις στις 11
Ιουνίου, την προηγούμενη δηλαδή
των βουλευτικών εκλογών, ενάντια
στο ρατσισμό και τους φασίστες, με
κύριο σύνθημα «Δεν θα περιμένου-
με». Αυτό το κάλεσμα για ξεσηκωμό
αποτελεί μια άλλη προοπτική στην
κατεύθυνση πολλαπλασιασμού των
κινητοποιήσεων. Έχουμε τη δυνατό-
τητα να συμπαρασύρουμε στο πλευ-
ρό μας πολλές οργανώσεις και πολ-
λούς συντρόφους/ισσες για να συνε-
χίσουμε στο δρόμο που έχει χαράξει
αυτή η καμπάνια. Αλλά δεν είμαστε
ακόμα όσο δυνατοί χρειάζεται για να
καθορίσουμε τις εξελίξεις. Γι’ αυτό
χρειάζεται να συνεχίσουμε μαζί με
συντρόφους και συντρόφισσες που
είναι ικανοί να χαράξουν στρατηγική
ως προς το πως μπορούμε να εκμε-
ταλλευτούμε καλύτερα τις ευκαιρίες
που παρουσιάζονται. 

Το παραπάνω κείμενο βασίστηκε
στην ομιλία του Ντενί Γκοντάρ, 

μέλους του NPA στο μονοήμερο
συζητήσεων του ΣΕΚ στη Νομική

στις 22/5.
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“Κίνδυνοι αλλά και ευκαιρίες 
για το κίνημα στη Γαλλία”

Φωτό (πάνω) Ο Ντενί Γκοντάρ στη Νομική
Φωτό (δίπλα) Η αφίσα που καλεί 
στο συλλαλητήριο στις 11 Ιούνη



Οι εκλογές στον ΣΕΠΕ Χανίων για νέο ΔΣ και αντιπροσώ-
πους στο συνέδριο της ΔΟΕ κατέγραψαν τους αγώνες και

τις αντιστάσεις που έγιναν όλο το προηγούμενο διάστημα στο
χώρο της εκπαίδευσης. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στα
Χανιά στην απεργία-αποχή από την αξιολόγηση έφτασε στο
100%. Η συμμετοχή στην απεργία στις 10 Οκτώβρη στο 93%.
Ενώ και την περασμένη εβδομάδα, οι εξετάσεις PISA βρήκαν
μαζική αντίσταση με αποτέλεσμα να μην γίνουν στα 4 από τα 7
σχολεία.

Παρότι για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες οι εκλογές έγιναν
χωρίς άδεια από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας γεγονός που κό-
στισε στη συμμετοχή, εκατοντάδες εκπαιδευτικοί έδωσαν το
παρών. Η δυναμική των αγώνων φάνηκε με την σχεδόν εξαφά-
νιση της ΔΑΚΕ η οποία «κατόρθωσε» να πάρει 33 ψήφους. Αλ-
λά και με τη μείωση των ποσοστών της ΔΗΣΥ (ΠΑΣΚ), η οποία
όλη την προηγούμενη χρονιά υποστήριξε τη γραμμή του
Υπουργείου.

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση κατάφερε ένα καλό αποτέλεσμα.
Διατηρεί τις δυνάμεις της σε ποσοστά και βρίσκεται στη δεύτερη
θέση για λίγες μόνο ψήφους κάτω από την ΕΚΕ (ΣΥΡΙΖΑ). Αυτό
σημαίνει ότι ο Σύλλογός μας θα παραμείνει μαχητικός, στην
πρώτη γραμμή των αγώνων. Τα καθήκοντά μας ως συνδικαλιστι-
κό κίνημα είναι μεγάλα και η δυνατή ΕΑΚ που ανέδειξαν οι κάλ-
πες αποτελεί εγγύηση ότι οι αγώνες θα δοθούν με τον καλύτερο
και πιο αποφασιστικό τρό-
πο. Πρώτος σταθμός είναι
το συνέδριο της ΔΟΕ που
χρειάζεται να υιοθετήσει
μια αγωνιστική απεργιακή
κατεύθυνση την επόμενη
χρονιά.

Σεραφείμ Ρίζος, 
δάσκαλος
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Αμερικανιές 
της Κεραμέως

Δάσκαλοι-καθηγητές στον αγώνα

Την ώρα που οι φοιτητές καταδίκαζαν μαζικά την κυβερνητική
πολιτική μαυρίζοντας τη ΔΑΠ στις φοιτητικές εκλογές και

φέρνοντας τις δυνάμεις της κομμουνιστικής/αντικαπιταλιστικής
αριστεράς σε ποσοστά της τάξης του 50% η υπουργός παιδείας
Κεραμέως βρισκόταν ως συνήθως “σε άλλο γήπεδο”. Συγκεκρι-
μένα, συνόδευε το Μητσοτάκη στις ΗΠΑ για να συσφίξει λέει τις
εκπαιδευτικές σχέσεις με τη “σύμμαχο”.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που προηγήθηκαν της επίσκεψης,
γιατί μετά τη συνάντηση με την αναπληρώτρια υπουργό Μάρτεν
μόνο κάτι κοινότυπες φιλοφρονήσεις για το “πόσο φίλοι είμα-
στε” ειπώθηκαν, η Κεραμέως πήγε στις ΗΠΑ για να συσφίξει τις
σχέσεις των Ελληνικών με τα Αμερικανικά ΑΕΙ. Στην πραγματικό-
τητα ακολουθώντας τη λογική του “λαδέμπορα” πήγε να μοιρά-
σει 80εκ. ευρώ περίπου σε Αμερικανικά πανεπιστήμια για αμφι-
βόλου αξίας και προπαγανδιστικού κυρίως περιεχομένου “προ-
γράμματα” συνεργασίας. Να αναφέρω χαρακτηριστικά το διαδι-
κτυακό σεμινάριο του ΑΠΘ με το πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα
και τίτλο “Αμερικανική Πολιτική και Διατλαντικές σχέσεις μετά
τις (Αμερικανικές) Εκλογές του 2020”. 

Όμως δε σταμάτησε εκεί, η Κεραμέως μοιράζει λεφτά και για
διαδικτυακά μαθήματα της αρεσκείας της από αμερικανικά πα-
νεπιστήμια σε Ελληνικά ΑΕΙ, αλλά και για “επισκέπτες καθηγη-
τές” από τις ΗΠΑ επίσης της αρεσκείας της. Κοντολογίς, προ-
σπαθεί να ελέγξει μια ακαδημαϊκή διαδικασία, γιατί αυτό είναι η
ανταλλαγή γνώσης ανάμεσα στα πανεπιστήμια, ελέγχοντας τους
πόρους χρηματοδότησής της. Είναι μια ακόμη δράση που απο-
σκοπεί στη μετατροπή των αυτοδιοικούμενων υποτίθεται ΑΕΙ σε
παραρτήματα του υπουργείου Παιδείας αν όχι σε κλαδικές της
ΝΔ. Μια πολιτική που συναντάμε σε μπανανίες μαζί με θεσμούς
όπως το “φοιτητικό της ασφάλειας” που ονειρεύεται να ανασυ-
στήσει η Κεραμέως. Κανονικά, σε αστικές δημοκρατίες, τα 80
εκ. θα έπρεπε να είναι μέρος του προϋπολογισμού των  πανεπι-
στημίων και όχι προσωπικό πορτοφόλι της υπουργού, αυτά
ίσχυαν επί χούντας.   

Ταμπακιέρα
Έτσι φτάνουμε στη ταμπακιέρα. Το μόνο που ενδιαφέρει την

αμερικανική κυβέρνηση αλλά και την εγχώρια αστική τάξη από
την ανώτατη εκπαίδευση είναι ο έλεγχος των πανεπιστημίων και
κυρίως των φοιτητών. Ακόμα ηχούν στα αυτιά μου τα λόγια του
Τόμσεν στο συνέδριο του Economist στην Αθήνα για τα παράπο-
να που του έκαναν όταν πρωτοανέλαβε τα μνημόνια εγχώριοι και
ξένοι επιχειρηματίες και αξιωματούχοι για το πανεπιστημιακό
άσυλο που δεν επέτρεπε στην “αστυνομία να παρέμβει στα ΑΕΙ”. 

Αυτό που εννοούσε ήταν ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια δεν εί-
χαν αποκλείσει εντελώς τα παιδιά της εργατικής τάξης από τις
τάξεις τους όπως π.χ. τα αμερικανικά πανεπιστήμια με τα δίδα-
κτρα των 80 και 100 χιλιάδων ευρώ το χρόνο. Έτσι αποτελούσαν
και αποτελούν χώρους συλλογικής δράσης και διαμόρφωσης
αριστερών συνειδήσεων. Αυτή η σχέση της αριστεράς με τη δια-
νόηση που μεταφέρεται στη συνέχεια σε επαγγελματικούς κλά-
δους, όπως οι εργαζόμενοι στην υγεία, οι εκπαιδευτικοί, οι δικη-
γόροι και αλλού ενοχλεί την αστική τάξη. Προσπαθούν λοιπόν να
την καταργήσουν με το καλό και με το άγριο. Προβάλουν το
πρότυπο της ψευτο-αριστείας, της κονόμας και των “start up”
και επειδή αυτά δε φαίνεται να συγκινούν καταφεύγουν στη “ρά-
βδο” της φοιτητικής αστυνομίας.

Κλείνοντας να δώσω και μια άλλη διάσταση στο θέμα. Η απο-
τυχία του ελληνικού καπιταλισμού να βρει θέση στο διεθνή κατα-
μερισμό εργασίας επιχειρείται να αποδοθεί σε έλλειμμα “ανθρώ-
πινου κεφαλαίου” που με τη σειρά του οφείλεται στην κατάστα-
ση της ανώτατης παιδείας. Αυτά γυρνάνε και λένε γύρω-γύρω ο
Μητσοτάκης και η Κεραμέως ξεχνώντας βέβαια ότι οι απόφοιτοι
των ελληνικών πανεπιστημίων βρήκαν μαζικά δουλειές στο εξω-
τερικό όταν κατέρρευσε η ελληνική οικονομία μετά το 2008.
Όμως, τα ψέματά τους έχουν κοντά ποδάρια και όπως τους κα-
ταδίκασαν οι φοιτητές σύντομα θα τους καταδικάσει πολιτικά
και η κοινωνία.          

Νίκος Στραβελάκης, πανεπιστημιακός              

Η καταβαράθρωση της ΔΑΠ στις
φοιτητικές εκλογές δεν ήταν
το μοναδικό χαστούκι στην Κε-

ραμέως, το Υπουργείο Παιδείας και
ολόκληρη την κυβέρνηση της ΝΔ στις
18 Μάη. Την ίδια μέρα, οι εκπαιδευτι-
κοί της πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης κουρέλιαζαν τις
εξετάσεις PISA, την νέα επίθεση στο
δημόσιο σχολείο, προχωρώντας σε
απεργία και συγκεντρώσεις έξω από
εκατοντάδες σχολεία πανελλαδικά.

Παρότι η Κεραμέως είχε προσφύγει
στα δικαστήρια και είχε βγάλει την
απεργία των ΔΟΕ-ΟΛΜΕ παράνομη,
αυτή έγινε με την κάλυψη της ΑΔΕΔΥ
και τις αποφάσεις πολλών Συλλόγων
σε όλη τη χώρα. Οι Παρεμβάσεις/Κινή-
σεις/Συσπειρώσεις πρωτοστάτησαν
στις κινητοποιήσεις. Με αυτόν τον αέ-
ρα, τα σχήματα τους -στα οποία συμ-
μετέχουν οι εκπαιδευτικοί του δικτύου
«Η Τάξη μας»- δίνουν τη μάχη για την
ενίσχυσή τους στις εκλογές των ΣΕΠΕ
και των ΕΛΜΕ για την ανάδειξη αντι-
προσώπων στα επικείμενα συνέδρια
της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ.

«Ως ΣΕΠΕ Αριστοτέλης είχαμε απο-
φασίσει ότι θα γίνουν συγκεντρώσεις
και στα έξι δημοτικά σχολεία που ήταν
εξεταστικά κέντρα», μας είπε η Μα-
ριάννα Χρονοπούλου. «Στα πέντε από

αυτά οι εξετάσεις δεν έγιναν καθόλου.
Με επιτροπή αγώνα έγινε ενημέρωση
γονέων με προκήρυξη και στα αλβανι-
κά, φαρσί, αραβικά για όσους δεν μι-
λάνε ελληνικά, εκδήλωση για γονείς-
εκπαιδευτικούς, καλέσματα στους συ-
ναδέλφους/ισσες. Παρόμοια είναι η ει-
κόνα σε πολλούς συλλόγους. Ακόμα
και το Υπουργείο παραδέχεται ότι στο
ένα τρίτο των σχολείων οι εξετάσεις
ακυρώθηκαν. Ο αριθμός είναι πολύ με-
γαλύτερος, καθώς προσμετρά σχολεία
στα οποία οι εξετάσεις έγιναν με έναν-
δυο μαθητές από τους 40 και 60. Είναι
ένα ακόμα φιάσκο όπως και να το πα-
ρουσιάσουν. Σε αυτό το αγωνιστικό
κλίμα προχωράμε προς τις εκλογές για
το συνέδριο της ΔΟΕ, διεκδικώντας το
δυνάμωμα των Παρεμβάσεων».

«Οι εκλογές γίνονται στο τέλος της
χρονιάς αλλά όχι στο τέλος των αγώ-
νων, όπως φάνηκε και από την επιτυ-
χημένη απεργία ενάντια στις εξετάσεις
PISA», μας είπε η Εύα Ηλιάδη από την
ΕΛΜΕ Πειραιά. «Οι εξετάσεις, όχι απλά
απονομιμοποιήθηκαν, αλλά έγιναν μια
πατσαβούρα που είναι όλη δικιά της,
της Κεραμέως. Τα ποσοστά συμμετο-
χής στην απεργία στην Αττική ξεπέρα-
σαν το 60%. Και στον Πειραιά εκεί που
κινήθηκαν οι Σύλλογοι με συγκεντρώ-
σεις, γράμμα στους γονείς, ενημερώ-

σεις κλπ, οι εξετάσεις δεν έγιναν και
λόγω της απεργίας και λόγω της απο-
χής των μαθητών. Είναι δείγμα των
διαθέσεων του κλάδου που χρειάζεται
να αποτυπωθεί και στο συνέδριο της
ΟΛΜΕ και να οδηγήσει σε αγωνιστικές
αποφάσεις. Αυτή τη μάχη δίνουμε οι
αγωνιστές και οι αγωνίστριες των Πα-
ρεμβάσεων και της Τάξης μας. Να ξε-
κινήσουμε με απεργία διαρκείας από
το Σεπτέμβρη σε όλο τον κλάδο για να
διώξουμε την Κεραμέως και όλη την
κυβέρνηση».

«Η Α’ ΕΛΜΕ Αθήνας ήταν από τις
πρώτες αν όχι η πρώτη ΕΛΜΕ που έκα-
νε εκλογές», μας είπε η Αθανασία Κα-
τσούλη. «Το αποτέλεσμα ήταν θετικό
για τις Παρεμβάσεις με εκλογή ενός
αντιπροσώπου στο συνέδριο της ΟΛ-
ΜΕ. Οι συνάδελφοι/ισσες διατήρησαν
την εκτίμησή τους στο σχήμα μας από
το Δεκέμβρη που έγιναν οι εκλογές για
ΔΣ του Συλλόγου. Ήταν για μας μια
επιβράβευση της δουλειάς μας αυτούς
τους μήνες. Και βέβαια το πιο κρίσιμο
είναι ότι θα είμαστε παρόντες σαν σχή-
μα στο συνέδριο για να βάλουμε επί
τάπητος τα μέτωπα πάλης και τους
αγώνες που έχουμε να δώσουμε από
εδώ και πέρα».

Λ.Β.

ΧΑΝΙΑ

Για ΔΣ:

ΕΚΕ (ΣΥΡΙΖΑ) 
217 ψήφοι, έδρες 3
ΕΑΚ (Παρεμβάσεις) 
194, έδρες 2
ΔΗΣΥ (ΠΑΣΚ) 
131, έδρες 2
ΑΣΕ (ΠΑΜΕ) 121, έδρες 2
ΔΑΚΕ 32, έδρες -
Αγωνιστικές Κινήσεις 
14, έδρες -
ΜΑΖΙ
15, έδρες -

Για αντιπροσώπους 
στο συνέδριο της ΔΟΕ:

ΕΚΕ 198 ψήφοι, 
αντιπρόσωποι 2
ΕΑΚ 185, αντιπρόσωποι 2
ΔΗΣΥ 144, 
αντιπρόσωποι 2
ΑΣΕ 133 αντιπρόσωποι 2
ΔΑΚΕ: 33, αντιπρόσωποι -
Αγ. Κινήσεις 16, 
αντιπρόσωποι -
ΜΑΖΙ 16, αντιπρόσωποι -

ΕΛΜΕ Χανίων
Εκλογές 24-25/5
Β’ ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής 
Εκλογές 26/5
ΕΛΜΕ Πειραιά
Εκλογές 20/6

ΣΕΠΕ Αριστοτέλης
Εκλογές 25/5
ΣΕΠΕ Γλυφάδας 
Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης
Γενική Συνέλευση 1/6, 
Εκλογές 9/6
ΣΕΠΕ Ξάνθης
Γενική Συνέλευση 7/6, 
Εκλογές 8/6
ΣΤ’ ΣΕΠΕ 
Θεσσαλονίκης 
Ο Αριστοτέλης
Γενική Συνέλευση 8/6, 
Εκλογές 9/6

Αποτελέσματα ΣΕΠΕ Χανίων

Επόμενες
εκλογές



Οι φοιτητικές εκλογές στις 18 Μάη σή-
μαναν μια ιστορικού μεγέθους ήττα
για τη δεξιά και τη σαρωτική νίκη των

δυνάμεων της αριστεράς στις σχολές. 

Για πρώτη φορά μετά από τρεις δεκαετίες,
η ΔΑΠ γκρεμίζεται από την πρώτη θέση χά-
νοντας 7 χιλιάδες ψήφους και πάνω από 12
ποσοστιαίες μονάδες. Την ίδια στιγμή δυνα-
μώνουν οι δυνάμεις της αριστεράς τόσο σε
ψήφους όσο και σε ποσοστά. 

Πρώτη δύναμη αναδεικνύεται η Πανσπουδα-
στική που πρόσκειται στο ΚΚΕ με περισσότε-
ρες από 16 χιλιάδες ψήφους - άνοδο σχεδόν 5
χιλιάδων ψήφων και 10 ποσοστιαίων μονάδων.
Τρίτη δύναμη κι επίσης ενισχυμένη σε ψήφους
και ποσοστά αναδεικνύεται η επαναστατική
αριστερά στις σχολές, τα σχήματα της ΕΑΑΚ –
είτε επιχείρησαν αυτόνομη συμμετοχή στις
εκλογές, είτε σε συμμαχία με την Αριστερή
Ενότητα: Πάνω από 7μιση χιλιάδες ψήφους
και ποσοστό που πλησιάζει το 16.5%, δηλαδή
περισσότερες από 1.500 ψήφους και 4 μονά-
δες παραπάνω σε σχέση με το 2019.

Πτώση κοντά στο 4% καταγράφει η ΠΑΣΠ,
ενώ μικρή άνοδο κοντά στη μιάμιση μονάδα ση-
μειώνει το Bloco που πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ.

Η πτώση της ΔΑΠ και η άνοδος της αριστε-
ράς γίνεται ακόμα πιο εμφανής αν δει κανείς τα
αποτελέσματα σχολή – σχολή. Στη Φιλοσοφική
της Αθήνας η ΔΑΠ από 27,9% το 2019, πήρε μό-
λις 50 ψήφους και ποσοστό 5,3%. Οι δυνάμεις
της αριστεράς, ΠΚΣ, ΕΑΑΚ – ΑΡΕΝ, Bloco, Aγω-
νιστικές Κινήσεις, Πορεία αθροίζουν 93,19%!
Στα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των σχολών
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου τα ΕΑΑΚ
έρχονται πρώτα με 41,6% (άνοδο 14.1%), ακο-
λουθεί η ΠΚΣ με 30,72% (άνοδο 8.33%), ενώ η
ΔΑΠ χάνει 8.86% και η ΠΑΣΠ καταγράφει 10.4
μονάδες λιγότερες σε σχέση με το 2019. Στο
Πάντειο τα ΕΑΑΚ υπερδιπλασιάζουν τις ψήφους

τους σε σχέση με το 2019 κι ανεβαίνουν στο
15,3%, η ΠΑΣΠ καταρρέει καταγράφοντας πτώ-
ση 42%, ενώ πρώτη δύναμη αναδεικνύεται η
ΠΚΣ με άνοδο 11 μονάδων. Στο Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, η ΠΚΣ σημειώνει άνοδο
13.45%, τα ΕΑΑΚ άνοδο 5.62% όπως και το Blo-
co κατά 4.12% ενώ οι ΔΑΠ και ΠΑΣΠ καταγρά-
φουν πτώση που ξεπερνά τις 11 μονάδες η κα-
θεμιά. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσα-
λονίκης, που η κυβέρνηση έχει εγκαταστήσει τα
ΜΑΤ εδώ και βδομάδες, η ΔΑΠ καταγράφει
πτώση σχεδόν 16 μονάδων. Η ΠΚΣ λαμβάνει πο-
σοστό που ξεπερνά το 38% (άνοδος 12.73%)
και τα ΕΑΑΚ σχεδόν 22% (άνοδος 5.42%).

Άνοδος
Πανικόβλητη η δεξιά, πρώτα αμφισβήτησε

τα αποτελέσματα μετά άρχισε την προσπά-
θεια απαξίωσης του εκλογικού αποτελέσμα-
τος και των φοιτητικών συλλόγων μιλώντας
για αποχή. Κάτι το οποίο χρειάζεται να απο-
κρουστεί, καθώς αφενός οι επιθέσεις της Κε-
ραμέως την τελευταία τριετία έχουν πετάξει
δεκάδες χιλιάδες παιδιά εκτός τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης μικραίνοντας τον αριθμό των
φοιτητών, αφετέρου οι παρατάξεις της αρι-
στεράς σημειώνουν άνοδο και σε απόλυτο
αριθμό ψήφων. 

Όπως κι αν προσπαθεί να εξηγήσει την ήττα
της η δεξιά, αυτό που δείχνουν τα αποτελέ-
σματα των φοιτητικών εκλογών είναι η αντικυ-
βερνητική οργή της νεολαίας για τις επιθέσεις
της τελευταίας τριετίας και η μαζική στροφή
αριστερά. Παρά το κλείσιμο των σχολών για
δυο χρόνια το φοιτητικό κίνημα συνέχισε να
δίνει τεράστιες μάχες στο δρόμο έχοντας τις
δυνάμεις της αριστεράς στην πρωτοπορία
του. Την ίδια στιγμή το διετές λουκέτο που
επέβαλε η κυβέρνηση, γύρισε μπούμερανγκ
στη φοιτητική της παράταξη, αποσαθρώνον-

τας τον μηχανισμό που έχτιζε για δεκαετίες.
Κατά πλειοψηφία ο κόσμος των σχολών, και
κύρια τα τρία έτη που μπήκαν στα πανεπιστή-
μια επί κυβέρνησης Μητσοτάκη, επέλεξαν τις
δυνάμεις που έδιναν τις μάχες όλα αυτά τα
χρόνια. Οι επιθέσεις είναι μπροστά. Αλλά οι
φοιτητικοί σύλλογοι βγαίνουν πιο δυνατοί για
να τις αντιμετωπίσουν.

Το  ΣΕΚ στις Σχολές έδωσε όλες του τις δυ-
νάμεις να οργανώσει και αυτή τη μάχη με σύν-
θημα «Μαυρίζουμε τη ΔΑΠ – Δυναμώνουμε
την επαναστατική αριστερά – Χτίζουμε κίνημα
ανατροπής». Η ΔΑΠ μαυρίστηκε, η επαναστα-
τική αριστερά δυνάμωσε και ανοίγουν ακόμα
μεγαλύτερες δυνατότητες για το χτίσιμο του
κινήματος που θα τσακίσει την κυβέρνηση και
τις επιθέσεις της.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Νο 1523, 25 Μάη 2022
εργατικη αλληλεγγυη σελ.15Φοιτητικές εκλογές

Προχωράμε με αέρα νίκης

ΒΟΛΟΣ
Τα ΕΑΑΚ στο Βόλο πήραν αρκετά υψηλά ποσοστά κι όπως έγινε και

πανελλαδικά, έτσι και στις σχολές μας, η ΔΑΠ έφαγε γερή σφαλιάρα. 
Στην Αρχιτεκτονική, το σχήμα μας η Αιχμή ΕΑΑΚ, βγήκε πρώτη δύνα-

μη με 45,6%. Το Ρεύμα ΕΑΑΚ, στους Ηλεκτρολόγους πήρε αυτοδυνα-
μία, στην Ιχθυολογία πήραμε δύο έδρες στο νέο Δ.Σ, μία έδρα στη Χω-
ροταξία ενώ στους Πολιτικούς Μηχανικούς, μια σχολή που έβγαινε με
αυτοδυναμία η ΔΑΠ, φέτος ήρθε ισοπαλία με τα ΕΑΑΚ παίρνοντας από
3 έδρες η κάθε δύναμη. 

Πριν τις εκλογές τα μέλη του ΣΕΚ στις Σχολές στο Βόλο, παίξαμε
ρόλο για να συγκροτηθούν τρία καινούργια σχήματα ΕΑΑΚ και συμμε-
τείχαμε και στα σχήματα που υπήρχαν ήδη. Φάνηκε πόσο σημαντικό
είναι να υπάρχουν μέλη του ΣΕΚ στις Σχολές. Μπορεί να φτιάχτηκαν
σχήματα λίγο πριν τις εκλογές, αλλά όλη την προηγούμενη περίοδο
υπήρχε η δράση των μελών του ΣΕΚ σε κάθε σχολή, με τις εξορμήσεις
μας και τις εκδηλώσεις μας. Και υπήρχε πάντα ένα κέντρο συζήτησης
και δράσης που συνέδεε τα ζητήματα των σχολών με τα μεγάλα. Τον
πόλεμο, τον ρατσισμό, τον σεξισμό, το σύστημα και τους αγώνες της
εργατικής τάξης. Έτσι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μας ήξεραν ήδη
και είχαν κερδηθεί από μια διαδικασία που χτιζόταν όλο το προηγούμε-
νο διάστημα. 

Μετά τις εκλογές οι φοιτητικοί σύλλογοι βγαίνουν πιο δυνατοί και
ανοίγονται μεγαλύτερες δυνατότητες για το φοιτητικό κίνημα. Συνεχί-
ζουμε για κερδίσουμε στη δράση όλον αυτόν τον κόσμο που στήριξε
την επαναστατική αριστερά στις εκλογές, να συνεχίσουμε με γενικές
συνελεύσεις, με καταλήψεις και διαδηλώσεις.

Τζένη Δεμιρτζίδου, φοιτήτρια Αρχιτεκτονικής, Αιχμή ΕΑΑΚ

ΠΑΔΑ
Οι φετινές φοιτητικές εκλογές, έγιναν μετά από τρία χρόνια μέσα

σε συνθήκες πολέμου, υγειονομικής κ οικονομικής κρίσης. Σε αυ-
τές τις κρίσεις έχουμε φτάσει με συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές
της κυβέρνησης, κάνοντάς την από τις πιο μισητές. Ταυτόχρονα
έχουν ξεσπάσει μέσα σε όλο αυτό το διάστημα, αντιστάσεις σε κά-
θε εργατικό χώρο και σε κάθε σχολή. Τα αποτελέσματα των εκλο-
γών αποδεικνύουν αυτά τα δύο πράγματα. 

Η κυβερνητική παράταξη της ΝΔ, η ΔΑΠ, πλέον δεν είναι πρώτη
δύναμη και τη θέση της την πήρε η ΠΚΣ. Τα ποσοστά της ΔΑΠ μει-
ώθηκαν πάρα πολύ, κάτι που δείχνει την εναντίωση της νεολαίας
προς αυτή τη κυβέρνηση και τις επιθέσεις της στην Παιδεία και
αποτελεί μια μεγάλη σφαλιάρα στις επιθέσεις που ετοιμάζουν. Επι-
πλέον, τα ποσοστά της αριστεράς συνολικότερα αλλά και των σχη-
μάτων της ΕΑΑΚ, ενισχύθηκαν κατά πολύ κάτι που δείχνει ότι οι
φοιτητές στρέφονται αριστερά για να δώσουν τις μάχες στις σχο-
λές τους. 

Στη σχολή μας το σχήμα των ΕΑΑΚ από 2,33% στις προηγούμε-
νες εκλογές, πήρε 26,09% στις 18 Μάη κερδίζοντας δύο έδρες στο
νέο Δ.Σ. Αυτή η εξέλιξη μας δυναμώνει και μας φέρνει μπροστά σε
αναβαθμισμένα καθήκοντα. Όλες οι συζητήσεις που έχουμε κάνει
και οι μάχες που έχουμε δώσει όλο το προηγούμενο διάστημα
ενάντια στο ρατσισμό, το σεξισμό, τον πόλεμο, τις επιθέσεις στη
Παιδεία δεν έχουν τελειώσει. Έχουμε να τις συνεχίσουμε εμπλέ-
κοντας ακόμα περισσότερο κόσμο, πιέζοντας για γενικές συνελεύ-
σεις, διαδηλώσεις, καταλήψεις.

Γιάννης Μπαρούτσας, φοιτητής ΠΑΔΑ, Αν.α.σ.τ.τροφ.οι ΕΑΑΚ

ΣΕΚ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ

Οργανώνουμε 
τα επόμενα
βήματα
Με ανακοίνωσή του το ΣΕΚ στις σχο-

λές χαιρετίζει την επιτυχία της Αρι-
στεράς στις φοιτητικές εκλογές και τονί-
ζει: «Γκρεμίσαμε τη ΔΑΠ, σειρά έχει ο Μη-
τσοτάκης και η κυβέρνηση της ΝΔ. Αυτό
είναι το ηχηρό μήνυμα που έστειλαν οι
φετινές φοιτητικές εκλογές, από τις οποί-
ες η ΔΑΠ βγαίνει πολιτικά και αριθμητικά
ηττημένη και την ίδια στιγμή οι παρατά-
ξεις της Αριστεράς ενισχύονται σε όλες
τις σχολές πανελλαδικά. 

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που όλο
το προηγούμενο διάστημα βρέθηκαν μαζί
στους δρόμους ενάντια στη διάλυση της
δημόσιας παιδείας στήριξαν τα ψηφοδέλ-
τια των παρατάξεων της Αριστεράς στέλ-
νοντας μήνυμα αντίστασης και ριζοσπα-
στικοποίησης, ώστε από σήμερα να μπο-
ρούμε να παλεύουμε πιο δυνατοί, με πιο
μαχητικούς φοιτητικούς συλλόγους ενάν-
τια στις νέες επιθέσεις που σχεδιάζουν. 

Το ΣΕΚ στις Σχολές έδωσε από την
πρώτη στιγμή με όλες του τις δυνάμεις τη
μάχη για να ενισχυθούν τα ψηφοδέλτια
της αντικαπιταλιστικής αριστεράς των
ΕΑΑΚ στις σχολές, με σύνθημα “μαυρί-
ζουμε τη ΔΑΠ - χτίζουμε κίνημα ανατρο-
πής”. 

Ζωντάνεμα
Συνεχίζουμε από αύριο για την ανα-

διοργάνωση των φοιτητικών συλλόγων
και το ζωντάνεμά τους, με γενικές συνε-
λεύσεις, κινητοποιήσεις και καταλήψεις
ενάντια στις περικοπές, τις συγχωνεύ-
σεις, τις ιδιωτικοποιήσεις, το νέο πετσό-
κομμα των εισακτέων, την πανεπιστημια-
κή αστυνομία.

Οργανώνουμε την αντικυβερνητική και
αντιπολεμική διάθεση που εκφράστηκε
στις κάλπες για να μετατραπεί το αποτέ-
λεσμα σε ένα πραγματικό κίνημα ανατρο-
πής, ενάντια στην επιλογή της ελληνικής
συμμετοχής στον πόλεμο στην Ουκρανία
που πάει χέρι-χέρι με την προσπάθεια διά-
λυσης της δημόσιας και δωρεάν παιδείας.

Ενώνουμε τις φωνές μας με αυτές των
εργαζόμενων στους δήμους που απερ-
γούν την Τρίτη 24 Μάη ενάντια στις απο-
λύσεις και ζητάμε “Λεφτά για τους μι-
σθούς, την Υγεία, την Παιδεία και όχι για
πόλεμο και εξοπλισμούς”. Οργανώνουμε
τις σχολές μας για να δώσουν ένα μαζικό
παρών στην έναρξη της δίκης της Χρυσής
Αυγής σε δεύτερο βαθμό, στις 15 Ιούνη
μπροστά στο Εφετείο, όπως κάναμε και
στις 7 Οκτώβρη του 2020. 

Σας καλούμε όλες και όλους στις συζη-
τήσεις – εκδηλώσεις που οργανώνει το
ΣΕΚ στις Σχολές σε πανεπιστήμια της
Αθήνας και άλλων πόλεων με θέμα “Τα
αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών –
Να γκρεμίσουμε την κυβέρνηση του πολέ-
μου και της φτώχειας».

Συζητήσεις στις σχολές
Τα αποτελέσματα των εκλογών 
και οι επαναστατικές ιδέες

ΑΘΗΝΑ
Φιλοσοφική Πέμπτη 26/5, 11πμ, Αίθριο 4ου
ορόφου
Ομιλήτες: Πηνελόπη Τρομπέτα, φοιτήτρια Ψυ-
χολογίας, Δημήτρης Δασκαλάκης, Εργατική
Αλληλεγγύη
ΠΑΔΑ Πέμπτη 26/5, 2μμ, Αίθριο ΣΓΤΚΣ
Ομιλητής: Αλέξανδρος Κοροβέσης, φοιτητής
ΣΔΟΚΕ-ΠΑΔΑ
ΑΣΚΤ Τρίτη 31/5, 12μεσ, Μπαλκόνι κυλικείου
Ομιλητές: Γιάννης Μαλινάκης, φοιτητής ΑΣΚΤ,
Δημήτρης Δασκαλάκης, Εργατική Αλληλεγγύη
ΒΟΛΟΣ
Θόλος Παρασκευή 27/5, 5.30μμ, 
Ομιλητές: Τζένη Δεμιρτζίδου, φοιτήτρια Αρχιτε-
κτονικής, Δημήτρης Δασκαλάκης, Εργατική Αλ-
ληλεγγύη



ΚΥΨΕΛΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 βιβλιοπωλείο Μετεωρίτης,
Φωκιώνος Νέγρη 68, 7.30μμ
Ο πόλεμος «πρασινίζει» την κλιματική κατα-
στροφή
Ομιλητής: Γιάννης Μακαρώνας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/6 βιβλιοπωλείο Μετεωρίτης,
Φωκιώνος Νέγρη 68, 7.30μμ
30 χρόνια «Σοσιαλισμός από τα Κάτω» -
επαναστατικές ιδέες- οδηγός για δράση
Ομιλήτρια: Σταυρούλα Πανίδου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 
καφέ Μύρτιλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ 7μμ
Πόλεμος στην Ουκρανία
Ομιλητής: Χρήστος Μάραντος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/6 
καφέ Μύρτιλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ 7μμ
Για ένα μαζικό αντιπολεμικό κίνημα
Ομιλήτρια: Κυριακή Βαλλιανού
• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6 
καφέ Μύρτιλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ 7μμ
Ο πόλεμος «πρασινίζει» την κλιματική κατα-
στροφή
Ομιλητής: Νίκος Σμπαρούνης

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
• 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 25/5 καφέ Blue Bear 7.30μμ
Κορύφωση των κρίσεων, κίνημα επαναστατι-
κής αλλαγής
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/6 καφέ Blue Bear 7.30μμ
Για ένα μαζικό αντιπολεμικό κίνημα
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5  καφέ Ηλιόπετρα, 
Θησέως και Αγ.Πάντων (στη στοά) 7μμ
Μαρξ: Μισθός, τιμή, κέρδος
Ομιλητής: Ραφαήλ Καστρίτσης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/6  καφέ Ηλιόπετρα, 
Θησέως και Αγ.Πάντων (στη στοά) 7μμ
Οι αντιπολεμικές ρίζες της Αριστεράς
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΠΑΤΗΣΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 
καφέ Isak, πάρκο Ιακωβάτων 7.30μμ
30 χρόνια «Σοσιαλισμός από τα Κάτω» -
επαναστατικές ιδέες- οδηγός για δράση
Ομιλήτρια: Μαρία Ρίζου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/6 
καφέ Isak, πάρκο Ιακωβάτων 7.30μμ
Οι αντιπολεμικές ρίζες της Αριστεράς
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ-ΚΟΛΩΝΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 26/5 καφέ Σαόρσα, πλ. Αυδή, 8μμ
Κορύφωση των κρίσεων, κίνημα επαναστατι-
κής αλλαγής
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ - ΚΟΥΚΑΚΙ 
• ΠΕΜΠΤΗ 26/5 
στου Βασίλη, πλ. Δουργουτίου 8μμ
30 χρόνια «Σοσιαλισμός από τα Κάτω» -
επαναστατικές ιδέες- οδηγός για δράση
Ομιλητής: Κοσμάς Ραυτόπουλος
• ΠΕΜΠΤΗ 2/6 
στου Βασίλη, πλ. Δουργουτίου 8μμ
Ο πόλεμος «πρασινίζει» την κλιματική κατα-
στροφή
Ομιλήτρια:Τάνια Βριζάκη

ΘΗΣΕΙΟ
• ΠΕΜΠΤΗ 26/5 καφέ Περιβολάκι 7.30μμ
Οι αντιπολεμικές ρίζες της Αριστεράς
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης
• ΠΕΜΠΤΗ 2/6 καφέ Περιβολάκι 7.30μμ
Κορύφωση των κρίσεων, κίνημα επαναστατι-
κής αλλαγής

Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΓΚΥΖΗ
• ΠΕΜΠΤΗ 26/5 καφέ Κουτσό 7.30μμ
Κορύφωση των κρίσεων, κίνημα επαναστατι-
κής αλλαγής
Ομιλητής: Κώστας Καταραχιάς
• ΠΕΜΠΤΗ 2/6 καφέ Κουτσό 7.30μμ
Για ένα μαζικό αντιπολεμικό κίνημα
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη

ΓΑΛΑΤΣΙ
• ΠΕΜΠΤΗ 26/5 Περιμπανού 7.30μμ
Κορύφωση των κρίσεων, κίνημα  επαναστα-
τικής αλλαγής
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 
πλ. Φελέκη, Ελευθερούπολη 7μμ
Για ένα μαζικό αντιπολεμικό κίνημα
Ομιλητής: Τζίμης Κυριαζόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/6 
πλ. Φελέκη, Ελευθερούπολη 7μμ
30 χρόνια «Σοσιαλισμός από τα Κάτω» -
επαναστατικές ιδέες- οδηγός για δράση
Ομιλήτρια: Σοφία Μπενζελούν

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 δημαρχείο (ισόγειο) 8μμ
30 χρόνια «Σοσιαλισμός από τα Κάτω» -
επαναστατικές ιδέες- οδηγός για δράση
Ομιλητής: Λουκιανός Βρανάς
• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/6 δημαρχείο (ισόγειο) 8μμ
Για ένα μαζικό αντιπολεμικό κίνημα
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΜΑΡΟΥΣΙ  
• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 πλ. Ηρώων 7.30μμ
30 χρόνια «Σοσιαλισμός από τα Κάτω» -
επαναστατικές ιδέες- οδηγός για δράση
Ομιλητής: Πάνος Λουκίσας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/6 πλ. Ηρώων 7.30μμ
100 χρόνια από τη Μικρασιατική εκστρατεία
Ομιλητής: Νάσος Θεοδωρίδης

ΧΑΛΑΝΔΡΙ – ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ – 
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5  zδημαρχείο Αγ.Παρα-
σκευής 7μμ
30 χρόνια «Σοσιαλισμός από τα Κάτω» -
επαναστατικές ιδέες- οδηγός για δράση
Ομιλητής: Θοδωρής Λυκογιαννάκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/6  
δημαρχείο Αγ.Παρασκευής 7μμ
70 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στο
ΝΑΤΟ
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Λένιν: Κράτος και επανάσταση
Ομιλητής: Βαγγέλης Καραθάνος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/6 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Τόνυ Κλιφ – η παράδοση του Σοσιαλισμού
από τα κάτω
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Η μάχη της νέας δίκης της Χ.Α. 
Ομιλήτρια: Βασιλική Γρηγοράκη

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 καφέ Γιουκάλι 8μμ
Κορύφωση των κρίσεων, κίνημα επαναστατι-
κής αλλαγής
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης 

ΒΥΡΩΝΑΣ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 
καφέ πλ. Χρ. Σμύρνης 7.30μμ
Κορύφωση των κρίσεων, κίνημα επαναστατι-
κής αλλαγής
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/6 
καφέ πλ. Χρ. Σμύρνης 7.30μμ
Για ένα μαζικό αντιπολεμικό κίνημα
Ομιλητής: Χρήστος Νοβακόπουλος

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
• ΠΕΜΠΤΗ 26/5 

καφενείο Σαρδανάπαλος 7.30μμ
Για ένα μαζικό αντιπολεμικό κίνημα
Ομιλήτρια: Εύα Ντόκου
• ΠΕΜΠΤΗ 2/6 
καφενείο Σαρδανάπαλος 7.30μμ
Οι αντιπολεμικές ρίζες της Αριστεράς
Ομιλητής: Πάνος Γαραντζιώτης

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
• ΠΕΜΠΤΗ 26/5 καφέ Χόβολη 7μμ
Οι αντιπολεμικές ρίζες της Αριστεράς
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
• ΠΕΜΠΤΗ 26/5 
καφέ πλατείας Σουρμένων 8μμ
Για ένα μαζικό αντιπολεμικό κίνημα
Ομιλήτρια: Πηνελόπη Τρομπέτα

ΙΛΙΣΙΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 26/5 Sweet Home 7.30μμ
Για ένα μαζικό αντιπολεμικό κίνημα
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη
• ΠΕΜΠΤΗ 2/6 Sweet Home 7.30μμ
Οι αντιπολεμικές ρίζες της Αριστεράς
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 δημαρχείο 7μμ
Οι αντιπολεμικές ρίζες της αριστεράς
Ομιλήτρια: Πέγκυ Γαλάκου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/6 δημαρχείο 7μμ
70 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στο
ΝΑΤΟ
Ομιλητής: Γιώργος Ζέρβας

ΝΙΚΑΙΑ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 δημαρχείο 7μμ
Οι  επαναστάτες και τα συνδικάτα
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/6 δημαρχείο 7μμ
Για ένα μαζικό αντιπολεμικό κίνημα
Ομιλήτρια: Παρή Κουτσουδάκη

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
• ΠΕΜΠΤΗ 26/5 δημαρχείο 7.30μμ
Κορύφωση των κρίσεων, κίνημα επαναστατι-
κής αλλαγής
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΙΛΙΟΝ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5  φούρνος Leo Kon, 
πλ. Αγ.Αναργύρων 7.30μμ
70 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στο
ΝΑΤΟ
Ομιλήτρια: Μαρία Παππά
• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/6  φούρνος Leo Kon, 
πλ. Αγ.Αναργύρων 7.30μμ
30 χρόνια «Σοσιαλισμός από τα Κάτω» -
επαναστατικές ιδέες- οδηγός για δράση
Ομιλητής: Βασίλης Καταραχιάς

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 
στέκι αριστερής κίνησης 7.30μμ
30 χρόνια «Σοσιαλισμός από τα Κάτω» -
επαναστατικές ιδέες- οδηγός για δράση
Ομιλήτρια: Μαρία Καστελιώτη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/6 
στέκι αριστερής κίνησης 7.30μμ
Ο πόλεμος «πρασινίζει» την κλιματική κατα-
στροφή
Ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης

ΑΙΓΑΛΕΩ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 Μέρες Ραδιοφώνου 8μμ
Οι αντιπολεμικές ρίζες της αριστεράς
Ομιλήτρια: Μαρία Αμπελιώτη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/6 Μέρες Ραδιοφώνου 8μμ
30 χρόνια «Σοσιαλισμός από τα Κάτω» -
επαναστατικές ιδέες- οδηγός για δράση
Ομιλήτρια: Χρυσάνθη Καθοπούλη

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/6 καφέ Ακρόλιθος 7.30μμ
Για ένα μαζικό αντιπολεμικό κίνημα
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος

ΒΟΛΟΣ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 Θόλος 8μμ
Μαρξισμός, πολιτική και ψυχική δυσφορία
Ομιλήτρια: Τζένη Δεμιρτζίδου

• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/6 Θόλος 8μμ
Ο πόλεμος «πρασινίζει» την κλιματική κατα-
στροφή
Ομιλητής: Τάσος Τσιούνης

ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 ΚΑΠΗ παλιάς πόλης 7.30
Ο πόλεμος «πρασινίζει» την κλιματική κατα-
στροφή
Ομιλήτρια: Μαρία Βισταγιαννάκη
ΤΕΤΑΡΤΗ 1/6 ΚΑΠΗ παλιάς πόλης 7.30
Για ένα μαζικό αντιπολεμικό κίνημα
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

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

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
• ΠΕΜΠΤΗ 26/5 πάρκο 626 7.30μμ
Οι αντιπολεμικές ρίζες της Αριστεράς –
στην ίδια μας τη χώρα είναι ο εχθρός
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής
• ΠΕΜΠΤΗ 2/6 πάρκο 626 7.30μμ
Ο πόλεμος «πρασινίζει» την κλιματική κατα-
στροφή
Ομιλήτρια: Νίκη Ζουγανέλη

ΠΑΤΡΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 26/5 καφέ Νέον, 
Μαιζώνος και Τριών Ναυάρχων 7μμ
Οι αντιπολεμικές ρίζες της αριστεράς
Ομιλητής: Γιάννης Αγγελόπουλος
• ΠΕΜΠΤΗ 2/6 καφέ Νέον, 
Μαιζώνος και Τριών Ναυάρχων 7μμ
Ο πόλεμος «πρασινίζει» την κλιματική κατα-
στροφή
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας

ΞΑΝΘΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/5 καφέ Φιλοίστρον 8.30μμ
Κορύφωση των κρίσεων, κίνημα επαναστατι-
κής αλλαγής
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ

Θεσσαλονίκη
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 καφέ Ποέτα 8μμ
30 χρόνια «Σοσιαλισμός από τα Κάτω» -
επαναστατικές ιδέες- οδηγός για δράση
Ομιλητής: Κώστας Τορπουζίδης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/6 καφέ Ποέτα 8μμ
Ο πόλεμος «πρασινίζει» την κλιματική αλ-
λαγή
Ομιλητής: Χρήστος Μάντζαρης

ΚΑΜΑΡΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 καφέ Baraka 9μμ
30 χρόνια «Σοσιαλισμός από τα Κάτω» -
Επαναστατικές ιδέες-οδηγός για δράση
Ομιλήτρια: Ιωάννα Κατλαμούση

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 26/5 καφέ Cowboy 6μμ
70 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στο
ΝΑΤΟ
Ομιλητής: Μανώλης Μανουσαρίδης
• ΠΕΜΠΤΗ 2/6 καφέ Cowboy 6μμ
ΟΙ αντιπολεμικές ρίζες της Αριστεράς
Ομιλητής: Σπύρος Ζούρος

ΤΟΥΜΠΑ 
• ΠΕΜΠΤΗ 26/5 καφέ Κονάκι 7.30μμ
Μάης ’68 – η επιστροφή της επανάστασης
Ομιλήτρια: Χρύσα Καλογεράκη
• ΠΕΜΠΤΗ 2/6 καφέ Κονάκι 7.30μμ
Ο πόλεμος «πρασινίζει» την κλιματική αλ-
λαγή
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
• ΠΕΜΠΤΗ 26/5 καφέ Πέτρος 7.30μμ
70 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στο
ΝΑΤΟ
Ομιλητής: Σάκης Κολότσιος
• ΠΕΜΠΤΗ 2/6 καφέ Πέτρος 7.30μμ
30 χρόνια «Σοσιαλισμός από τα Κάτω» -
Επαναστατικές ιδέες-οδηγός για δράση
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου
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TΕΤΑΡΤΗ 25/5
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/5
ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου και Βεΐκου 7μμ
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Πλ. Μερκούρη 7μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
Ματζαγριωτάκη και Θησέως 7μμ
ΘΗΣΕΙΟ Σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 7μμ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 
ΑΒ Πλατεία Εθν. Αντίστασης 7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν  7μμ
Ν. ΣΜΥΡΝΗ  Πλατεία ΑΒ 6μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
Μουσείο ΕΑΜ Πεζόδρομος 7μμ
ΙΛΙΟΝ Πλατεία Ιλίου 7μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 7μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Πλ. Ελευθερίας 6.30μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Πεζόδρομος 7μμ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Χάληδων 7.30μμ 
ΠΑΤΡΑ Πλ Γεωργίου 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/5
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
Ν. ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή 12.30μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Πλ. Βαρνάβα 12μ
ΒΥΡΩΝΑΣ Δημοτική Αγορά 11.30πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν  12μμ
Ν. ΙΩΝΙΑ  Λεωφ. Ηρακλείου Οργανι-
σμός 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 Πάρκο Γεωργιάδη 1.30μμ
ΒΟΛΟΣ
Πλατεία Αγ. Νικολάου 11.30πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 12μ
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PRIDE 2022 Οι μάχες συνεχίζονται Καταδίκες 
για τους
βιαστές
Καμία μείωση της ποινής των

δυο βιαστών και δολοφό-
νων της Ελένης Τοπαλούδη δεν
έκανε το Μικτό Ορκωτό Εφε-
τείο που δίκασε την υπόθεση
σε δεύτερο βαθμό. Ακολουθών-
τας την εισαγγελική πρόταση,
το δικαστήριο επέβαλε στους
δυο κατηγορούμενους την ποι-
νή των ισοβίων για τη δολοφο-
νία συν 15 έτη για τον ομαδικό
βιασμό της φοιτήτριας. Απορρί-
φθηκαν τα ελαφρυντικά της με-
τεφηβικής ηλικίας καθώς και
της μεταμέλειας. 

«Προκύπτει από τον τρόπο
τέλεσης, τον σχεδιασμό, τη με-
θοδευμένη δράση και την απα-
ξίωση της έννομης τάξης, ότι η
αποτρόπαιη πράξη τους δεν
μπορεί να αποδοθεί σε μια με-
τεφηβική ανωριμότητα», τόνισε
η εισαγγελέας. Επιπλέον είπε:
«Υπήρξε μια προσχηματική συγ-
γνώμη για να δημιουργήσει τις
προϋποθέσεις για τη χορήγηση
του συγκεκριμένου ελαφρυντι-
κού», θυμίζοντας ότι αρχικά φυ-
γοδικούσαν. 

Και όχι μόνο αυτό. Είναι γνω-
στό πλέον ότι τα οικογενειακά
περιβάλλοντα και οι “άκρες”
των δυο δολοφόνων είχαν κινη-
τοποιηθεί προκειμένου να κου-
κουλωθεί η ενοχή τους. Είχαν
βίαιη συμπεριφορά και πριν,
ενώ ο ένας έχει κατηγορηθεί
για έναν ακόμη βιασμό. Η πρω-
τόδικη εκδίκαση έγινε μέσα
στην καραντίνα, σε δύσκολες
συνθήκες, ενώ είχε γίνει από-
πειρα παρέμβασης από τα “πά-
νω”. Όλα αυτά τα εμπόδια ξε-
περάστηκαν γιατί το κίνημα έχει
αναδείξει το ζήτημα των γυναι-
κοκτονιών και δημιουργεί συν-
θήκες δημοσιότητας για υποθέ-
σεις που άλλοτε θα ήταν μέσα
στο σκοτάδι.

Τις ίδιες ημέρες καταδικά-
στηκε και ο δολοφόνος της Κα-
ρολάιν Κράουτς σε ισόβια συν
11 έτη. Και αυτός είχε προσπα-
θήσει να παραπλανήσει τις αρ-
χές, ισχυριζόμενος επί 37 ημέ-
ρες ότι τη δολοφονία την έκα-
ναν αλλοδαποί ληστές. Το προ-
φίλ του ως “πετυχημένος νέος”
και η ευκαιρία που έδωσε στα
ΜΜΕ για μια ρατσιστική εκ-
στρατεία του έδωσαν ένα αρχι-
κό πλεονέκτημα αλλά και αυτός
κατέληξε στη φυλακή με μια
βαριά ποινή.

Μετά από τρία χρόνια το Pride της Αθήνας
θα οργανωθεί ξανά στο Σύνταγμα, με φε-
στιβάλ, στα μονοπάτια που είχε διαμορ-

φωθεί πριν την πανδημία. Μόνο που φέτος είναι
πιο φανερό από άλλες χρονιές ότι το Pride χρει-
άζεται να είναι μια πολιτική και διεκδικητική διαδι-
κασία, κι ότι αυτό δεν μπορούν να το προσφέρουν
ούτε οι “επίσημοι” διοργανωτές (τόσο σε Αθήνα
όσο και σε Θεσσαλονίκη), ούτε φυσικά οι χορη-
γοί. Μπορεί να το προσφέρει το περιεχόμενο των
μαχών του κινήματος. 

Το τελευταίο Pride που έγινε πριν την πανδημία
τον Ιούνη του 2019 ήταν αφιερωμένο ταυτόχρονα
στον Ζακ, αλλά και στα 50 χρόνια από την εξέγερ-
ση του Stonewall. Είχε έντονο μαχητικό περιεχό-
μενο και δεκάδες χιλιάδες κόσμος διαδήλωσε
ενάντια στην καταστολή και την ομοφοβία. Το Pri-
de του 2021 έγινε μετά από πίεση τον Σεπτέμ-
βριο, χωρίς φεστιβάλ και περίπτερα, με ελάχιστα
άρματα, αλλά ξανά με δεκάδες χιλιάδες κόσμο
στους δρόμους να διεκδικεί την έναρξη της δίκης
των δολοφόνων του Ζακ. Στα φετινά Pride το κίνη-
μα θα διαδηλώσει για πρώτη φορά μετά το τέλος
της δίκης συνεχίζοντας τη μάχη για τη δικαίωση
του Ζακ. Καθώς και διεκδικώντας την κατάκτηση
όλων των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.

Η δικαστική απόφαση στη δίκη των δολοφόνων
του Ζακ αποτυπώνει τη σύγκρουση την οποία
πρέπει να καθορίσει το κίνημα. Από τη μια μεριά,
καταδικάστηκαν και εκτίουν τις ποινές τους δυο
μέχρι πρότινος ατιμώρητοι δολοφόνοι και τραμ-
πούκοι, ένας εκ των οποίων οργανωμένος φασί-
στας. Έκατσαν στο σκαμνί αστυνομικοί και η
έδρα διχάστηκε ως προς την καταδίκη τους. Το
κίνημα κατάφερε να μην κουκουλωθεί η υπόθεση
και άνοιξε τη μάχη φτάνοντας σε μια δίκη που σε
άλλη περίπτωση δεν θα είχε γίνει καν. Από την άλ-
λη πλευρά, έστω και οριακά, το δικαστήριο αθώω-
σε τους αστυνομικούς συνεχίζοντας την ατιμωρη-
σία τους. Έστειλε μήνυμα ότι οι αστυνομικοί
έδρασαν στο «πλαίσιο των καθηκόντων τους».

Αναίρεση
Η συνέχεια βρίσκεται λοιπόν στη μάχη για την

αναίρεση της δικαστικής απόφασης. Η αθώωση
των αστυνομικών πάει κόντρα στα στοιχεία που
αναδείχθηκαν στη δίκη, αλλά και στο κοινό αίσθη-
μα δικαιοσύνης. Ταυτόχρονα συνεχίζονται οι μά-
χες που το ΛΟΑΤΚΙ+ κίνημα έχει ξεκινήσει: το
τσάκισμα των διακρίσεων σε δουλειά, στέγαση,
υπηρεσίες υγείας, τον γάμο για τα ομόφυλα ζευ-
γάρια, την παιδοθεσία, την κατάργηση των περιο-
ρισμών της ΝΑΤΦ και την απόσυρση του κατάπτυ-
στου νόμου μέσα στον οποίο νομιμοποιούνται οι
“θεραπείες μεταστροφής”. Συνεχίζεται η μάχη
ενάντια στην κλιμάκωση της καταστολής που οδη-
γεί σε Γρηγορόπουλους, Ζακ και Σαμπάνηδες, για
την επιβεβαίωση της καταδίκης των ναζί της ΧΑ
στο εφετείο τους, για να μη μειωθούν οι ποινές
των καταδικασμένων δολοφόνων του Ζακ στη δι-
κή τους έφεση.

Βάζοντας αυτό το περιεχόμενο στα φετινά Pri-
de το ΛΟΑΤΚΙ+ κίνημα και η επαναστατική αρι-
στερά μπορεί να δώσει έμπνευση και να ενώσει
τις δεκάδες χιλιάδες που και φέτος αναμένεται να
βγουν στους δρόμους για τις διαδηλώσεις Περη-
φάνιας. Η οργή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία εί-
ναι μαζική και συνολική. O κόσμος που μαύρισε
τη ΔΑΠ στα πανεπιστήμια και που συμμετέχει όλα

αυτά τα χρόνια στις απεργίες και τις διαδηλώσεις
θα κατέβει και στα Pride.

Ο Μητσοτάκης, που λίγο καιρό πριν έλεγε για
τρανς εξωγήινους, αναγκάζεται να κάνει τώρα
υποκριτικές δηλώσεις υπέρ των ΛΟΑΤΚΙ+ σε μια
προσπάθεια να σπάσει την απομόνωση της κυ-
βέρνησής του από την κοινωνία. Αλλά οι πολιτικές
της ΝΔ είναι πολιτικές επίθεσης στα δικαιώματα
και τις ζωές των ΛΟΑΤΚΙ+. Η μεγάλη πλειονότητα
αντιλαμβάνεται πόσο υποκριτικές είναι αυτές οι
δηλώσεις. Ειδικά όταν ο Μητσοτάκης επικαλείται
ακόμα μια μορφή “ατομικής ευθύνης” για την κα-
ταπολέμηση της ΛΟΑΤΚΙφοβίας, παροτρύνοντας
τους γονείς “να αγαπάνε” τα ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιά
τους. Δεκάδες σωματεία και φοιτητικοί σύλλογοι,
δημοτικά σχήματα και οργανώσεις, έχουν πάρει
θέση για τη δίκη των δολοφόνων του Ζακ και
έχουν υπογραμμίσει τις ευθύνες του συστήματος
για την ομοφοβία. Αυτή την παρακαταθήκη χρει-
άζεται η Αριστερά να την κάνει στήριξη των ΛΟ-
ΑΤΚΙ+ αιτημάτων αλλά και δράση για τη συνέ-
χεια. 

Η Πρωτοβουλία “Στη φυλακή οι δολοφόνοι της
Zackie Oh” συνεχίζει τη δράση της. Οργανώνει
ανοιχτή εκδήλωση – συζήτηση στα Πατήσια στις
28/5 με θέμα “Η μάχη για τη ΛΟΑΤΚΙ+ απελευθέ-
ρωση μετά τη δίκη των δολοφόνων του Ζακ”. Θα

μιλήσουν η Έλλη Πανταζοπούλου, μέλος της
Πρωτοβουλίας, η Δήμητρα Κυρίλλου, μέλος των
Proud Seniors Greece και ο Ηλίας Μυρσινιάς, μέ-
λος της Θετικής Φωνής. 

Το Σάββατο 4/6 οργανώνει πάρτι οικονομικής
ενίσχυσης στο Θέατρο ΕΜΠΡΟΣ, για την κυκλο-
φορία αφίσας και προκήρυξης με στόχο το κάλε-
σμα για ένα εργατικό – φοιτητικό μπλοκ στο Pride
της Αθήνας να φτάσει σε όσο το δυνατόν περισ-
σότερους χώρους, γειτονιές και σχολές. Παράλ-
ληλα θα προτείνει ψήφισμα στήριξης των ΛΟΑΤ-
ΚΙ+ αιτημάτων σε σωματεία και ομοσπονδίες,
διεκδικώντας εργατικά καλέσματα στη διαδήλωση
που θα γίνει στις 18 Ιούνη στις 7μμ ξεκινώντας
από την πλατεία Συντάγματος. Στο πλαίσιο αυτό
θα παρέμβει στο συνέδριο της ΠΟΕΔΗΝ.

Η Πρωτοβουλία θα οργανώσει αντίστοιχα
μπλοκ στις διαδηλώσεις Περηφάνειας των Ιωαννί-
νων και της Θεσσαλονίκης. 

Αφροδίτη Φράγκου

Διαδηλώσεις Pride
ΑΘΗΝΑ 18/6, 7μμ πλατεία Συντάγματος

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  25/6, Λευκός Πύργος

ΓΙΑΝΝΕΝΑ  28/6, 7μμ Περιφέρεια

Πολλές εκατοντάδες κόσμου διαδήλωσαν σε ένα πολύχρωμο ποτάμι που πλημμύρισε τους δρόμους
της Θεσσαλονίκης το απόγευμα της Παρασκευής 20/5, στο πλαίσιο του 6ου αυτοοργανωμένου Pride

με κεντρικό σύνθημα φέτος: “Στην ίδια μας την χώρα είναι ο εχθρός” και με σαφές αντιπολεμικό στίγμα.
Από νωρίς μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας της πόλης συγκεντρώθηκαν μαζικά στο πάρκο πάνω από το

Αγ. Βενιζέλου προετοιμάζοντας την πολύχρωμη πορεία.
Στην διαδήλωση που ακολούθησε συμμετείχαν οργανωμένα εκτός από την ανοιχτή συνέλευση Reclaim

Pride και συλλογικότητες μεταξύ των οποίων οι Μαχητικές κι Ελεύθερες, Witches Fight Back, η Sylvia Ri-
vera, η Πρωτοβουλία “Στη φυλακή οι δολοφόνοι της Zackie-Oh”, το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα.

Πλάι στα συνθήματα για δικαιοσύνη για τον Ζακ, ενάντια στην ομοφοβία, για τα δικαιώματα των ΛΟ-
ΑΤΚΙ+, κυριαρχούσαν και τα συνθήματα ενάντια στις σεξιστικές επιθέσεις και δολοφονίες, την ημέρα
που βγήκε η τελεσίδικη απόφαση για ισόβια στους δολοφόνους της Ελένης Τοπαλούδη.

Ευκλείδης Μακρόγλου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



30 εργαζόμενες και εργαζό-
μενοι συμμετείχαν στην
πρώτη εκδήλωση-παρου-

σίαση του βιβλίου του Iain Ferguson
«Μαρξισμός, Πολιτική, και Ψυχική
Δυσφορία» που πραγματοποιήθηκε
τη Δευτέρα 23/5 στο ΨΝΑ Δρομο-
καΐτειο από το σωματείο του νοσο-
κομείου σε συνεργασία με το Μαρξι-
στικό Βιβλιοπωλείο.

Τη συζήτηση συντόνισε η κοινωνι-
κή λειτουργός Ανδριάνα Αγραπίδη
που άνοιξε την εκδήλωση λέγοντας
λίγα λόγια για τον συγγραφέα του
βιβλίου «που η πρόσφατη μετάφρα-
ση και έκδοσή του από το Μαρξιστι-
κό Βιβλιοπωλείο μας προσφέρει τη
δυνατότητα να συζητήσουμε εδώ
για τη σχέση της πολιτικής με την
ψυχική υγεία μέσα στο καπιταλιστι-
κό σύστημα».

«Χαίρομαι πάρα πολύ που σε ένα
χώρο φορτισμένο με όλα αυτά που
περιγράφονται στο βιβλίο του Fergu-
son, μας δίνεται η ευκαιρία να συζη-
τήσουμε ως εργαζόμενοι», ξεκίνησε
την ομιλία της η Δώρα Κουτσανέλ-
λου, ψυχολόγος στο ΨΝΑ. «Νομίζω
ότι είναι η πρώτη φορά, τουλάχιστον
όσο εργάζομαι εγώ στο νοσοκομείο,
που τίθενται τέτοια ζητήματα.

Το βιβλίο θα το πρότεινα ανεπιφύ-
λακτα σε κάθε εργαζόμενο στην ψυ-
χική υγεία. Κάθε σελίδα του σε κάνει
να θες να διαβάσεις και να μάθεις
περισσότερα για θέματα που μας
αφορούν άμεσα. Στην ουσία βάζει
γενικότερα τις βάσεις για το πώς
μπορούμε να ερμηνεύσουμε αυτό
που λέμε ‘ψυχική ασθένεια’. Στηρίζε-
ται στη μαρξιστική, στην υλιστική
προσέγγιση, για να εξηγήσει τις πη-
γές του ψυχικού πόνου: ότι τα αν-
θρώπινα όντα έχουν άμεσες υλικές
ανάγκες να καλύψουν για να επιβιώ-
σουν, αλλά αναπτύσσουν και συναι-
σθηματικές ανάγκες. Σημαντική εί-
ναι η ιστορική διάσταση που βάζει ο
συγγραφέας: οι ιδέες για τον τρόπο
που αντιμετωπίζονται τα ψυχικά
προβλήματα συνδέονται με τις αλ-
λαγές στα κοινωνικά συστήματα.
Επικεντρώνει περισσότερο στο πώς
διαμορφώνονται αυτές οι ιδέες στον
καπιταλισμό μέχρι να φτάσουμε σή-
μερα στο κυρίαρχο βιοϊατρικό μον-
τέλο, στο οποίο ασκεί μια πολύ εμ-
περιστατωμένη κριτική».

«Το βιβλίο του Ferguson μετα-
φράστηκε στην πιο καίρια χρονική
στιγμή, με την έκρηξη των προβλη-
μάτων ψυχικής υγείας μέσα στην
πανδημία», συνέχισε η δεύτερη ομι-
λήτρια Μαρία Μπολοβίνα, ψυχιατρι-
κή κοινωνική λειτουργός στο Δρομο-
καΐτειο. «Γιατί αξίζει κανείς να δια-
βάσει αυτό το βιβλίο; Ο συγγραφέ-
ας  προσφέρει μια σημαντική προ-
σπάθεια στην κατεύθυνση του να
κατανοήσουμε ολιστικά την ψυχική

υγεία και την ψυχική δυσφορία σε
συνάρτηση με το σύστημα μέσα στο
οποίο αυτές αναπτύσσονται. Πόσο
ανεξάρτητη μπορεί να είναι, για πα-
ράδειγμα, η  ψυχική υγεία των αν-
θρώπων ή η λειτουργία των νοσοκο-
μείων, από τις πολιτικές υγείας και
πρόνοιας, την ποιότητα ζωής μια
κοινωνίας, τους πολέμους κ.ο.κ.  Αυ-
τό το βιβλίο πετυχαίνει, με λίγα λό-
για, την διασταύρωση του ψυχικού
με το κοινωνικό μέσω του οικονομι-
κο-πολιτικού πρίσματος.

Και για να το καταφέρει αυτό νο-
μίζω πως  προχωρά σε δυο πολύ βα-
σικές αναλύσεις. Πώς δημιουργούν-
ται τα προβλήματα ψυχικής υγείας
και ποιες είναι οι κυρίαρχες ιδέες
και πρακτικές σε σχέση με την έκλυ-
σή τους αλλά και την αντιμετώπισή
τους. 

Εξάπλωση
Σε αντιδιαστολή με την κυρίαρχη

άποψη, κεντρική ιδέα αυτού του βι-
βλίου αποτελεί η θέση πως τα σύγ-
χρονα ψυχικά προβλήματα πηγά-
ζουν κυρίως από την κοινωνία στην
οποία ζούμε. Οι πιέσεις, οι ανταγω-
νισμοί, η εκμετάλλευση και η ανισό-
τητα μέσα στην κοινωνία οδηγούν
σε μια γιγαντιαία εξάπλωση και σο-
βαρότητα των προβλημάτων ψυχι-
κής υγείας. 

Ο συγγραφέας μέσω μιας εκτε-
νούς ιστορικής αναδρομής προσπα-
θεί να μας εξηγήσει πως ‘χτίστηκε’
στην πραγματικότητα αυτό που ονο-
μάζει ως «ιατρικοποίηση της καθη-
μερινής ζωής». Του μοντέλου δηλα-
δή εκείνου της ψυχιατρικής που
υποστηρίζει την άποψη πως η βασι-
κή παράμετρος στις περισσότερες
μορφές ψυχικής δυσφορίας είναι η

βιολογική της βάση.  
Σε αντιπαράθεση, αυτό που κατα-

λήγει το βιβλίο είναι ότι το κεντρικό
ζήτημα που μπαίνει σε ότι αφορά τα
προβλήματα ψυχικής υγείας είναι η
απώλεια του ελέγχου της ζωής. Η
αλλοτρίωση, η απώλεια του ελέγχου
που ξεκινάει από το χώρο εργασίας,
από τις διαδικασίες λήψης αποφά-
σεων και άσκησης δικαιοσύνης ως
και την ψυχική δυσφορία έχουν κοι-
νές ρίζες, ως εκ τούτου είναι ανα-
γκαία η συλλογική και συνολική αλ-
λαγή τους. 

Κι αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό
τώρα, που βρισκόμαστε μπροστά σε
μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις
στην υγεία. Που το ζήτημα δεν είναι
μόνο το αν και ποιες δομές ψυχικής
υγείας θα βρει ένας άνθρωπος που
έχει ανάγκη, αλλά και τι θα γίνει όταν
αυτός ο άνθρωπος φύγει από εδώ.
Τα σωματεία μας έχουν να παίξουν
πολύ κεντρικό ρόλο σε αυτή τη μάχη.
Το πώς μπορούν οι μαχητικές διεκδι-
κήσεις μας σαν εργαζόμενες κι εργα-
ζόμενοι να συνδεθούν με όλα τα ζη-
τήματα που ανοίγονται για την ψυχι-
κή υγεία πρέπει να είναι το πολύτιμο
συμπέρασμα από μια τέτοια εκδήλω-
ση».

Μετά τις βασικές ομιλίες ακολού-
θησε μια πλούσια συζήτηση. «Μου
φαίνεται περίεργο που με αφορμή
τη συζήτηση για ένα βιβλίο μιλάω σε
αυτό το χώρο όπου έχω βρεθεί πολ-
λές φορές ως ‘εξυπηρετούμενο’
άτομο», είπε η Μαρίνα Λυκοβουνιώ-
τη, πρόεδρος του Δικτύου “Ακού-
γοντας φωνές”. «Έχει δίκιο ο συγ-
γραφέας όταν λέει ότι η πτώση των
κοινωνικών αγώνων φέρνει κατάθλι-
ψη, γι’ αυτό χρειάζονται συλλογικοί
αγώνες για μια καλύτερη κοινωνία».

Τη σημασία να ακούγεται η φωνή
των κινημάτων των ‘εξυπηρετούμε-
νων’ ατόμων από τις δομές ψυχικής
υγείας, τόνισε μια κοινωνική λει-
τουργός: «Όπως είναι και ο τίτλος
ενός κεφάλαιου του βιβλίου του Fer-
guson, “Τίποτα για εμάς, χωρίς
εμάς”».

«Θεωρώ ότι βιβλία σαν αυτό συ-
νεισφέρουν πολύ κατά του βιολογι-
κού αναγωγισμού με τον οποίο ιδεο-
λογικά είμαι αντίθετος», είπε ο Αν-
δρέας Σ., ψυχίατρος που ήλθε από
ΨΝΑ Δαφνί για να παρακολουθήσει
τη συζήτηση. «Αλλά δεν θα πρέπει
να υποτιμάμε εντελώς τη βιολογική
διάσταση. Χρειάζεται και η νευροε-
πιστήμη σαν κάτι καινούργιο που έρ-
χεται να συμβάλλει».

«Από την εμπειρία μου κάνοντας
την πρακτική μου», παρατήρησε
ένας φοιτητής νοσηλευτικής, «βλέπω
ότι πουθενά σχεδόν δεν εφαρμόζε-
ται ένα ψυχοκοινωνικό μοντέλο. Ενώ
αυτό θα έπρεπε να δίνεται έμφαση
στην ψυχική υγεία σε όλα τα τμήμα-
τα, σε κάθε νοσοκομείο, όχι μόνο
στα ψυχιατρικά. Να υπάρχουν ψυχο-
λόγοι που τώρα δεν υπάρχουν». Την
εικόνα ότι «ο τεράστιος φόρτος ερ-
γασίας δεν σε αφήνει να κοιτάξεις το
ίδιο το άτομο και τα προβλήματά
του» κατέθεσε και μια φοιτήτρια ψυ-
χολογίας που επίσης κάνει την πρα-
κτική της στο νοσοκομείο.

«Δεν είναι τυχαία η επιλογή να γί-
νει στο Δρομοκαΐτειο η πρώτη πα-
ρουσίαση του βιβλίου του Ferguson
για την ψυχική υγεία» είπε ο Κώστας
Πίττας από το Μαρξιστικό Βιβλιοπω-
λείο. «Οι εργαζόμενες και οι εργαζό-
μενοι στα νοσοκομεία έχουν δείξει
ότι είναι η δύναμη που μπορεί να
αποκρούσει τις περικοπές που δια-

λύουν τις κοινωνικές υπηρεσίες, αλ-
λά και να προβάλλουν ένα άλλο μον-
τέλο για την αντιμετώπιση των προ-
βλημάτων ψυχικής υγείας».

3 Ιούνη στην ΕΣΗΕΑ
16 εργαζόμενες κι εργαζόμενοι

στο Δρομοκαΐτειο έχουν αγοράσει
το βιβλίο μέχρι τώρα. Τελειώνοντας
η εκδήλωση όλοι και όλες ανανέω-
σαν το ραντεβού τους για την Παρα-
σκευή 3 Ιούνη 7μμ στην ΕΣΗΕΑ,
όπου ο Iain Ferguson θα μιλήσει
στην κεντρική παρουσίαση του βι-
βλίου του «Μαρξισμός, Πολιτική, και
Ψυχική δυσφορία».

Κώστας Πίττας
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Η “Ψυχική Υγεία” στο Δρομοκαΐτειο

Φειδίου 14 
πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ

τηλ. 2105247584

Θα τα βρείτε στο

www.marxistiko.gr

23/5, Δρομοκαΐτειο. Φωτό: Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο
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ΙΝΔΙΑ  Κουβάρι θανάτου πνίγει τον πλανήτη  
Κλιματική αλλαγή, πόλεμος

και “επισιτιστική κρίση” με-
τατρέπονται σε ένα ενιαίο

κουβάρι και οδηγούν στο θάνατο
πολλές χιλιάδες ανθρώπους στην
Ινδία, το Πακιστάν και όχι μόνο.
Στις 15 Μάη, τα θερμόμετρα στο
Νέο Δελχί έσπασαν ένα ακόμη ρε-
κόρ, δείχνοντας 49 βαθμούς Κελσί-
ου.

Τα ρεκόρ είναι αλλεπάλληλα και
φτάνουν πίσω όσο υπάρχουν κατα-
γραμμένες μετρήσεις. Ήδη, ο Μάρ-
της ήταν ο πιο ζεστός Μάρτης του-
λάχιστον από το 1901 στη Βόρεια
Ινδία. Ακολούθησε ο πιο ζεστός
Απρίλης και τελικά ο Μάης έφτασε
να “δοκιμάζει τα όρια της ανθρώπι-
νης επιβίωσης”, σύμφωνα με τα λό-
για ενός Ινδού ειδικού. Κανείς δεν
ξέρει πόσοι είναι οι νεκροί σε Ινδία
και Πακιστάν, αφού όπως φάνηκε
και από την πανδημία, οι κυβερνή-
σεις είτε δεν θέλουν είτε δεν μπο-
ρούν να καταγράψουν τους πραγ-
ματικούς αριθμούς.

Στον καύσωνα του 2010, υπολο-
γίζεται ότι 1.500 άνθρωποι πέθαναν
μόνο στην πόλη Αχμενταμπάντ, ενώ
το 2015 πάνω από 1.000 άνθρωποι έχασαν τη
ζωή τους στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισ-
λαμαμπάντ. Τώρα τα πράγματα είναι χειρότε-
ρα. Οι δορυφόροι καταγράφουν ζώνες όπου η
επιφανειακή θερμοκρασία (όχι η υπό σκιά θερ-
μοκρασία του αέρα) έφτασε τους 65 βαθμούς.

Πολλά εκατομμύρια φτωχός κόσμος στην Ιν-
δία δουλεύει στο δρόμο ή και κάτω από τον
ήλιο και δεν μπορεί να μείνει σπίτι και να χάσει
το μεροκάματο. Οικοδόμοι, αγρότες και μικρο-
πωλητές ήδη από το Μάρτη υπέφεραν από
θερμοπληξία, δυσεντερία και σωματικούς πό-
νους. Η θερμοκρασία τότε είχε φτάσει 35 βαθ-
μούς στη Μουμπάι και 43 βαθμούς στο Νέο
Δελχί.

Ο Γιογκέντρα και η σύζυγός του Νάτα δου-
λεύουν στο ίδιο γιαπί, κουβαλώντας μπάζα και
χτίζοντας. “Η ζέστη είναι υπερβολική αλλά αν
δεν δουλέψουμε, τι θα φάμε; Πάμε για δου-
λειά και μετά μένουμε σπίτι για λίγες μέρες
για να αναρρώσουμε”, λέει ο Γιογκέντρα, ενώ
η Νάτα συμπληρώνει: "Πολλές φορές, αρρω-
σταίνω από την αφυδάτωση και χρειάζομαι
ενέσεις γλυκόζης για να συνέλθω”. Αλλά και
το σπίτι, όπου τους περιμένουν τα δυο τους
παιδιά, δεν είναι λύση, βράζει.

Ο Νταρσάν Μουχίγια προχωράει ξυπόλυτος
μέσα στη ζέστη, σπρώχνοντας τον 83χρονο
ανάπηρο πατέρα του μέσα σε ένα καροτσάκι.
Πρέπει να τον πάει σε μια κρατική υπηρεσία
για να μην χάσουν το επίδομα. “Όχι, δεν έχου-
με ανεμιστήρα, ούτε φυσικά κλιματισμό”,
απαντάει σε έναν δημοσιογράφο.

Ένα σχολείο με 300 παιδιά έχει μεταφέρει
το μάθημά του κάτω από μια γέφυρα. Πολλά
παιδιά λείπουν, οι οικογένειές τους έχουν κα-
ταφύγει στην ύπαιθρο για να γλυτώσουν από
τον καύσωνα. Όσα παραμένουν, ακούν πάνω
από τη γέφυρα να περνάει το μετρό, όπου η
μειοψηφία που έχει τη δυνατότητα να πληρώ-
σει το εισιτήριο απολαμβάνει και τον κλιματι-

σμό. Στα λεωφορεία δεν υπάρχει κλιματισμός,
υπάρχει κόσμος που λιποθυμάει για να πάει ή
να έρθει από τη δουλειά.

Πυρκαγιές
Στις ανεξέλεγκτες χωματερές ξέσπασαν

πυρκαγιές που επιβαρύνουν ακόμη περισσότε-
ρο την ατμόσφαιρα. Οι φτωχοί βουτάνε σε μο-
λυσμένα ποτάμια για να δροσιστούν. Οι μικρο-
πωλητές βλέπουν τις πραμάτειες τους να χα-
λάνε πιο γρήγορα από ποτέ, τα φρούτα, τα
γλυκά και άλλα τρόφιμα. Το ίδιο βλέπει όχι μό-
νο ο κόσμος που δεν έχει ψυγείο στο σπίτι
του, αλλά και άλλοι, λόγω της αύξησης των
διακοπών ρεύματος που οφείλονται στην όλο
και μεγαλύτερη ζήτηση και στο κακοσυντηρη-
μένο δίκτυο.

Η κυβέρνηση δεν καταγράφει πόσοι χάνουν
τη ζωή τους από τις διακοπές στα νοσοκομεία,
απλώς συνιστά “προσοχή”. Το μόνο που έκανε
στην πράξη η κυβέρνηση της Ινδίας, φοβούμε-
νη τις συνέπειες των διακοπών ρεύματος λόγω
και των προβλημάτων στην παγκόσμια αγορά
φυσικού αερίου, ήταν να πάρει πίσω τις υπο-
σχέσεις που έδωσε στην περσινή Σύνοδο της
Γλασκώβης για το περιβάλλον, βάζοντας
μπρος τα ανθρακωρυχεία που υποτίθεται θα
περιόριζε. 

Ο καύσωνας είναι εικόνα από το μέλλον αν
δεν σταματήσουμε την κλιματική καταστροφή.
Μια βρετανική μετεωρολογική έρευνα υπολό-
γισε πως τέτοιου είδους καύσωνες στη Βόρεια
Ινδία είχαν στατιστική συχνότητα μια φορά
στα 300 χρόνια, ενώ τώρα μία φορά στα τρία
χρόνια, δηλαδή 100 φορές συχνότερα.

Ο Ζάκαρι Ζόμπελ από το ινστιτούτο Wood-
well λέει πως ο βασικός άμεσος μηχανισμός
πίσω από τον καύσωνα είναι η επιβράδυνση
του τζετ-στριμ (αεροχείμαρρου), του ρεύμα-
τος δηλαδή του αέρα που κινείται προς τη Δύ-
ση σε μεγάλο υψόμετρο και καθορίζει το κλίμα
στο βόρειο ημισφαίριο. Η επιβράδυνση σχετί-

ζεται με την αύξηση της παγκόσμιας θερμο-
κρασίας. “Οι καύσωνες θα γίνονται όλο και πιο
έντονοι και όλο και πιο μακρόσυρτοι. Θα
υπάρξουν τμήματα του πλανήτη, αδύνατον να
κατοικηθούν για διαστήματα”, λέει ο Ζόμπελ.

Εξάλλου, ο καύσωνας στη Βόρεια Ινδία και
το Πακιστάν είναι μόνο ένα μέρος των ακραίων
καιρικών φαινομένων. Την ίδια στιγμή εξελίσ-
σονταν πλημμύρες στο Νότο και στα Ανατολι-
κά. Μέσα στις τελευταίες 10 μέρες μόνο, 600
χιλιάδες άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να μετα-
κινηθούν από τα σπίτια τους, στο κρατίδιο του
Ασάμ, λόγω των πλημμυρών. Καταγράφονται
επίσημα 25 νεκροί. Ειδικοί προειδοποιούν ότι
τα φράγματα σε ολόκληρη την Ινδία που τα πε-
ρισσότερα φτιάχτηκαν με τις περιβαλλοντικές
προβλέψεις της δεκαετίας του 1970 εγκυμο-
νούν κίνδυνο για μαζικές καταστροφές που θα
απειλήσουν εκατομμύρια ανθρώπους.

Κλιματικός κίνδυνος
Συνολικά 80% των κατοίκων της Ινδίας ζουν

σε περιοχές που θεωρούνται πλέον υπό κλιμα-
τικό κίνδυνο. Υπάρχουν μαζικά κύματα μετανά-
στευσης προς τις πόλεις, τα οποία οφείλονται
στην κλιματική αλλαγή, ιδιαίτερα στη Δυτική
Βεγγάλη. Η Ινδία αναμένεται να γίνει η πιο πο-
λυπληθής χώρα του κόσμου μέσα στην επόμε-
νη δεκαετία. Τα μοντέλα πρόβλεψης όμως λέ-
νε πως σε 2-3 δεκαετίες, οι μισοί της κάτοικοι
θα ζουν σε περιοχές όπου η μέση ετήσια θερ-
μοκρασία θα αγγίζει τους 30 βαθμούς. Ήδη, η
Ινδία υπολογίζεται ως δεύτερη χώρα μετά τη
Βραζιλία σε θνησιμότητα από υψηλή θερμο-
κρασία. Ως το 2030, θα υπάρχουν 23% περισ-
σότεροι φτωχοί Ινδοί και Ινδές, άρα και πιο
εκτεθειμένοι στους κινδύνους των ακραίων
καιρικών φαινομένων.

Η έρευνα του Woodwell, ωστόσο, επικεν-
τρώνεται στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλα-
γής στις σοδειές. Με την υπάρχουσα τάση
εκτιμά πως ως το 2030, μια φορά κάθε δύο

χρόνια, η Ινδία θα έχει χτυπημένη
σοδειά κατά 10%, ενώ από το 2050
οι σοδειές θα χτυπιούνται κάθε
χρόνο.

Και ενώ όλα αυτά ήταν σε μεγάλο
βαθμό γνωστά, εξελίχθηκε ένα επι-
πλέον σκάνδαλο σε σχέση με τις
σοδειές και τα τρόφιμα. Στις αρχές
Μάη, ο ακροδεξιός πρωθυπουργός
της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, περη-
φανεύτηκε διεθνώς πως “οι αγρό-
τες της Ινδίας έρχονται για να ταΐ-
σουν τον πλανήτη”, δεσμευόμενος
πως η Ινδία θα εξάγει ποσότητες
σιτηρών ρεκόρ, που θα μπορούσαν
να καλύψουν ένα κομμάτι της έλλει-
ψης που έχει προκαλέσει ο πόλε-
μος στην Ουκρανία. Αντί όμως για
αύξηση της σοδειάς, τελικά κατα-
γράφεται πτώση. Ο πολύ ζεστός
Μάρτης έψησε τα σιτηρά, οι σοδει-
ές έπρεπε να θεριστούν νωρίτερα
τον Απρίλη για να μην καταστρα-
φούν. Οι τιμές εκτινάχθηκαν.

Στις 13 Μάη, ο Μόντι έκανε στρο-
φή 180 μοιρών και ανακοίνωσε
απαγόρευση εξαγωγών. Η κατά-
σταση έγινε ακόμη πιο εξωφρενική,
καθώς την ίδια στιγμή που οι τιμές

των τροφίμων γίνονταν δυσβάσταχτες για
τους φτωχούς, στα λιμάνια έμεναν μπλοκαρι-
σμένα τα φορτία του σταριού και ένα μέρος
καταστρεφόταν. Οι αγρότες που είχαν πάρει
υποσχέσεις ότι θα πουλήσουν την παραγωγή
τους στο εξωτερικό σε ανεβασμένες τιμές,
πλέον έψαχναν ντόπιες αγορές να τη δώσουν
όσο-όσο.

Στην πραγματικότητα, η κλιματική αλλαγή,
όπως και ο πόλεμος, λειτουργούν ως σπινθή-
ρας για την “επισιτιστική κρίση”, όχι ως μονα-
δική αιτία. Οι μαζικές οργανώσεις των Ινδών
εργατών είχαν καταγγείλει από την αρχή ότι
τα μεγαλεπήβολα σχέδια του Μόντι για εξαγω-
γές σιτηρών οδηγούσαν σε κερδοσκοπία. Οι
καπιταλιστές - μεσάζοντες με το που μυρίστη-
καν εξαγωγές άρχισαν να αγοράζουν σιτηρά
μαζικά και να τα αποθηκεύουν περιμένοντας
να τα πουλήσουν όσο πιο ακριβά γίνεται, όταν
η κυβέρνηση θα έκανε τις διεθνείς συμφωνίες.
“Η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα για να σταμα-
τήσει τους ιδιώτες που συσσώρευαν το σιτάρι,
αλλά ξύπνησε μόνο όταν εκτινάχθηκαν οι τιμές
λόγω της έλλειψης που εμφανίστηκε στην εγ-
χώρια αγορά μετά από δύο μήνες”, λέει ο
γραμματέας του συνδικάτου των αγροτών.

Ο Μόντι φοβήθηκε πάνω από όλα την κοινω-
νική έκρηξη που θα σήμανε η εκτίναξη των τι-
μών των τροφίμων. Προτίμησε να την πληρώ-
σουν άλλες κυβερνήσεις και λαοί που ανέμε-
ναν σιτηρά, από την Ινδονησία και το Νεπάλ
ως την Υεμένη. Και στο μεταξύ, έριξε κι άλλο
λάδι στη φωτιά του αντι-μουσουλμανικού ρα-
τσισμού, που σε ένα βαθμό στρέφεται και
ενάντια στους εσωτερικούς πρόσφυγες από
περιοχές που βασανίζονται από την κλιματική
αλλαγή. Ο Μόντι είναι ο πιο χαρακτηριστικός
εκπρόσωπος ενός συστήματος που παράγει
καταστροφή και θάνατο και προτείνει ως υπο-
τιθέμενο αντίδοτο το μίσος.

Νίκος Λούντος

Φωτό: P. Ravikumar/Reuters



To αντιφασιστικό κίνημα εργατικη αλληλεγγυη 

Τουλάχιστον 248 μετανάστες προ-
σήχθησαν στο πλαίσιο επιχειρήσε-

ων “σκούπα” της ΕΛΑΣ στην περιοχή
της Ομόνοιας και του κέντρου, τις
ημέρες που ακολούθησαν τις τρεις
οργανωμένες ρατσιστικές επιθέσεις
σε βάρος Πακιστανών εργατών! 

Στις 13 Μάη, η Πακιστανική Κοινότη-
τα και η ΚΕΕΡΦΑ, είχαν πραγματοποι-
ήσει συνέντευξη τύπου – διαμαρτυρία
στην οδό Αναξαγόρα στην Ομόνοια,
ζητώντας να βρεθούν οι δράστες. Αντί
για αυτό, στις 17 και 18 Μάη η ΕΛΑΣ
πραγματοποίησε τεράστιες επιχειρή-
σεις σκούπα, με 220 και 160 αστυνομι-
κούς αντίστοιχα να επιχειρούν. Έστει-
λε έτσι μήνυμα ατιμωρησίας των φασι-
στών και κλιμάκωσης του θεσμικού ρα-
τσισμού που τους τρέφει.

Η ατιμωρησία βγάζει μάτι. Η επίθεση
με όπλο που έγινε στην Γ' Σεπτεμβρί-
ου, μια μεγάλη και πλατιά λεωφόρο με
καλή ορατότητα, έλαβε χώρα λίγα μέ-
τρα πιο μπροστά από το μεγάλο κτίριο
της ΔΕΗ. Η εμβέλεια των καμερών του
κτιρίου πιάνει το σημείο της επίθεσης.
Η ταυτοποίηση του ταξί από το οποίο
πυροβόλησε ο δράστης είναι εφικτή,
ενώ και οι σφαίρες έχουν παραδοθεί
στην αστυνομία. Αντίστοιχα οι δρά-
στες στα Πετράλωνα ακολούθησαν τα
θύματά τους για αρκετά μέτρα στην
οδό Πειραιώς, έναν άλλο μεγάλο δρό-
μο γεμάτο κτίρια με κάμερες. Και στον
Κόκκινο Μύλο, στη διαδρομή που έκα-
νε το θύμα προσπαθώντας να αποφύ-
γει τους δράστες υπάρχουν μαγαζιά.

Ατιμωρησία
Το 2009-2011 ήταν τα χρόνια της

ατιμωρησίας των ρατσιστικών επιθέ-
σεων και της ανόδου της ΧΑ στο κεν-
τρικό πολιτικό σκηνικό με δεκάδες ατι-
μώρητες επιθέσεις. Τον Μάη του 2011
έγινε το πογκρόμ της ΧΑ, με 100
τραυματίες και έναν νεκρό. Δεν τιμω-
ρήθηκε κανείς. Στην έκθεσή του με
τίτλο “Το φαινόμενο της ρατσιστικής
βίας στην Ελλάδα και η αντιμετώπισή
του” που εκπόνησε τον Σεπτέμβρη
του 2013 ο Συνήγορος του Πολίτη
απέδειξε ότι οι ρατσιστικές επιθέσεις
δεν είναι αυθόρμητες ενέργειες
απλών “αγανακτισμένων” πολιτών, αλ-
λά οργανωμένο έγκλημα. 

Επισήμανε τον ρόλο του ρατσισμού
της ΕΛΑΣ και των επιχειρήσεων
“σκούπα” στην έξαρση της ρατσιστι-
κής βίας. Για την επιχείρηση “Ξένιος
Δίας” που ξεκίνησε το καλοκαίρι του
2012, ο Συνήγορος αναφέρει: “Ο ΣτΠ
έχει επανειλημμένα επισημάνει τον κα-
ταχρηστικό χαρακτήρα των προσαγω-
γών. […] Η πολιτεία με τις μαζικές
προσαγωγές μεταναστών, που ονομά-
ζει συστηματικές επιχειρήσεις ‘εκκα-
θάρισης’, αντικειμενικά ενθαρρύνει
τον εθνοφυλετικό διαχωρισμό”. Έτσι η
ΕΛΑΣ άνοιξε τον δρόμο για την κλιμά-
κωση των ρατσιστικών επιθέσεων που
οδήγησε στη δολοφονία του Σαχζάτ
Λουκμάν τον Γενάρη του 2013.

Ταυτόχρονα με την ανοχή στους
φασίστες και την απεύθυνση στο
ακροδεξιό ακροατήριο εν όψει προ-
εκλογικής περιόδου, η κυβέρνηση
ποντάρει και στις επενδύσεις των
πλούσιων φίλων της, των μεγαλοβιο-
μήχανων του τουρισμού. Για χάρη
τους, προσπαθεί να μετατρέψει την
Αθήνα σε έναν “εξευγενισμένο” τουρι-
στικό πόλο σε βάρος όσων ζουν και
εργάζονται σε αυτή. Δυο βδομάδες
πριν τις επιχειρήσεις σκούπα, η Αν-
ταρσία στις Γειτονιές της Αθήνας είχε
δημοσιοποιήσει βίντεο με αστυνομι-
κούς να συλλαμβάνουν άστεγο (!),
αφού πρώτα τον χτύπησαν και χειρο-
πέδησαν.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της
η ΚΕΕΡΦΑ, ο Μπακογιάνης ψηφίζει τις
φαραωνικές αναπλάσεις μαζί με τους
ναζιστές δημοτικούς συμβούλους. “Οι
ρατσιστικές επιχειρήσεις σκούπα της
Αστυνομίας στο κέντρο πάνε χέρι-χέρι
με την εκκένωση της μοναδικής δομής
φιλοξενίας προσφύγων στη πόλη και
την κατάργηση της φιλοξενίας στα
σπίτια με το πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ”, τονί-
ζει. “Την ίδια ώρα θέλουν να εξαφανί-
σουν άστεγους και εξαρτημένους από
τος δρόμους της Αθήνας όπου φυ-
τρώνουν τα ξενοδοχεία σαν μανιτάρια
διώχνοντας τους εναπομείναντες κα-
τοίκους. Αυτές οι χυδαίες επιλογές
στρώνουν το δρόμο στους φασίστες
να προχωράνε σε νέες επιθέσεις”.

Α.Φ.

Εμπρός για δεύτερη
δίκη-καταδίκη της ΧΑ
Η δίκη της Χρυσής

Αυγής σε β' βαθμό
είναι μια μάχη για

όλη την εργατική τάξη. 

Μέσα σε συνθήκες κλιμά-
κωσης των ρατσιστικών πο-
λιτικών, από τα σύνορα μέ-
χρι τα φραουλοχώραφα, κα-
θώς και μέσα στην συνεχιζό-
μενη ατιμωρησία φασιστι-
κών ομάδων που προσπα-
θούν να ανασυγκροτηθούν
επιτιθέμενες σε μετανάστες,
η επιβεβαίωση της καταδί-
κης της Χρυσής Αυγής θα
είναι μια κεντρική μάχη.

Σε άρθρο τους που δη-
μοσίευσαν στις 23/5 οι συ-
νήγοροι πολιτικής αγωγής
των Αιγύπτιων αλιεργατών
Θανάσης Καμπαγιάννης,
Κώστας Παπαδάκης και
Κώστας Σκαρμέας τονί-
ζουν ανάμεσα σε άλλα: “Τα θύ-
ματα της Χρυσής Αυγής και οι
οικογένειες τους, καθώς και οι
συνήγοροι πολιτικής αγωγής ξε-
κινάμε έναν δεύτερο δικαστικό
αγώνα με μεγαλύτερες δυσκο-
λίες και μεγάλη επίσης διάρκεια.
Παρά την μοναδική ιστορικά και
καταπληκτική δυναμική της πρω-
τόδικης απόφασης, δεν επιτρέ-
πεται καμία επανάπαυση στο αν-
τιφασιστικό κίνημα και καμία βε-
βαιότητα ότι το κεκτημένο της
πρωτόδικης απόφασης θα επα-
ναληφθεί. Άλλωστε, αυτός είναι
ο προορισμός του δεύτερου
βαθμού δικαιοδοσίας, να αξιολο-
γεί εξ αρχής την υπόθεση, ακό-
μα και να αθωώνει κάποιον που
κρίθηκε ένοχος στον πρώτο βαθ-
μό. Κάθε κατηγορούμενος που
έχει ασκήσει έφεση επιδιώκει
την αθώωσή του. 

Στην προκειμένη περίπτωση,
είναι μόνο 12 εκείνοι οι κατηγο-
ρούμενοι των οποίων η θέση εί-
ναι δυνατό ακόμα και να χειροτε-
ρεύσει στο Εφετείο. Πρόκειται
για τους 7 καταδικασθέντες για
διεύθυνση της εγκληματικής ορ-
γάνωσης, καθώς και τους 5 κα-
ταδικασθέντες για την απόπειρα
ανθρωποκτονίας του Αμπουζίντ
Εμπάρακ, των οποίων οι ποινές
κρίθηκαν χαμηλές από τον Ει-
σαγγελέα Εφετών, με αποτέλε-
σμα να ασκήσει έφεση εναντίον
τους. Αυτό έχει ως συνέπεια η
δίκη ως προς αυτούς να είναι
ανοιχτή σε όλα τα ενδεχόμενα,
από την αθώωση μέχρι και την
επιβολή του ανωτάτου ορίου
ποινής των 15 ετών.

Η αποδεικτική διαδικασία ήταν
και θα είναι πάλι συντριπτική για
το ναζιστικό μόρφωμα. Παρ' όλ'

αυτά, καμία δίκη δεν είναι
εκ των προτέρων δεδομέ-
νη. Και τυχόν αθώωση θα
σημάνει την επαναφορά
στο καθεστώς διαχρονικής
ατιμωρησίας της ακροδε-
ξιάς και φασιστικής βίας
στην Ελλάδα, με ό,τι αυτά
συνεπάγονται. Για αυτό η
δίκη της Χ.Α. και η αντιφα-
σιστική πάλη μέσα και έξω
από τα δικαστήρια αφορά
όλη την κοινωνία”.

Η ΚΕΕΡΦΑ έχει ήδη κυ-
κλοφορήσει αφίσα και προ-
κήρυξη, θα οργανώσει κύ-
κλο εκδηλώσεων στις γει-
τονιές, ενώ διεκδικεί από
σωματεία και ομοσπονδίες
αποφάσεις και καλέσματα
για το αντιφασιστικό συλ-
λαλητήριο της 15 Ιούνη,
μέρα έναρξης της δίκης,

8μμ στον σταθμό Αμπελοκήπων
με πορεία προς το Εφετείο. Κά-
λεσμα για το συλλαλητήριο έχει
βγάλει η ΠΟΕ ΟΤΑ, ενώ το σχετι-
κό ψήφισμα θα συζητηθεί και στο
συνέδριο της ΠΟΕΔΗΝ.

Τελεσίδικα καταδίκασε τον χρυσαυγίτη Χρήστο
Ζέρβα το ΣΤ Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων

για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ληστεία. Ο Ζέρ-
βας, ηγετικό στέλεχος της Χρυσής Αυγής, είχε επι-
τεθεί μαζί με τάγμα εφόδου τον Μάρτη του 2017
στον, τότε φοιτητή, Αλέξη Λάζαρη, ο οποίος περ-
νούσε έξω από τα κεντρικά “γραφεία” της εγκλη-
ματικής οργάνωσης στη Μεσογείων. Πρωτόδικα,
τον Νοέμβρη του 2017 είχε καταδικαστεί σε 7 χρό-
νια κάθειρξη, αλλά δόθηκε ανασταλτικός χαρακτή-
ρας στην έφεσή του.

Το εφετείο δεν πίστεψε τους ισχυρισμούς του ότι
δεν ήταν εκεί, ότι δεν ξέρει ποιοι έκαναν την επίθεση
και ότι ρωτούσε τη ΧΑ για να μάθει τους δράστες (!)

και του επέβαλε την ποινή των πέντε ετών και έξι μη-
νών. Η ποινή είναι μειωμένη γιατί του αναγνωρίστη-
κε το ελαφρυντικό της μεταγενέστερης καλής συμ-
περιφοράς, παρότι ακόμα και στην απολογία του
ενώπιον του ίδιου δικαστηρίου που του έδωσε το
ελαφρυντικό συνέχισε να λέει ψέματα. Η ποινή είναι
μετατρεπόμενη προς 10 ευρώ τη μέρα κι έτσι το
πρωτοπαλίκαρο της Μεσογείων δεν θα μπει φυλακή. 

Πρόκειται για μια ακόμη σημαντική καταδίκη ηγε-
τικού στελέχους της ΧΑ (μέλος τότε της Κεντρικής
Επιτροπής) που έρχεται εν όψει της έναρξης της
δίκης της εγκληματικής οργάνωσης σε β' βαθμό
και επιβεβαιώνει τη σπουδαιότητα της μάχης που
έχουμε μπροστά μας.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Πατήσια - Κυψέλη
Σάββατο 4/6, 

Πλατεία Αμερικής 6μμ
Καλούν: ΚΕΕΡΦΑ Κυψέ-
λης-Πατησίων-Γαλατσίου,
Μυρμήγκι Στέκι Αλληλεγ-
γύης, Κατάληψη Πάτμου
και Καραβία, Χώρος πολι-
τισμού Π, Πακιστανική Κοι-
νότητα, Κοινότητα Καμε-
ρούν, Κοινότητα Γουϊνέας,
Ανυπότακτη Αθήνα

ΔΙΚΗ ΖΕΡΒΑ  Καταδίκη με ελαφρυντικά

STOP στις “σκούπες” 
                   της ΕΛΑΣ

17/5, Ρατσιστική σκούπα της ΕΛ.ΑΣ στην Ομόνοια. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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