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Από τότε που άρχισε ο πόλεμος στην Ου-
κρανία η Δυτική προπαγάνδα έχει
(όπως θα ήταν αναμενόμενο) ένα μόνι-

μο ρεφρέν: η Ρωσία χάνει. Όχι πια. Ήδη στο
δυτικό στρατόπεδο επικρατεί προβληματισμός
για το μέχρι που μπορεί να τραβήξει ο πόλε-
μος στην Ουκρανία και ποια θα είναι η καλύτε-
ρη στιγμή για την αποδοχή μια «συμβιβαστι-
κής λύσης».

«Παίρνει ο πόλεμος στην Ουκρανία την τρο-
πή του Πούτιν;» αναρωτιέται στο φύλλο της
Δευτέρας (30 Μάη) ο Γκιντεόν Ραχμάν, ο αρχι-
συντάκτης «διεθνών υποθέσεων» της εφημερί-
δας Financial Times. Και η απάντηση δεν είναι
ένα ξερό «όχι», όπως θα περίμενε κανείς λίγες
βδομάδες πριν. «Ο ρωσικός στρατός προελαύ-
νει στο Ντονμπάς», γράφει. «Αν ο στρατός του
Πούτιν μπορέσει να καταλάβει την καρδιά της
βιομηχανίας της Ουκρανίας και να αποκόψει
τη χώρα από τη θάλασσα, η επιβίωση της ως
(ανεξάρτητου) κράτους θα τεθεί σε αμφιβολία.
Το μαύρο σενάριο είναι σίγουρα πιθανό. Αλλά
δεν είναι αναπόφευκτο…».

Η αλήθεια, το ψέμα και η προπαγάνδα σχη-
ματίζουν πάντα ένα δύσκολο κουβάρι στο μέ-
τωπο του πολέμου. Οι απώλειες, από ότι φαί-
νεται, τόσο σε ανθρώπινες ζωές όσο και σε
όπλα, εγκαταστάσεις και υποδομές είναι μεγά-
λες και στις δυο πλευρές. Ο ίδιος ο Ζελένσκι,
ο πρόεδρος της Ουκρανίας, δήλωσε πριν από
λίγες μέρες ότι ο στρατός του έχει περίπου
100 νεκρούς την ημέρα. Η κυβέρνηση της Ου-
κρανίας πιέζει την Δύση να αυξήσει τη στρα-
τιωτική της βοήθεια – ανάμεσα στα άλλα ζητά-
ει συστήματα πολλαπλής εκτόξευσης πυραύ-
λων μεγάλης ακτίνας δράσης (MLRS) που θα
μπορούν να πλήξουν στρατιωτικές εγκαταστά-
σεις και πόλεις μέσα στο έδαφος της Ρωσίας.

Ο Ζελένσκι χρησιμοποιεί τον αριθμό των νε-
κρών σαν ένα ακόμα μέσο πίεσης προς τη Δύ-
ση για την επιτάχυνση της βοήθειας. Αλλά δεν
υπάρχει καμιά αμφιβολία, όσο φουσκωμένα
και αν είναι τα νούμερα του Ζελένσκι, ότι οι νε-
κροί στρατιώτες και άμαχοι μετριούνται σε χι-
λιάδες στην Ουκρανία.

Και ο ρωσικός στρατός έχει, όπως όλα δεί-
χνουν, μεγάλες απώλειες. Οι δυτικές πηγές
«εκτιμούν» ότι 1000 περίπου ρωσικά άρματα
μάχης έχουν καταστραφεί από τα πλήγματα

του ουκρανικού στρατού -και η Ρωσία δυσκο-
λεύεται λόγω των κυρώσεων να τα αντικατα-
στήσει: «Οι Ρώσοι έχουν τόσο μεγάλες ελλεί-
ψεις σε ημιαγωγούς», γράφει ο Ραχμάν, «που
… χρησιμοποιούν τώρα μάικροτσιπ πλυντη-
ρίων και  ψυγείων σε στρατιωτικό εξοπλισμό.
Η αμερικανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι…
δυο κατασκευαστές τανκς έχουν αναγκαστεί
να σταματήσουν την παραγωγή λόγω της έλ-
λειψης εξαρτημάτων…».

Σε επίπεδο στρατιωτικό και οικονομικό δεν

υπάρχει καμιά συμμετρία ανάμεσα στη Ρωσία
και την Ουκρανία. Χωρίς τη δυτική βοήθεια η
Ουκρανία είναι καταδικασμένη στην ήττα. Αλ-
λά η δυτική βοήθεια έχει όρια – παρόλο που ο
πόλεμος είναι στην ουσία ένας πόλεμος ανά-
μεσα στη Δύση και τη Ρωσία για την μοιρασιά
της Ουκρανίας.

Το πρώτο όριο είναι ο κίνδυνος να μετατρα-
πεί η σύρραξη της Ουκρανίας σε έναν γενικευ-
μένο, καταστροφικό, παγκόσμιο πόλεμο. Ο
Μπάιντεν απέρριψε πριν από λίγες ημέρες κα-
τηγορηματικά το αίτημα της Ουκρανίας για
αποστολή πυραύλων MLRS. Και έχει απορρί-
ψει εξίσου κατηγορηματικά όλες τις αιτήσεις
για αποστολή αμερικανικών στρατιωτικών δυ-
νάμεων. 

Το δεύτερο όριο είναι η οικονομική κρίση
στην ίδια τη Δύση. Οι κυρώσεις είναι δίκοπο
μαχαίρι- πλήττουν όχι μόνο τη ρωσική οικονο-
μία αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση και την
ίδια την Αμερική. Πολλοί φοβούνται ότι η Γερ-
μανία και η Γαλλία -που εξαρτώνται από την
ρωσική ενέργεια- θα γίνονται όλο και πιο πρό-
θυμες να αποδεχτούν μια «συμβιβαστική» λύ-
ση, που θα αναγνωρίζει για παράδειγμα στην
πράξη την «ανεξαρτησία» όχι μόνο του Ντονμ-
πάς αλλά ολόκληρης της νοτιοανατολικής Ου-
κρανίας. 

Αντιμέτωπη με αυτόν τον κίνδυνο η ουκρανι-
κή κυβέρνηση δεν διστάζει να ζητάει συνεχώς
την κλιμάκωση του πολέμου – ακόμα και αν
αυτό φέρνει τον κίνδυνο της πυρηνικής κατα-
στροφής πιο κοντά. Προς το παρόν οι ηγέτες
της Δύσης αρνούνται. Το αντιπολεμικό κίνημα
θα έκανε ένα τεράστιο λάθος αν επαφιόταν
στις διαβεβαιώσεις τους. 

Σωτήρης Κοντογιάννης

Μετά τη Ρωσική εισβολή στην
Ουκρανία, οι Ηνωμένες Πολι-

τείες και οι σύμμαχοί τους επέβαλαν
ένα πακέτο κυρώσεων που είχε σαν
στόχο να εκδιώξουν τη Ρωσία από
το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύ-
στημα. Ο Γάλλος υπουργός Οικονο-
μίας Bruno le Maire κόμπαζε για
«ολοκληρωτικό οικονομικό και χρη-
ματοπιστωτικό πόλεμο στη Ρωσία» -
αν και γρήγορα υπαναχώρησε όταν
η Μόσχα άρχισε να εκτοξεύει τους
πυραύλους της.

Γράφει ο 
Άλεξ Καλλίνικος

Το περίεργο είναι ότι, τρεις μήνες
μετά, το ρωσικό νόμισμα, το ρούβλι,
έχει εκτιναχθεί στα ύψη στις συναλ-
λαγματικές αγορές. Μετά την πτώση
στην ισοτιμία των 150 ρουβλιών ανά
δολάριο ΗΠΑ στις αρχές Μάρτη,  την
περασμένη εβδομάδα έφτασε στα
51. Έγινε «το νόμισμα με τις καλύτε-
ρες επιδόσεις στον κόσμο φέτος»,
σύμφωνα με τους Financial Times. Ο
«ολικός πόλεμος» δεν φαίνεται να πε-
τυχαίνει. Το ερώτημα είναι γιατί;

Υπάρχουν δυο λόγοι. Ο πρώτος
είναι η αντίδραση της ρωσικής κυ-
βέρνησης στις κυρώσεις. Επέβαλε
αυστηρά ελέγχους κεφαλαίων (capi-

tal controls) και αύξησε τα επιτόκια
στο 20% για να σταματήσει την συ-
ναλλαγματική αιμορραγία της χώ-
ρας. Ταυτόχρονα κατέρρευσαν και
οι εισαγωγές της Ρωσίας, εν μέρει
λόγω των ίδιων των κυρώσεων, εν
μέρει επειδή η πτώση του ρουβλιού
τις έκανε πολύ ακριβές.

Ο συνδυασμός των υψηλών τιμών
της ενέργειας, που αποτελούν τον
κύριο όγκο των εξαγωγών της Ρω-
σίας, με τον περιορισμό των εισαγω-
γών ήταν να παρουσιάσει η Ρωσία
ένα πλεόνασμα ρεκόρ ύψους 58 δι-
σεκατομμυρίων δολαρίων το πρώτο
τρίμηνο του 2022 στο ισοζύγιο πλη-
ρωμών. Τώρα το ισχυρό ρούβλι έχει
κάνει τη Ρωσία μια από τις λίγες χώ-
ρες στον κόσμο όπου ο πληθωρι-
σμός (παρόλο που είναι πολύ υψη-
λός) έχει αρχίσει να πέφτει.

Η Πωλίνα Κουρντιάνκο, επικεφα-
λής των αναδυόμενων αγορών στην
BlueBay Asset Management, υπο-
στηρίζει ότι αυτό δεν είναι απαραί-
τητα σημάδι οικονομικής επιτυχίας:

«Τι σημαίνει πραγματικά η ισχύς του
ρουβλιού; Σίγουρα όχι ότι η οικονο-
μία είναι υγιής. Η ανάπτυξη θα είναι
αρνητική,  βαθιά στο κόκκινο. Ο πλη-
θωρισμός είναι διψήφιος. Τα σημά-
δια της κρίσης είναι εμφανή. Στο πιο
πρωταρχικό επίπεδο, οι επιχειρήσεις
κλείνουν επειδή δεν μπορούν να ει-
σάγουν τίποτα». Η Κεντρική Τράπε-
ζα της Ρωσίας έχει αρχίσει να μει-
ώνει τα επιτόκια για να αντισταθμί-
σει την άνοδο του ρουβλιού.

Εισβολή
Αλλά η Κουρντιάνκο αγνοεί έναν

δεύτερο παράγοντα που στηρίζει
την ισχύ του ρουβλιού. Η Ρωσία
συγκαταλέγεται, μαζί με τις ΗΠΑ και
τη Σαουδική Αραβία, στους  κορυ-
φαίους παραγωγούς ενέργειας στον
κόσμο. Η εισβολή στην Ουκρανία
λειτούργησε προς όφελος του καθε-
στώτος του Βλαντιμίρ Πούτιν ανεβά-
ζοντας ακόμα περισσότερο τις τιμές
της ενέργειας, σε μια στιγμή που
βρίσκονταν ήδη σε άνοδο.  

Η ειρωνεία είναι ότι η Ευρωπαϊκή
Ένωση εξακολουθεί να εξαρτάται σε
μεγάλο βαθμό από το ρωσικό αέριο.
Τους πρώτους δύο μήνες μετά την
εισβολή, η Ρωσία εξήγαγε ορυκτά
καύσιμα αξίας 63 δισεκατομμυρίων
δολαρίων μέσω πλοίων και αγωγών,
σύμφωνα με το Κέντρο Έρευνας για
την Ενέργεια και τον Καθαρό Αέρα
(CREA). Οι Financial Times γράφουν:
«Η ΕΕ έχει εισάγει το 71% των ρωσι-
κών εξαγωγών ορυκτών καυσίμων
από την έναρξη της εισβολής».

Οι τρεις μεγαλύτεροι εισαγωγείς
ρωσικών ορυκτών καυσίμων είναι η
Γερμανία – 9 δις δολάρια τους πρώ-
τους δύο μήνες μετά την εισβολή, η
Ιταλία και η Κίνα – και οι δύο λίγο λι-
γότερο από 7 δις δολάρια.

Το εμπόριο ενέργειας εξαιρέθηκε
από το αρχικό πακέτο κυρώσεων.
Φυσικά, γίνεται πολύς λόγος στις
ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για την
απαγόρευση των εισαγωγών ρωσι-
κού φυσικού αερίου. Ωστόσο οι χώ-
ρες της ΕΕ δεν έχουν καταφέρει

ακόμα να καταλήξουν σε μια ενιαία
πολιτική απαγόρευσης των εισαγω-
γών πετρελαίου από τη Ρωσία που
δεν θα επιβαρύνει τόσο πολύ τις οι-
κονομίες τους.

Υπάρχουν τεχνικά εμπόδια στην
απαγόρευση του ρωσικού αερίου.
Το ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα
είναι προσανατολισμένο στην εισα-
γωγή φυσικού αερίου μέσω αγωγών
από τη Ρωσία. Η ανάπτυξη ενός
εναλλακτικού συστήματος εισαγω-
γής υγροποιημένου φυσικού αερίου
από τις ΗΠΑ και τη Μέση Ανατολή
χρειάζεται πολύ χρόνο.

Ταυτόχρονα, όμως, υπάρχει και το
πρόβλημα της συνολικής προσφο-
ράς, όπως επισημαίνει η Έλεν Τόμ-
σον του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ:
«Οι ενεργειακές κυρώσεις κατά της
Ρωσίας ήταν τόσο περιορισμένες
επειδή η άνοδος της Κίνας έχει αλλά-
ξει οριστικά τις ενεργειακές αγορές.
Πολύ απλά, είναι δύσκολο να καλυ-
φθεί η σημερινή παγκόσμια ζήτηση
για πετρέλαιο και φυσικό αέριο χω-
ρίς ρωσικές προμήθειες».

Η σημασία της Ρωσίας ως παρα-
γωγού ενέργειας σημαίνει ότι είναι
αδύνατο να αποβληθεί από το παγ-
κόσμιο οικονομικό σύστημα. Ό,τι και
να συμβεί στη στρατιωτική σύγκρου-
ση για την Ουκρανία, αυτό δεν πρό-
κειται να αλλάξει.

Δύσκολο να απομονωθεί 
οικονομικά η Ρωσία

Η Δύση σε δίλημμα

Βομβαρδισμένη γειτονιά στο Σεβεροντονέτσκ. Φωτό: ΑΡ
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Όσο πιο βαθιά βουλιάζει στα αδιέξο-
δά της η κυβέρνηση της Νέας Δημο-
κρατίας, τόσο περισσότερο ψάχνει

σωσίβιο σε κινήσεις απελπισίας. Όσο πιο πο-
λύ αγριεύει η κρίση του συστήματος που δια-
χειρίζεται η κυβέρνηση, τόσο κλιμακώνει τις
βαρβαρότητες σε όλους τους τομείς.

Αυτό είναι ολοφάνερο στο μέτωπο του πο-
λέμου. Μια εμπλοκή που αρχικά ήθελε να
προβάλλεται ως ανθρωπιστική αλληλεγγύη
στο λαό της Ουκρανίας, μετατρέπεται καθη-
μερινά σε διεύρυνση του πολέμου σε όλη
την περιοχή, από το Αιγαίο μέχρι τον Περσι-
κό Κόλπο. Μητσοτάκης και Δένδιας τρέχουν
να κάνουν το Αιγαίο κλειστή λίμνη όπου «κο-
λυμπούν» μόνο οι Αμερικάνοι (παρέα με γαλ-
λικά και ισραηλινά μαχητικά), και φτάνουν να

προκαλούν ένα θερμό καλοκαίρι και με την
Τουρκία και με το Ιράν.

Αντίστοιχα ισχύουν για το μέτωπο της οι-
κονομίας. Οι προοπτικές ανάκαμψης ανα-
βάλλονται για άλλη μια φορά, τα επιτόκια και
η ακρίβεια ανηφορίζουν χέρι-χέρι και οι
υπουργοί τρέχουν να βρουν νέες περικοπές
στις κοινωνικές δαπάνες και νέες ιδιωτικο-
ποιήσεις. Το τσάκισμα των δημόσιων νοσο-
κομείων, των σχολείων και των δήμων φτάνει
σε παρανοϊκά επίπεδα. Ένα μικρό παιδάκι
νηπιαγωγείου τραυματίστηκε όταν έπεσε η
σιδερένια πόρτα μιας παιδικής χαράς μέσα
στο κέντρο της Αθήνας.

Θηριωδίες
Αμετανόητοι η Κεραμέως με τον Θεοδωρι-

κάκο κλιμακώνουν τις θηριωδίες των ΜΑΤ
στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, λες
και οι κρότου-λάμψης μπορούν να σβήσουν
την πανωλεθρία της ΔΑΠ στις φοιτητικές
εκλογές. Πανεπιστήμια-επιχειρήσεις που δι-
οικούνται από τον ΣΕΒ και την Ένωση Εφο-
πλιστών και όποιον πάρει ο χάρος.

Τίποτε από όλα αυτά δεν περνάει χωρίς
αντιστάσεις. Το δείχνουν ολοζώντανα οι ερ-
γάτες και οι εργάτριες στους χώρους δου-
λειάς και η νεολαία στους δρόμους. Όσο και

να προσπαθούν οι στημένες δημοσκοπήσεις,
δεν καταφέρνουν να κρύψουν πόσο μισητή
έχει γίνει η κυβέρνηση του πολεμικού, οικο-
νομικού και αστυνομικού «τσαμπουκά».

Το πραγματικό ζήτημα που ανοίγεται
μπροστά μας έχει να κάνει με τις εναλλακτι-
κές λύσεις. Και εδώ η Αριστερά πρέπει να εί-
ναι ξεκάθαρη: δεν χωράνε μεσοβέζικες
απαντήσεις σε κανένα τομέα.

Πρώτα απ’ όλα στο ζήτημα του πολέμου. Η
λύση δεν είναι μια «πολυδιάστατη» εξωτερική
πολιτική που θα πάρει «περισσότερα ανταλ-
λάγματα» απέναντι στην Τουρκία, αλλά η μο-
νομερής απεμπλοκή από το ΝΑΤΟ, την κούρ-
σα των εξοπλισμών και το κυνήγι των ΑΟΖ και
των εξορύξεων. Αν χτυπήσουμε τις εξορμή-
σεις του Μητσοτάκη, βοηθάμε και τους εργά-
τες και τη νεολαία της Τουρκίας να κάνουν το
ίδιο για τους «τσαμπουκάδες» του Ερντογάν.

Αντίστοιχα στην οικονομία, ο στασιμοπλη-
θωρισμός και τα ελλείμματα του προϋπολο-
γισμού δεν διορθώνονται με «πιο ορθολογική
πολιτική κινήτρων για τις επενδύσεις». Το
σταμάτημα των εξοπλισμών και η διαγραφή
του χρέους μπορούν να εξασφαλίσουν τα
λεφτά που χρειάζονται για την Υγεία, για την
Παιδεία, για όλες τις κοινωνικές ανάγκες.

Αλλά όλα αυτά σημαίνουν ότι χρειαζόμα-
στε μια Αριστερά προσανατολισμένη καθαρά
στη στρατηγική ότι η ανατροπή της κυβέρνη-
σης της Δεξιάς ανοίγει το δρόμο για συνολι-
κότερη κοινωνική ανατροπή: για να πάρουν
τον έλεγχο οι εργάτες από τα χέρια των καπι-
ταλιστών και στις τράπεζες και στην ενέργεια
και στην εκπαίδευση και παντού. Το «Σοσιαλι-
σμός ή βαρβαρότητα» δεν είναι πια ένα σύν-
θημα από τις μεγάλες παραδόσεις μας, είναι
η πιο άμεση πυξίδα για το εδώ και τώρα.

Αλλα 3.950 ευρώ συγκεντρώθηκαν την
βδομάδα που πέρασε ανεβάζοντας τον

δείκτη της οικονομικής εξόρμησης της Ερ-
γατικής Αλληλεγγύης στα 36.550  ευρώ.

Ευχαριστούμε τους φίλους και τις φίλες
που γράφτηκαν συνδρομητές στο περιοδικό
Σοσιαλισμός από τα Κάτω, για τα 30 χρόνια
κυκλοφορίας του: Γιώργος Μ., Δήμητρα Τ.,
Θένια Α., Γιάννης Π., Βασίλης Τ., Φωτεινή
Λ., Βαγγέλης Μ., Χρύσα Κ., Πάνος Λ., Μα-
νώλης Σ., Φανή Τ., Μαρία Π., Αργυρώ Κ.,
Λευτέρης Α., Προκόπης Π., Γιάννης Κ.

Επίσης τις συντρόφισσες και τους συν-
τρόφους που γράφτηκαν ή ανανέωσαν την
συνδρομή τους στην Εργατική Αλληλλεγύη:
Νίκος Φ., Αλέξανδρος Π., Θένια Α., Μαρία
Β., Εφη Γ., Ρούμπι Α., Βασίλης Λ., Ειρήνη
Φ., Αννα Τ., Πέτρος Β., Αννα Κ., Βιβή Η.,
Γιώργος Φ., Γιωργία Α., καθώς και τα σωμα-
τεία των Διοικητικών Υπαλλήλων του ΟΛΘ
και του Λαϊκού Νοσοκομείου.

Ευχαριστούμε για την ενίσχυση που μας
έστειλαν, Γιάννης Χ. 500 ευρώ, από 50: Νί-
κος Λ., Παναγιώτης Χ., Γιάννης Π., Γιώργος
Τ., από 30: Στέλλα Μ., Γιάννης Π., Γιώτα Γ.,
Αργυρή Ε., από 20: Αγγελος Σ., Κωνσταντί-
νος Δ., Τάσος Μ., Μαρίνος Ψ., Στάθης Γ.,
Σωτήρης Δ., και από 10: Θέμης Π., Ντίνα Θ.,
Ολγα Β., Κώστας Λ., Δήμητρα Τ., Παναγιώ-
της Ζ., Δημήτρης Θ.

Σας προσκαλούμε όλες και όλους στα
πάρτυ που κάνουν οι περιφέρειες των Δυτι-
κών συνοικών της Αθήνας και του Πειραιά.

Κυκλοφορεί
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

Μόνο ριζικές λύσεις 
μπορούν να δώσουν διέξοδο

OIKONOMIKH
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

30/5, Κινητοποίηση γονέων έξω από το
Δημαρχείο της Αθήνας. Φωτό: Μάνος Νικολάου
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Εκλογές
εκπαιδευτικών

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΕΔΗΝ

Και τώρα, στον αγώνα!
Μάχη για την κλιμάκωση

της απεργιακής σύγκρου-
σης με τη δολοφονική κυ-

βέρνηση Μητσοτάκη έδωσε το
Συντονιστικό Νοσοκομείων στο
16ο Συνέδριο της ΠΟΕΔΗΝ που
πραγματοποιήθηκε 24 με 27 Μάη.
Οι δυνάμεις του συμμετείχαν στο
«Ενωτικό Κίνημα Υγειονομικών για
την Ανατροπή» που κέρδισε μία
έδρα στο νέο Γενικό Συμβούλιο
της Ομοσπονδίας και πέντε αντι-
προσώπους στο συνέδριο της
ΑΔΕΔΥ.

Το συνέδριο ήταν το μαζικότερο
που έχει γίνει ποτέ. Σύμφωνα με
τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν,
952 σύνεδροι (100 και πλέον πε-
ρισσότεροι από το 2018) εκπρο-
σώπησαν 182 σωματεία και 46.582
ψηφίσαντες. Είναι άλλη μια από-
δειξη ότι όλες οι απόπειρες της
κυβέρνησης να τσακίσει τα συνδικάτα
-είτε με νόμους όπως του Χατζηδάκη
είτε με επιθέσεις των ΥΠΕαρχών, των
Διοικήσεων αλλά και των συνδικαλιστι-
κών παρατάξεων που την στηρίζουν-
έχουν πέσει στο κενό.

Αντίθετα, όχι μόνο δεν συρρικνώ-
νονται ή διαλύονται, αλλά μεγαλώνουν
και ενισχύονται με νέες δυνάμεις. Αυ-
τό σηματοδότησε η αποδοχή της εκ-
προσώπησης των συμβασιούχων στην
ΠΟΕΔΗΝ, απόφαση που πάρθηκε
ομόφωνα κατά την πρώτη καταστατι-
κή ημέρα του συνεδρίου. Είναι μια κα-
ταστατική αλλαγή που βάζει τέλος
στον απαράδεκτο μέχρι σήμερα απο-
κλεισμό χιλιάδων εργαζόμενων από
την Ομοσπονδία και τα όργανά της,
δυναμώνει τη συνδικαλιστική οργάνω-
ση στον κλάδο και ανοίγει το δρόμο
για να δοθεί ο αγώνας της μονιμοποί-
ησης όλων με ακόμα καλύτερους
όρους.

«Έχουμε δώσει τον καλύτερο μας
εαυτό μέσα στην πανδημία, αξίζουμε
μονιμοποίηση και χρειαζόμαστε από
το συνέδριο της ΠΟΕΔΗΝ να κάνει
απεργίες για να βοηθήσει τους συμ-
βασιούχους», είπε από το βήμα κατά
την πρώτη αυτή ημέρα του συνεδρίου
ο Φώτης Άγκος, εργάτης καθαριότη-
τας με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου
(ΣΟΧ) στο Κρατικό Νίκαιας και αντι-
πρόσωπος με το Συντονιστικό Νοσο-
κομείων. «Η απόφαση της εκπροσώ-
πησής μας στην Ομοσπονδία είναι νί-
κη όλων των συμβασιούχων που έχου-
με παλέψει για την ένταξή μας στα
Σωματεία και που, σε πάρα πολλές πε-
ριπτώσεις, την επιβάλλαμε στην πρά-
ξη μαζί με τους μόνιμους συναδέλ-
φους μας και τις δυνάμεις της Αριστε-
ράς», σχολίασε ο ίδιος αμέσως μετά.

Οι δυνάμεις της ΠΑΣΚΕ και της ΔΑ-
ΚΕ, που για χρόνια κρατούσαν τους

συμβασιούχους έξω από όσα Σωμα-
τεία είχαν την ηγεσία αλλά και από την
Ομοσπονδία απέρριψαν στη συνέχεια
-με τη συνδρομή του ΣΥΡΙΖΑ- την πρό-
ταση του Ενωτικού Κινήματος και της
Αγωνιστικής Συνεργασίας (ΠΑΜΕ) για
εκπροσώπηση και των εργολαβικών
εργαζόμενων στην Ομοσπονδία.

Μαχητικότητα
Συνολικά, η παρουσία των αγωνι-

στών/ιστριών του Συντονιστικού Νο-
σοκομείων ήταν από τις πιο οργανω-
μένες σε όλη τη διάρκεια του συνεδρί-
ου. Από το πανό τους που κόσμησε
την αίθουσα μέχρι τις τοποθετήσεις
τους, ανέδειξαν τα μέτωπα πάλης με
την κυβερνητική πολιτική των ιδιωτικο-
ποιήσεων και της διάλυσης του ΕΣΥ.
Και μετέφεραν το κλίμα οργής αλλά
και μαχητικότητας της βάσης όπως εί-
χε εκφραστεί στις απεργίες τα προ-
ηγούμενα χρόνια και συνεχίζει να εκ-
φράζεται μέσα στα πρωτοβάθμια σω-
ματεία και τους χώρους των νοσοκο-
μείων.

«Η μάχη που είναι μπροστά μας εί-
ναι μάχη ζωής και θανάτου για το
ΕΣΥ», είπε η Μαρία Χαρχαρίδου από
το ΓΝΑ Γεννηματάς. «Χρειάζεται κλι-
μάκωση των κινητοποιήσεών μας μέ-
σα από το συνέδριο, απέναντι σε μια
κυβέρνηση τόσο πολεμοκάπηλη που
έχει λεφτά για Ραφάλ, φρεγάτες και
τώρα και για F35, αλλά όχι για την
υγεία. Χρειαζόμαστε ένα απεργιακό
πρόγραμμα, αντικυβερνητικό, αντιπο-
λεμικό, αντιρατσιστικό, αντιφασιστικό.
Στο νοσοκομείο μας έγινε μαζική συ-
νέλευση την Τρίτη. Παρότι οι παρατά-
ξεις της πλειοψηφίας δεν ήθελαν, μα-
ζέψαμε υπογραφές και πήραμε αγωνι-
στικές αποφάσεις. Αυτό που φέρνει
κάθε πρωτοβάθμιο σωματείο από τη
βάση πρέπει να εκφραστεί εδώ».

«Η κυβέρνηση φοβάται τους αγώ-
νες, γι’ αυτό και προσπάθησε να τσα-
κίσει το μαχητικό συνδικαλισμό», είπε
η Κατερίνα Πατρικίου από τον Άγιο
Σάββα. «Απέναντι στις πολιτικές της
ΝΔ που δολοφονούν, εμείς έχουμε κά-
νει την επιλογή να σώσουμε τις ζωές
μας, το νοσοκομείο μας, τους ασθε-
νείς μας. Αυτή την επιλογή πρέπει να
κάνει και το συνέδριο της ΠΟΕΔΗΝ».

Με πρωτοβουλία των συνέδρων του
Συντονιστικού Νοσοκομείων πήρε το
λόγο στο συνέδριο ο Κώστας Παπα-
δάκης, δικηγόρος Πολιτικής Αγωγής
στη δίκη της Χρυσής Αυγής, καλών-
τας το σε απόφαση για απεργιακή
συμμετοχή στο αντιφασιστικό συλλα-
λητήριο στις 15 Ιούνη, ημέρα έναρξης
της δίκης της εγκληματικής οργάνω-
σης σε δεύτερο βαθμό. Ενώ στη συνέ-
χεια διοργάνωσαν συζήτηση μαζί του
καθώς και με τον συντονιστή της
ΚΕΕΡΦΑ, Πέτρο Κωνταντίνου στην
οποία συμμετείχαν σύνεδροι από πολ-
λά σωματεία της Αθήνας και άλλων
πόλεων.

Το «Ενωτικό Κίνημα Υγειονομικών
για την Ανατροπή» κατέθεσε στο συ-
νέδριο πρόταση για άμεσο απεργιακό
πρόγραμμα με τοπικές κινητοποιήσεις
στα νοσοκομεία τις πρώτες μέρες του
Ιούνη, 24ωρη πανελλαδική απεργία
στις 22 Ιούνη και κλιμάκωση αμέσως
μετά. Είναι ένα πρόγραμμα που το
Συντονιστικό Νοσοκομείων ήδη ξεκινά
να υλοποιεί καλώντας σε μέρα δρά-
σης στις πύλες στις 9 Ιούνη. Επίσης,
μαζί με το ψήφισμα για τις 15 Ιούνη,
κατέθεσε δύο ακόμα ψηφίσματα: Κα-
ταδίκης της αστυνομικής καταστολής
στο ΑΠΘ και στήριξης των ΛΟΑΤΚΙ+
διεκδικήσεων μετά τη δικαστική από-
φαση για τη δολοφονία του Ζακ Κω-
στόπουλου.

Λένα Βερδέ

Συνεχίζονται οι γενικές συνελεύσεις και οι εκλογές στους ΣΕΠΕ
και τις ΕΛΜΕ όλης της χώρας για την ανάδειξη αντιπροσώπων

στα συνέδρια της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ. Οι εκπαιδευτικοί του δικτύου
«Η Τάξη μας» δίνουν τη μάχη για την ενίσχυση της αντικαπιταλιστι-
κής αριστεράς μέσα από τις Παρεμβάσεις/Κινήσεις/Συσπειρώσεις.

«Η επίθεση της κυβέρνησης είναι άγρια σε όλες τις βαθμίδες της
εκπαίδευσης», μας είπε η Κατερίνα Τσαλταμπάση, δασκάλα στον
ΣΤ’ ΣΕΠΕ Θεσσαλονίκης ‘Αριστοτέλης’, οι εκλογές του οποίου θα
διεξαχθούν στις 9 Ιούνη. «Τα νηπιαγωγεία πήζουν με 25 παιδάκια
ανά τμήμα. Στο δημοτικό, η αύξηση του ελάχιστου αριθμού μαθη-
τών ανά τάξη σήμανε αντίστοιχα τεράστια τμήματα. Κι αυτό σε ένα
πλαίσιο που το προσωπικό δεν είναι καν στα σχολεία από το Σε-
πτέμβρη παρά μπαίνει σταδιακά, σε πολλές περιπτώσεις μέχρι και
το Μάη. Την ίδια ώρα έχουμε τις εικόνες της ντροπής με τα ΜΑΤ
μέσα στις σχολές να χτυπάνε φοιτητές με ευθείες βολές.

Απέναντι σε όλα αυτά, υπάρχει μεγάλη αντικυβερνητική οργή
στον κλάδο. Όχι μόνο για τις επιθέσεις στην εκπαίδευση αλλά και
για τις πολεμικές επιλογές της Νέας Δημοκρατίας, για την ακρίβεια
και τους πενιχρούς μισθούς μας με τους οποίους δεν μπορούμε να
πληρώσουμε νοίκια και λογαριασμούς. Στο σχολείο μου γίνονται
καθημερινά συζητήσεις για αυτά τα θέματα. Το διακύβευμα είναι
αυτή η οργισμένη διάθεση να μετατραπεί σε δράση, να γίνει εκπαι-
δευτικό κίνημα και να συνδεθεί με όλο το εργατικό κίνημα, στους
δήμους, τα νοσοκομεία, όλους τους χώρους με στόχο την ανατρο-
πή της κυβέρνησης και της πολιτικής της.

Αγωνιστικά σωματεία
Για να το πετύχουμε αυτό χρειαζόμαστε δυνατά και αγωνιστικά

σωματεία. Γι’ αυτό ζητάμε τη στήριξη των συναδέλφων/ισσών στις
Παρεμβάσεις. Οι εκπαιδευτικοί της Τάξης μας καλούμε να κλιμα-
κώσουμε τη μάχη προς μια κατεύθυνση που θα απαντά στα προ-
βλήματα των εκπαιδευτικών, θα υπερασπίζεται τα μορφωτικά δι-
καιώματα των μαθητών/τριών μας και συνολικά θα συγκρούεται με
όλες τις κυβερνητικές επιθέσεις στην εργατική τάξη».

Πρώτη δύναμη αναδείχτηκε ξανά το σχήμα των Παρεβάσεων στις
εκλογές του ΣΕΠΕ Αριστοτέλης στην Αθήνα. Παρά τη μειωμένη σε
σχέση με τις αντίστοιχες εκλογές του 2019 συμμετοχή, το σχήμα της
ριζοσπαστικής-αντικαπιταλιστικής αριστεράς κερδίζει 52% και εκλέ-
γει τρεις αντιπροσώπους στο συνέδριο της ΔΟΕ με τις δυνάμεις της
ΔΑΚΕ και της ΠΑΣΚΕ να παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

«Οι εκλογές στην ΕΛΜΕ Χανίων σημαδεύτηκαν από τη μείωση
της συμμετοχής», μας είπε η Δώρα Κιντή, γραμματέας της ΕΛΜΕ.
«Αυτό είναι αποτέλεσμα δυο κυρίως παραγόντων. Ο πρώτος είναι
ότι στη συνείδηση των συναδέλφων/ισσών η ΟΛΜΕ έχει παίξει ένα
αρνητικό ρόλο όλη τη χρονιά. Η μη συμμετοχή στις εκλογές είναι
ένα μήνυμα ότι αυτή η ΟΛΜΕ δεν ανταποκρίνεται στις διαθέσεις
και τις απαιτήσεις των συναδέλφων/ισσών.

Ο δεύτερος παράγοντας είναι ο νόμος Χατζηδάκη. Οι εκλογές
έγιναν χωρίς συνδικαλιστική άδεια, με τα σχολεία σε πλήρη λει-
τουργία. Η απόφαση της πλειοψηφίας των ΔΣ για διήμερη εκλογική
διαδικασία, θεωρώντας ότι έτσι θα αυξηθεί η προσέλευση, έδειξε
ότι δεν είναι απάντηση σε αυτή την επίθεση. Η Πρωτοβουλία Πα-
ρέμβαση ήμασταν η μόνη δύναμη που υποστηρίξαμε ότι η κόντρα
με την κυβέρνηση και το νόμο Χατζηδάκη πρέπει να γίνει με όρους
πολιτικούς και απεργιακούς και όχι με όρους τεχνικούς.

Παρότι δεν καταφέραμε να εκλέξουμε αντιπρόσωπο, θα συνεχί-
σουμε να είμαστε η αγωνιστική δύναμη μέσα στο Σύλλογο που θα
βάζει με τις αποφάσεις του σε κίνηση και την Ομοσπονδία».

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
ΣΕΠΕ Θουκυδίδης
Γενική Συνέλευση 8/6,
Εκλογές 9/6
ΕΛΜΕ Πειραιά
Εκλογές 20/6

Επόμενες συνελεύσεις και εκλογές

Συνέδριο ΠΟΕΔΗΝ. Φωτό: Λένα Βερδέ
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Μέρα δράσης στις 9 Ιούνη
«Απέναντι στην καταστροφική πολιτική

της ΝΔ για τη δημόσια υγεία, ξανα-
βγαίνουμε στις πύλες των νοσοκομεί-

ων μας, την Πέμπτη 9 Ιούνη, μαζικά και αποφασι-
στικά. Για να υπερασπίσουμε το ΕΣΥ από τη διά-
λυση και την ιδιωτικοποίηση που φέρνει ο Μητσο-
τάκης και η παρέα του. Παίρνουμε δύναμη για να
κλιμακώσουμε τους αγώνες μας, από το συνέδριο
της ΠΟΕΔΗΝ που έγινε στην Αθήνα τις προηγού-
μενες ημέρες, από τους 950 σύνεδρους, που εκ-
προσωπούσαν πάνω απο 40.000 εργαζόμενους
στη δημόσια Υγεία πανελλαδικά». Με αυτό το κά-
λεσμα δίνει συνέχεια στον αγώνα για την υπερά-
σπιση του ΕΣΥ το Συντονιστικό Νοσοκομείων.
«Μετά το Συνέδριο της ΠΟΕΔΗΝ, καμία αναμονή.
Ξεκινάμε απο τώρα με Γενικές Συνελεύσεις, συ-
σκέψεις, εξορμήσεις και επιτροπές αγώνα σε κα-
θε νοσοκομείο», αναφέρει.

«Η συνέλευση στο Γεννηματάς και οι αποφά-
σεις της ανοίγουν το δρόμο για όλα τα νοσοκο-
μεία να κινηθούν αντίστοιχα», μας είπε η Αργυρή
Ερωτοκρίτου, γιατρός στο νοσοκομείο. «Το πα-
ρών έδωσαν εκατοντάδες συνάδελφοι/ισσες, μό-
νιμοι και συμβασιούχοι, από όλες τις ειδικότητες,
από γιατρούς, νοσηλευτές και τραματιοφορείς
μέχρι ειδικευόμενους που ξεκίνησαν να δου-

λεύουν πρόσφατα και εργαζόμενους που δου-
λεύουν σαράντα χρόνια. Προσωπικά είμαι έξι χρό-
νια στο νοσοκομείο και τέτοια συνέλευση δεν έχω
ξαναδεί. Το ίδιο έλεγαν και παλιότεροι.

Συλλογικά
Αποδείχτηκε έτσι πόσο ανάγκη το είχε ο κό-

σμος για να συζητήσει συλλογικά την κατάσταση:
το ότι δεν προλαβαίνουμε να εξετάσουμε ποτέ
όλους τους ασθενείς στην εφημερία, το ότι υπάρ-
χει έκρηξη των εισαγωγών, το ότι πεθαίνει κό-
σμος στα επείγοντα και τα ράντζα. Είναι τεράστια
ανάγκη να γίνουν μαζικές προσλήψεις και να επι-
ταχτεί τώρα ο ιδιωτικός τομέας υγείας. Αυτό
έβγαινε μέσα από τις δεκάδες τοποθετήσεις που
έγιναν. Η μάχη λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι το πα-
ράδειγμα του Γεννηματάς και των αγωνιστικών
του αποφάσεων να απλωθεί σε όλα τα νοσοκο-
μεία».

«Μετά τις εκλογές στο Σωματείο μας και την
ανάδειξη της ΑΕΠΑ, της ριζοσπαστικής – αντικα-
πιταλιστικής αριστεράς, σε πλειοψηφία στο νέο
ΔΣ, μπαίνουμε μπροστά για να οργανώσουμε
όλες τις μάχες», μας είπε η Μαρία Αλιφιέρη, πρό-
εδρος πλέον του Σωματείου Εργαζόμενων στο
Αγλαϊα Κυριακού. «Το εκλογικό αποτέλεσμα έφε-

ρε χαρά στους εργαζόμενους που από την επόμε-
νη κιόλας μέρα έλεγαν ότι επιτέλους τώρα το σω-
ματείο είναι πραγματικά δικό μας και άνοιγαν τα
ζητήματα που πρέπει να παλέψουμε.

Ήδη στη συγκρότηση του νέου ΔΣ την περα-
σμένη βδομάδα, η πλειοψηφία των μελών είπαμε
ότι θα κινηθούμε ώστε να δώσουμε νέα πνοή στο
χώρο, να ζωντανέψουμε το συνδικαλισμό σε κόν-
τρα με τη Διοίκηση κι όχι μαζί της όπως ήταν η
προηγούμενη ηγεσία των ΔΑΚΕ-ΠΑΣΚΕ. Θέλουμε
ένα σωματείο ανοιχτό, με συμμετοχή των εργαζό-
μενων, με ανακοινωμένα θέματα συζήτησης για
να τα γνωρίζουν όλοι. 

Πρώτος μας στόχος να μετατρέψουμε την πρώ-
τη μετεκλογική, μέχρι τώρα συνήθως εθιμοτυπική,
συνάντηση γνωριμίας με τη Διοίκηση, σε ουσια-
στική. Για το λόγο αυτό στην πρώτη συνεδρίαση
του ΔΣ θα προτείνουμε να πάμε σε αυτή τη συ-
νάντηση μετά από Γενική Συνέλευση που οι εργα-
ζόμενοι θα έχουν εκφράσει τις διεκδικήσεις
τους».

Ανοιχτή συνεδρίαση του ΔΣ - ανοιχτή Επιτροπή
Αγώνα καλεί την Τετάρτη 1 Ιούνη στις 12.30μμ ο
Σύλλογος Εργαζόμενων στον Άγιο Σάββα στο
προαύλιο του νοσοκομείου για την οργάνωση της
μέρας δράσης στις 9 Ιούνη.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΠΟΕΔΗΝ

Εκλογή
Γενικού
Συμβουλίου
(σε παρένθεση του 2018):

Ψήφισαν 946 (837)
Έγκυρα 944

ΔΗΣΥ (ΠΑΣΚ)
305 ψήφοι 11 έδρες
(από 279 και 11)
ΔΑΚΕ
247 ψήφοι 9 έδρες 
(171 και 7)
ΑΣΥ (ΠΑΜΕ)
162 ψηφοι 6 έδρες 
(126 και 5)
ΑΑΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 
88 ψήφοι 3 έδρες
(86 και 4)
ΑΡΜΑ (ΣΥΡΙΖΑ) 
94 ψήφοι 3 έδρες
(114 και 5)
ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΚΙΔΑ
44 ψήφοι 1 έδρα 
ΤΑΞΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ
4 ψήφοι 

Εκλογή 
Αντιπρο-
σώπων 
για ΑΔΕΔΥ
Ψήφισαν 946 (837)
Έγκυρα 942

ΔΗΣΥ
289 ψήφοι 39 αντιπρόσωποι
(από 37)
ΔΑΚΕ
255 ψήφοι 34 αντιπρόσωποι
(από 23)
ΑΣΥ
168 ψηφους 22 αντιπρόσωποι
(από 17)
ΑΑΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 
79 ψήφοι 10 αντιπρόσωποι
(από 9)
ΑΡΜΑ
107 ψήφοι 14 αντιπρόσωποι
(από 15)
ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΚΙΔΑ
40 ψήφοι 5 αντιπρόσωποι 
(2018: ΜΕΤΑ-ΛΑΕ 4,
Αγωνιστική Πρωτοβουλία-
ΑΝΤΑΡΣΥΑ 3)
ΤΑΞΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ 
4 ψήφοι

Με συγκέντρωση στα ΤΕΠ και
ενημέρωση ασθενών και συνο-

δών για την τραγική κατάσταση του
νοσοκομείου, ξεκίνησαν οι αγωνιστι-
κές δράσεις στο ΓΝΑ Γεννηματάς τη
Δευτέρα 30 Μάη, ημέρα γενικής
εφημερίας. Οι κινητοποιήσεις συνε-
χίστηκαν την επόμενη μέρα, Τρίτη
31 Μάη, με παράσταση διαμαρτυ-
ρίας στη Διοίκηση που απαίτησε
άμεση λύση στα συσσωρευμένα
προβλήματα λειτουργίας του νοσο-
κομείου. Και θα κλιμακώνονταν την
Τετάρτη 1 Ιούνη με Γενική Συνέλευ-
ση στην οποία υπήρχε πρόταση για
επαναλαμβανόμενες καθημερινές
στάσεις εργασίας.

Οι αγωνιστικές αυτές δράσεις
ήταν απόφαση της μαζικότατης γενι-
κής συνέλευσης που έγινε στο νοσο-
κομείο την Τρίτη 24 Μάη, μετά από
συγκέντρωση εκατοντάδων υπογρα-
φών σε κείμενο που διακίνησε η
Αγωνιστική Πρωτοβουλία για την
Ανατροπή, αναγκάζοντας την πλει-
οψηφία του ΔΣ του Σωματείου να
την καλέσει. «Η συνέλευση έγινε με-
τά από απαίτηση των συναδέλφων
από τα κάτω και ήταν μεγαλειώδης»,
μας είπε η Ευμορφία Σταμελοπού-
λου, νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο.
«Είχαμε πολλά χρόνια να δούμε κάτι
τέτοιο που σημαίνει ότι ο κόμπος
έχει φτάσει στο χτένι. Τα προβλήμα-
τα της μονοεφημέρευσής μας, η μη
λειτουργία της ΠΦΥ που έχει σαν

αποτέλεσμα τα νοσοκομεία να επι-
βαρύνονται διπλά και τριπλά, οι ελ-
λείψεις προσωπικού, τα ράντζα, όλα
μας εξοργίζουν. Στη συνέλευση κα-
ταφέραμε να βγάλουμε κάποιες
δράσεις και ευελπιστούμε να συνεχί-
σουμε».

Ως σύνεδρος η ίδια στην ΠΟΕ-
ΔΗΝ με την Αγωνιστική Πρωτοβου-
λία για την Ανατροπή και το Συντο-
νιστικό Νοσοκομείων συμπλήρωσε:
«Η κατάσταση στο χώρο της Υγείας

ήταν ανέκαθεν τραγική και η πανδη-
μία ήρθε να την αναδείξει. Ζήσαμε
και ζούμε ακόμα τρομακτικές κατα-
στάσεις, χωρίς άδειες και ρεπό, με
κόστος την υγεία μας και την περί-
θαλψη των ασθενών. Από το συνέ-
δριο της ΠΟΕΔΗΝ απαιτούμε αγώ-
νες για προσλήψεις προσωπικού,
άνοιγμα των νοσοκομείων που
έκλεισαν επί εποχής Άδωνη, ανα-
τροπή του κατάπτυστου της ανα-
στολής και την επιστροφή των συ-

ναδέλφων στη δουλειά, μονιμοποί-
ηση για τους εργολαβικούς και
όλους τους συμβασιούχους, αξιο-
πρεπή περίθαλψη των ασθενών, έν-
ταξη στα ΒΑΕ. Ξέρουμε βέβαια ότι η
ΠΟΕΔΗΝ θα μπει μπροστά μόνο αν
πιεστεί από τα κάτω. Να οργανω-
θούμε λοιπόν από κάτω και με το
Συντονιστικό Νοσοκομείων που έχει
δράση, απόψεις και θέσεις, που
διεκδικεί και είναι δίπλα σε κάθε ερ-
γαζόμενο».

24/5, Γενική Συνέλευση στο ΓΝΑ Γεννηματάς. Φωτό: Αγωνιστική Πρωτοβουλία για την Ανατροπή

ΓΝΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
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Σε μια σειρά σχολές την
περασμένη εβδομάδα
πραγματοποιήθηκαν
συζητήσεις που οργάνωσαν
οι φοιτητές/ριες του ΣΕΚ, για
τα αποτελέσματα των
φοιτητικών εκλογών και
χαρακτηρίστηκαν από
πλούσια συζήτηση. Εδώ
δημοσιεύουμε κείμενο που
βασίζεται στην εισήγηση του
Αλέξανδρου Κοροβέση,
φοιτητή στο Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, στην
εκδήλωση που έγινε στη
σχολή του.

Οι φοιτητικές εκλογές στις 18
Μάη έγιναν μέσα σε συνθή-
κες πολύπλευρης κρίσης του

καπιταλισμού που αγγίζει κάθε πτυ-
χή – την οικονομία, την υγεία, το πε-
ριβάλλον κλπ. Αυτό που εκφράστη-
κε στις κάλπες ήταν αυτό που είδα-
με να εκφράζεται στους δρόμους
όλο το προηγούμενο διάστημα.
Μπορεί οι εκλογές να είχαν να γί-
νουν μια τριετία και οι σχολές να
ήταν κλειστές για δυο χρόνια, αλλά
αυτό δεν σήμαινε ότι πάγωσαν οι
αγώνες του φοιτητικού κινήματος.
Αντίθετα είδαμε όλη αυτή την περίο-
δο το φοιτητικό κίνημα να βγαίνει
στο δρόμο ενάντια στο νόμο Κερα-
μέως – Χρυσοχοΐδη, να είναι παρών
στις πολιτικές μάχες ενάντια στον
σεξισμό, το ρατσισμό, τους φασί-
στες και συνολικά σε κάθε μάχη που
ξεδιπλώθηκε ενάντια στην κυβέρνη-
ση της Ν.Δ. 

Αυτές οι εκλογές σημαδεύτηκαν
από το γκρέμισμα της ΔΑΠ και την
άνοδο της αριστεράς και της αντικα-
πιταλιστικής αριστεράς. 

Τρία στοιχεία που πρέπει να κρα-
τήσουμε: 

Πρώτον είναι η ίδια η κατάρρευση
της ΔΑΠ. Για την κυβέρνηση της Νέ-
ας Δημοκρατίας ήταν μεγάλο στοί-
χημα να βαφτεί μπλε το εκλογικό
αποτέλεσμα. Έστησε ένα ολόκληρο
σκηνικό – το βλέπουμε ακόμα και
τώρα με τις επιθέσεις της αστυνο-
μίας στο ΑΠΘ – προκειμένου να
προβοκάρει τους φοιτητές/ριες, πι-
στεύοντας ότι θα βγει κερδισμένη
από αυτό. Η κυβέρνηση χρειάζεται
τη ΔΑΠ δυνατή και τους φοιτητικούς
συλλόγους στο γύψο για να μπορέ-
σει να υλοποιήσει τα σχέδιά της.
Χρειάζεται να γυρίσουμε να δούμε
που βρισκόμασταν πριν από τρία
χρόνια. Έβγαινε η ΔΑΠ με μια αφίσα
που έλεγε «η πρώτη νίκη θα είναι
των φοιτητών» γιατί ακολουθούσαν
μετά τις φοιτητικές εκλογές οι βου-
λευτικές και οι δημοτικές εκλογές.
Υποσχόταν τότε η ΝΔ ανάπτυξη,
επενδύσεις, βγήκαμε από τα μνημό-
νια – έλεγαν – αλλά οι αριστερές
ιδεοληψίες του ΣΥΡΙΖΑ εμποδίζουν
τους μεγάλους ρυθμούς ανάκαμ-

ψης. Τρία χρόνια μετά κανείς δεν
μπορεί να τα πει όλα αυτά. Αντίθετα
έχουμε ακρίβεια, ύφεση, κρίση, παν-
δημία. Η ΔΑΠ ταύτισε τον εαυτό της
με τις κυβερνητικές επιθέσεις: την
πανεπιστημιακή αστυνομία, διαγρα-
φές, ιδιωτικοποιήσεις, με το πετσό-
κομμα της δημόσιας και δωρεάν
Παιδείας. Και τελικά έχασε το 12%
της δύναμής της και συνολικά πάνω
από 7 χιλιάδες ψήφους. Είναι τα χει-
ρότερα ποσοστά της εδώ και δεκαε-
τίες. Μόνο εδώ στο ΠΑΔΑ αν το
δούμε, χάνει το φοιτητικό σύλλογο
της ΣΔΟΚΕ μετά από 35 χρόνια. Από
πολλά σημεία εξαφανίζεται. 

Ριζοσπαστικοποίηση
Αυτή η εικόνα δεν εξηγείται με

αστεία του τύπου “έκλεισαν τα
κλαμπ μέσα στην πανδημία και δεν
οργάνωνε πάρτυ η ΔΑΠ”. Η κατάρ-
ρευση της ΔΑΠ ακουμπάει στην τε-
ράστια ριζοσπαστικοποίηση της νεο-
λαίας. Οφείλεται σε ένα κίνημα που
απεχθάνεται τη δεξιά και θέλει να
τελειώνει με την κυβέρνηση της ΝΔ,
γιατί ζει στην πραγματικότητα που
διαμορφώνεται μέσα από τη διακυ-
βέρνησή της. Την πραγματικότητα
που καιγόμαστε το καλοκαίρι και
πνιγόμαστε το χειμώνα, που παίζει
το χαρτί του ρατσισμού με τις απε-

λάσεις, τις επιχειρήσεις σκούπα, τις
αστυνομικές δολοφονίες, το σεξι-
σμό και τις πλάτες στους πλούσιους
βιαστές, την πολεμοκαπηλεία. Την
οργή για όλα αυτά την είδαμε να με-
τατρέπεται σε κίνημα, την είδαμε να
εκφράζεται και στις κάλπες. Ανάλο-
γη εικόνα άλλωστε δεν βλέπουμε
μόνο στις σχολές, αλλά και στις
εκλογές των εργατικών σωματείων.    

Δεύτερο στοιχείο είναι η ανάδειξη
της ΠΚΣ σε πρώτη δύναμη. Είναι μια
εξέλιξη που μας χαροποιεί διότι βλέ-
πουμε την Αριστερά να κερδίζει
στην κόντρα με τη δεξιά. Με τα ψη-
φοδέλτια της Πανσπουδαστικής δεν
εκφράστηκε μόνο ένα σκληρό μπλοκ
που ανήκει στο ΚΚΕ. Αλλά ένας ευ-
ρύτερος κόσμος, που το χρησιμο-
ποίησε ως ψήφο αντιδεξιά, ψήφο
στην αριστερά, με την προοπτική
του στα κινήματα και τους αγώνες.
Είναι κόσμος που πολιτικοποιείται
στα αριστερά, ψάχνει το παρακάτω
κι έχουμε να συνεργαστούμε και να
δουλέψουμε μαζί για όλες τις μάχες
που οργανώνουμε. Ψάχνει την προ-
οπτική και το ΚΚΕ δεν μπορεί να την
προτείνει. 

Xρειάζεται ταυτόχρονα να μην ξε-
χνάμε ότι η εκλογική άνοδος της
Αριστεράς δεν εξασφαλίζει από μό-
νη της την άνοδο του κινήματος.

Έχουμε ξαναδεί εκλογικές νίκες της
Αριστεράς που δεν έγινε κάτι τέτοιο.
Το 2015 είδαμε την εκλογική νίκη
της Αριστεράς – του ΣΥΡΙΖΑ – που
σήμαινε μια περίοδο όχι σύγκρου-
σης με το σύστημα αλλά προσαρμο-
γής από τις ηγεσίες της αριστεράς
που νίκησαν στις εκλογές. Γι’ αυτό
χρειάζεται συνεργασία και δουλειά
μαζί με αυτό τον κόσμο, να πιέζουμε
τις ηγεσίες να κινηθούν στη «δική
μας», την αγωνιστική, κατεύθυνση.

ΕΑΑΚ
Τρίτο στοιχείο η ενίσχυση των

σχημάτων μας, των δυνάμεων της
αντικαπιταλιστικής αριστεράς, της
ΕΑΑΚ, με άνοδο περισσότερων από
εφτάμιση χιλιάδων ψήφων σε σχέση
με το 2019. Αυτό αφήνει πολλά κρα-
τούμενα. Το τι σημαίνει σύνδεση με
το εργατικό κίνημα. Τι σημαίνει η μά-
χη για «Λεφτά για την Παιδεία – όχι
για τον πόλεμο και την αστυνομία».
Πως μπαίνουν αυτά τα ζητήματα σε
κάθε σχολή. Συναντήσαμε την προ-
σπάθεια των φασιστών να εμφανι-
στούν σε σχολές. Τις σεξιστικές επι-
θέσεις επίσης σε μια σειρά από σχο-
λές. Ποτέ δεν αντιμετωπίσαμε αυτά
τα ζητήματα ως κομμάτι απλά των
φοιτητών. Τα συνδέαμε με τη μεγά-
λη εικόνα έξω από τους τέσσερις

τοίχους των σχολών κι έτσι οργανώ-
ναμε τη μάχη. Έτσι κατεβάσαμε
τους συλλόγους μας και στα μεγάλα
αντιρατσιστικά συλλαλητήρια, στις 8
Μάρτη ενάντια στην καταπίεση των
γυναικών, στις πανεργατικές απερ-
γίες.    

Η επόμενη μέρα των εκλογών δεί-
χνει μια πανικόβλητη κυβέρνηση
που τρέχει να μαζέψει τα ασυμμά-
ζευτα. Η ΔΑΠ εμφανίζει ψεύτικα πο-
σοστά που τη δείχνουν πρώτη δύνα-
μη. Μετά αρχίσαν την αμφισβήτηση
των φοιτητικών συλλόγων. “Ποιες
παρατάξεις, ποια σχήματα, τα κα-
ταργούμε και πλέον σας φέρνουμε
τις εκλογές με ενιαία ψηφοδέλτια”
λέει η Κεραμέως. Θέλουν να διαλύ-
σουν τον φοιτητικό συνδικαλισμό,
να μην υπάρχει πολιτικοποίηση που
θα συναντά και θα τροφοδοτεί τις
αντιστάσεις. Δεν θα τους περάσει.

Η επιτυχία των φοιτητικών εκλο-
γών είναι κομμάτι της συνολικής ει-
κόνας. Είδαμε να ξεδιπλώνονται
όλες οι εργατικές μάχες την τελευ-
ταία περίοδο. Από τους εργάτες της
Καβάλας μέχρι την COSCO, χέρι –
χέρι με τα φοιτητικά συλλαλητήρια.
Δεν έχουμε την πολυτέλεια να επα-
ναπαυθούμε. Χρειάζεται γρήγορα να
οργανώσουμε τις επόμενες πρωτο-
βουλίες. Η Νέα Δημοκρατία δυσκο-
λεύεται στην εφαρμογή των σχεδίων
της, συναντάει προβλήματα, αλλά
δεν παρατάει την προσπάθεια. Δείτε
τις θηριωδίες των ΜΑΤ στο ΑΠΘ
που έστειλαν σοβαρά τραυματισμέ-
νο τον συμφοιτητή μας στο νοσοκο-
μείο. Δεν είναι απλά οι μπάτσοι, εί-
ναι το ότι για να πετύχει την αντιεκ-
παιδευτική μεταρρύθμιση που θέλει
η κυβέρνηση, χρειάζεται την κατα-
στολή. 

Το κίνημα της εκπαίδευσης έχει
ρίξει κυβερνήσεις κι έχει ανατρέψει
νόμους. Αυτό θέλει να αποφύγει και
χρησιμοποιεί τους μπάτσους και την
επίθεση στους φοιτητικούς συλλό-
γους. Θέλουν πανεπιστήμια – επιχει-
ρήσεις που θα λειτουργούν με κρι-
τήριο το κέρδος κι όχι τις ανάγκες
της κοινωνίας. Είδαμε τι σημαίνουν
πανεπιστήμια – επιχειρήσεις στην
περίπτωση της ΑΣΟΕΕ. Σκάνδαλα
που βρωμάνε από σεξισμό μέχρι το-
κογλυφία. Κόντρα σε αυτά τα σχέ-
δια έχουμε να οργανώσουμε όλες
τις μάχες. 

Τη μάχη στις σχολές μας. Με μαζι-
κή συμμετοχή στις γενικές συνελεύ-
σεις και αποφάσεις για κλιμάκωση
του αγώνα με καταλήψεις και διαδη-
λώσεις. Τη μάχη ενάντια στους φα-
σίστες διαδηλώνοντας στις 15 Ιούνη
έξω από το Εφετείο όπου ξεκινάει η
δίκη της Χ.Α σε δεύτερο βαθμό. Τη
μάχη των ιδεών, οργανώνοντας το
Φεστιβάλ ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ από τις 8 μέ-
χρι τις 10 Ιούλη για να συζητήσουμε
με ποια στρατηγική και ποιες ιδέες
μπορούμε να τσακίσουμε το σύστη-
μα που γεννά πολέμους και κατα-
στροφές.

Οι φοιτητές μαζί 
με τους εργάτες,
δύναμη ανατροπής

Σάββατο 28 Μάη,
Φοιτητική

διαδήλωση 
στην Αθήνα. 

Φωτό: Στέλιος

Μιχαηλίδης



Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευ-
ση μέσω του opengov.gr ο νέ-
ος Νόμος Πλαίσιο που φέρνει

η Κεραμέως. Ένα ογκώδες νομο-
σχέδιο 320 άρθρων που εξαπολύει
μια συνολική επίθεση στη δημόσια
και δωρεάν Παιδεία. 

Από την αρχή του ξεκινάει με μια
αντίφαση. Στο άρθρο 4 περί ακαδη-
μαϊκών ελευθεριών προβλέπει ότι
προστατεύονται «η ελεύθερη έκ-
φραση και διακίνηση των ιδεών, σε
όλους τους χώρους των Α.Ε.Ι.,
έναντι οποιουδήποτε προσπαθεί να
τις καταλύσει ή περιορίσει» ωστόσο
το αναιρεί στην αμέσως επόμενη
παράγραφο τονίζοντας ότι «εντός
των χώρων των Α.Ε.Ι. οι δημόσιες
αρχές ασκούν όλες τις κατά νόμο
αρμοδιότητές τους, συμπεριλαμβα-
νομένης της επέμβασης λόγω τέλε-
σης αξιόποινων πράξεων». Ανοίγον-
τας έτσι το δρόμο στην επέμβαση
της ΟΠΠΙ σε κάθε κινητοποίηση,
διαμαρτυρία, πολιτική και συνδικα-
λιστική διαδικασία του φοιτητικού
κινήματος. 

Αφιερώνει ένα ολόκληρο κεφά-
λαιο άλλωστε για τα «πειθαρχικά
παραπτώματα» και τις «διώξεις» των
φοιτητών μεταξύ άλλων για «παρεμ-
πόδιση της εύρυθμης λειτουργίας
του ιδρύματος, συμπεριλαμβανομέ-
νης τόσο της εκπαιδευτικής, ερευ-
νητικής ή διοικητικής λειτουργίας
του όσο και της λειτουργίας των
μονομελών και συλλογικών οργά-
νων και των υπηρεσιών του, καθώς
και της χρήσης των εγκαταστάσεων
και του εξοπλισμού του»,  για «χρή-
ση των στεγασμένων ή ανοικτών
χώρων, των εγκαταστάσεων, των
υποδομών και του εξοπλισμού του
ιδρύματος χωρίς την άδεια των αρ-
μόδιων οργάνων του… χρήση των
στεγασμένων ή ανοικτών χώρων,
των εγκαταστάσεων, των υποδομών
και του εξοπλισμού του ιδρύματος
για την εξυπηρέτηση σκοπών που
δεν συνάδουν με την αποστολή του,
καθώς και η διευκόλυνση τρίτων για
την τέλεση της πράξης αυτής» και
για «ρύπανση των στεγασμένων ή
ανοικτών χώρων του ιδρύματος,

συμπεριλαμβανόμενης και της ηχο-
ρύπανσης». 

Άρθρα που φωτογραφίζουν όλα
τα εργαλεία που χρησιμοποιεί το
φοιτητικό κίνημα. Τις συνελεύσεις,
τις εκδηλώσεις, τις καταλήψεις, τις
μικροφωνικές ακόμα και τις αφισ-
σοκολήσεις. Για το λόγο αυτό συγ-
κροτεί πέραν της πανεπιστημιακής
αστυνομίας και τη Μονάδα Ασφά-
λειας και Προστασίας που υπάγεται
απευθείας στον Πρύτανη και εξα-
σφαλίζει «την ομαλή και αδιάλειπτη
άσκηση των εκπαιδευτικών, ερευνη-
τικών, διοικητικών και λοιπών δρα-
στηριοτήτων του Α.Ε.Ι».

Επιχειρήσεις
Οι κατασταλτικές προβλέψεις του

Νόμου Πλαίσιο έρχονται για να εξα-
σφαλίσουν ότι η μετατροπή της τρι-
τοβάθμιας Παιδείας σε πανεπιστή-
μια – επιχειρήσεις θα προχωρήσει.
Μερικές μόνο από τις μεταρρυθμί-
σεις του νέου Νόμου Πλαίσιο που
κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση: 

Οι συγχωνεύσεις και καταργήσεις
τμημάτων βρίσκονται ψηλά στα
πρώτα άρθρα του νομοσχεδίου
υπογραμμίζοντας ανάμεσα στους
λόγους πραγματοποίησής τους τις
ανάγκες της οικονομίας, των επιχει-
ρήσεων και της αγοράς. Θεσπίζεται
ξανά ανώτατο όριο φοίτησης στο
ν+2, προαναγγέλλοντας διαγραφές
φοιτητών. Περιλαμβάνονται ρυθμί-
σεις προώθησης των ιδιωτικοποι-
ήσεων με τη συγκρότηση του ΤΑΙ-
ΠΕΔ των ΑΕΙ, των «Εταιρειών Αξιο-
ποίησης και Διαχείρισης Περιου-
σίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων». Ανώνυμες Εταιρείες
δηλαδή που μεταξύ άλλων θα μπο-
ρούν να νοικιάζουν πανεπιστημιακή
περιουσία σε επιχειρήσεις και start-
ups. Σε προγράμματα σπουδών
όπως τα ξενόγλωσσα προβλέπεται
η θέσπιση διδάκτρων για τη χρημα-
τοδότησή τους. 

Όσον αφορά την πολυσυζητημέ-
νη «κατάργηση των παρατάξεων»,
προβλέπεται η συγκρότηση Συμ-
βουλίων Φοιτητών, που θα έχουν το
καθήκον της εκπροσώπησης των

φοιτητών στα όργανα διοίκησης
του κάθε πανεπιστημίου. Οι εκπρό-
σωποι σε αυτά θα εκλέγονται από
ενιαία λίστα και μέσω ηλεκτρονικών
εκλογών, φέρνοντας το νόμο Χατζη-
δάκη και στα αμφιθέατρα. 

Καταργείται η εκλογή των Πρυτά-
νεων και Αντιπρυτάνεων και θεσμο-
θετείται ο ορισμός τους από το
«Συμβούλιο Διοίκησης», μέτρο για
το οποίο η ΠΟΣΔΕΠ εξέδωσε ανα-
κοίνωση που καταλήγει ότι: «Το
σχέδιο για τη διοίκηση των πανεπι-
στημίων που πρότεινε η Υπουργός
καταλύει την αρχή της δημοκρατίας
και το αυτοδιοίκητο των Πανεπιστη-
μίων. Η ΠΟΣΔΕΠ θεωρεί ότι δεν
πρέπει να κατατεθεί, καλεί τους
συλλόγους και τους συναδέλφους
σε εγρήγορση και είναι αποφασι-
σμένη, σε αντίθετη περίπτωση, να
προχωρήσει σε κινητοποιήσεις».

Σε προκήρυξη που εξέδωσε το
ΣΕΚ στις Σχολές επισημαίνει μετα-
ξύ άλλων: «Σε μία κατά μέτωπο επί-
θεση περνάνε κυβέρνηση και Κερα-
μέως λίγες μέρες μετά την σφαλιά-
ρα που έφαγε η ΔΑΠ στις φοιτητι-
κές εκλογές. Ο νέος Νόμος Πλαίσιο
που βρίσκεται ήδη σε διαβούλευση
περιλαμβάνει όλες τις φιλοδοξίες
που οι κυβερνήσεις και τα αρπαχτι-
κά των επιχειρήσεων έχουν αναγκα-
στεί να βάλουν και να ξαναβάλουν
στα συρτάρια τα τελευταία 30 χρό-
νια…

Θέλουν να φιμώσουν το φοιτητι-
κό κίνημα για να μπορέσουν να δια-
λύσουν τη δημόσια Παιδεία και να
την παραδώσουν φιλέτο-φιλέτο
στους ιδιώτες. Δεν θα τους αφή-
σουμε...

Να προχωρήσουμε σε μαζικές
συνελεύσεις, καταλήψεις και διαδη-
λώσεις. Να ενώσουμε τους αγώνες
μας με αυτούς των εργατών για να
μην τους αφήσουμε να διαλύσουν
τη δημόσια, δωρεάν Παιδεία. Μαζί
μπορούμε να σταματήσουμε τις επι-
θέσεις τους και να ανοίξουμε τον
δρόμο για μια Παιδεία των αναγκών
μας και όχι των κερδών τους».

Στέλιος Μιχαηλίδης
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Εμπρός για
συνελεύσεις,
διαδηλώσεις,
καταλήψεις

Συλλαλητήρια Πέμπτη 2 Ιούνη

Γενικές Συνελεύσεις 

9/6 Μέρα Δράσης στις Σχολές 
για το αντιφασιστικό
συλλαλητήριο στις 15 Ιούνη

Με μαζικές διαδηλώσεις σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και άλλες πόλεις
απάντησαν την περασμένη εβδομάδα, χιλιάδες φοιτητές/ριες στις

επιθέσεις των ΜΑΤ στο ΑΠΘ, τις απειλές για εφαρμογή του νόμου περί
Πανεπιστημιακής Αστυνομίας τις πρώτες ημέρες του Ιούνη και τον νέο
Νόμο Πλαίσιο της Κεραμέως.

Είχε προηγηθεί άλλο ένα όργιο αστυνομικών επιθέσεων στο Αριστοτέ-
λειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Από τύχη ο φοιτητής Γιάννης Ντουσά-
κης γλίτωσε τα χειρότερα όταν από κοντινή απόσταση άντρας των ΜΑΤ
τον πυροβόλησε με όπλο εκτόξευσης κρότου λάμψης. Ωστόσο νοσηλεύ-
τηκε με κάταγμα στην άνω γνάθο, κίνδυνο απώλειας των δοντιών του,
απώλεια ακοής από το ένα αυτί κι άλλες βλάβες. Οι εικόνες που κυκλοφό-
ρησαν με τον ίδιο αιμόφυρτο στο έδαφος ξεσήκωσαν το κόσμο των σχο-
λών σε όλη τη χώρα. Αυτή είναι η εικόνα για το τι σημαίνει αστυνομία στις
σχολές. Και είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Όπως καταγγέλλεται
αστυνομικοί ήδη «συνοδεύουν» φοιτητές και καθηγητές στις αίθουσες δι-
δασκαλίας, προληπτικοί έλεγχοι γίνονται σε όλη την περίμετρο του ΑΠΘ,
μέχρι και αύρα – το γνωστό τεθωρακισμένο της αστυνομίας που εκτοξεύει
νερό – εγκαταστάθηκε στο πανεπιστήμιο, χαρίζοντας ιστορικές εικόνες με
τους φοιτητές να δίνουν συνέντευξη Τύπου με φόντο την αύρα και τα
ΜΑΤ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα οι πρώτες περιπολίες της πανεπιστημιακής
αστυνομίας (ΟΠΠΙ) αναμένεται να ξεκινήσουν σε συγκεκριμένα ΑΕΙ στις 3
Ιούνη. Ωστόσο η Κεραμέως με συνέντευξή της στην Καθημερινή της Κυ-
ριακής 29/5, απαντάει σε σχετική ερώτηση πως η ΟΠΠΙ θα εγκατασταθεί
«μόλις εκδοθεί το αναγκαίο προεδρικό διάταγμα, μέσα στις επόμενες
εβδομάδες».

Σε γενικές συνελεύσεις προχωρούν πολλοί φοιτητικοί σύλλογοι την Τετάρ-
τη 1η Ιούνη. Νέα συλλαλητήρια θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 2 Ιούνη.

Αθήνα 12μ Προπύλαια
Θεσσαλονίκη 1μμ Καμάρα
Πάτρα 12:30μμ Παράρτημα
Γιάννενα 6μμ Περιφέρεια

Ηράκλειο 12:30 Πλ.Ελευθερίας
Ρέθυμνο 12:30 Δημαρχείο
Χανιά 12:30 Πλ. Δημοτικής Αγοράς 

ΦΛΣ, 1/6, 12μεσ., αιθ. 313
ΠANTEIOΣ, 1/6, 13.30, αιθ. 108
ΣΕΤ, 1/6, 11.30, αίθριο ΣΕΤ
ΣΔΟΚΕ, 1/6, 12μεσ, Δ101

ΣΓΤΚΣ, 1/6, 12.30μμ, αμφιθέατρο
ΣΑΕΤ
ΑΣΚΤ, 1/6, 1μμ, αμφιθέατρο Ντε
Κίρικο

ΠΑΔΑ Αθήνα
10-12 Ανακοινώσεις, πανό και
εξόρμηση στο διάδρομο με
μικροφωνική
ΠΑΔΑ Πειραιά
12-1μμ Ανακοινώσεις στα
μαθήματα και στο διάδρομο
σίτισης
ΦΛΣ
9-12μεσ  Ανακοινώσεις σε
μαθήματα, πανό, και εξόρμηση στο
κυλικείο και στο αίθριο με
μικροφωνική

ΑΣΚΤ
12μεσ-2μμ Ανακοινώσεις σε
μαθήματα, πανό και εξόρμηση στο
κυλικείο
ΠΑΝΤΕΙΟΣ
1.30μμ-3.30μμ Ανακοινώσεις σε
μαθήματα, πανό και εξόρμηση
στον πεζόδρομο
ΝΟΜΙΚΗ
9-12μεσ Ανακοινώσεις σε
μαθήματα, πανό και εξόρμηση στο
προαύλιο

Ο Νόμος Πλαίσιο δεν θα περάσει

Θεσσαλονίκη
Πέμπτη

26 Μάη. 
Φωτό: Εργατική

Αλληλεγγύη 

στη Θεσσαλονίκη



Στις 15 Ιουνίου αρχίζει η δίκη σε δεύτερο
βαθμό της νεοναζιστικής Χρυσής Αυγής. 

Η πρωτόδικη καταδίκη της Χρυσής Αυγής με
την ιστορική απόφαση του δικαστηρίου, στις 7
Οκτώβρη του 2020, έστειλε στη φυλακή την
ηγεσία και πλήθος στελεχών της ως διευθυν-
τές εγκληματικής οργάνωσης και έκρινε ένο-
χους σαράντα τρεις για τις δολοφονίες του
Παύλου Φύσσα και του Σαχζάτ Λουκμάν, τις
επιθέσεις κατά των Αιγυπτίων αλιεργατών, των
συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ, κατά μεταναστών
και αγωνιστών των κινημάτων.

Η διάλυση της Χρυσής Αυγής, μιας παρα-
στρατιωτικής οργάνωσης νοσταλγών του Χίτ-
λερ και του Ολοκαυτώματος, ήταν μια μεγάλη
νίκη του αντιφασιστικού αγώνα.

Η οποιαδήποτε ανατροπή της δικαστικής από-
φασης της 7/10/2020 με αθώωση των ενόχων ή
μείωση των ποινών αντί για αύξηση ποινών των
ναζιστών της Χρυσής Αυγής, σε εκείνες τις οποί-
ες η ίδια η Εισαγγελία Εφετών άσκησε κριτική
στην απόφαση, θα ανοίξει ξανά το δρόμο για τη
νομιμοποίηση των αγριοτήτων των ταγμάτων
εφόδου που έσπερναν το τρόμο στις γειτονιές.

Δεν εφησυχάζουμε διότι δεν τελειώσαμε με
τη φασιστική απειλή!  (...)

Στις 15 Ιούνη, θα βρεθούμε στην αντιφασι-
στική κινητοποίηση, στις 8πμ, στο Μετρό Αμπε-
λοκήπων και στο συλλαλητήριο στο Εφετείο
για να απαιτήσουμε ανυποχώρητα ότι οι αμετα-
νόητοι φασίστες της Χρυσής Αυγής δεν θα πέ-
σουν στα μαλακά αλλά θα αυξηθούν οι ποινές
τους. Η διαχρονική ατιμωρησία της ακροδεξιάς
και του φασιστικού παρακράτους από τους δω-
σίλογους της κατοχής μέχρι τους δολοφόνους
του Γρηγόρη Λαμπράκη και τους χουντικούς
χρειάζεται να μπει στο χρονοντούλαπο της
Ιστορίας.  Δεν είναι αθώοι, είναι ένοχοι!

Προκόπης Παπαστράτης, Ομότιμος Καθηγη-
τής Ιστορίας Πάντειο Πανεπιστήμιο, Κύρκος
Δοξιάδης, καθηγητής ΕΚΠΑ, Νίκος Κουραχά-
νης, Επίκουρος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπι-
στήμιο, Nίκος Στραβελάκης, πανεπιστημιακός,
Τμήμα Οικονομικών ΕΚΠΑ, Μιχάλης Λυμπερά-

τος, διδάκτορας σύγχρονης ιστορίας, Πάντειο
Πανεπιστήμιο, Γιώργος Τσιμουρής, Κοινωνικός
Ανθρωπολόγος, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Βλά-
σης Μισσός, οικονομολόγος-ερευνητής, ΚΕ-
ΠΕ, Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, Καθηγήτρια, Πανε-
πιστήμιο Μακεδονίας, Δημήτρης Β. Σερεμέτης,
Αναπλ. καθηγητής ΤΔΕ Παν. Αιγαίου(αφυπηρε-
τήσας), Κώστας Βλασόπουλος, Αναπληρωτής
Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ελευθερία
Ζέη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο
Κρήτης, Άρτεμις Καρναβά, Επίκουρη Καθηγή-
τρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παρασκευάς Μα-
τάλας, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο
Κρήτης, Χλόη Μπάλλα, Αναπληρώτρια Καθη-
γήτρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Δήμος Σπαθά-
ρας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο
Κρήτης, Μάκης Καβουριάρης, πανεπιστημια-
κός, Χαράλαμπος Κουρουνδής, ΣΕΠ Τμήματος
Δημόσιας Διοίκησης ΕΑΠ.

Η συλλογή υπογραφών συνεχίζεται.
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Δικάζουν 
την Ίγκεμποργκ!

Πανεργατικό το αντιφασιστικό 
συλλαλητήριο στις 15 Ιούνη!Στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πει-

ραιά δικάζεται την 1η Ιούνη η δημο-
σιογράφος Ingeborg Beugel, που κατη-
γορείται επειδή... φιλοξένησε στο σπίτι
της Αφγανό πρόσφυγα! 

Η δίωξη είχε ξεκινήσει πριν την δια-
βόητη συνέντευξη Τύπου στην οποία η
δημοσιογράφος έτριψε στη μούρη του
Μητσοτάκη τα ψέματά του για τα εγκλή-
ματα των ελληνικών αρχών στα σύνορα.
Το αίτημα για χορήγηση ασύλου του
πρόσφυγα που η I. Beugel φιλοξενούσε
είχε τότε λάβει απορριπτική απάντηση,
αλλά η διαδικασία κατά της απόρριψης
είχε ξεκινήσει. Αργότερα ο πρόσφυγας
πήρε άσυλο.

Πρόκειται για δίωξη που ποινικοποιεί
την αλληλεγγύη, στο πλαίσιο του πολέ-
μου που έχει κηρύξει η κυβέρνηση της
ΝΔ σε πρόσφυγες/ισσες και κίνημα αλλη-
λεγγύης.

Η ΚΕΕΡΦΑ καλεί στις 9πμ στο Πλημμε-
λειοδικείο Πειραιά, και τονίζει σε ανακοί-
νωσή της: «Πρόσφυγες απειλούνται με
μαζικές εξώσεις μετα το κλείσιμο του
Ελαιώνα και τον τερματισμό του προ-
γράμματος ΕΣΤΙΑ. Αντι οι αρχές να επι-
βραβεύουν πρακτικές αλληλεγγύης τις
ποινικοποιούν χωρίς ηθικούς φραγμούς...
Απαιτούμε την αθώωση της Ingeborg Be-
ugel καθώς και να σταματήσουν όλες οι
διώξεις αλληλέγγυων για την στήριξη των
προσφύγων στα νησιά και την ενδοχώρα».

Πανεργατικό θα είναι το μεγάλο αντιφασιστικό συλλαλητήριο στις
15 Ιούνη, ημέρα που ξεκινάει η δίκη των νεοναζί της Χρυσής Αυ-
γής σε Β’ Βαθμό. Στην Αθήνα η διαδήλωση θα ξεκινήσει στις 8πμ

από το Μετρό Αμπελοκήπων και θα γίνει πορεία μέχρι το Εφετείο. Στά-
ση εργασίας 8πμ-11πμ κήρυξαν για εκείνη την ημέρα η ΑΔΕΔΥ και το
Εργατικό Κέντρο Αθήνας. «Η παρουσία μας στο Εφετείο είναι επιβεβλη-
μένη, ώστε να μην αφήσουμε περιθώρια να υπονομευτεί η ιστορική

πρωτόδικη απόφαση καταδίκης και φυλάκισης του σκληρού πυρήνα των
νεοναζί» υπογραμμίζει στην απόφασή του το ΕΚΑ.

Σε δεκάδες γειτονιές σε όλη τη χώρα θα πραγματοποιηθούν εκδηλώ-
σεις, συγκεντρώσεις, πικετοφορίες, συναυλίες κι εξορμήσεις τις προ-
ηγούμενες ημέρες. Το συνέδριο της ΠΟΕΔΗΝ κατέληξε σε στήριξη του
συλλαλητηρίου, ενώ μια σειρά Πανεπιστημιακοί καλούν σε κινητοποίηση
στις 15 Ιούνη και τις Σχολές. 

Όλοι στον αγώνα

Πέμπτη 2/6
Κερατσίνι, Δημαρχείο 6.30μμ
Περιστέρι, πεζόδρομος 7μμ

Παρασκευή 3/6
Ίλιον – Πετρούπολη, πάρκο Τρίτση 12 μ
Κορυδαλλός, πλατεία Ελευθερίας 7μμ
Ηλιούπολη, πλατεία Εθνικής Αντίστασης 6μμ
Ελληνικό, πλατεία Σουρμένων  6.30μμ
Καλλιθέα, πλατεία Δαβάκη 7μμ

Σάββατο 4/6, 
Aμπελόκηποι-Γκύζη, λαϊκή Πανόρμου 11πμ 
Χαιρετίζουν: Δημήτρης Ζώτος - δικηγόρος
Πολιτική Αγωγή στη δίκη της ΧΑ , Κώστας
Καταραχιάς - ΔΣ Σωματείου εργαζ/νων
νοσοκομείου Έλενα
Εξάρχεια, λαϊκή Καλλιδρομίου 11πμ
Χαιρετίζουν: Μήτσος Παπαχρήτσος -
συγγραφέας, Ομάδα Απόδραση στον Λόγο 
και την Τέχνη
Πατήσια-Κυψέλη-Γαλάτσι, πλ. Αμερικής 6μμ
Συγκέντρωση - Πικετοφορία
Καλούν: Πακιστανική κοινότητα Ελλάδος «Η
Ενότητα», κοινότητα Καμερούν, κοινότητα
Γουινέας, ΚΕΕΡΦΑ, Το Μυρμήγκι, Στέκι
αλληλεγγύης και πολιτισμού Π, κατάληψη
Πάτμου και Καραβία, Ανυπότακτη Αθήνα,
Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας 5ου και
6ου διαμερίσματος
Αιγάλεω, άλσος Μπαρουτάδικο 11.30πμ
Πειραιάς, Σωτήρος και Καραϊσκου12 μ
Ν. Ιωνία, Ηρακλείου έναντι ΟΤΕ 12 μ

Χαλάνδρι, πλατεία Χαλανδρίου, 7 μμ
Χαιρετίζουν: Κώστας Παπαδάκης- δικηγόρος
Πολιτική Αγωγή στη δίκη της ΧΑ, Θοδωρής
Μανίκας- δημοσιογράφος Ρ/Σ "Στο Κόκκινο" και
"Καθημερινή"/ μουσικός, Μαριάννα Ψαραδέλλη
- συνεταιρισμός ΜΙΑΖΩ και περιβαλλοντική
ακτιβίστρια, Ειρήνη Φωτέλη μέλος ΔΣ
ΠΣΥΠΕΡΤ, Παναγιώτης Αντωνίου -δημοτ.
σύμβουλος Αγίας Παρασκευής "Φυσάει
Κόντρα", Γρηγόρης Καλομοίρης - Δημοτικό
Σχήμα "Χαλάνδρι Ενάντια", Δήμητρα Κυρίλλου -
μέλος Proud Seniors Greece/ “Στη φυλακή οι
δολοφόνοι της Zackie Oh”, Γιώργος Ράγκος -
ΚΕΕΡΦΑ 
Ζωγράφου-Ιλίσια, πλατεία Γαρδένιας 11πμ
Παγκράτι, πλατεία Βαρνάβα 7μμ
Χαιρετίζουν: Κώστας Μανταίος- ΔΣ ΣΦΕΑ,
Μαρία Χαρχαρίδου - ΔΣ Σωματείου εργ/νων
νοσοκομείου Γεννηματάς, Κλαίρη Γιάμαλη –
Γιατροί Χωρίς Σύνορα
Κουκάκι, πεζόδρομος Γεωργάκη Ολυμπίου 7μμ
Κεραμεικός, αντιφασιστική παρέμβαση με
συμμετοχή καλλιτεχνών, πλατεία Αυδή 7μμ
Χαιρετίζουν: Ινγκεμποργκ Μπέγκελ -
δημοσιογράφος, Θανάσης Γούναρης -
διευθυντής 144ου δημοτικού σχολείου
Άνω Πετράλωνα, πλατεία Μερκούρη 7μμ

Πέμπτη 9/6
Νίκαια, πλατεία Αγίου Νικολάου 6.30μμ
Χαιρετίζουν: Αμπουζίτ Εμπάρακ – Αιγύπτιος
αλιεργάτης/θύμα της ΧΑ,  Τζαβέντ Ασλάμ –
πρόεδρος Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδας –

Η Ενότητα, Τάκης Ζώτος- δικηγόρος Πολιτική
Αγωγή στη δίκη της ΧΑ,  Μήτσος Καλπίδης
συνδικαλιστής Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου
Κορυδαλλού, Μαρία Μουζακίδου – Ανοιχτό
Σχολείο Μεταναστών Πειραιά, Κατερίνα
Θωϊδου – δημοτική σύμβουλος
Νίκαιας/ΚΕΕΡΦΑ
Κάτω Πετράλωνα - Ταύρος, εκδήλωση στο
Συνεταιριστικό καφενείο Περιβολάκι πλατεία
Ηούς, 7.30μμ
Χαιρετίζουν: Χαφέζ Τζασμίντ – Πακιστανική
Κοινότητα Ελλάδας – Η Ενότητα, Μαρία Σερέτη
- “Στη φυλακή οι δολοφόνοι της Zackie Oh”,
Άννα Παντελάκου – κοινωνική ανθρωπολόγος,
Αργύρης Καραγγέλης φοιτητής ΠΑΔΑ, Πέτρος
Κωνσταντίνου - ΚΕΕΡΦΑ

Παρασκευή 10/6
Νέο Ηράκλειο, Θεατράκι σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ
Αντιφασιστική συναυλία με τους: The workers
duddetes, Σάτυροι, Bambule
Χαιρετίζουν: Νεκταρία Ψαράκη -
δημοσιογράφος PressProject, Παναγιώτης
Κουτσός δημοτ. Σύμβουλος Ν. Ιωνίας,
Αφροδίτη Φράγκου – δημοτ. σύμβουλος
Αμαρουσίου/“Στη φυλακή οι δολοφόνοι της
Zackie Oh”/,  Έμυ Τζίβα – δημοτ. σύμβουλος Ν.
Ηρακλείου, Νεκτάριος Χάινταρ – ΚΕΕΡΦΑ

Θεσσαλονίκη 
Παρασκευή 3/6, Καμάρα 7μμ
Σάββατο 4/6, λαϊκή Ξηροκρήνης 11πμ
Τρίτη 7/6, πεζόδρομος Καλαμαριάς 7μμ

Πάτρα Παρασκευή 3/6, πλατεία Γεωργίου 7μμ

Χανιά Παρασκευή 3/6, πλατεία Χάληδων 7.30μμ

Το κίνημα
ΛΟΑΤΚΙ
Με επιτυχία και μαζική συμμετοχή

έγινε η εκδήλωση της Πρωτοβου-
λίας "Στη φυλακή οι δολοφόνοι της Zac-
kie Oh" στις 28/6 στα Πατήσια. Κεντρικό
άξονα είχε τη συνέχεια των ΛΟΑΤΚΙ+
αγώνων μετά τη δίκη για τη δολοφονία
του Ζακ.

Πρώτη μίλησε η Έλλη Πανταζοπού-
λου, μέλος της Πρωτοβουλίας και ακο-
λούθησαν η Δήμητρα Κυρίλλου, μέλος
των Proud Seniors (Ομάδα υποστήριξης
ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων άνω των 50 ετών), ο
Ηλίας Μυρσινιάς και η Ελίζα Γκορόγια
από τη Θετική Φωνή.

Έγινε συζήτηση με παραδείγματα από
τα όσα έχει κάνει το κίνημα μέχρι τώρα,
προσωπικά βιώματα ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων
της εργατικής τάξης και παρατηρήσεις.
Στο κλείσιμο, οι παρευρισκόμενοι/ες κά-
λεσαν σε επόμενες δράσεις:
• 4/6, 11μμ, Πάρτι οικονομικής ενίσχυ-
σης για την Πρωτοβουλία "Στη φυλακή οι
δολοφόνοι της Zackie Oh", Θέατρο ΕΜ-
ΠΡΟΣ
• 16-17/6, 9.30μμ, παράσταση από τα μέ-
λη των Proud Seniors, "Φωτεινός Θάλα-
μος", θέατρο Πολιτεία Πλάτωνος, Μαρα-
θωνομάχων 8 Αθήνα
• 17/6, 8μμ, Συνέλευση "Σεξουαλικότητα
και απεξάρτηση", θέατρο Τριανόν, Κο-
δριγκτώνος 21, Αθήνα
• 18/6, 7μμ, διαδήλωση Pride, Πλατεία
Συντάγματος

Μαρία Ρίζου

Τοπικές εξορμήσεις
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Σε συνέντευξη τύπου προχώρησε το Δί-
κτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσι-
στικής Βίας (ΔΚΠΡΒ) την Πέμπτη 19/5,

για την παρουσίαση της 10ης ετήσιας έκθεσης
ρατσιστικής βίας στην Ελλάδα. Ο τίτλος της
παρουσίασης της φετινής ετήσιας έκθεσης εί-
ναι χαρακτηριστικός: “Η Πρόσβαση των Θυμά-
των Ρατσιστικής Βίας στη Δικαιοσύνη τότε και
τώρα”. Η αδυναμία πρόσβασης των θυμάτων
στη δικαιοσύνη και η αστυνομική βία παρου-
σίασαν το 2021 τα μεγαλύτερα ποσοστά για
όλα τα χρόνια κατά τα οποία γίνεται καταγρα-
φή.

Την εκδήλωση του Δικτύου άνοιξαν η Πρό-
εδρος της ΕΕΔΑ, Μαρία Γαβουνέλη και η Αντι-
πρόσωπος του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για
τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, Maria Clara
Martin. Τα βασικά συμπεράσματα της Έκθε-
σης παρουσίασε η Βοηθός Συντονίστρια του
Δικτύου, Γαρυφαλλιά Αναστασοπούλου, ενώ
ακολούθησε συζήτηση, την οποία συντόνισε ο
Γιώργος Τσαρμπόπουλος, μέλος της ιδρυτι-
κής ομάδας του Δικτύου. Παρουσιάστηκε επί-
σης βιντεοσκοπημένη τοποθέτηση του Διευ-
θυντή του Ελληνικού Φόρουμ Προσφύγων, Γι-
ουνούς Μοχαμαντί.

Η Γ. Αναστασοπούλου μεταξύ άλλων σημεί-
ωσε: “Το 2020-2021 καταγράψαμε 72 περιστα-
τικά. Τα 27 από αυτά αφορούν περιστατικά
όπου στοχοποιήθηκαν μετανάστες, πρόσφυ-
γες και υποστηρικτές ανθρωπίνων δικαιωμά-
των. Καταγράψαμε 5 περιστατικά κατά ελλή-
νων Ρομά. Δυο περιστατικά βεβήλωσης εβραϊ-
κού νεκροταφείου. 36 περιστατικά κατά ΛΟΑΤ-
ΚΙ+ ατόμων καθώς και ένα περιστατικό στο
οποίο το θύμα στοχοποιείται λόγω αναπηρίας. 

Γεωγραφικά τα πρωτεία κρατάει η περιοχή
της Αττικής με 39 περιστατικά και μετά έρχε-
ται το νησί της Λέσβου. Ως προς τη βία που
ασκείται υπάρχουν διάφορες τάσεις. Κυριαρ-
χεί η σωματική βλάβη. Υπάρχει μια ανθρωπο-
κτονία: η υπόθεση Σαμπάνη. Καταγράφουμε
επίσης έναν βιασμό. Σε 43 περιστατικά συμμε-
τείχαν πολίτες, σε 7 δημόσιοι λειτουργοί, σε
20 ένστολοι. 

Ένστολοι δράστες
Στα περιστατικά με δράστες ένστολους η

πλειονότητα των θυμάτων είναι μετανάστες.
Καταγράφουμε περιστατικό που κατέληξε σε
άτυπη επιστροφή προσφύγων στα θαλάσσια
σύνορα, όπου τα θύματα κατά την άφιξή τους
στη στεριά δέχτηκαν επίθεση από ομάδα κου-
κουλοφόρων που επέβαιναν σε αυτοκίνητα και
μηχανάκια. Η αστυνομική βία εν γένει, στη
συγκεκριμένη περίπτωση με ρατσιστικό κίνη-
τρο, συμβάλλει αθροιστικά στην υποαναφορι-
κότητα. Το θύμα διαπιστώνει ότι ο θύτης προ-
έρχεται από τις αρχές στις οποίες πρέπει να
πάει και να καταγγείλει κι αυτό το αποθαρρύ-
νει από το να καταγγείλει.

Εντοπίζουμε μια ευρεία διάσταση της βίας
κατά ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων. Για μια ακόμη χρονιά
βλέπουμε τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα να στοχοποιούν-
ται στο πλαίσιο της πανδημίας. Βασική τάση
και του '21 είναι η ενδοοικογενειακή ρατσιστι-
κή βία.

Η αστυνομική βία έχει αυξητική τάση. Ειδικά
τα δυο τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι συγ-
κεκριμένες καταγραφές αγγίζουν το 1/4 των
ετήσιων καταγραφών. Το υψηλότερο ποσοστό
[μη πρόσβασης σε καταγγελία], που είναι την
περίοδο 2020-2021 είναι πάνω από 60%. Οι λό-
γοι που επικαλούνται τα θύματα είναι ο φόβος
ότι θα θυματοποιηθούν δευτερογενώς από τις

αρχές, η απουσία εμπιστοσύνης ότι οι αρχές
θα τα προστατέψουν”.

Ο Κωστής Παπαϊωάννου, από το Σημείο για
τη μελέτη και την αντιμετώπιση της ακροδε-
ξιάς, που πήρε τον λόγο στο πλαίσιο της συζή-
τησης, μεταξύ άλλων υπογράμμισε: “Την
αβελτηρία που έδειξε η ελληνική Δικαιοσύνη
για πάρα πολλά χρόνια στη διερεύνηση εγκλη-
μάτων με ρατσιστικό κίνητρο, την πληρώσαμε
πολύ ακριβά. Όσον αφορά στην ΕΛΑΣ, στο δι-
καστήριο της ΧΑ προέκυψαν σοβαρότατα
στοιχεία εμπλοκής αστυνομικών οργάνων σε
εγκληματικές πράξεις. Ένα κομμάτι αυτή τη
στιγμή της ρατσιστικής δραστηριότητας που
πριν γινόταν από τάγματα εφόδου, συνεχίζει
να γίνεται από μέλη της ΕΛΑΣ και του Λιμενι-
κού. Αυτό που επιπλέον βλέπει κανείς τις τε-
λευταίες μέρες είναι μια σκλήρυνση της ρητο-
ρικής απέναντι στο προσφυγικό. Κι αν ένα
πράγμα έχουμε μάθει στο ΔΚΠΡΒ είναι η άμε-
ση σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στη ρητορι-
κή του μίσους, ειδικά από επίσημα χείλη, και
το ρατσιστικό έγκλημα. 

Κρίκος σε αυτή την αλυσίδα είναι το ζήτημα
των ελεγκτικών μηχανισμών. Έχουμε το θλιβε-
ρό παράδειγμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας
που ανέλαβε με το πόρισμά της να κλείσει
άρον άρον τη διερεύνηση των επαναπροωθή-
σεων αλλά και για άλλες αρχές. Η ΕΕΔΑ χρει-
άζεται να συνεχίσει να αναζητά τρόπους διε-
ρεύνησης του ζητήματος των επαναπροωθή-
σεων. Χρειάζεται επίσης να διαφυλάξουμε σαν
κόρη οφθαλμού την ερευνητική δημοσιογρα-
φία.

Οι επιθέσεις έχουν αρχίσει να έχουν πολύ
μεγαλύτερη ένταση και συστηματικότητα και
να προσομοιάζουν όλο και περισσότερο τον
τρόπο δράσης των ομάδων της ΧΑ: ΕΠΑΛ
Θεσσαλονίκης, Ηράκλειο Αττικής, επιθέσεις σε
λατρευτικούς χώρους”.

Η Αλεξάνδρα Καραγιάννη από την ΕΛΛΑΝ
ΠΑΣΣΕ, δικηγόρος, τόνισε: “Το μεγαλύτερο

πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κοινότητες
των Ρομά είναι ο αντιτσιγγανισμός. Δεν αφορά
μόνο όσους/ες ζουν 'στο περιθώριο'. Τα τελευ-
ταία χρόνια σημειώνει και άνοδο, που μπορεί
να φτάσει σε ακραία εγκλήματα μίσους όπως
οι ανθρωποκτονίες. Σε όλα τα τελευταία περι-
στατικά ανθρωποκτονιών δεν διερευνήθηκε,
παρότι είχε ζητηθεί, το ρατσιστικό κίνητρο.

Δολοφονία Σαμπάνη
Ένα από τα πιο ανησυχητικά περιστατικά

υπέρμετρης αστυνομικής βίας σε ευρωπαϊκό
και όχι μόνο εθνικό επίπεδο είναι αυτό της δο-
λοφονίας του Νίκου Σαμπάνη. Ο τρόπος με
τον οποίο χειρίστηκε την υπόθεση η φυσική
και η πολιτική ηγεσία της ΕΛΑΣ δεν ήταν κα-
λός. Δεν απέδωσαν τις ευθύνες, δεν προχώρη-
σαν σε διεξοδική διερεύνηση, έγιναν προσπά-
θειες συγκάλυψης. Έκτοτε, έχουμε διαρκώς
καταδιώξεις άοπλων Ρομά οι οποίες καταλή-
γουν σε χρήση πυροβόλου όπλου. Η πιο πρό-
σφατη περίπτωση ήταν τον Φεβρουάριο στον
Βόλο όπου αστυνομικός πυροβόλησε εναντίον
άοπλου 15χρονου Ρομά επειδή δεν σταμάτησε
σε σήμα. Τόσο οι 7 αστυνομικοί όσο και ο
αστυνομικός αυτός, δεν τέθηκαν σε διαθεσι-
μότητα. Πρόσφατα ένας άνδρας Ρομά προ-
σπάθησε να κλέψει εξωτερική μονάδα κλιματι-
στικού και κατέληξε νεκρός από τα χτυπήματα
αστυνομικού εκτός υπηρεσίας. 

Οι κοινότητες των Ρομά επιπλέον υπεραστυ-
νομεύονται με όρους καταστολής και υφίσταν-
ται αυξημένους ελέγχους σε σχέση με τον γε-
νικό πληθυσμό, ακόμα και εισβολές δεκάδων
αστυνομικών σε καταυλισμούς στις 7 το πρωί.
Η αστυνομική βία και αυθαιρεσία είναι μια από
τις πιο συνηθισμένες μορφές αντιτσιγγανι-
σμού στην Ευρώπη σήμερα”.

Η Άννα Απέργη, πρόεδρος του Σωματείου
Υποστήριξης Διεμφυλικών, μίλησε για τη βία
σε βάρος των ΛΟΑΤΚΙ+: “Κατά την προηγού-

μενη χρονιά, από τα 72 περιστατικά που κατα-
γράφηκαν τα 36 αφορούν ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσωπα
και, ειδικότερα, τα 13 περιπτώσης στοχοποί-
ησης λόγω ταυτότητας φύλου. Τα καταγε-
γραμμένα περιστατικά είναι σε ένα δυσανάλο-
γο ποσοστό σε βάρος τρανς ανθρώπων, μιας
πολύ μικρής ομάδας του πληθυσμού, 1 έως
1.7%. Αυτό αναδεικνύει πόσο μεγάλες και θε-
σμοποιημένες είναι οι διακρίσεις που αντιμε-
τωπίζουν οι τρανς άνθρωποι. 

Θα ήθελα να στρέψω την προσοχή μας στις
παρενοχλήσεις και κακοποιήσεις τρανς προ-
σώπων λόγω των έκτακτων μέτρων για την
πανδημία. Πολλά περιστατικά αφορούσαν
τρανσφοβικές συμπεριφορές λόγω της αναντι-
στοιχίας στα δημόσια έγγραφα στη διάρκεια
ελέγχων. Αμφισβητήθηκε η τρανς ταυτότητα
των προσώπων αυτών, τους χλεύαζαν ή ακόμα
και τους κατηγορούσαν για πλαστογραφία. 

Σε σχέση με την υποκαταγραφή των περι-
στατικών, μια πρώτη εξήγηση είναι ότι τα
τρανς πρόσωπα έχουν πέσει τόσες πολλές φο-
ρές στο παρελθόν θύματα αστυνομικής βίας
και αυθαιρεσίας που δεν νιώθουν ασφάλεια να
καταγγείλουν ένα περιστατικό στην αστυνο-
μία. Μια δεύτερη εξήγηση είναι ότι οι περισσό-
τερες επιθέσεις δεν καταγράφονται ως ρατσι-
στικές και πολλές καταγγελίες μένουν στο
συρτάρι. Από τις υποθέσεις αυτές έχουμε κα-
ταδίκη με τον αντιρατσιστικό μόνο σε μία περί-
πτωση. Μια ακόμα εξήγηση είναι ότι ενώ ο αν-
τιρατσιστικός νόμος αναφέρει ότι αυτά τα εγ-
κλήματα διώκονται αυτεπαγγέλτως, δηλαδή
δεν απαιτείται το θύμα να πληρώσει το σχετικό
παράβολο, σε όλα τα περιστατικά οι αστυνομι-
κοί ζητούσαν από τα θύματα να το καταβά-
λουν”.

Τέλος, μίλησε και ο Θανάσης Θεοφιλόπου-
λος, επιστημονικός συνεργάτης του Παντείου
Πανεπιστημίου και του Κέντρου Ερευνών για
Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ). Ακολούθησαν πα-
ρεμβάσεις. Ανάμεσα σε αυτές η παρέμβαση
του Πέτρου Κωνσταντίνου, συντονιστή της
ΚΕΕΡΦΑ, που ανέφερε: “Οι ισλαμοφοβικές και
αντιπροσφυγικές πολιτικές της κυβέρνησης
στις πόλεις αλλά και στα σύνορα παράγουν
ρατσιστική βία που, για να είμαστε ειλικρινείς,
είναι πολύ δύσκολο να καταγραφεί. Ποιος
μπορεί να καταγράψει τα ρατσιστικά εγκλήμα-
τα που γίνονται από το Λιμενικό, τον στρατό
και τις παραστρατιωτικές μονάδες οργανωμέ-
νων ρατσιστών με τις οποίες το θεσμικό κρά-
τος εργάζεται μαζί;

Η μείωση των ροών είναι ένα οργανωμένο
έγκλημα που διέπραξε το ελληνικό κράτος.
Μέσα στο κλίμα θεσμοθετημένου ρατσισμού
είναι μεγάλος ο κίνδυνος να εμφανιστούν ξανά
οι φασιστικές οργανώσεις. Για την επίθεση
που έγινε στην Παλιά Κοκκινιά το 2021 τα θύ-
ματα αναγνώρισαν τους θύτες και ο ένας είναι
στη Χρυσή Αυγή. Υπάρχουν στοιχεία για το
πώς συνδέονται οι επιθέσεις του φθινοπώρου
μεταξύ τους αλλά και με τη Χρυσή Αυγή. Η
αστυνομία την έχει αυτή την εικόνα. Περιμέ-
νουν έναν νέο Σαχζάτ Λουκμάν ή Παύλο Φύσ-
σα; Στις 15 Ιούνη ξεκινάει η δίκη της ΧΑ. Είναι
μια υπόθεση που εκδικάζεται από την αρχή,
θα πρέπει να την ξανακερδίσουμε και θα καθο-
ρίσει το σε ποιο περιβάλλον θα ζουν οι μετα-
νάστες, πρόσφυγες, ΛΟΑΤΚΙ+ και όλοι”. Στην
κινητοποίηση της 15/6 κάλεσε κι ο Ναΐμ Ελγαν-
τούρ, πρόεδρος της Μουσουλμανικής Ένω-
σης Ελλάδας.

Αφροδίτη Φράγκου

Αντίσταση στη
ρατσιστική βία
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Το ξέσπασμα του πολέμου στην
Ουκρανία παρουσιάστηκε αρχι-
κά σαν μια ευκαιρία για αποκλι-

μάκωση της έντασης των σχέσεων
ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία.
Το ΝΑΤΟ κάλεσε τις δύο χώρες μέλη
του να προσανατολιστούν στον «κοινό
αγώνα» ενάντια στην Ρωσία. Ο Μητσο-
τάκης στα μέσα του Μάρτη πήγε  στην
Τουρκία και συνάντησε τον Ερντογάν
σε μια συνάντηση που σύμφωνα με το
Μαξίμου είχε γίνει μέσα σε «θετικό κλί-
μα» και τις δύο πλευρές να συνομιλούν
σαν «σύμμαχοι» συμφωνώντας να συ-
νεχίσουν τον Απρίλη στην Άγκυρα
τα «Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύ-
νης» καθώς και να πραγματοποιηθεί το
5ο ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας
στη Θεσσαλονίκη το φθινόπωρο.

Αλλά πριν καλά-καλά μπει το καλο-
καίρι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση
πολεμικής έντασης ανάμεσα στην Ελ-
λάδα και την Τουρκία που θυμίζει την
αντίστοιχη του καλοκαιριού του 2020
με τις δύο πλευρές να δεσμεύουν ολό-
κληρες περιοχές του Αιγαίου για
«ασκήσεις» και «έρευνες» εξαγγέλλον-
τας εκατέρωθεν navtex και επιφυλακές
καταγγέλλοντας η μια την άλλη για
«υπερπτήσεις» πάνω από τα εδάφη
της άλλης. 

Το αφήγημα της κυβέρνησης Μη-
τσοτάκη παρουσιάζει σαν αιτία αυτής
της έντασης την οργή του «σουλτά-
νου» Ερντογάν για την σύσφιξη των
σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ και τον «θαυ-
μασμό» που έδειξαν οι Αμερικάνοι πο-
λιτικοί προς τον Έλληνα πρωθυπουρ-
γό τον οποίο «καταχειροκρότησαν»
στην γερουσία και άλλα παρόμοια. Αλ-
λά ας σταθούμε λίγο την ουσία που
κρύβεται πίσω από τέτοιου τύπου φαι-
δρότητες. Ο Μητσοτάκης που την πε-
ρασμένη Δευτέρα υποδέχτηκε μετά
βαϊων και κλάδων στην Αθήνα τους αι-
μοσταγείς Σαουδάραβες πρίγκηπες
δεν δικαιούται να εγκαλεί για «απολυ-
ταρχισμό» τον Ερντογάν και οποιονδή-
ποτε άλλον. 

Η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν
τον Μάρτη πραγματοποιήθηκε τρεις

μέρες μετά μια άλλη συνάντηση που
επίσης έγινε στο έδαφος της Τουρ-
κίας, στην Αττάλεια, ανάμεσα στους
υπουργούς Εξωτερικών της Ρωσίας
και της Ουκρανίας μετά από πρωτο-
βουλία της κυβέρνησης Ερντογάν.
Ήταν η περίοδος που η Τουρκία φάνη-
κε να αναβαθμίζει τον διεθνή της ρόλο
κάνοντας τον διαμεσολαβητή ως μια
χώρα που ενώ ανήκει στο ΝΑΤΟ και
πουλάει όπλα στην Ουκρανία δεν προ-
χώρησε σε κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Όμως τα πράγματα, εκ μέρους και
της Ρωσίας και του ΝΑΤΟ, εξελίχθηκαν
διαφορετικά. Η επιλογή των ΗΠΑ και
των συμμάχων τους στην ΕΕ να εξο-
πλίσουν την Ουκρανία και να την στη-
ρίξουν σε ένα μακρόχρονο πόλεμο
φθοράς που σε συνδυασμό με τις κυ-
ρώσεις θα καταφέρει να οδηγήσει σε
κατάρρευση τη Ρωσία σήμανε ότι ο

ρόλος του διαμεσολαβητή προς το πα-
ρόν τους είναι άχρηστος. Επιπλέον,
όπως έγραφε ο Σωτήρης Κοντογιάν-
νης στο προηγούμενο φύλλο της Ερ-
γατικής Αλληλεγγύης, η «συνθήκη του
Μοντρέ που υπογράφτηκε το 1936 και
εξακολουθεί να είναι σε ισχύ μέχρι σή-
μερα απαγορεύει την δίοδο πολεμικών
πλοίων από το Αιγαίο στη Μαύρη Θά-
λασσα σε περιόδους πολέμου». Στις
27 Φεβρουαρίου η κυβέρνηση της
Τουρκίας έκλεισε τα Στενά για τα πο-
λεμικά πλοία κάνοντας και το ΝΑΤΟ να
αναζητά νέους δρόμους για να μετακι-
νήσει το στρατό και εξοπλισμό προς
τα σύνορα της Ρωσίας.

Προκεχωρημένο φυλάκιο
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη κινήθηκε

σε άλλη διπλωματική κατεύθυνση από
την κυβέρνηση Ερντογάν. Παρά τους

«προαιώνιους» δεσμούς της Ελλάδας
με την Ρωσία και τις άλλες παρεμφε-
ρείς διπλωματικές φιλοφρονήσεις και
παρά την ενεργειακή σχέση Ελλάδας-
Ρωσίας μέσω του ρωσικού φυσικού
αερίου και πετρελαίου, η κυβέρνηση
Μητσοτάκη μπήκε αναφανδόν στην πο-
λεμική κλιμάκωση των ΗΠΑ στην Ου-
κρανία επιδιώκοντας να γίνει το προκε-
χωρημένο φυλάκιο του ΝΑΤΟ στη νοτι-
οανατολική πτέρυγα της συμμαχίας. 

Δεν πρόκειται για θεωρητικό σχήμα.
Η ανάπτυξη (και ο υπερδιπλασιασμός)
των νατοϊκών δυνάμεων στα σύνορα
με τη Ρωσία αναβάθμισε τον ρόλο του
λιμανιού της Αλεξανδρούπολης σε ένα
μεγάλης σημασίας στρατιωτικό κόμβο
από τον οποίο συνεχίζουν να περνάνε
χιλιάδες νατοϊκοί στρατιώτες, τεθωρα-
κισμένα και οχήματα. Η πρόσφατη κύ-
ρωση της επέκτασης της «αμυντικής»
συμφωνίας ΗΠΑ-Ελλάδας στην ελληνι-
κή Βουλή στην πραγματικότητα μετα-
τρέπει όλη τη χώρα σε μια τεράστια
αμερικανική βάση από την οποία νατοϊ-
κά μαχητικά μπορούν να απογειώνον-
ται προς την Ανατολική Ευρώπη και
νατοϊκές νηοπομπές να ξεκινάνε τις
περιπολίες τους στην Ανατολική Μεσό-
γειο και  στο Αιγαίο - του οποίου η γε-
ωστρατηγική σημασία και ο έλεγχος
έχει αναβαθμιστεί κάθετα. 

Παράλληλα, η επιλογή της κυβέρνη-
σης να προχωρήσει, στα πλαίσια της
συνολικότερης γραμμής της ΕΕ, στην
απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέ-
ριο, βάζει σαν στόχο να μετατρέψει την
Αλεξανδρούπολη -και όχι μόνο- σε

ενεργειακό κόμβο για το αμερικανικό
υγροποιημένο φυσικό αέριο LNG, με
προορισμό όχι μόνο την Ελλάδα αλλά
και άλλες χώρες της ΕΕ. Πρόκειται για
μια επιλογή που μπορεί να σημάνει
εκτίναξη της τιμής του φυσικού αέριου
και του πληθωρισμού για τον απλό κό-
σμο αλλά για τις πολυεθνικές της ενέρ-
γειας μεταφράζεται σε εκτίναξη των
κερδών. Επιπλέον, το ελληνικό εφοπλι-
στικό κεφάλαιο, έχοντας κερδίσει και
φέτος τον τίτλο της μεγαλύτερης ναυ-
τιλιακής δύναμης στον κόσμο είναι χω-
μένο μέχρι τα μπούνια σε αυτά τα σχέ-
δια. Οι έλληνες εφοπλιστές έχουν την
πρωτιά σε κατοχή τάνκερ LNG με
22,35% - ποσοστό που πρόκειται να αυ-
ξηθεί καθώς δεκάδες τέτοια νέα τάν-
κερ βρίσκονται ήδη στα σκαριά. 

Αλλαγή πλεύσης
Η αναβάθμιση του ελληνικού καπιτα-

λισμού μέσα από την βαθύτερη εμπλο-
κή του στον οικονομικό και στρατιωτι-
κό πόλεμο του ΝΑΤΟ με την Ρωσία εί-
χε σαν αποτέλεσμα την αλλαγή πλεύ-
σης της ελληνικής κυβέρνησης όσον
αφορά τα όσα είχαν ανακοινωθεί μετά
την ελληνοτουρκική συνάντηση του
Μαρτίου. Η συμμετοχή των δύο χωρών
στο ΝΑΤΟ αντί να αποκλιμακώσει, απο-
γείωσε την ένταση ανάμεσα στις δύο
χώρες για το ποιος είναι το καλύτερο
μαντρόσκυλο στην περιοχή. 

Αρκετά πριν τη δήλωση του Ερντο-
γάν την προηγούμενη εβδομάδα, ότι
πλέον δεν θεωρεί τον Μητσοτάκη συ-
νομιλητή, την πρώτη διπλωματική κίνη-
ση παγώματος του διαλόγου, την είχε
κάνει ήδη η ελληνική πλευρά. Στις 28
Απριλίου η κυβέρνηση Μητσοτάκη
ανακοίνωσε ότι παγώνει μονομερώς
τις συνομιλίες, τα «Μέτρα Οικοδόμη-
σης Εμπιστοσύνης», με αφορμή «τουρ-
κικές υπερπτήσεις». Το «Μητσοτάκης-
γιοκ» ήταν η απάντηση της τουρκικής
κυβέρνησης στο «διάλογος-τέρμα» της
ελληνικής, σχεδόν ένα μήνα πριν. Η ελ-
ληνική στροφή άφησε οφσάιντ ακόμη
και τον Μπακογιάννη που υποδέχτηκε
πριν λίγες μέρες τον δήμαρχο Σμύρ-
νης στο δήμο Αθήνας σε μια το λιγότε-
ρο αμήχανη συνάντηση. 

Δεν χρειάζεται και πολύ για να αντι-
ληφθεί κανείς ότι το πάγωμα του δια-
λόγου δεν έχει να κάνει με «υπερπτή-
σεις» - που και στο παρελθόν έχουν
συμβεί ακόμη και σε περιόδους απόλυ-
της νηνεμίας ανάμεσα στις δύο χώρες.
Έχει να κάνει με το ποια πλευρά αι-
σθάνεται πιο δυνατή. 

Η παραπάνω καταγραφή των γεγο-
νότων των τελευταίων μηνών μας βοη-
θάει να κατανοήσουμε το ποιος έχει το
πλεονέκτημα στον ελληνοτουρκικό αν-
ταγωνισμό για το ποιος είναι σήμερα
το «καλό παιδί» των ΗΠΑ. Μια επικίνδυ-
νη συγκυρία πολέμου και κρίσης ήταν
για την ελληνική άρχουσα τάξη και την

κυβέρνηση Μητσοτάκη που πιστά την
υπηρετεί, η ευκαιρία που περίμενε για
να περάσει στην αντεπίθεση κόντρα
στον «υποβαθμισμένο» Ερντογάν –
που σαν τον κακό βεζίρη Ιζνογκουντ
δεν του έχει μείνει τίποτε πάρα να φω-
νάζει και να απειλεί με βέτο στο ΝΑΤΟ
διεκδικώντας κάποια ανταλλάγματα,
για την ένταξη της Φινλανδίας.

Με την στρατιωτική και οικονομική
«συνεργασία» ανάμεσα στις ΗΠΑ και
στην Ελλάδα να διάγει (με εξαίρεση
την περίοδο της χούντας) την καλύτε-
ρη της φάση, η κυβέρνηση Μητσοτάκη
θεωρεί ότι έχει τα νώτα της καλυμμένα
προκειμένου να προχωράει σε πιο επι-
θετικές κινήσεις. 

Αυτές δεν περιορίζονται μόνο στο
επίπεδο της διπλωματίας. Ένα μεγάλο
μέρος τους αφορά τη μετατροπή του
Αιγαίου σε «ελληνική λίμνη». Όχι μέσα
από μια μονομερή ελληνική διακήρυξη
των 12 μιλίων που αποτελεί casus belli
για την Τουρκία. Αλλά ντε φάκτο, μέσα
από την αναβάθμιση του ρόλου του ελ-
ληνικού στόλου στις αμερικανικές και
γαλλικές νηοπομπές που στρατοπε-
δεύουν στο Αιγαίο και μέσα από την
αναβάθμιση της Ελλάδας σε προκεχω-
ρημένο στρατιωτικό φυλάκιο του ΝΑΤΟ. 

Στην ίδια κατεύθυνση, η κυβέρνηση
Μητσοτάκη εκμεταλλεύεται την θέση
της σαν προκεχωρημένο φυλάκιο της
ρατσιστικής «Ευρωπαϊκής Ένωσης-
Φρούριο». Ήδη από το Μάρτη του
2020 χαρακτήριζε τους πρόσφυγες-ισ-
σες από την Συρία, το Αφγανιστάν και
άλλες  χώρες ως «όπλα» του Ερντογάν
στον «υβριδικό πόλεμο» που διεξάγει
«εναντίον της Ελλάδας», φτάνοντας
στο σημείο να δίνει το ελεύθερο στην
Αστυνομία και στο Λιμενικό να πυροβο-
λούν και να πραγματοποιούν δολοφο-
νικά push backs στα νησιά, για τα
οποία την καταγγέλλουν πλήθος ΜΜΕ,
ανθρωπιστικών οργανώσεων και θε-
σμών. 

Με τον ίδιο απάνθρωπο τρόπο που η
κυβέρνηση Ερντογάν χρησιμοποιεί
τους πρόσφυγες σαν διαπραγματευτι-
κό χαρτί για να πληρώνεται αδρά από
την ΕΕ προκειμένου να τους κρατάει
εγκλωβισμένους στην Τουρκία, η κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη τους εργαλει-
οποιεί εμποδίζοντάς τους να διασχί-
σουν τα διεθνή χωρικά ύδατα και να
φτάσουν στον προορισμό τους. Το μή-
νυμα είναι διπλό. Προς τους κυνηγημέ-
νους ότι, σε αντίθεση με τους Ουκρα-
νούς πρόσφυγες, ρισκάρουν τη ζωή
τους αν τολμήσουν να περάσουν τα
“σύνορα της ΕΕ”. Και προς την Τουρ-
κία ότι στην πράξη είναι το ελληνικό
κράτος που ελέγχει ποιος μπαίνει και
ποιος βγαίνει στο Αιγαίο. 

Μαζί με τη μετατροπή της Ελλάδας
σε προκεχωρημένο φυλάκιο του ΝΑΤΟ
και της ΕΕ, η κυβέρνηση Μητσοτάκη
έχει προχωρήσει -και θέλει να συνεχί-

σει με την αγορά των νέων αμερικανι-
κών μαχητικών F35- στην μεγαλύτερη
αγορά όπλων στην πρόσφατη ελληνική
ιστορία. Στα 10 δις δολάρια που έχουν
κοστίσει oι φρεγάτες Μπελάρα, τα Ρα-
φάλ και άλλα συστήματα έρχονται να
προστεθούν 2,5 δις για την αγορά 24
F35 - χωρίς τα οπλικά συστήματα. 

Ποιο είναι το κοινό χαρακτηριστικό
όλων αυτών πέρα από την ακριβή τους
τιμή και τεχνολογία; Η ικανότητά τους
να χρησιμοποιούνται και επιθετικά δια-
θέτοντας τεχνολογία stealth και αντι-
στρόφως εντοπίζοντας τεχνολογία ste-
alth, πλήττοντας στόχους σε μεγάλο
βάθος. Δεν είναι τυχαίοι οι πηχυαίοι
πανηγυρικοί τίτλοι σε ελληνικά ΜΜΕ:
«Η αγορά που θα αλλάξει ισορροπίες
στο Αιγαίο. Gamechanger τα F35. Αν η
Ελλάδα προμηθευτεί F-35 δεν μιλάμε
για υπεροπλία, αλλά για αεροπορική
κυριαρχία». 

Πόλεμος
Είναι σαφές ότι ο Μητσοτάκης και οι

ασκούντες την εξωτερική πολιτική της
κυβέρνησης γνωρίζουν πολύ καλά ότι
όλες οι πρωτοβουλίες που παίρνουν
ασκούν συνεχή πίεση πάνω στην κυ-
βέρνηση Ερντογάν.  

Το τουρκικό κράτος μπορεί να μοι-
άζει σήμερα στριμωγμένο τουλάχιστον
όσον αφορά τον ανταγωνισμό με το
ελληνικό, αλλά είναι ακριβώς σε τέτοι-
ες ιστορικές περιόδους που είναι θέμα
χρόνου κάποια σταγόνα να ξεχειλίσει
το ποτήρι, κάποια σπίθα να βάλει φω-
τιά στην πυριτιδαποθήκη. Το έχουμε
δει ξανά αυτό το έργο. 

Ο τουρκικός καπιταλισμός και το
σύγχρονο τουρκικό κράτος γεννήθηκε
πάνω στα αποκαϊδια της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας, έχοντας καταφέρει να
υπερνικήσει και να αναγκάσει σε συμ-
βιβασμό τους νικητές της Γερμανίας
στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μια ολό-
κληρη γενιά ανθρώπων και στις δύο
πλευρές του Αιγαίου έζησε τον θάνατο
και την προσφυγιά λίγο μετά την τε-
λευταία φορά που πριν από ακριβώς
εκατό χρόνια, ο ελληνικός στρατός πα-
νηγύριζε γιατί έφθασε στα βάθη της
«Ανατολίας» - σαν ένα εργαλείο στα
χέρια των διεθνών ιμπεριαλιστών και
των άπληστων πολιτικών προγόνων
του Μητσοτάκη. 

Τα ίδια επαναλήφθηκαν στον πόλεμο
του 1974 όταν η χούντα των συνταγμα-
ταρχών με την στήριξη της ελληνικής
άρχουσας τάξης έκανε το πραξικόπη-
μα στην Κύπρο επιδιώκοντας την ένω-
σή της με την Ελλάδα. Ενώ λίγους μή-
νες πριν οι συνταγματάρχες επικα-
λούνταν το «διεθνές δίκαιο»(!) εγείρον-
τας για πρώτη φορά αξιώσεις για επέ-
κταση των ελληνικών χωρικών υδάτων
στα 12 μίλια. 

Γιώργος Πίττας
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Το πόσο έχουν φουσκώσει τα μυαλά του Μητσοτάκη
και των υπολοίπων επικινδύνων τυχοδιωκτών που

συγκροτούν την ελληνική κυβέρνηση φάνηκε με την τε-
λευταία επιθετική κίνηση που αυτήν την φορά είχε σαν
στόχο της, δίπλα στη Ρωσία, και το Ιράν. Η ελληνική κυ-
βέρνηση δέσμευσε το ιρανικό πετρέλαιο που μετέφερε
πλοίο ρωσικής εταιρίας (που δεν αντιμετωπίζει κυρώ-
σεις) αφού το κατέλαβε μετά από απαίτηση των ΗΠΑ και
στο τέλος μετάγγισε το ιρανικό πετρέλαιο σε αμερικανι-
κά τάνκερ! 

Η ελληνοαμερικανική πειρατεία (δεν υπήρχαν καν ευ-
ρωπαϊκές δεσμεύσεις που να «υποχρεώνουν» την κυβέρ-

νηση να κάνει κάτι τέτοιο) χαρακτηρίστηκε ως «διεθνής
ληστεία» από την Τεχεράνη και απαντήθηκε λίγες μέρες
μετά με την κατάληψη δύο δεξαμενόπλοιων που φέρουν
την ελληνική σημαία από τον ιρανικό στρατό. Μια τερά-
στια «επιτυχία» εκ μέρους της κυβέρνησης Μητσοτάκη. 

Φυσικά, δεν ήταν ούτε ο νταής από το «Κολάμπια» με
τις ξένες πλάτες ούτε το παιδί του ούτε βέβαια οι ιδιο-
κτήτες των τάνκερ που ήρθαν αντιμέτωποι με τους ιρα-
νούς στρατιώτες όταν κατέλαβαν τα πλοία κατεβαίνον-
τας από ελικόπτερα στον Περσικό. Ήταν οι ναυτεργάτες
των πληρωμάτων. Είναι πάντα η εργατική τάξη που πλη-
ρώνει τους τσαμπουκάδες των καπιταλιστών και η ίδια
που μπορεί να τους τελειώσει. Ακόμη καλύτερα να τους
εμποδίσει να ξεσπάσουν.

STOP στον ανταγωνισμό με την Τουρκία

«Ας διευκρινισθεί προκαταρκτικώς τούτο:
Το λεγόμενο "casus belli" της Τουρκίας εί-

ναι παράνομο και καταχρηστικό και ουδόλως δε-
σμεύει την Ελλάδα. Η Ελλάδα λοιπόν έχει, πάν-
τοτε κατά το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, το
αναφαίρετο δικαίωμα να επεκτείνει, όπου τούτο
δεν έχει ήδη συντελεσθεί, στα 12 ν.μ. την Αιγια-
λίτιδα Ζώνη της όποτε το κρίνει σκόπιμο... Και
ας είναι βέβαιη η Τουρκία ότι η Ελλάδα και θα το
πράξει και θα υπερασπισθεί την Αιγιαλίτιδα Ζώ-
νη της συνολικώς, με "αιχμή του δόρατος" τις
Ένοπλες Δυνάμεις της, των οποίων τόσο η απο-
τελεσματικότητα όσο και το φρόνημα ουδόλως
μπορεί ν’ αμφισβητηθούν, πράγμα που η Τουρ-
κία έχει επανειλημμένως βιώσει στην πράξη».

Αυτά έλεγε πρόσφατα σε συνέντευξή του ο
πρώην πρόεδος της Δημοκρατίας Προκόπης
Παυλόπουλος και συνοψίζουν την θέση της κυ-
βέρνησης Μητσοτάκη και των προηγούμενων
κυβερνήσεων σχεττικά με το Αιγαίο και τα χωρι-
κά του ύδατα.    

Η πρώτη σύγκρουση ανάμεσα στην Ελλάδα
και την Τουρκία ξεκίνησε επί χούντας το 1973,
όταν ξεκίνησαν και οι απόπειρες να κηρυχθεί το
Αιγαίο ως “αρχιπέλαγος” και να κλείσουν τα θα-
λάσσια περάσματά του με ένα καθεστώς ελέγ-
χου ασφυκτικό, αντίστοιχο με τα στενά του Βο-
σπόρου και των Δαρδανελίων. Το πετρελαϊκό
εμπάργκο που κηρύχθηκε λόγω του αραβοϊσ-
ραηλινού πολέμου τον Οκτώβρη εκείνης της
χρονιάς έφερε στην επιφάνεια το ζήτημα των
πετρελαίων και της μοιρασιάς του Αιγαίου.

Τον Φλεβάρη και τον Μάρτη του 1974 έγιναν
οι πρώτες γεωτρήσεις που εντόπισαν κοιτάσμα-
τα στον Πρίνο και αμέσως είχαν εγερθεί ζητήμα-
τα υφαλοκρηπίδας. Η ελληνική πλευρά απειλού-
σε με επέκταση των χωρικών υδάτων και της
υφαλοκρηπίδας στα 12 μίλια με τον τούρκο
πρωθυπουργό Ετζεβίτ να δηλώνει πως η επέκτα-
ση από πλευράς της Ελλάδας θα αποτελούσε
αφορμή πολέμου.

Ο πόλεμος ήρθε τον Ιούλη του 1974 όταν η
χούντα προχώρησε στο πραξικόπημα του Σαμ-
ψών στην Κύπρο με στόχο την «Ένωση» με την
Ελλάδα. Η απόπειρα της χούντας να πάρει την
Κύπρο κατέληξε σε φιάσκο, τα χωρικά ύδατα των
δύο χωρών παρέμειναν στα 6 μίλια αλλά αυτό δεν
σήμανε το τέλος της έντασης για το Αιγαίο. 

Τις επόμενες δεκαετίες περίοδοι διαλόγου ανά-
μεσα στον ελληνικό και στον τουρκικό καπιταλι-
σμό εναλλάσονταν με περιόδους πολεμικής έντα-
σης με κορυφώσεις το 1976, το 1987 και το 1996
με την κρίση των Ιμίων όπου το θερμό επεισόδιο
για μια ακατοίκητη βραχονησίδα κόντεψε να γίνει

πόλεμος. Στους ανταγωνισμούς για τα χωρικά
ύδατα και την υφαλοκρηπίδα προστέθηκε και αυ-
τός για τις ΑΟΖ. Τον Γενάρη του 2021 το ελληνι-
κό κράτος προχώρησε σε επέκταση των χωρικών
του υδάτων στα 12 μίλια στο Ιόνιο. Τι μπορεί να
σημάνει μια αντίστοιχη κίνηση στο Αιγαίο; 

Σήμερα το 49% της επιφάνειας του Αιγαίου εί-
ναι διεθνή ύδατα. Με την επέκταση στα 12 μίλια,
τα διεθνή ύδατα θα περιορίζονταν στο 19% με
το ελληνικό μερίδιο να ανεβαίνει από 43% στο
71,5% χωρίς κανένα ελεύθερο πέρασμα από τα
Κύθηρα μέχρι τα Δωδεκάνησα ενώ τα τουρκικά
χωρικά ύδατα θα περιορίζονταν σε μια στενή
λωρίδα γύρω από τις ακτές της Τουρκίας χωρίς
δυνατότητα εξόδου. 

Οι ισχυρισμοί ότι οι απαιτήσεις στηρίζονται
στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας δεν νομιμο-
ποιούν τέτοιες εξορμήσεις. Καταρχήν αυτό το
«Δίκαιο», που καθορίστηκε εκ νέου στην Συνδιά-
σκεψη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το
1982, είναι καρπός ρυθμίσεων ανάμεσα στα με-
γάλα ιμπεριαλιστικά κέντρα για τον έλεγχο των
θαλασσών. Από τα 122 εκατομμύρια τετραγωνι-
κά χιλιόμετρα που εκχωρεί η Συμφωνία του 1982,
τα μισά τα μοιράζονται μεταξύ τους 8 κράτη – οι
ΗΠΑ, η Γαλλία, η Αυστραλία, η Ρωσία, η Βρετα-
νία, η Νέα Ζηλανδία, η Ινδονησία και ο Καναδάς.

Αφετηρία 
Βασικός της στόχος  ήταν να ελέγξει τους αντα-

γωνισμούς ανάμεσα στις Μεγάλες Δυνάμεις, “πα-
γώνοντας” τις ισορροπίες τους, αλλά στην πραγ-
ματικότητα έγινε αφετηρία για νέες συγκρούσεις:
Στη Νοτιοανατολική Ασία, π.χ. η Κίνα βρέθηκε ριγ-
μένη καθώς όταν υπογράφηκε δεν ήταν ακόμα
παγκόσμια οικονομική υπερδύναμη και τώρα διεκ-
δικεί τα “δίκια” της και βρίσκει αντιμέτωπα άλλα
κράτη της περιοχής και βέβαια τις ΗΠΑ. 

Περαιτέρω προβλήματα δημιουργούνται σε
κλειστές, στενές θάλασσες όπως το Αιγαίο, Ας
φανταστούμε τι πρόκειται να συμβεί, για παρά-
δειγμα, αν η Φινλανδία επιχειρούσε να επεκτεί-
νει μονομερώς στα 12 μίλια αποκλείοντας τον
στρατιωτικό και εμπορικό στόλο της Ρωσίας
στην Πετρούπολη; 

Προς το παρόν καμιά ελληνική κυβέρνηση δεν
έχει ασκήσει «το δικαίωμά» της να διακηρύξει
μονομερώς τα 12 μίλια. Αλλά αυτό που επιχειρεί
σήμερα η κυβέρνηση Μητσοτάκη, δηλαδή να με-
τατρέψει το Αιγαίο ντε φάκτο σε ελληνική λίμνη,
αποτελεί μια εξίσου επικίνδυνη κλιμάκωση.  

Όχι “κλειστή θάλασσα” 
                     το Αιγαίο

ΙΡΑΝ

«Άγκυρα - Αθήνα - Λευκωσία, εχθρός μας το κεφάλαιο και η στρατοκρατία»: Ένα σύνθημα του αντιπολεμικού κινήματος εδώ και δεκαετίες.

Φωτό: Αρχείο Εργατική Αλληλεγγύη

Με μπλε χρώμα τα χωρικά ύδατα της Ελλάδας, με ροζ της Τουρκίας και με λευκό τα διεθνή ύδατα
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Η κυβέρνηση της ΝΔ είναι χωμένη ως το
λαιμό στην περιβαλλοντοκτόνα πολιτι-
κή. Ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε την

επανεκκίνηση των εξορύξεων σε Ιόνιο, Ήπειρο
και Κρήτη, που είχαν παγώσει εξαιτίας των κι-
νητοποιήσεων του κόσμου σ’ αυτές τις περιο-
χές αλλά και γιατί ήταν κοστοβόρες και αβέ-
βαιες ως προς την εκμετάλλευση των κοιτα-
σμάτων, ξαναβάζει μπροστά τα λιγνιτικά εργο-
στάσια της ΔΕΗ και στήνει φαγοπότι με το
LNG και τις ΑΠΕ. Στην πρόσφατη συνέντευξή
του στον «Alpha» δήλωνε: «Θα μειώσουμε την
εξάρτησή μας από το ρωσικό Φ.Α. με περισσό-
τερο Φ.Α. το οποίο θα εισάγουμε μέσα από
πλοία, το λεγόμενο LNG. Πώς θα φτάσει αυτό
το αέριο μέσα στο ελληνικό σύστημα; Με
σταθμούς επαναεριοποίησης του Φ.Α., όπως
αυτός ο οποίος δρομολογείται στην Αλεξαν-
δρούπολη. Υπάρχουν και άλλα σχέδια, από άλ-
λους σημαντικούς έλληνες επιχειρηματίες, για
νέους τέτοιους σταθμούς… αυτή είναι η δια-
δρομή την οποία πρέπει να ακολουθήσουμε
και έχουμε τη δυνατότητα να μετατρέψουμε
την κρίση σε ευκαιρία και να κάνουμε την Ελ-
λάδα ενεργειακό κόμβο».

Το «να μετατρέψουμε την κρίση σε ευκαι-
ρία» σημαίνει τρελά κέρδη για τους καπιταλι-
στές και το κόστος στην εργατική τάξη. Τα νοι-
κοκυριά θα συνεχίζουν να πληρώνουν υπέρογ-
κους λογαριασμούς ρεύματος, θέρμανσης,
καυσίμων και θα βρεθούν μπροστά σε εκτετα-
μένες διακοπές ρεύματος. Την ίδια στιγμή τα
κέρδη των καπιταλιστών είναι ασύλληπτα.  

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Ένω-
σης Ελλήνων Εφοπλιστών, το 30% του παγκό-
σμιου στόλου των δεξαμενόπλοιων πετρελαίου
(με κριτήριο τη χωρητικότητα) είναι σε ελληνι-
κά συμφέροντα. Σε ότι αφορά τα φορτία LNG,
οι έλληνες εφοπλιστές ελέγχουν, σύμφωνα με
την «Καθημερινή», το 22,35% της παγκόσμιας
χωρητικότητας των πλοίων. Με στοιχεία ως τον
Ιανουάριο του 2022, από τα 733 τάνκερ LNG
στον κόσμο, τα 156 είναι ελληνικών συμφερόν-
των. Τον Νοέμβριο του 2021, ο ελληνικών συμ-
φερόντων στόλος τάνκερ LNG ήταν ο ακριβό-
τερος παγκοσμίως: στα 19,1 δις δολάρια μπρο-
στά από της Ιαπωνίας (18,1), της Κίνας (10,4)
και της Ν. Κορέας (9). Από τα 127 τάνκερ LNG,
που ναυπηγούνται αυτή την περίοδο, τα 57 εί-
ναι ελληνικών συμφερόντων. Το κόστος ναυπή-
γησης ενός τέτοιου πλοίου ανέρχεται στα 200
εκατ. δολάρια. Τα έσοδα; Οι διακυμάνσεις των
ναύλων ανά τάνκερ και ανάλογα με την εποχή
και τη ζήτηση είναι από 30.000 δολάρια μέχρι
424.000 δολάρια την ημέρα (!). 

Αποθήκευση
Η επιχειρηματική δραστηριότητα των Ελλή-

νων εφοπλιστών δεν περιορίζεται μόνο στη με-
ταφορά, αλλά επεκτείνεται στην αποθήκευση
και αεριοποίηση του LNG μέσω των πλωτών
μονάδων αποθήκευσης και αεριοποίησης
(FSRU), οι οποίες, ως πλωτές, μπορούν και να
μετακινηθούν όπου υπάρχει περισσότερο κέρ-
δος. Η ανάγκη για FSRU στην Ευρώπη είναι
τεράστια για να μπορεί να υποδεχθεί το LNG. 

Μέχρι στιγμής λειτουργούν, μόλις, 10 στα-
θεροί τερματικοί σταθμοί LNG στη Μεσόγειο
και την Ευρώπη. Ένας στην Ελλάδα, στην Ρε-
βυθούσα από τον, ιδιωτικοποιημένο, Διαχειρι-
στή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕ-
ΣΦΑ) που ανήκει στην ιταλική Snam (54%),
στην ισπανική Enagas (18%), στη βελγική Flu-
xys (18%) και στην Damco του ομίλου Κοπε-
λούζου (10%). Ο σταθμός στην Αλεξανδρού-

πολη θα περιλαμβάνει μια FSRU και έναν αγω-
γό 24 χιλιομέτρων. Η επένδυση των 360 εκατ.
ευρώ θα είναι επιχορηγούμενη κατά 167 εκατ.
από την Ε.Ε. και στην εταιρεία που θα υλοποι-
ήσει το έργο (Gastrade), ο όμιλος Κοπελούζου
έχει το 40%. Σε εξέλιξη είναι μία FSRU της Mo-
tor Oil (Βαρδινογιάννης) στους Αγίους Θεοδώ-
ρους και μία της Μediterranean Gas, σε συ-
νεργασία με την ExxonMobil, στο λιμάνι του
Βόλου. Ο εφοπλιστής Προκοπίου, που πήρε τα
Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, σχεδιάζει, εκεί, τη
δημιουργία μίας FSRU μαζί με σταθμό ηλε-
κτροπαραγωγής. Ο Προκοπίου δεν παίζει μπά-
λα μόνο στην Ελλάδα. H Γερμανία πρόκειται
να αποκτήσει 4 FSRU, 2 εκ των οποίων θα
προέλθουν με μίσθωση από την εταιρεία Dy-
nagas του Έλληνα εφοπλιστή Γιώργου Προκο-
πίου, όπως αναφέρει η Deutsche Welle.

Ρωσία
Τα ελληνικά τάνκερ δεν μεταφέρουν LNG

και πετρέλαιο μόνο από την «πολιτισμένη Δύ-
ση» και τους συμμάχους της. Μεταφέρουν και
από τη Ρωσία του Πούτιν. Σύμφωνα με την
ιστοσελίδα «Reporters United», το 52% (σε χω-
ρητικότητα) των πλοίων που μεταφέρουν ορυ-
κτά καύσιμα από τη Ρωσία, εν μέσω πολέμου
(9 Μαρτίου – 30 Απριλίου), είναι ελληνικά. Και
με την έγκριση της ΕΕ. Σύμφωνα με το «Βή-
μα», οι κυβερνήσεις της Ελλάδας, της Κύπρου
και της Μάλτας πίεσαν και πέτυχαν ώστε το
εμπάργκο προς τη Ρωσία να αφορά μόνο το
πετρέλαιο (και όχι το Φ.Α.) και να αφορά μόνο
τις εισαγωγές προς την Ευρώπη και όχι προς
χώρες εκτός ΕΕ. 

Η επόμενη μεγάλη μπίζνα είναι οι ΑΠΕ. Κατά
τη διάρκεια του 2021 ο εγχώριος κύκλος εργα-
σιών των ΑΠΕ ανήλθε σε 105,7 εκατ. ευρώ,
από 93,9 εκατ. ευρώ το 2020 με το περιθώριο
κέρδους στο 80% (!). Τώρα, αυτά τα νούμερα
πολλαπλασιάζονται και τα αρπακτικά της αγο-
ράς ορμάνε. Γράφει η «Καθημερινή»: «Εντείνε-
ται το επενδυτικό ενδιαφέρον ξένων και εγχώ-
ριων ομίλων για τον κλάδο των ΑΠΕ στην Ελ-
λάδα, καθώς πρόκειται για έναν τομέα ο οποί-
ος προσφέρει πολύ υψηλές αποδόσεις και λει-
τουργική κερδοφορία… Στο πλαίσιο αυτό, οι
εγχώριοι όμιλοι που διαθέτουν σημαντικό χαρ-
τοφυλάκιο τέτοιων έργων διαπιστώνουν ότι
εκτός από τη συνεισφορά στα κέρδη τους, ο
τομέας των ΑΠΕ μπορεί να προσφέρει και πο-
λύ υψηλά έσοδα από μια ενδεχόμενη πώληση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δυνατότητες ενός
επενδυτή να τοποθετηθεί στην ιδιαίτερα κερ-
δοφόρο αγορά των ΑΠΕ στην Ελλάδα είναι πε-
περασμένες, γεγονός που αυξάνει και τις απο-
τιμήσεις. Τα γεωγραφικά σημεία τα οποία κρί-

νονται κατάλληλα για ανάπτυξη αποδοτικών
αιολικών ή φωτοβολταϊκών πάρκων έχουν, ως
επί το πλείστον, καταληφθεί ήδη, με αποτέλε-
σμα η μόνη οδός για τη δημιουργία ενός ση-
μαντικού χαρτοφυλακίου έργων να αποτελούν
οι εξαγορές υφιστάμενων αδειών ή εταιρειών. 

Σημειωτέον ότι η επικείμενη ολοκλήρωση
της συμφωνίας για την πώληση της δραστη-
ριότητας των ΑΠΕ του ομίλου Ελλάκτωρ, με
αγοραστή τον όμιλο Βαρδινογιάννη (Motor Oil)
«δείχνει» το πόσο έχουν αυξηθεί οι αποτιμή-
σεις των σχετικών εταιρειών. Η αποτίμηση του
εν λόγω κλάδου στο ύψος του 1 δισ. ευρώ,
έναντι περίπου 200 εκατ. ευρώ πριν από μόλις
τέσσερα χρόνια (και 100 εκατ. ευρώ το όχι και
τόσο μακρινό 2016), δείχνει το πόσο διαφορε-
τικό είναι σήμερα το επενδυτικό περιβάλλον… 

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μεγάλων
ξένων ομίλων βρίσκονται και τα χαρτοφυλάκια
της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και της Ιntrakat, με τις
φήμες στην αγορά να εμφανίζουν το αυστραλια-
νό fund της Macquarie, που εξαγόρασε το 49%
του ΔΕΔΔΗΕ, να βολιδοσκοπεί την πρώτη και το
B.C. Partners τη δεύτερη. Αντικείμενο διεκδίκη-
σης έχει γίνει και το χαρτοφυλάκιο της Voltera
(όμιλος ΑΒΑΞ), με τις πληροφορίες να φέρουν
τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες να βρίσκεται σε προχωρη-
μένες συζητήσεις για συμφωνία. Η θυγατρική
της ΔΕΗ «σκανάρει» και την αγορά των Βαλκα-
νίων και της Κύπρου για εξαγορές έργων ΑΠΕ».

Εκταμίευση
Για την εκταμίευση της δόσης των 4 δισ. ευ-

ρώ, από το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ, για τις
ΑΠΕ, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας κατεβάζει νομοσχέδιο «για την περαιτέ-
ρω απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας
νέων έργων ΑΠΕ, το θεσμικό πλαίσιο για έργα
αποθήκευσης ενέργειας, όπως και το πλαίσιο
ανάπτυξης θαλάσσιων πλωτών φωτοβολταϊ-
κών σταθμών». Είναι ένα ακόμα «περιβαλλο-
κτόνο» νομοσχέδιο κομμένο και ραμμένο για
τους «επενδυτές». 

Οι πολιτικές των κυβερνήσεων, και πριν και
στη διάρκεια του πολέμου, εντείνουν την κλι-
ματική κρίση δήθεν για να αντιμετωπίσουν το
επείγον της ενεργειακής κρίσης. Αλλά στη
πραγματικότητα αυτό που καταφέρνουν είναι
να γεμίζουν τις τσέπες των καπιταλιστών προ-
καλώντας καταστροφή. Όπως αναφέρει το
Bloomberg: «Ο πλανήτης καλείται να αντιμε-
τωπίσει την κρίση στην εφοδιαστική αλυσίδα
που προκαλείται τα τελευταία δύο χρόνια,
συνδυασμένη με τον πόλεμο στην Ουκρανία
και την κλιματική αλλαγή… ο κύριος κίνδυνος
είναι τα μαζικά ενεργειακά blackouts τα οποία
- μαζί με τα προαναφερθέντα προβλήματα - θα

δημιουργήσουν νέα ανθρωπιστική κρίση σε ότι
αφορά τις αγορές ενέργειας και τροφίμων». 

Αυτή είναι η παράνοια του καπιταλισμού: Ο
πλανήτης φλέγεται, κυριολεκτικά και μεταφο-
ρικά, αλλά τα κέρδη των καπιταλιστών είναι
πάνω από τους ανθρώπους και το περιβάλλον.
Αλλά, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η
«Πρωτοβουλία Ενάντια στην Περιβαλλοντική
Καταστροφή και την Κλιματική Αλλαγή»:
«Μπορούμε να τους σταματήσουμε! Όλες και
όλοι μαζί που ξεσηκωνόμαστε ενάντια στον
πόλεμο και διεκδικούμε δουλειές – αυξήσεις
και όχι κυρώσεις και εξοπλισμούς. Που πα-
λεύουμε ενάντια στις εξορύξεις, τις βιομηχανι-
κές ανεμογεννήτριες, την επέκταση των ΧΥΤΑ
και την καύση σκουπιδιών, ενάντια στις ιδιωτι-
κοποιήσεις της ενέργειας, του νερού, των λι-
μανιών, των μεταφορών. Που υπερασπιζόμα-
στε τα δάση και τα ρέματα, τις παραλίες, τα
πάρκα και τους ελεύθερους χώρους. 

Αγώνες
Συνδέουμε τους αγώνες και τις διεκδικήσεις

μας: Δεν θέλουμε εξορύξεις και πόλεμο για τις
ΑΟΖ! Οι εργάτες της Τουρκίας είναι αδέρφια
μας, ο εχθρός είναι στην ίδια μας τη χώρα! Τα
ορυκτά καύσιμα πρέπει να μείνουν θαμμένα
εκεί που βρίσκονται, δεν είναι «εθνικός πλού-
τος» για αξιοποίηση. Απαιτούμε να επανέλθουν
στο δημόσιο η ΔΕΗ και όλοι οι κλάδοι της προ-
μήθειας, της διανομής και της μεταφοράς ενέρ-
γειας, με προσλήψεις και επενδύσεις σε πραγ-
ματικά ανανεώσιμες πηγές. Διαθέτουμε την τε-
χνολογία που μπορεί να περιορίσει την ενεργει-
ακή σπατάλη του σημερινού συστήματος και να
καλύψει τις ανάγκες της πλειοψηφίας των αν-
θρώπων με σεβασμό στο περιβάλλον, αλλά δεν
έχει εφαρμοστεί γιατί κάτι τέτοιο θα ερχόταν σε
σύγκρουση με τα κέρδη των καπιταλιστών. 

Για αυτό είναι αναγκαίος ο δημόσιος εργατι-
κός έλεγχος στην ενέργεια, στις συγκοινωνίες,
στις κατασκευές κατοικιών, στην οικονομία, παν-
τού. Μπορούμε να τον επιβάλλουμε με τη δύνα-
μη της εργατικής τάξης. Και να ανοίξουμε την
προοπτική της συνολικής ανατροπής του καπι-
ταλισμού που ξερνάει φτώχεια και πόλεμο, ρα-
τσισμό και σεξισμό, πανδημίες και περιβαλλοντι-
κή καταστροφή. Να αλλάξουμε το σύστημα του
πολέμου και της καταστροφής –όχι το κλίμα!»

Κυβέρνηση και 
“επενδυτές” 
κλιμακώνουν 
την καταστροφή

Διαβάστε επίσης
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Η φετινή Παγκόσμια Μέ-
ρα για το Περιβάλλον, στις
5 Ιούνη, «γιορτάζεται» εν
μέσω της κλιμάκωσης του
πολέμου στην Ουκρανία.
Ένας πόλεμος που επιδει-
νώνει και την περιβαλλον-
τική καταστροφή και την
κλιματική κρίση. 

77 χρόνια από τη Χιροσί-
μα και το Ναγκασάκι,
η απειλή ενός πυρηνι-

κού ολοκαυτώματος είναι ξανά
ορατή. ΝΑΤΟ και Ρωσία διαθέ-
τουν πυρηνικά οπλοστάσια. Ακό-
μα και αν δεν φτάσουν στο ση-
μείο να τα χρησιμοποιήσουν, στο
έδαφος της Ουκρανίας υπάρχουν
σε λειτουργία 15 πυρηνικοί αντι-
δραστήρες όπου η πιθανότητα
(έστω και από «λάθος») να χτυπη-
θεί κάποιος από αυτούς μεγαλώ-
νει όσο συνεχίζεται ο πόλεμος.
Και δεν είναι μόνο τα πυρηνικά.
Μία σειρά από «συμβατικά όπλα»
που χρησιμοποιούνται στην Ου-
κρανία είναι το ίδιο καταστροφικά
για το περιβάλλον όπως το (τοξι-
κό και ραδιενεργό) απεμπλουτι-
σμένο ουράνιο που χρησιμοποιεί-
ται σε «διατρητικά πυρομαχικά»
τα οποία «προορίζονται» για
τανκς, τεθωρακισμένα και αερο-
σκάφη. 

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις
του πολέμου δεν προέρχονται
«μόνο» από τη χρήση των όπλων
στο πεδίο της μάχης. Οι εκπομ-
πές άνθρακα που εκλύονται, από τη
λειτουργία των στρατιωτικών μηχα-
νημάτων, είναι τεράστιες. Το αμερι-
κάνικο Πεντάγωνο είναι ήδη ο μεγα-
λύτερος ρυπαντής «σε καιρό ειρή-
νης». Μπορούμε να φανταστούμε τι
σημαίνει αυτό κατά τη διάρκεια ενός
«θερμού πολέμου» όπως αυτή τη
στιγμή στην Ουκρανία. 

Υπάρχει και άλλη διάσταση. Σύμ-
φωνα με τη Greenpeace, οι φετινές
πυρκαγιές που μαίνονται στα δάση
της Σιβηρίας θα επεκταθούν σε
υπερδιπλάσιο έδαφος από τις αντί-
στοιχες περσινές λόγω της έλλειψης
«πυροσβεστικού» δυναμικού. Οι Ρώ-
σοι στρατιώτες που καταπολεμούν
αυτές τις πυρκαγιές έχουν μεταφερ-
θεί στην Ουκρανία. Οι φωτιές στη Σι-
βηρία δεν καταστρέφουν «μόνο» τα
δάση (και την δυνατότητα απορρό-
φησης του CO2 που εκλύεται στην
ατμόσφαιρα) αλλά ταυτόχρονα λει-
ώνουν και παγετώνες πλούσιους σε
μεθάνιο που η έκλυσή του ρυπαίνει
την ατμόσφαιρα περισσότερο από
το CO2.

Ο πόλεμος και ο τρόπος αντιμετώ-
πισης των συνεπειών του από τις κυ-
βερνήσεις, κύρια όσο αφορά την έν-
ταση της ενεργειακής κρίσης, κάνει
ακόμα και αυτές τις δειλές υποσχέ-
σεις των κυβερνήσεων για μείωση

των εκπομπών CO2, μόλις τον περα-
σμένο Νοέμβριο στη Γλασκώβη, να
μοιάζουν με μακρινά όνειρα. 

Η πρόσφατη κυνική δήλωση του
Υπουργού Ενέργειας της Σαουδικής
Αραβίας, Abdulaziz bin Salman:
«Κοιτάξτε τι συμβαίνει γύρω μας αυ-
τές τις μέρες. Ποιός μπορεί να
ασχοληθεί με την κλιματική αλλαγή
αυτή τη στιγμή;» εκφράζει το σύνο-
λο των κυβερνήσεων, που αυξάνουν
κατακόρυφα την χρήση ορυκτών
καυσίμων για να αντιμετωπίσουν την
ενεργειακή κρίση, ακόμα και αν δεν
τολμάνε να το πούνε τόσο χυδαία. 

Αντίφαση
Οι φετινές δηλώσεις των ηγετών

για την ημέρα του Περιβάλλοντος
θα μοιάζουν πιο πολύ με αυτή του
πρώην προέδρου της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και νυν της Goldman Sa-
chs International, Ζοζέ Μπαρόζο:
«Εδώ είναι που έχουμε και μία αντί-
φαση. Αν και σε μεσοπρόθεσμο και
μακροπρόθεσμο επίπεδο όλοι συμ-
φωνούμε πως η εξάρτησή μας από
τους υδρογονάνθρακες θα πρέπει
να μειωθεί, το ερώτημα παραμένει
για το πόσο θα κοστίσει μια τέτοια
προσπάθεια. Εδώ -πιστεύω- πως θα
αντιμετωπίσουμε αντίσταση. Φοβού-
μαι, επίσης, πως η ατζέντα της κλι-
ματικής αλλαγής ενδέχεται να πλη-

γεί ανεπανόρθωτα από την ενεργει-
ακή κρίση που δημιουργεί ο πόλε-
μος στην Ουκρανία».

Το πόσο επείγον είναι να ασχολη-
θούμε με την κλιματική αλλαγή το
απαντάει η τελευταία Έκθεση της
Διακυβερνητικής Επιτροπής για την
Κλιματική Αλλαγή (IPCC) που δημο-
σιεύτηκε τέσσερις ημέρες μετά την
έναρξη του πολέμου. 

Συναγερμός
Χωρίς να λαμβάνει υπ' όψη τις κα-

ταστρεπτικές συνέπειες του πολέ-
μου, η Έκθεση είναι ένας κόκκινος
συναγερμός: τα οικοσυστήματα αλ-
λοιώνονται παντού, η παραγωγικότη-
τα της γεωργίας και των αλιευτικών
πεδίων μειώνεται απειλώντας τη δια-
τροφική ασφάλεια, ο μισός παγκό-
σμιος πληθυσμός γνωρίζει μια σοβα-
ρή έλλειψη νερού τουλάχιστον για
ένα μήνα το χρόνο, η τήξη των ορει-
νών παγετώνων προκαλεί πλημμύρες
ή ελλείψεις και οι ασθένειες που
προκαλούνται από το νερό πλήττουν
εκατομμύρια ανθρώπους στην Ασία,
στην Αφρική και στη Κεντρική Αμερι-
κή, η καταστροφή των φυσικών βιο-
τόπων και η μετανάστευση των ειδών
ευνοούν τις ζωονόσους (όπως στη
περίπτωση της covid-19). 

Με μία περιήγηση στο διαδίκτυο,
μπορεί κανείς να βρει δεκάδες τέτοι-

ες εκθέσεις, για τις ολέθριες συνέ-
πειες της κλιματικής αλλαγής, είτε
από επιτροπές του ΟΗΕ είτε από
Πανεπιστήμια. Με την πρόσφατη
πανδημία να μετρά, σύμφωνα με τον
ΠΟΥ, 15 εκατ. νεκρούς, ομάδα επι-
στημόνων των Πανεπιστημίων Geor-
getown και Cape Town πραγματο-
ποίησε έρευνα τα ευρήματα της
οποίας δημοσιεύθηκαν στο περιοδι-
κό «Nature» υπό τον τίτλο: «Η κλιμα-
τική αλλαγή αυξάνει τον κίνδυνο με-
τάδοσης ιών μεταξύ των ειδών» και
αναφέρει: «τα επόμενα 50 χρόνια, η
κλιματική αλλαγή πρόκειται να οδη-
γήσει χιλιάδες ιούς στο να μεταπη-
δήσουν από ένα είδος θηλαστικών
σε άλλο. Το ανακάτεμα όμως αυτών
των ιών μεταξύ των ζώων θα αυξή-
σει και τον κίνδυνο να περάσει κά-
ποιος εξ αυτών σε ανθρώπους προ-
καλώντας μια νέα πανδημία».

Η τοποθέτηση ότι ο πόλεμος
εκτροχίασε την «ατζέντα της κλιματι-
κής αλλαγής» είναι ψέμα. Σύμφωνα
με την Έκθεση για την «Κατάσταση
του παγκόσμιου κλίματος το 2021»,
του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού
Οργανισμού (WMO), και οι τέσσερις
βασικοί δείκτες της κλιματικής αλλα-
γής (συγκέντρωση αερίων θερμοκη-
πίου, άνοδος επιπέδου των ωκεα-
νών, θερμοκρασία και οξίνιση των
ωκεανών) έπιασαν νέα ρεκόρ πριν

τον πόλεμο, το 2021. Ακόμα και
αν δεν υπήρχε ο πόλεμος, οι εκτι-
μήσεις ήταν ότι το 2022 θα ήταν
ακόμα χειρότερο από το 2021. 

Πριν από ένα χρόνο, ο Μπάιν-
τεν αποκάλεσε την κλιματική αλ-
λαγή «το υπ’ αριθμόν ένα ζήτημα
που αντιμετωπίζει η ανθρωπότη-
τα» και ανακοίνωσε μια σειρά φι-
λόδοξων δεσμεύσεων για τον πε-
ριορισμό της χρήσης ορυκτών
καυσίμων (και το σταμάτημα της
εξαγωγής τους από σχιστολιθικά
πετρώματα με τη μέθοδο frac-
king) και τη μετάβαση σε Ανανεώ-
σιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).
Ένα χρόνο αργότερα, δήλωνε ότι
είναι «κρίσιμο για τον ίδιο να πε-
ριορίσει τον πόνο που νιώθει ο
αμερικανικός λαός στο βενζινάδι-
κο» και ανακοίνωσε ότι για τους
επόμενους έξι μήνες στις ΗΠΑ θα
αντλούνται 1 εκατ. βαρέλια πε-
τρελαίου την ημέρα από τα στρα-
τηγικά αποθέματα και απαίτησε
από τις εταιρείες ορυκτών καυσί-
μων να πραγματοποιήσουν περισ-
σότερες γεωτρήσεις. 

Ψέμα
Ο Μπάιντεν δήλωσε ότι υπεύ-

θυνος για αυτή την αλλαγή ήταν
ο πόλεμος που προκάλεσε την
αύξηση της τιμής των καυσίμων.
Ψέμα. Τον Δεκέμβριο του 2021, ο
πληθωρισμός και η αύξηση των
τιμών στα καύσιμα οδήγησαν την
υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ,
Jennifer Granholm, να ζητήσει
από τις εταιρίες να αυξήσουν την
παραγωγή φυσικού αερίου (Φ.Α.)

και τον αριθμό των πλατφορμών
άντλησης πετρελαίου. Οι πετρελαϊ-
κές εταιρίες ανταποκρίθηκαν πρόθυ-
μα: το 2021, οι ΗΠΑ ήταν ο μεγαλύ-
τερος παραγωγός Φ.Α. με 915 δις
κυβικά μέτρα, με δεύτερη τη Ρωσία
(639) και τρίτο το Ιράν (251). 

Το ίδιο και στην «περιβαλλοντικά
ευαίσθητη» ΕΕ. Πριν τον πόλεμο εί-
χε βαπτίσει το ρυπογόνο Φ.Α. ως
«καύσιμο μετάβασης» και προμη-
θεύονταν το 40% αυτού από τη Ρω-
σία. Τώρα, εξαιτίας των κυρώσεων,
δεν έχει πρόβλημα να βαπτίσει
«πράσινη» την πυρηνική ενέργεια και
να δώσει παράταση στη λειτουργία
των ήδη γερασμένων (και άρα πολύ
πιο επικίνδυνων) πυρηνικών σταθ-
μών και άδεια για την κατασκευή
καινούριων, να αγοράζει 50 δις κυβι-
κά μέτρα το χρόνο υγροποιημένο
φυσικό αέριο (LNG) από τις ΗΠΑ
(που είχε απαγορέψει πριν 2 χρόνια
ως «βρώμικο» καύσιμο) και από το
«δημοκρατικό» Κατάρ, να δώσει το
«πράσινο φως» σε εξορύξεις υδρο-
γονανθράκων και στη καύση του λι-
γνίτη και ταυτόχρονα να χρηματοδο-
τεί ασύστολα τα αρπακτικά της
ενέργειας για τη δημιουργία ΒΑΠΕ
καταστρέφοντας το φυσικό περιβάλ-
λον σε στεριά και θάλασσα. 

Γιώργος Ράγκος
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Ενάντια στον πόλεμο,
ενάντια στην 
κλιματική καταστροφή



Οι εκλογές στον, ίσως μεγαλύτερο, σύλλο-
γο συνταξιούχων Τραπεζών μετά από

πολλές αναβολές με κάθε τρόπο και δικαιολο-
γία έρχονται σε μια περίοδο όπου η παγκό-
σμια οικονομική κρίση βαθαίνει, οι επιθέσεις
στα εισοδήματα εργαζομένων και συνταξιού-
χων συνεχίζονται, κοινωνικά αγαθά ξηλώνον-
ται, κεκτημένα με αγώνες για Υγεία, Παιδεία,
Συλλογικές Συμβάσεις και Κανονισμοί εκχω-
ρούνται στον ιδιωτικό τομέα και ένας πόλεμος
στη γειτονιά μας συνεχίζεται απειλώντας μας
με εμπλοκή λόγω των κυβερνητικών επιλογών.

Οι συνταξιούχοι της ΕΤΕ καλούνται να εκλέ-
ξουν ένα νέο ΔΣ που θα βρεθεί αντιμέτωπο με
την κρίση που δημιούργησε η πραξικοπηματι-
κή διακοπή του ΛΕΠΕΤΕ από τη διοίκηση της
Εθνικής Τράπεζας και των νομοθετήσεων από
διαδοχικές κυβερνήσεις υπέρ της Τράπεζας.
Ποιοι μπορούν πράγματι να αντιμετωπίσουν
τις επιθέσεις; 

Η απάντηση είναι αυτοί που έβαλαν πλάτη
με τους αγώνες τους. Μαχητικά και στο δρόμο
σε σύνδεση με το εργατικό κίνημα για συντά-
ξεις, εργασία με δικαιώματα, με αντίσταση συ-
νολική σε ό,τι επιχειρείται να διαλύσει τις ζωές
τις δικές μας αλλά και των παιδιών μας. Οι
αγώνες φέρνουν αποτελέσματα. Οι εργάτες
της COSCO κατάφεραν μετά από πολύμηνες
κινητοποιήσεις και απεργίες να αναγκάσουν
την εταιρία να υπογράψει συλλογική σύμβαση
με σημαντικές αυξήσεις όπως ακριβώς κατά-
φεραν να κάνουν οι εργαζόμενοι της e-food
υποχρεώνοντας τους εργοδότες τους να κά-
νουν πίσω. Την ίδια ώρα, οι φοιτητικές εκλο-
γές και οι εκλογές σε μια σειρά δημόσια νοσο-
κομεία έφεραν στο προσκήνιο εκείνες τις δυ-
νάμεις που στο κέντρο τους βάζουν την δύνα-

μη που έχουν οι από κάτω να επιβάλουν όταν
κινούνται συλλογικά και μαχητικά.

Η Αγωνιστική Προοπτική είναι η κίνηση που
προτείνει στις επικείμενες εκλογές τη μαχητική
διεκδίκηση στα χέρια των ίδιων των συνταξιού-
χων και θέλει να γίνει με την εκλογή της στο
νέο ΔΣ η “σφήνα” που θα συνδέσει τις μάχες
των συνταξιούχων της ΕΤΕ με όλες εκείνες τις
μάχες που έχουν ανοίξει και δίνονται από ερ-
γαζόμενους, νοσοκομειακούς, εκπαιδευτικούς,
φοιτητές, συνταξιουχικές οργανώσεις. 

Η Αγωνιστική Προοπτική -με ένα ψηφοδέλ-
τιο στο οποίο μετέχουν σε πολύ ψηλό ποσο-
στό γυναίκες, που η κρίση ρίχνει στις πλάτες
τους ακόμα περισσότερα βάρη επιχειρώντας
πισωγυρίσματα σε άλλες εποχές- καλεί όλες
και όλους να στηρίξουν-ψηφίσουν και να εκλέ-

ξουν, για να πάμε αλλιώς- κόντρα σε αναθέ-
σεις και προεκλογικές υποσχέσεις που θα επι-
χειρήσουν να μας δώσουν για λύσεις μετεκλο-
γικά μέσα από το κοινοβούλιο. Για μια μαχητι-
κή εκπροσώπηση με αγώνες στα χέρια όλων
μας. Στηρίξτε-Ψηφίστε Αγωνιστική Προοπτική! 

Ιωάννα Παυλοπούλου, 
υποψήφια με την Αγωνιστική Προοπτική

ΑΘΗΝΑ 6,7,8 Ιούνη, γραφεία του Συλλόγου
(Δραγατσανίου 8, 6ος όροφος) και κατά τό-
πους, 9πμ-6μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 6,7 Ιούνη, Εταιρεία Μακεδονι-
κών Σπουδών (Εθν. Αμύνης 4), 9πμ - 6μμ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 6 Ιούνη, κατά τόπους εκλογικά
κέντρα, 8.30πμ - 2μμ
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Αντίο στον άνθρωπο που αγάπησε τα σκυλιά
Αυτές τις μέρες θρηνούμε τον αγαπημένο μας

σύντροφο, Νίκο Κουτσογιάννη. Ο Νίκος τάχ-
θηκε στις γραμμές του ΣΕΚ και της επαναστατι-
κής αριστεράς το 2019. Ήταν κομμάτι της ριζο-
σπαστικοποίησης που έφεραν οι αγώνες ενάντια
στα μνημόνια και την κρίση του συστήματος. 

Παρ’όλο που αποφάσισε να πορευτεί μαζί μας
σε όχι μικρή ηλικία, οργανώθηκε έχοντας την εμ-
πειρία από τις επιτροπές αγώνα στο νοσοκομείο
“Γεννηματάς” από τον καιρό που έκανε την ειδι-
κότητά του, αλλά και την έμπνευση από τα κινή-
ματα για την προστασία του Αχελώου. Ήταν
στρατευμένος αντιφασίστας και θαυμαστής του
Παύλου Φύσσα. Είχε την ικανότητα να μεταδίδει
τις επαναστατικές ιδέες στον κόσμο της γειτο-
νιάς των Ιλισίων με απίστευτη ροή και απλότητα,
και πάντα τόνιζε τη σημασία τού να είναι οι άν-
θρωποι καλά ενημερωμένοι ώστε να μπορούν να
αγωνιστούν. Από την αρχή της πανδημίας συμ-
μετείχε στο κίνημα για την ενίσχυση του ΕΣΥ.

Ήταν η ψυχή της παρέας, δεν έχανε ποτέ το χι-
ούμορ του και είχε πάντα το θάρρος της γνώμης
του, ακόμα και στις διαφωνίες και στους προβλη-
ματισμούς του, κάτι που κέρδιζε τον σεβασμό
των συντρόφων του.

Σε κάποιο σημείο της ζωής του γνώρισε τη συν-
τροφιά των σκύλων και αφιερώθηκε στην εκπαί-
δευση και στη φροντίδα άρρωστων και κακοποι-
ημένων ζώων, δουλεύοντας με πολλή θέρμη και
μεράκι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Όμως η ερ-
γασιακή εκμετάλλευση που δεχόταν, τα δωδεκάω-
ρα μεροκάματα, τα εργατικά ατυχήματα στις δύ-
σκολες συνθήκες της εργασίας με ζώα, η ανα-
σφάλεια του πώς να ανανεώσει τη σύμβαση, επη-
ρέαζαν τον ψυχισμό του. Την περίοδο αυτή που
ζούμε, όπου οι κοινωνικές δομές δέχονται επίθε-
ση, το καπιταλιστικό σύστημα έχει να προσφέρει
σε ανθρώπους σαν τον Νίκο μόνο εξατομίκευση,
ρατσισμό, φτώχεια και διαρκή ανασφάλεια.

Το περασμένο καλοκαίρι, στις πυρκαγιές της

Βαρυμπόμπης, ο Νίκος με αυτοθυσία έσωζε αδέ-
σποτα και παρατημένα ζώα από τις φλόγες, ταυ-
τόχρονα με χιλιάδες άλλους ανθρώπους που έδι-
ναν μάχη για επιβίωση. Μοιραζόταν συχνά το φα-
γητό του με αστέγους της γειτονιάς. Ονειρευό-
ταν μια κοινωνία όπου οι άνθρωποι θα είναι ελεύ-
θεροι να δίνουν συμπόνια και αλληλεγγύη ο ένας
στον άλλο και όλοι μαζί σε όλα τα αθώα πλάσμα-
τα αυτού του κόσμου. Η ευαισθησία του συγκρί-
νεται μόνο με την αγωνιστικότητά του. Ο χαμός
του μάς αφήνει ένα κενό που δεν γεμίζει. Εκφρά-
ζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά του.
Τον αποχαιρετούμε με την υπόσχεση ότι θα νική-
σουμε, ότι θα χτίσουμε έναν κόσμο όπου οι ζωές
θα είναι πάνω από τα κέρδη. Θα παλέψουμε να
κάνουμε τα όνειρά του πραγματικότητα. 

Το μνημόσυνό του θα γίνει την Κυριακή 5 Ιού-
νη, στις 9πμ στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου, στη Με-
σούντα Άρτας, στον τόπο από όπου κατάγεται.

Οι πυρήνες του ΣΕΚ Ιλισίων & Ζωγράφου

Σ.Σ.Ε.Τ.Ε. Στηρίζουμε Αγωνιστική Προοπτική

Δικαιοσύνη για τον
Χρήστο Ζορμπά

Ξεκίνησε η δίκη για τον θάνατο του
29χρονου Χρήστου Ζορμπά σε εργατι-

κό ατύχημα στο εργοστάσιο Ήπειρος στο
Πρωτοδικείο Άρτας στις 31/5 και θα συνε-
χιστεί στις 17/6. Στη συγκέντρωση έξω από
το δικαστήριο συμμετείχαν το Εργατικό
Κέντρο Άρτας, οι γονείς, φίλοι και συμπα-
ραστάτες. 

Εξετάστηκαν οι γονείς και η αδερφή του
Χρήστου που συγκλόνισαν με τις καταθέ-
σεις τους. Για εγκληματικές ευθύνες μίλη-
σε ο δικηγόρος της οικογένειας Θανάσης
Καμπαγιάννης σε δήλωσή του μετά το τέ-
λος της δικασίμου και τόνισε ότι ο Χ. Ζορμ-
πάς «έπεσε θύμα αμέλειας που υπήρχε εν-
τός του εργοστασίου και η οποία έχει ήδη
υποδειχθεί από τα πορίσματα της έκθεσης
της επιθεώρησης Εργασίας, αλλά και από
πραγματογνώμονα, ο οποίος θα εξεταστεί
στην πορεία της δίκης. Το μόνο πράγμα
που η οικογένεια ζητάει αυτή τη στιγμή εί-
ναι δικαιοσύνη για τον Χρήστο».

Δυναμική κινητοποίηση έξω από το δη-
μοτικό συμβούλιο πραγματοποίησαν

στις 30/5 γονείς μαζί με τα παιδιά τους με-
τά τον σοβαρό τραυματισμό 5χρονου μα-
θητή του 14ου δημοτικού σχολείου Αθη-
νών από σιδερένια καγκελόπορτα στην
παιδική χαρά της οδού Δαφνομήλη την
Παρασκευή 27/5. Στη συνεδρίαση του δη-
μοτικού συμβουλίου αντιπροσωπεία των
γονέων ζήτησε να ελεγχθούν τα πρακτικά
για τη συντήρηση της παιδικής χαράς και
απαίτησε να ληφθούν όλα τα απαραίτητα
μέτρα και να δοθούν τα χρήματα ώστε να
είναι λειτουργικές οι παιδικές χαρές.

«Έχουν γίνει εδώ και πολλά χρόνια εν-
τατικές προσπάθειες από γονείς για αυτή
την παιδική χαρά και το γηπεδάκι δίπλα,
γιατί υπάρχουν συνεχώς προβλήματα, αλ-
λά δεν έκανε τίποτα η δημοτική αρχή»,
δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη η

Γιάννα Παπαδοπούλου, μέλος ΔΣ του
συλλόγου γονέων 14ου δημοτικού. «Από
το 2019 είναι επίσημα πιστοποιημένη από
τον δήμο Αθηναίων, αλλά όχι μόνο συντή-
ρηση δεν υπάρχει, ούτε καν καθαρισμός
και φωτισμός. Είναι τυχαίο που δεν έχει
πεθάνει κάποιο παιδί τόσο καιρό. Η πόρτα
που έπεσε στο παιδί είναι μασίφ τρία μέ-
τρα, έξι άντρες χρειάστηκαν για να τη ση-
κώσουν. Θα μπορούσε να έχει σκοτώσει
όχι ένα, αλλά δεκαπέντε πεντάχρονα. Εί-
ναι όλοι οι γονείς αποφασισμένοι τώρα».

«Στην πόλη της Αθήνας όπου εκατομμύ-
ρια σπαταλήθηκαν μερικές εκατοντάδες
μέτρα από την παιδική χαρά για να φυτευ-
τούν φοίνικες σε πανάκριβες ζαρντινιέρες
για να πρασινίσει τάχα ο Μεγάλος Περί-
πατος του Μπακογιάννη, στην πόλη που
βρέθηκαν 120 εκατομμύρια για να γίνουν
δώρο στη ΠΑΕ ΠΑΟ για νέο γήπεδο στον
Ελαιώνα, δεν βρέθηκαν χρήματα για να
συντηρηθεί μια παιδική χαρά ώστε τα παι-
διά να παίζουν χωρίς να τους πλακώνουν
πόρτες», τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Πέ-
τρος Κωνσταντίνου, δημοτικός σύμβου-
λος στην Ανταρσία στις γειτονιές της Αθή-
νας.  

EΜΔΥΔΑΣ
Ήττα της ΝΔ
Ήττα για τη συνδικαλιστική παράταξη της Νέας

Δημοκρατίας και πλειοψηφία της αριστεράς
κατέγραψαν τα αποτελέσματα των εκλογών της ΕΜ-
ΔΥΔΑΣ Αττικής (του πρωτοβάθμιου σωματείου των
εργαζόμενων μηχανικών στο δημόσιο) που έγιναν
στις 24/5/2022. Η ΔΑΚ-Μ είχε πτώση 5,10% από τις
προηγούμενες εκλογές που έγιναν το Μάρτη του
2019 και έχασε μια έδρα στο ΔΣ από τις 3 που είχε.

Οι μηχανικοί δημόσιοι υπάλληλοι έδωσαν για άλλη
μια φορά την πρωτιά στην Αριστερή Αγωνιστική Συ-
σπείρωση, που στο ψηφοδέλτιό της συμμετείχε η
Εργατική Αλληλεγγύη: αναδείχθηκε πρώτη δύναμη
έχοντας άνοδο 3,14% από το 2019, με 4 έδρες στο
ΔΣ. Τις υπόλοιπες έδρες μοιράζονται: η Δημοσιοϋ-
παλληλική Ενότητα (ΠΑΜΕ) 2, η ΕΔΑΚ (ΠΑΣΟΚ) 2
και η ΑΡΣ (ΣΥΡΙΖΑ) 1.

Οι μάχες για προσλήψεις μόνιμων μηχανικών, για
να σταματήσουν οι ΣΔΙΤ και οι ιδιωτικοποιήσεις που
διαλύουν τις υπηρεσίες, για αυξήσεις στους μισθούς,
συνεχίζονται. Αυτές τις μάχες πρέπει να οργανώσει η
νέα αριστερή πλειοψηφία στην ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής.

Κώστας Πίττας, γραμματέας ΔΣ ΟΣΥΒΕΤ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 
Παιδικές χαρές
λαιμητόμοι

Ο Νίκος Κουτσογιάννης
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ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ 
Γενική συνέλευση μάχης

ΣΕΛΜΑ  Στηρίζουμε Συγκοινωνιακή Ανατρεπτική Συσπείρωση

Σε Γενική Συνέλευση προχωράει το Συνδικάτο Επι-
σιτισμού-Τουρισμού Ν. Αττικής στις 2 Ιούνη, στη

1μμ, στο ξενοδοχείο Τιτάνια, με στάση εργασίας 12μ
- 4μμ. Είναι ευκαιρία να συντονιστεί όλος ο κλάδος
και να προχωρήσει σε έναν απεργιακό βηματισμό
ενάντια στην εντατικοποίηση, τους μισθούς πείνας,
την απληρωσιά, τη μαύρη εργασία και τις σεξιστικές
επιθέσεις.

Ενδεικτικό των άθλιων συνθηκών στα ξενοδοχεία
είναι ότι ο κόσμος δεν δέχεται να πάει πλέον για δου-
λειά, γι’ αυτό και οι 50.000 κενές θέσεις εργασίας και
μάλιστα ενόψει καλοκαιριού. Δεν αρκεί από μόνο του
όμως αυτό σαν πίεση στους ξενοδόχους. Το αντικα-
πιταλιστικό δίκτυο στον Τουρισμό-Επισιτισμό “Καμα-
ριέρα” καλεί σε μαζική συμμετοχή στη συνέλευση
του Συνδικάτου για να οργανωθεί μαζική απεργιακή
απάντηση και κλιμάκωση, που ειδικά στην έναρξη
της τουριστικής περιόδου θα πονέσει ακόμα περισ-
σότερο τα αφεντικά. 

Προηγήθηκε στις 25/5 στάση εργασίας και συγ-

κέντρωση των εργαζομένων του Τιτάνια έξω από το
ξενοδοχείο. «Από τη “λήξη” της πανδημίας, έχει αυ-
ξηθεί ο αριθμός των δωματίων που μια καμαριέρα
έχει να διαχειριστεί -από 16 που ήταν, τώρα μπορεί
να κάνουμε και 24 δωμάτια», δήλωσε στην Εργατική
Αλληλεγγύη η Νάνσυ, εργαζόμενη στο Τιτάνια. «Ενώ
είμαστε καμαριέρες, γεμίζουμε και ψυγεία, κάνουμε
χρέη mini bar, κουβαλάμε μόνες μας βρόμικα ρού-
χα. Με αποτέλεσμα όλες μας να έχουμε πρόβλημα
με τη μέση. 

Πριν ένα μήνα απέλυσαν 38 άτομα που ήταν πολλά
χρόνια στην εργασία και όλα τα τμήματα έχουν υπο-
στελεχωθεί. Είμαστε ακόμα στο πρόγραμμα Συνερ-
γασία που σημαίνει μικρότερος μισθός. Και επειδή
δεν μας δίνουν αναλυτικές μισθοδοσίες δεν ξέρουμε
τι παίρνουμε. Ζητάμε προσλήψεις, να γυρίσουν πίσω
οι απολυμένοι συνάδελφοι, να παίρνουμε τα ρεπό
που δικαιούμαστε και να τηρείται η συλλογική σύμ-
βαση. Θέλουμε και αυξήσεις γιατί τόσα χρόνια έχου-
με δει μόνο μειώσεις, και πριν την πανδημία».

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΣΝΙΕ   Εμπρός για απεργία
Την Κυριακή 5 Ιούνη θα διεξαχθεί το 20ο συνέδριο

της Ομοσπονδίας Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμά-
των Ελλάδος – ΟΣΝΙΕ στο Νοβοτέλ. Η Αγωνιστική Συν-
δικαλιστική Κίνηση Υγειονομικών - ΑΣΚΥ συμμετέχει με
έναν σύνεδρο και βάζει στο κέντρο το αίτημα να κρατι-
κοποιηθούν χωρίς αποζημίωση όλες οι δομές ιδιωτικής
Υγείας και να ενταχθούν στο ΕΣΥ. Η διακήρυξη της
ΑΣΚΥ τονίζει ανάμεσα στα άλλα:

«Το συνέδριο της ΟΣΝΙΕ πραγματοποιείται σε μια ιδι-
αίτερα κρίσιμη συγκυρία, όχι μόνο για τον κλάδο αλλά
για όλους τους εργαζόμενους. Mετά από 3 χρόνια δια-
κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ο κόσμος της ερ-
γασίας συνεχίζει να αντιστέκεται στις επιθέσεις της κυ-
βέρνησης και της εργοδοσίας. Η επιστροφή στην κανο-
νικότητα που διατυμπάνιζε η κυβέρνηση ουσιαστικά σή-
μανε τον πόλεμο στην Ουκρανία αποτέλεσμα της σύγ-
κρουσης ΝΑΤΟ και Ρωσίας, νέα οικονομική κι ενεργει-
ακή κρίση και εκτίναξη του πληθωρισμού. 

Οι εργοδότες του κλάδου μας καταγράφουν μεγάλα
κέρδη ιδίως μέσα στην υγειονομική κρίση, επωφελού-
μενοι από την αναποτελεσματική διαχείριση της πανδη-
μίας από την κυβέρνηση και τη συστηματική υποβάθμι-

ση και υποστελέχωση του δημόσιου συστήματος Υγεί-
ας. Παρά τη μεγάλη κερδοφορία που απογειώθηκε την
περίοδο της πανδημίας για την ιδιωτική Υγεία οι χαμη-
λοί μισθοί, η έλλειψη προσωπικού και οι ελαστικές σχέ-
σεις εργασίας παραμένουν καθεστώς… Παράλληλα πα-
ραμένουν καθημερινά  περιστατικά αυθαιρεσίας και
ασυδοσίας σε επιχειρήσεις του κλάδου, αφού δεν
υπάρχει κλαδική σύμβαση σε ισχύ.

Η ηγεσία της ΟΣΝΙΕ δεν έκανε τίποτα για να εκφρά-
σει την οργή των εργαζομένων του κλάδου μας στην
περίοδο του κορονοϊού… Απέναντι σε αυτά που ζούμε
η μόνη λύση είναι οι συλλογικοί μας αγώνες, ανυποχώ-
ρητοι μέχρι το τέλος. Να παλέψουμε για Συλλογική
Σύμβαση Εργασίας με αυξήσεις και να πάρουμε όσα
χάσαμε. Τα χρονοεπιδόματα, ειδικές άδειες και επιδό-
ματα και ασφάλιση επικίνδυνης εργασίας…

Απαιτούμε το συνέδριο της ΟΣΝΙΕ να πάρει συγκε-
κριμένη απόφαση για τις θέσεις της ομοσπονδίας για
τα κλαδικά και ευρύτερα ζητήματα και το νέο ΔΣ μαζί
με τα σωματεία και τις συνελεύσεις  τους να οργανώ-
σουν νέα πανελλαδική απεργία στην Ιδιωτική Υγεία».

Το διακύβευμα των εκλογών είναι να δυναμώσουν ακόμα πε-
ρισσότερο οι αγωνιστικές φωνές στο σωματείο για να αντι-

σταθεί στις αντεργατικές επιθέσεις που γίνονται πλέον με εντα-
τικό ρυθμό και να καταφέρει να κερδίσει περισσότερα δικαιώ-
ματα για τους εργαζόμενους, αντί να περικόπτονται κεκτημένα.
Υπάρχουν νέα δεδομένα με την αύξηση του πληθωρισμού, μέ-
σα σε μια διεθνή τάση περαιτέρω ανισοκατανομής του εισοδή-
ματος εις βάρος των φτωχότερων.

Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, η προοπτική που χρειάζε-
ται να μπει κατά την άποψή μου είναι να συνδεθούν τα αιτήμα-
τα των επιμέρους κλάδων, που στην ουσία είναι κοινά, παρά τις
διαφοροποιήσεις που προσπαθούν οι από πάνω να εισαγάγουν
για να μας διαχωρίσουν. Να σπάσουμε τον συντεχνιασμό και να
προωθήσουμε τον συντονισμό. Εμείς στις συγκοινωνίες πρέπει
να συνδεθούμε με όλους τους εργάτες με αιτήματα δομικών
αλλαγών. Στόχος μας η σύγκρουση όχι μόνο με τις διοικήσεις,

αλλά και με την κυβέρνηση που συντονίζει τις επιθέσεις.
Χρειάζεται να παλέψουμε για μαζικές προσλήψεις. Η υποστε-

λέχωση στον κλάδο μας έχει φτάσει σε τραγικά επίπεδα, ειδικά
στον τομέα της συντήρησης. Κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή τρένο
με εφτά πόρτες χαλασμένες. Έχει επικρατήσει η υπερεργασία
με μορφή υπερωριών ή δεδουλευμένων ρεπό ή κομμένων αδει-
ών και πληρωμής τους στο τέλος της χρονιάς. Η διοίκηση της
ΣΤΑΣΥ έχει φτάσει στο σημείο να ζητάει αναδρομικά λεφτά από
τους εργαζόμενους σε μια τέτοια περίοδο ακρίβειας. Είναι σω-
στό το αίτημα του σωματείου να ζητάει αυξήσεις σε ποσοστό
διπλάσιο του πληθωρισμού. 

Παλεύουμε ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις και τις εργολαβίες.
Το είδαμε στην καθαριότητα. Η αντικατάσταση των συμβασιού-
χων καθαριστριών από τους εργολάβους σήμανε μεγαλύτερο
κόστος για να πληρώνουμε τα κέρδη τους και χειρότερες συν-
θήκες εργασίας και απολαβές για τις εργαζόμενες. Η μείωση

του κόστους για τα κέρδη τους κόστισε τη ζωή του συναδέλ-
φου Πέτρου Γιάμαλη και κινδύνευσαν και άλλοι, γιατί δούλευαν
σε συρμό εργολαβικής εταιρίας με χαλασμένα φρένα. 

Ο μόνος δρόμος για να κερδίσουμε είναι ο απεργιακός αγώ-
νας. Πιο αποφασιστικά και συντονισμένα, που θα δημιουργήσει
ουσιαστικά πλήγματα. Οι μεγάλοι απεργιακοί αγώνες, από την
COSCO, την efood μέχρι τα νοσοκομεία, τους δήμους και τις
μεγαλειώδεις πανεργατικές απεργίες, έδειξαν ότι το στρατόπε-
δο των εργατών είναι πιο δυνατό και η κυβέρνηση πιο απομο-
νωμένη από ποτέ. 

Νίκος Σμπαρούνης, 
υποψήφιος με τη Συγκοινωνιακή Ανατρεπτική Συσπείρωση

• Οι εκλογές θα γίνουν την Τετάρτη 8/6, 7πμ-7μμ, στην αίθου-
σα του ΣΕΛΜΑ, Αθηνάς 67, 3ος όροφος

Εκλογοαπολογιστική
συνέλευση στο ΣΕΗ
Την Τρίτη 7/6 στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων (Πειραιώς 144) θα πραγ-

ματοποιηθεί η εκλογοαπολογιστική συνέλευση του Σωματείου Ελλήνων
Ηθοποιών (ΣΕΗ). Η παράταξή μας, η Ανατρεπτική Συσπείρωση Ηθοποιών, θα
θέσει τα κεντρικά ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος που είναι η οργάνωση
του αγώνα για Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στο Ελεύθερο Θέατρο και για
την οικονομική στήριξη των συναδέλφων, που βρίσκονται εκτός δουλειάς λόγω
επιπτώσεων της πανδημίας, αλλά και του κύματος της ακρίβειας, που δυσκο-
λεύει πολλές παραστάσεις να ανέβουν. 

Έτσι θα συνεχίσουμε και τους αγώνες ενάντια στις σεξιστικές επιθέσεις από
τους «μεγάλους» πρωταγωνιστές και παραγωγούς που εκμεταλλεύονται την
ανεργία και την επισφάλεια στον κλάδο. Θέλουμε να θέσουμε και το θέμα των
ανάπηρων ηθοποιών, που δεν πρέπει να αποκλείονται από τις θεατρικές παρα-
στάσεις. 

Δεν είναι μόνο πώς εμφανίζουμε τα προβλήματα, αλλά τι προτείνουμε για τη
λύση τους. Η άποψή μας είναι ότι χρειάζεται να ακολουθήσουμε τον δρόμο
της απεργίας και των κινητοποιήσεων στον δρόμο. Αυτό δείχνει η πλούσια εμ-
πειρία του αγώνα μας μέσα στην πανδημία που ανάγκασε την κυβέρνηση να
δώσει επιδόματα και χιλιάδες συναδέλφους να γραφτούν στα σωματεία. 

Αλέξανδρος Μαρτζούκος, Ανατρεπτική Συσπείρωση Ηθοποιών

• Οι εκλογές του ΣΕΗ θα διεξαγχούν από τις 14 έως τις 19 Ιούνη

ΥΠΠΟΑ
Σε τροχιά σύγκρουσης
O Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης (ΣΕΑ) στο Υπουργείο Πολιτι-

σμού έκανε τη διαφορά. Την Παρασκευή 27 Μαίου 2022 κατέρρευσε
η φιλοκυβερνητική παράταξη, στις εκλογές της ΠΕΣΑ - Πανελλαδικής
Ένωσης Συντηρητών Αρχαιοτήτων στο Υπουργείο Πολιτισμού, απομένον-
τας με μια μόνο έδρα στο 7μελές ΔΣ του σωματείου. 

Αυξήθηκε κατά μία έδρα, φτάνοντας τις δύο, η "Ενωτική Αγωνιστική Κί-
νηση" που συμμετέχει ο ΣΕΑ στο ΥΠΠΟΑ.  Η εμπιστοσύνη των εργαζομέ-
νων στις θέσεις μας, για κλιμάκωση του αγώνα ενάντια στην πολιτική της
κυβέρνησης της ΝΔ, για το ξεπούλημα των κρατικών μουσείων, έδωσε τη
διαφορά και κατατρόπωσε τις απειλές και τις υποσχέσεις της φιλοκυβερ-
νητικής παράταξης. 

Μπαίνουμε σε τροχιά σύγκρουσης με τον κυβερνητικό αυταρχισμό και
κατεβαίνουμε ενωμένοι μέσα από την ΕΑΚ εν όψει των επερχόμενων
εκλογών στον Ενιαίο Σύλλογο Εργαζομένων στο ΥΠΠΟΑ εμπνέοντας
στους συναδέλφους μας με τις θέσεις μας για γενίκευση των κινητοποι-
ήσεων και ανατροπή της Κυβέρνησης. Η εκλογή αντιπροσώπου στην Πα-
νελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων του Υπ. Πολιτισμού ενός συντρόφου
από τον Συντονισμό Εργατικής Αντίστασης ανοίγει μια νέα προοπτική ρή-
ξης μέσα στα μέχρι πρότινος φιλοκυβερνητικά σχήματα.   

Θωμάς Κατσαρός, Εργαζόμενος στο ΒΧΜ (ΥΠ.ΠΟ.Α)



ΚΥΨΕΛΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/6 βιβλιοπωλείο Μετεωρίτης,
Φωκιώνος Νέγρη 68, 7.30μμ
Κορύφωση των κρίσεων, κίνημα επαναστα-
τικής αλλαγής
Ομιλήτρια: Βίκυ Βρακά
• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6 βιβλιοπωλείο Μετεωρίτης,
Φωκιώνος Νέγρη 68, 7.30μμ
30 χρόνια «Σοσιαλισμός από τα Κάτω» -
επαναστατικές ιδέες- οδηγός για δράση
Ομιλήτρια: Σταυρούλα Πανίδου

ΓΚΥΖΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/6 καφέ Κουτσό 7.30μμ
Για ένα μαζικό αντιπολεμικό κίνημα
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6 καφέ Κουτσό 7.30μμ
30 χρόνια «Σοσιαλισμός από τα Κάτω» -
επαναστατικές ιδέες- οδηγός για δράση
Ομιλήτρια: Θεοδώρα Καφίρα

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/6 
καφέ Μύρτιλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ 7μμ
Για ένα μαζικό αντιπολεμικό κίνημα
Ομιλήτρια: Κυριακή Βαλλιανού
• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6 
καφέ Μύρτιλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ 7μμ
Αντίσταση, η επανάσταση που χάθηκε
Ομιλητής: Κωνσταντίνος Δανακτσής

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/6  
στην Αυλή των Πετραλώνων 6.30μμ
Γιατί ο μαρξισμός
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6  
στην Αυλή των Πετραλώνων 6.30μμ
70 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στο
ΝΑΤΟ
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΕΞΑΡΧΕΙΑ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/6 καφέ Blue Bear 7.30μμ
Κορύφωση των κρίσεων, κίνημα επαναστα-
τικής αλλαγής
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6 καφέ Blue Bear 7.30μμ
Για ένα μαζικό αντιπολεμικό κίνημα
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/6 καφέ Ηλιόπετρα, 
Θησέως και Αγ.Πάντων (στη στοά) 7μμ
Γιατί ο μαρξισμός
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6 καφέ Ηλιόπετρα, 
Θησέως και Αγ.Πάντων (στη στοά) 7μμ
Οι αντιπολεμικές ρίζες της Αριστεράς

ΠΑΤΗΣΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/6 
καφέ Isak, πάρκο Ιακωβάτων 7.30μμ
Οι αντιπολεμικές ρίζες της Αριστεράς
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6 
καφέ Isak, πάρκο Ιακωβάτων 7.30μμ
Για ένα μαζικό αντιπολεμικό κίνημα
Ομιλήτρια: Ρεμπέκα Ρούσου

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ-ΚΟΛΩΝΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 2/6 καφέ Σαόρσα, πλ. Αυδή, 8μμ
Γιατί ο μαρξισμός
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ - ΚΟΥΚΑΚΙ 
• ΠΕΜΠΤΗ 2/6 
στου Βασίλη, πλ. Δουργουτίου 8μμ
Ο πόλεμος «πρασινίζει» την κλιματική κατα-
στροφή
Ομιλήτρια:Τάνια Βριζάκη
• ΠΕΜΠΤΗ 9/6 
στου Βασίλη, πλ. Δουργουτίου 8μμ
Γιατί ο μαρξισμός
Ομιλητής: Δημήτρης Κουτσομητόπουλος

ΘΗΣΕΙΟ
• ΠΕΜΠΤΗ 2/6 καφέ Περιβολάκι 7.30μμ
Γιατί ο μαρξισμός
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΓΑΛΑΤΣΙ
• ΠΕΜΠΤΗ 2/6 καφέ Περιμπανού 7.30μμ
Κορύφωση των κρίσεων, κίνημα επαναστα-
τικής αλλαγής
Ομιλητής: Στέλιος Τζομπανάκης
• ΠΕΜΠΤΗ 9/6 καφέ Περιμπανού 7.30μμ
Από το Αιγαίο μέχρι την Ουκρανία λέμε όχι
στον πόλεμο
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/6 
πλ. Φελέκη, Ελευθερούπολη 7μμ
30 χρόνια «Σοσιαλισμός από τα Κάτω» -
επαναστατικές ιδέες- οδηγός για δράση
Ομιλήτρια: Σοφία Μπενζελούν

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/6 δημαρχείο (ισόγειο) 8μμ
Για ένα μαζικό αντιπολεμικό κίνημα
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΜΑΡΟΥΣΙ  
• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/6 πλ. Ηρώων 7.30μμ
100 χρόνια από τη Μικρασιατική εκστρατεία
Ομιλητής: Νάσος Θεοδωρίδης

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  -ΧΑΛΑΝΔΡΙ – 
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/6 
δημαρχείο Αγ.Παρασκευής 7μμ
Πόλεμος και κλιματική αλλαγή
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6 
δημαρχείο Αγ.Παρασκευής 7μμ
Για ένα μαζικό αντιπολεμικό κίνημα
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
• 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 1/6 καφέ Γιουκάλι 8μμ
Μαρξισμός 2022 – επαναστατικές ιδέες για
εργατική εναλλακτική
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΒΥΡΩΝΑΣ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/6 
καφέ πλ. Χρ. Σμύρνης 7.30μμ
Για ένα μαζικό αντιπολεμικό κίνημα
Ομιλητής: Χρήστος Νοβακόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6 
καφέ πλ. Χρ. Σμύρνης 7.30μμ
Λένιν: Κράτος και επανάσταση
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
• ΠΕΜΠΤΗ 2/6 
καφενείο Σαρδανάπαλος 7.30μμ
Φεστιβάλ Μαρξισμός
Ομιλήτρια: Τζούλη Καρούτσου
• ΠΕΜΠΤΗ 9/6 καφενείο Σαρδανάπαλος
7.30μμ
Οι αντιπολεμικές ρίζες της Αριστεράς
Ομιλητής: Πάνος Γαραντζιώτης

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
• ΠΕΜΠΤΗ 2/6 καφέ Χόβολη 7μμ
70 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στο
ΝΑΤΟ
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου
• ΠΕΜΠΤΗ 9/6 καφέ Χόβολη 7μμ
Για ένα μαζικό αντιπολεμικό κίνημα
Ομιλητής: Γιάννης Μπαρούτσας

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
• ΠΕΜΠΤΗ 2/6 
καφέ πλατείας Σουρμένων 8μμ
Οι αντιπολεμικές ρίζες της Αριστεράς
Ομιλητής: Αλέκος Κοροβέσης

• ΠΕΜΠΤΗ 9/6 
καφέ πλατείας Σουρμένων 8μμ
Ο πόλεμος «πρασινίζει» την κλιματική κατα-
στροφή
Ομιλητής: Ιάσονας Παπαδάτος
• ΠΕΜΠΤΗ 16/6 
καφέ πλατείας Σουρμένων 8μμ
30 χρόνια «Σοσιαλισμός από τα Κάτω» -
επαναστατικές ιδέες- οδηγός για δράση
Ομιλητής: Στέλιος Γιαννούλης

ΙΛΙΣΙΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 2/6 Sweet Home 7.30μμ
Οι αντιπολεμικές ρίζες της Αριστεράς
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος
• ΠΕΜΠΤΗ 9/6 Sweet Home 7.30μμ
Από τη Ρωσία του Λένιν στη Ρωσία του
Πούτιν
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 1/6 δημαρχείο 7μμ
70 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στο
ΝΑΤΟ
Ομιλητής: Γιώργος Ζέρβας

ΝΙΚΑΙΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 1/6 δημαρχείο 7μμ
Για ένα μαζικό αντιπολεμικό κίνημα
Ομιλήτρια: Παρή Κουτσουδάκη

ΙΛΙΟΝ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/6 φούρνος Leo Kon, 
πλ. Αγ.Αναργύρων 7.30μμ
Μαρξισμός 2022 – επαναστατικές ιδέες για
εργατική εναλλακτική
Ομιλητής: Βασίλης Καταραχιάς
• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6 φούρνος Leo Kon, 
πλ. Αγ.Αναργύρων 7.30μμ
70 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στο
ΝΑΤΟ
Ομιλήτρια: Μαρία Παππά

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/8 
στέκι αριστερής κίνησης 7.30μμ
Μαρξισμός 2022 – επαναστατικές ιδέες για
εργατική εναλλακτική
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6 
στέκι αριστερής κίνησης 7.30μμ
Ο πόλεμος «πρασινίζει» την κλιματική κατα-
στροφή
Ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης

ΑΙΓΑΛΕΩ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/6 Μέρες Ραδιοφώνου 8μμ
Μαρξισμός 2022 – επαναστατικές ιδέες για
εργατική εναλλακτική
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6 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
Μαρξισμός 2022 – επαναστατικές ιδέες για
εργατική εναλλακτική
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6 καφέ Ακρόλιθος 7.30μμ
Ο πόλεμος «πρασινίζει» την κλιματική κατα-
στροφή
Ομιλητής: Βαγγέλης Παπαδόγγονας

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 1/6 Πυρσινέλλα 1, 4ος ορ. 7μμ
Ο πόλεμος «πρασινίζει» την κλιματική αλ-
λαγή
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλλου

ΧΑΝΙΑ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/6 ΚΑΠΗ παλιάς πόλης 7.30
Για ένα μαζικό αντιπολεμικό κίνημα
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6 ΚΑΠΗ παλιάς πόλης 7.30
30 χρόνια «Σοσιαλισμός από τα Κάτω» -

επαναστατικές ιδέες- οδηγός για δράση
Ομιλητής: Σεραφείμ Ρίζος

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
• ΠΕΜΠΤΗ 2/6 πάρκο 626 7.30μμ
Πόλεμος στην Ουκρανία: Η έκρηξη των ιμ-
περιαλιστικών ανταγωνισμών
Ομιλήτρια: Αγγέλα Χαραλαμπάκη
• ΠΕΜΠΤΗ 9/6 πάρκο 626 7.30μμ
Ο πόλεμος «πρασινίζει» την κλιματική κατα-
στροφή
Ομιλήτρια: Νίκη Ζουγανέλη

ΠΑΤΡΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 2/6 καφέ Νέον, 
Μαιζώνος και Τριών Ναυάρχων 6.30μμ
Ο πόλεμος «πρασινίζει» την κλιματική κατα-
στροφή
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας
• ΠΕΜΠΤΗ 9/6 καφέ Νέον, 
Μαιζώνος και Τριών Ναυάρχων 6.30μμ
Μαρξισμός 2022 – Τρεις μέρες με επανα-
στατικές ιδέες για να δυναμώσουμε την ερ-
γατική εναλλακτική
Ομιλητής: Θάνος Παυλόπουλος

ΞΑΝΘΗ
• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/6 καφέ Φιλοίστρον 8.30μμ
Η μάχη της νέας δίκης της Χ.Α. 
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ
• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/6 καφέ Φιλοίστρον
8.30μμ
70 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στο
ΝΑΤΟ 
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου

ΒΟΛΟΣ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6 Θόλος 8.15μμ
30 χρόνια «Σοσιαλισμός από τα Κάτω» -
επαναστατικές ιδέες- οδηγός για δράση
Ομιλητής: Αλέξανδρος Μπακούσι

Θεσσαλονίκη

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ 
• ΠΕΜΠΤΗ 2/6 καφέ Ποέτα 8μμ
Ο πόλεμος «πρασινίζει» την κλιματική αλ-
λαγή
Ομιλητής: Χρήστος Μάντζαρης
• ΠΕΜΠΤΗ 9/6 καφέ Ποέτα 8μμ
Κορύφωση των κρίσεων, κίνημα επαναστα-
τικής αλλαγής
Ομιλητής: Κώστας Σταματίου

ΚΑΜΑΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 2/6 καφέ Baraka 9μμ
30 χρόνια «Σοσιαλισμός από τα Κάτω» -
Επαναστατικές ιδέες-οδηγός για δράση
Ομιλήτρια: Ιωάννα Κατλαμούση

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 2/6 καφέ Cowboy 7μμ
Οι αντιπολεμικές ρίζες της Αριστεράς
Ομιλητής: Σπύρος Ζούρος
• ΠΕΜΠΤΗ 9/6 καφέ Cowboy 7μμ
70 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στο
ΝΑΤΟ
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου

ΤΟΥΜΠΑ 
• ΠΕΜΠΤΗ 2/6 καφέ Κονάκι 7.30μμ
Ο πόλεμος «πρασινίζει» την κλιματική αλ-
λαγή
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας
• ΠΕΜΠΤΗ 9/6 καφέ Κονάκι 7.30μμ
Κορύφωση των κρίσεων, κίνημα επαναστα-
τικής αλλαγής
Ομιλητής: Νίκος Κοκκίνης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
• ΠΕΜΠΤΗ 2/6 καφέ Πέτρος 7.30μμ
70 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στο
ΝΑΤΟ
Ομιλητής: Σάκης Κολότσιος
• ΠΕΜΠΤΗ 9/6 καφέ Πέτρος 7.30μμ
Οι αντιπολεμικές ρίζες της αριστεράς
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου
• ΠΕΜΠΤΗ 16/6 καφέ Πέτρος 7.30μμ
Πόλεμος στην Ουκρανία: η έκρηξη των ιμ-
περιαλιστικών ανταγωνισμών
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας
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Μαρξιστικά Φόρουμ
TΕΤΑΡΤΗ 1/6

Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΕΜΠΤΗ 2/6
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πασαλιμάνι 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
7μμ στο μουσείο ΕΑΜ πεζόδρομος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/6
ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου και Βεΐκου 7μμ
ΠΑΤΗΣΙΑ Σκλαβενίτης Πατησίων 6.30μμ
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 7μμ
ΙΛΙΟΝ Πάρκο Τρίτση 7μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Πλ. Ελευθερίας 6.30μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Πεζόδρομος 7μμ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Χάληδων 7.30μμ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 4/6
ΚΥΨΕΛΗ 
Φωκίωνος Νέγρη Γερμανός 11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 12μ
ΠΑΤΗΣΙΑ Σκλαβενίτης Πατησίων 12μ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου 11πμ
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ HΣΑΠ 12μ
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή 12.30μμ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 
ΑΒ Πλατεία Εθν. Αντίστασης 11.30πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Πλ. Βαρνάβα 12μ
ΒΥΡΩΝΑΣ Δημοτική Αγορά 12μ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 12μμ
Ν. ΙΩΝΙΑ Λεωφ. Ηρακλείου 
Οργανισμός Νεότητας 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 12μ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Πλατεία Εβερεστ 12μ
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 12.00
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Πλατεία Δούρου 2μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ 11.30 πμ 
στο άλσος Αιγάλεω Μπαρουτάδικο 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος με Καραΐσκου 12μ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΕΝΤΡΟ Αγαλμα Λαμπράκη 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
Λαϊκή Ξηροκρήνης 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
ΠΑΤΡΑ Πλ Γεωργίου 11.30πμ

ΚΥΡΙΑΚΗ 5/6 
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ πάρκο λιπασμάτων 
στις 11.00πμ είσοδος υδατόπυργος

ΤΡΙΤΗ 7/6
ΝΙΚΑΙΑ πλ. Αγίου Νικολάου 7μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πεζόδρομος Καλαμαριάς 7μμ 
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Tον σοσιαλισμό, μέσα από την ανεξάρτητη 
δράση της εργατικής τάξης
Ο καπιταλισμός δεν παίρνει διορθώσεις. Πρέπει να ανατραπεί με
την εργατική δράση. Δεν υπάρχει κοινοβουλευτικός δρόμος προς
μια τέτοια αλλαγή. Το κοινοβούλιο, ο στρατός, η αστυνομία, η δι-
καιοσύνη, 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 σοσιαλι-
σμός, μπορεί να δημιουργηθεί μόνο όταν οι εργάτες πάρουν συλλο-
γικά 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. Μό-
νο εάν παλέψουμε όλοι μαζί σε παγκόσμιο επίπεδο, μπορούμε να
σταματήσουμε τους πλούσιους και δυνατούς που κυριαρχούν πάνω
στον πλανήτη.
Η πάλη για τον σοσιαλισμό μπορεί να πετύχει μόνο εάν είναι παγ-
κόσμια. 
Αυτό δείχνει και η εμπειρία της Ρωσίας όπου ακόμα και μια νικηφό-
ρα αλλά απομονωμένη επανάσταση όπως ο Οκτώβρης του ’17 ητ-
τήθηκε κάτω από την πίεση της παγκόσμιας αγοράς. Αυτό άνοιξε
τον δρόμο για την επικράτηση του Στάλιν και την μετατροπή της
Ρωσίας σε κρατικό καπιταλισμό. Του ίδιου τύπου καθεστώτα δημι-
ουργήθηκαν αργότερα στην Ανατολική Ευρώπη και την Κίνα.

Ενάντια στον ρατσισμό, 
τον ιμπεριαλισμό και την καταπίεση
Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε προσπάθεια που έχει στόχο την
διαίρεση της εργατικής τάξης. Είμαστε αντίθετοι σε μια Ελλάδα –
φρούριο, κομμάτι μιας Ε.Ε – φρούριο, που καταδικάζει πρόσφυγες
και μετανάστες να πεθαίνουν στα σύνορά της και να αντιμετωπί-
ζουν ρατσιστικές διακρίσεις αν καταφέρουν να τα περάσουν. 
Υποστηρίζουμε το δικαίωμα όλων των ανθρώπων, ανεξάρτητα από
χρώμα, φυλή και φύλο καθώς και όλους τους καταπιεσμένους να
οργανώνουν την αντίστασή τους. Υποστηρίζουμε όλα τα αυθεντικά
εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα. 
Παλεύουμε για την πραγματική κοινωνική, πολιτική και οικονομική
ισότητα των γυναικών και για το τέλος όλων των διακρίσεων ενάν-
τια στους ομοφυλόφιλους, γυναίκες και άντρες.
Παλεύουμε ενάντια σε ένα σύστημα που καταστρέφει τον πλανήτη
μέσα από το κυνήγι του κέρδους και τους ανταγωνισμούς.

Το επαναστατικό κόμμα
Αυτοί που μας κυβερνάνε είναι δυνατοί γιατί είναι οργανωμένοι, γιατί
ελέγχουν τον πλούτο, τα
ΜΜΕ, τα δικαστήρια και τον
στρατό. Για να συγκρουστεί
μ’ αυτή την δύναμη, η ερ-
γατική τάξη χρειάζεται να
είναι κι αυτή οργανωμένη.
Το Σοσιαλιστικό Εργατικό
Κόμμα, έχει σαν στόχο να
φέρει τους ακτιβιστές του
κινήματος μαζί με την εργα-
τική τάξη. Το επαναστατικό
κόμμα είναι αναγκαίο για να
δυναμώσει το κίνημα, να
οργανώσει τον κόσμο μέσα
σ’ αυτό και να βοηθήσει να
αναπτυχθούν εκείνες οι ιδέ-
ες και εκείνες οι στρατηγι-
κές που θα μπορέσουν ν’
ανατρέψουν συνολικά τον
καπιταλισμό. 

ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ 
ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ 
ΚΟΜ ΜΑ

Πα λεύ ου με για

ΜέΡΑ25 Αναζητώντας μια ρήξη
με «δημιουργική ασάφεια»;

«Ρήξη η μόνη απάντηση στην
κρίση» ήταν ένα από τα
κεντρικά συνθήματα του

συνεδρίου του ΜέΡΑ25 που έγινε
πριν δυο βδομάδες στην Αθήνα. Σύμ-
φωνα με τα στοιχεία που έδωσε το
κόμμα, περίπου 650 σύνεδροι από
όλη την επικράτεια (και την Γερμανία)
συζήτησαν και αποφάσισαν «αμεσο-
δημοκρατικά». Βέβαια, αυτό που κυ-
ριάρχησε τόσο στη δημοσιογραφική
κάλυψη όσο και στις ίδιες τις εργα-
σίες, ήταν η παρουσία και οι τοποθε-
τήσεις του Γ. Βαρουφάκη. 

Η ομιλία του ήταν γεμάτη αναφο-
ρές στη «ρήξη». Από το να φύγει η
«Μητσοτάκης ΑΕ» μέχρι την απαλλα-
γή της χώρας από το καθεστώς της
«χρεοδουλοπαροικίας». Κι από κει
στην αντίθεση στον πόλεμο: «Ούτε με
τον σφαγέα της Τσετσενίας ούτε με
το πολεμοχαρές ΝΑΤΟ που τον δημι-
ούργησε» είπε ο Γ. Βαρουφάκης σε
μια αποστροφή του λόγου του. 

Το ΜέΡΑ25, με άλλα λόγια,  παρου-
σιάζεται σαν σύγχρονη εναλλακτική
λύση στο χώρο της Αριστεράς. Μια
πολιτική δύναμη που επικοινωνεί με
την οργή ενάντια στην κυβέρνηση της
ΝΔ αλλά είναι και ριζοσπαστική, σε
κατά μέτωπο σύγκρουση με την «ολι-
γαρχία χωρίς σύνορα». Η συμμετοχή
του Τζέρεμι Κόρμπιν, του πρώην ηγέ-
τη του Εργατικού Κόμματος της Βρε-
τανίας, προβλήθηκε σαν στοιχείο που
ενισχύει αυτή την εικόνα. 

Υπάρχουν δυο προβλήματα με αυ-
τόν τον ισχυρισμό. Το πρώτο είναι το
ερώτημα ποιο είναι το περιεχόμενο
της ρήξης που επαγγέλλεται το Μέ-
ΡΑ25. Το δεύτερο ποιος και πως θα
την επιβάλλει. 

Για παράδειγμα, στο πρόγραμμα
και το λόγο του κόμματος κυριαρ-

χούν οι αναφορές στη «φυλακή του
χρέους». Ο Βαρουφάκης δήλωσε ότι
«για την ολιγαρχία» το διακύβευμα
των επόμενων εκλογών είναι μια συγ-
κυβέρνηση που θα «περάσει το 5ο
Μνημόνιο το οποίο καθιστά δεδομένο
το ήδη θεόρατο εθνικό χρέος που αυ-
ξάνεται σε περίοδο ραγδαίας αύξη-
σης των επιτοκίων δανεισμού». 

Όμως, η διαγραφή του «θεόρατου
εθνικού χρέους» που αυξάνεται για
να επιδοτηθούν «τα υπερκέρδη των
Βαρδινογιάννη, Λάτση, Μυτιληναίου,
και Περιστέρη» δεν τίθεται καν σαν
γενική ιδέα στις προγραμματικές θέ-
σεις του κόμματος. Και μάλιστα γίνε-
ται σαφές ότι οι όποιες λύσεις στην
περίπτωση «ρήξης» θα είναι εντός όχι
μόνο της ΕΕ αλλά και του ευρώ. Αντί-
στοιχα προβλήματα υπάρχουν στις
θέσεις σχετικά με τον πόλεμο. Οι
αναφορές σε ένα νέο «κίνημα αδε-
σμεύτων» δεν είναι υποκατάσταστο
για την ανάγκη σύγκρουσης και ρή-
ξης με την ΝΑΤΟϊκή και την αντιτουρ-
κική πολεμοκαπηλεία.

Παρουσία
Αυτό μας φέρνει στο δεύτερο πρό-

βλημα με τις διακηρύξεις του Μέ-
ΡΑ25. Πώς μπορεί να υλοποιηθεί μια
έστω περιορισμένη ρήξη; Το ΜέΡΑ25
δεν έχει οργανωμένη παρουσία μέσα
στα συνδικάτα και το εργατικό κίνη-
μα. Όλα περιορίζονται στον κοινο-
βουλευτικό ορίζοντα. 

Σε μια «προοδευτική προγραμματι-
κή συμφωνία» πριν τις εκλογές με
στόχο μια «προοδευτική συγκυβέρνη-
ση» με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Βαρουφάκης
κατηγορεί την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ότι
δεν ενδιαφέρεται για μια τέτοια ειλι-
κρινή συμφωνία και δηλώνει ότι χωρίς
μια τέτοια συνεννόηση το ΜέΡΑ25

δεν πρόκειται να δώσει ψήφο εμπι-
στοσύνης ή ανοχής. Όλη η προοπτική
στηρίζεται σε μια πίεση πάνω στον
ΣΥΡΙΖΑ για να αποδεχθεί στοιχεία
από τις διακηρύξεις του ΜέΡΑ25.

Η αφετηρία του ΜέΡΑ25 είναι στην
πραγματικότητα πιο δεξιά από εκεί
που βρισκόταν ο ΣΥΡΙΖΑ του «προ-
γράμματος της Θεσσαλονίκης» το
2014, όταν είχε μπει σε τροχιά νίκης
στις εκλογές. Τότε, η υπουργοποίηση
του Γ. Βαρουφάκη ήταν αφετηρία εγ-
κατάλειψης του προγράμματος της
Θεσσαλονίκης. 

Τον Φλεβάρη του 2015, ο Γ. Βαρου-
φάκης, ως υπουργός Οικονομικών,
μιλούσε για «δημιουργική ασάφεια»
στη συμφωνία με το Γιούρογκρουπ.
Καμιά ασάφεια δεν υπήρχε βέβαια:
ήταν μια συμφωνία συνέχισης των
μνημονίων με την οποία μισθοί, θέ-
σεις εργασίας, δημόσιοι οργανισμοί,
ακόμα και τα αποθεματικά των ταμεί-
ων και των νοσοκομείων έγιναν θυσία
για τα πλεονάσματα και την αποπλη-
ρωμή του χρέους. Σήμερα, αυτός
που μετατοπίζεται με καλπασμό στα
δεξιά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αφήνοντας τον
Βαρουφάκη να φαντάζει ως αριστερά
του. 

Όμως, «το 2022 δεν είναι 2015» για
να χρησιμοποιήσουμε μια φράση του
Γ. Βαρουφάκη στο συνέδριο. Αυτά τα
χρόνια η εργατική τάξη και η νεολαία
έχουν συσσωρεύσει πολιτικές εμπει-
ρίες και έχουν κάνει προχωρήματα
στις ιδέες μέσα από σκληρούς αγώ-
νες. Αυτό που απαιτούν οι συνθήκες
είναι την Αριστερά της εργατικής
εναλλακτικής και όχι της «δημιουργι-
κής ασάφειας». Της αντικαπιταλιστι-
κής ανατροπής και όχι της «ρεαλιστι-
κής ανυπακοής».

Λέανδρος Μπόλαρης

Από τις 3 μέχρι τις 5 Ιούνη θα
πραγματοποιηθεί το Φεστιβάλ
Αναιρέσεις 2022 στη Γεωπονική
Σχολή της Αθήνας. 

Την πρώτη μέρα του Φεστι-
βάλ, την Παρασκευή 3/5 στις
7.30 το ΝΑΡ για την Κομμουνι-
στική Απελευθέρωση και η νΚΑ
οργανώνουν συζήτηση με θέμα:
“Η Αντικαπιταλιστική Αριστερά
στην εποχή της κρίσης και του
πολέμου”. Στην εκδήλωση έχουν
κληθεί να τοποθετηθούν οργα-
νώσεις της επαναστατικής και
αντικαπιταλιστικής αριστεράς,
ανάμεσά τους και το ΣΕΚ. 

Φεστιβάλ
Αναιρέσεις
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ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Αγώνας για ΣΣΕ
Με απόλυτη συμμετοχή απέργησαν στις 26/5 οι εργαζόμενοι στο Ναυπη-

γείο του ομίλου Σπανόπουλου σε Πέραμα και Σαλαμίνα για την υπογρα-
φή επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης διεκδικώντας αυξήσεις από την ένω-
ση των εργοδοτών (ΣΕΝΑΒΙ). Στην περιφρούρηση της απεργίας συμμετείχαν
μέλη του συνδικάτου Μετάλλου, του σωματείου ναυπηγοξυλουργών και των
υπόλοιπων σωματείων της ζώνης. 

Μια ημέρα πριν, πραγματοποιήθηκε στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά η συνέ-
λευση του Σωματείου Ναυπηγοξυλουργών. «Η συνέλευση έγινε πάνω στην
πρόταση του προεδρείου να υπογραφεί συλλογική σύμβαση με αυξήσεις και
για την οργάνωση της απεργίας που έγινε την επόμενη μέρα», μας είπε ο Χρή-
στος Τέλιος, εργαζόμενος στη ζώνη του Περάματος και μέλος ΔΣ του Σωμα-
τείου. «Το πιο βασικό ζήτημα όμως είναι ότι δεν τηρείται η σύμβαση από τις
περισσότερες εταιρίες που υπάρχουν στη Ζώνη. Ακόμα και στις δύο εταιρίες
που την εφαρμόζουν, δεν την τηρούν σε όλους τους εργαζόμενους. Έτσι πολ-
λοί εργαζόμενοι πληρώνονται με όσα θέλουν να δώσουν οι εργοδότες. Άρα
χρειάζεται να ξεκινήσουμε από την καθολική εφαρμογή.

Τα σωματεία πρέπει να ενώσουν τους εργάτες σε έναν κοινό αγώνα. Δυστυ-
χώς το προεδρείο του σωματείου αποδέχεται το ότι δεν κάνουν όλοι οι εργά-
τες στο ναυπηγείο τα ίδια μεροκάματα, γιατί διαφέρουν σε σχέση με τις ικανό-
τητες και την εργατικότητά τους. Αλλά αυτό είναι μύθος. Καμία αξιοκρατία δεν
δίνει στον έναν δουλειά και τον άλλον τον αφήνει να πεινάει. Στο κάτω κάτω η
δουλειά είναι συλλογική και το εργατικό κίνημα ενωμένο διεκδικεί ότι θα έχου-
με όλοι ίσους όρους στη δουλειά, ίσα δικαιώματα στο μεροκάματο και τη ζωή.
Παλεύουμε ενάντια στον ανταγωνισμό μεταξύ μας που μας βάζει το ίδιο το σύ-
στημα του καπιταλισμού. Διεκδικούμε ότι εμείς θα έχουμε τον τελευταίο λόγο
στη δουλειά, ότι εργατικός χώρος θα ανήκει στους εργάτες, ούτε στον εφοπλι-
στή που έχει τα καράβια του, ούτε στον εργολάβο που είναι ενδιάμεσος».    

ΔΗΜΟΙ

Να συνεχίσουμε
Συνεχίζεται ο αγώνας ενάντια στις απολύσεις των συμβασιούχων covid

στους ΟΤΑ μετά τη μεγάλη επιτυχία της απεργίας της ΠΟΕ-ΟΤΑ στις 24
Μάη. Το Παναττικό Συντονιστικό Συμβασιούχων Covid ΟΤΑ στην ανοιχτή του
σύσκεψη στις 30/5 αποφάσισε ότι η συνέχεια θα πρέπει να είναι η κλιμάκωση
των κινητοποιήσεων με απεργιακές αποφάσεις από πρωτοβάθμια σωματεία
που θα βάλουν την πίεση και στην ΠΟΕ-ΟΤΑ να ακολουθήσει.

Προς αυτή την κατεύθυνση αποφασίστηκαν τα άμεσα επόμενα βήματα: την
Δευτέρα 6/6 στις 9.30πμ παρέμβαση στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επι-
τροπής της ΠΟΕ-ΟΤΑ διεκδικώντας νέα απεργία, με πρόταση για 48ωρη. Επί-
σης οργάνωση κινητοποιήσεων στα δικαστήρια, στην εκδίκαση των ασφαλιστι-
κών μέτρων που έχουν καταθέσει συμβασιούχοι από πολλούς δήμους, με
πρώτη κινητοποίηση την Παρασκευή 3/6 στην Ευελπίδων στις 10.30πμ στο
πλευρό των συμβασιούχων του δήμου Αθήνας και του δήμου Πετρούπολης.
Τη Δευτέρα 6 Μάη στις 6μμ στην πλατεία Κουμουνδούρου καλείται νέα ανοι-
χτή σύσκεψη του Συντονιστικού.

«Έχουμε ήδη κερδίσει πολλά πράγματα με τις πρωτοβουλίες που πήραμε
μέσα από το Παναττικό Συντονιστικό», τόνισε ο Βασίλης Αλεξανδρόπουλος,
συμβασιούχος covid στον δήμο Μοσχάτου-Ταύρου. «Φέραμε τα σωματεία και
την πλειοψηφία των συναδέλφων μας με το μέρος μας, αναγκάσαμε τους δη-
μάρχους να παίρνουν αποφάσεις στήριξης ότι καλύπτουμε πάγιες και διαρκείς
ανάγκες και κερδίσαμε την ΠΟΕ-ΟΤΑ να βγει σε απεργία ενάντια στις απολύ-
σεις μας για μόνιμη και σταθερή δουλειά. Γι’ αυτό πρέπει να συνεχίσουμε».

«Δεν διεκδικούμε παρατάσεις, αλλά μονιμοποιήσεις για όλα τα κομμάτια
των συμβασιούχων», μας είπε ο Δημήτρης Αργυροκαστρίτης, συμβασιούχος
covid στον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας. «Με τον αγώνα μας βάζουμε
φρένο στις ιδιωτικοποιήσεις και τους εργολάβους. Η πολιτική της κυβέρνησης
είναι συρρίκνωση των υπηρεσιών, απολύσεις και λιγότερα εργατικά δικαιώμα-
τα. Γι’ αυτό είναι προς το συμφέρον όλων των εργατών η μονιμοποίηση των
συμβασιούχων.

Όλοι μαζί να οργανώσουμε συνελεύσεις σε κάθε δήμο για την οργάνωση
του αγώνα με αποφάσεις για απεργίες και κινητοποιήσεις και μετά όλο αυτό
να συγκεντρώνεται σε παναττικές συνελεύσεις για τον συντονισμό».

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗΝ COSCO

Μπορούμε να νικάμε!
Οι λιμενεργάτες στις προβλήτες
ΙΙ και ΙΙΙ υπογράψατε νέα συλ-
λογική σύμβαση με την CO-
SCO/DPort. Τι περιλαμβάνει;

Από εκεί που έλεγε ότι δεν
μπορεί να δώσει πάνω από 3 ευ-
ρώ αύξηση, η εργοδοσία αναγκά-
στηκε να υπογράψει σύμβαση με
αυξήσεις 150 με 250 ευρώ, δι-
πλασιασμό ανά μεροκάματο των
χρημάτων στην κάρτα σίτισης
Edenred, να κάνει πλήρους απα-
σχόλησης 270 από τους 700 εκ
περιτροπής εργαζόμενους και να
αναβαθμίσει ειδικότητες, ενώ εί-
μαστε και σε αναμονή απόφασης
του ΣτΕ για να μας καταβάλουν
αναδρομικά ΒΑΕ που δεν μας έδι-
ναν για χρόνια. Συνολικά μιλάμε
για μια αύξηση 20% στις αποδο-
χές μας.

Μέσα στη σύμβαση είχε μπει
να είναι συμβουλευτικός ο ρόλος
της Επιτροπής Υγιεινής και
Ασφάλειας. Φυσικά εμείς δεν το
δεχτήκαμε και καταφέραμε να
έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα. Για
παράδειγμα αν το πει η επιτροπή,
οι νταλίκες θα σταματήσουν γιατί
στους δρόμους υπάρχουν λακ-
κούβες σαν τάφοι και όλοι φεύ-
γουμε με προβλήματα στην σπον-
δυλική στήλη ή δεν θα λειτουργή-
σουν οι γέφυρες γιατί έχει σφο-
δρή κακοκαιρία.

Ποιες είναι οι εκκρεμότητες που
αφήνει η νέα σύμβαση;

Είναι οι προσαυξήσεις στα νυ-
χτερινά, τις αργίες και τα Σαββα-
τοκύριακα, οι τριετίες, τα επιδό-
ματα χειριστών. Η σύμβαση έχει
ισχύ για τρία χρόνια, οπότε υπάρ-
χει η περίπτωση, αν εκτοξευτεί
και άλλο η ακρίβεια και ο πληθω-
ρισμός και δεν τα βγάζουμε πέρα,
να χρειαστεί να παλέψουμε για
συμπληρωματική σύμβαση. Άμε-
σα έχουμε να σταματήσουμε την
προσπάθεια της εταιρίας να κάνει
πλήρους απασχόλησης με άλλα
κριτήρια από αυτά που έχει η ίδια
υπογράψει. Αυτό σημαίνει ότι δεν
τελειώσαμε με τους αγώνες. 

Πώς φτάσαμε σε αυτή τη σύμ-
βαση τώρα, παρ’ όλο που η κυ-
βέρνηση προσπαθεί να σταμα-
τήσει τους αγώνες με τους αν-
τεργατικούς και αντισυνδικαλι-
στικούς νόμους, υπάρχει η κρί-
ση σε όλα τα επίπεδα και τα
αφεντικά πιέζουν για μεγαλύτε-
ρη εκμετάλλευση των εργατών;

Η υπογραφή συλλογικής σύμ-
βασης στο λιμάνι από την εργο-
δοσία COSCO/DPort έδειξε ότι
κανένα κάστρο τελικά δεν είναι
άπαρτο, ακόμα και για τις μεγα-

λύτερες πολυεθνικές. Δεν ήταν οι
καλές προθέσεις της εταιρίας,
αλλά επειδή οι εργαζόμενοι μπή-
καν στη φωτιά της μάχης μαζί με
το σωματείο ΕΝΕΔΕΠ. Από το
2014 μέχρι σήμερα, ο κύκλος ερ-
γασιών έχει ανέβει κατακόρυφα.
Οι εργαζόμενοι νιώσαμε στο πε-
τσί μας την εντατικοποίηση που
έφερε το λιμάνι του Πειραιά να
γίνεται πρώτο στη Μεσόγειο, με
κόπωση, με ατυχήματα και χωρίς
παραπάνω απολαβές. Το 2014 η
βενζίνη ήταν στη μισή τιμή από
σήμερα. Συσσωρεύτηκε η οργή
και έγινε οργανωμένη πάλη. 

Ο θάνατος του συναδέλφου
Δημήτρη Δαγκλή τον Οκτώβρη
του 2021 έγινε η σπίθα που έβαλε
τη φωτιά. Για πολλά χρόνια προ-
βλέπαμε ότι σε τέτοιες συνθήκες
θα υπάρξει νεκρός από εργατικό
δυστύχημα. Από θαύμα δεν είχε
γίνει τόσα χρόνια. Εκείνη την πε-
ρίοδο το σωματείο ΕΝΕΔΕΠ ήδη
είχε ξεκινήσει να μαζικοποιείται.
Μετά το “δυστύχημα” – εργοδοτι-
κό έγκλημα, ο κόσμος είπε ότι
δεν πάει άλλο και ξεκαθαρίστηκε
και ο ρόλος του εργοδοτικού
συνδικάτου, που ήταν άφαντο. 

Μετά την εφταήμερη απεργία,
έγινε συνείδηση σε όλους ότι μό-
νο με απεργιακές κινητοποιήσεις
μπορούμε να νικήσουμε. Έτσι
κερδίσαμε αμέσως μετά 150
προσλήψεις για να υπάρχουν πέν-
τε εργάτες και όχι τέσσερις ανά
ομάδα (πόστα) και σταματήσαν
τις κόντρα βάρδιες. Οι συνάδελ-
φοι συνειδητοποίησαν και τη ση-
μασία του σωματείου ΕΝΕΔΕΠ,
συσπειρώθηκαν σε αυτό, γιατί
έσπασε στην πράξη ο φόβος.

Λίγους μήνες μετά, ένας άλλος
συνάδελφός μας ο Τάκης Πέττας

έπεσε από 12 μέτρα ύψος και σα-
κατεύτηκε. Εργατικά ατυχήματα
γίνονται συνέχεια. Βγήκαμε σε
απεργία πιο μαζικά και αναμετρη-
θήκαμε ξανά με την εργοδοσία.
Αυτή μπορεί να έχει την εξουσία
στο λιμάνι, την κυβέρνηση μαζί
της με τα δικαστήρια και τα ΜΑΤ,
αλλά αποδείχθηκε ότι εμείς έχου-
με τη δύναμη και κουρελιάσαμε
και τον νόμο Χατζηδάκη. Από την
απεργία του Οκτώβρη πέρσι μέ-
χρι τη μεγάλη απεργία του Απρί-
λη, όλες οι μεθοδεύσεις της εται-
ρίας να μας αποδυναμώσει και να
στηρίξει τους εργοδοτικούς, έφε-
ραν το αντίθετο αποτέλεσμα. Και
μια νίκη μέσα στην COSCO, δίνει
δύναμη σε όλη την εργατική τάξη
και τις διεκδικήσεις της. 

Ποια πρέπει να είναι, κατά την
άποψή σου, η στάση των σωμα-
τείων απέναντι σε πολιτικά ζη-
τήματα που ανοίγουν αυτή την
περίοδο, όπως ο πόλεμος, ο ρα-
τσισμός και η φασιστική απειλή;

Έχουμε πάρει απόφαση σαν
σωματείο ότι δεν θα αφήσουμε
ούτε σφαίρα να φύγει από το λι-
μάνι, θα το μπλοκάρουμε. Παίρ-
νουμε θέση ενάντια και στη Ρω-
σία και στο ΝΑΤΟ, αλλά και στην
εμπλοκή της Ελλάδας, γιατί είναι
ιμπεριαλιστικός πόλεμος που
αποσκοπεί στα κέρδη των λίγων
πάνω στο αίμα των πολλών. Λόγω
της κρίσης, καταδεικνύουν τον
μετανάστη και τον πρόσφυγα -και
όποιον “διαφορετικό”- ως υπαίτιο
των προβλημάτων. Το εργατικό
κίνημα δεν διαχωρίζει τους εργά-
τες και τις εργάτριες σε γκέι και
λεσβίες, ούτε σε Πακιστανούς και
Έλληνες και είναι υπόθεση όλων
μας να παλέψουμε ενάντια στους
διαχωρισμούς. Στις 15 Ιούνη που
ξεκινάει το εφετείο για τη Χρυσή
Αυγή πρέπει να είμαστε όλοι εκεί.  

Ο Σ. Διαμαντόπουλος μίλησε
στον Μάνο Νικολάου

Συνέντευξη με τον 
Στέφανο Διαμαντόπουλο, 
λιμενεργάτη στην
COSCO
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Τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου των
προεδρικών εκλογών στην Κολομβία
χτυπάνε καμπάνες σε ολόκληρη τη Λατι-

νική Αμερική και ακόμη πιο μακριά. Ο υποψή-
φιος της Αριστεράς, Γκουστάβο Πέτρο, βγήκε
πρώτος με 40% και πηγαίνει στο δεύτερο γύ-
ρο με μεγάλες δυνατότητες να κερδίσει την
προεδρία απέναντι στον δεξιό Ροδόλφο Ερ-
νάντεθ που πήρε 28%. Το αποτέλεσμα είναι
τομή στην ιστορία της χώρας. Η Κολομβία
ήταν για δεκαετίες το αδιαμφισβήτητο κέντρο
της Δεξιάς και του αμερικάνικου ελέγχου στη
Λατινική Αμερική. Είναι η μόνη χώρα της πε-
ριοχής που ανήκει στους λεγόμενους Διεθνείς
Εταίρους του ΝΑΤΟ. Ο στρατός των ΗΠΑ χρη-
σιμοποιεί επίσημα και ανεπίσημα στρατόπεδα
της Κολομβίας ως αμερικάνικες βάσεις. Ο
Μπάιντεν, μόλις τον περασμένο Μάρτη, συναν-
τήθηκε με τον απερχόμενο πρόεδρο Ιβάν
Ντούκε και έδωσε στην Κολομβία το ειδικό κα-
θεστώς του "βασικού συμμάχου των ΗΠΑ
εκτός ΝΑΤΟ", που σημαίνει εκτός άλλων και ει-
δικές σχέσεις για την παροχή εξοπλισμού.

Το κολομβιανό καθεστώς έχει εξαπολύσει
την πιο ανελέητη βία απέναντι στην Αριστερά,
τον συνδικαλισμό και όποια πολιτική δύναμη
πήγε να αμφισβητήσει την κυριαρχία της Δε-
ξιάς και τον εναγκαλισμό με τον αμερικάνικο
ιμπεριαλισμό. Όταν λέμε ανελέητη βία, εννο-
ούμε μαζικές δολοφονίες. Όταν στα μέσα της
δεκαετίας του '80, η "Πατριωτική Ένωση" ως
εκλογική συμμαχία της Αριστεράς έφτασε σε
καλά αποτελέσματα, ακολούθησαν σχεδόν έξι
χιλιάδες δολοφονίες μελών της στη διάρκεια
30 ετών. Ανάμεσα στους δολοφονημένους δύο
υποψήφιοι για την Προεδρία, πολλοί βουλευ-
τές, πάνω από 100 δημοτικοί σύμβουλοι και
οχτώ δήμαρχοι. 

Παράλληλα, από το 1973 ως το 2019 το κρά-
τος και το παρακράτος δολοφόνησε 3.300
συνδικαλιστές. Οι γαιοκτήμονες από τη δεκαε-
τία του ‘70 έστηναν παραστρατιωτικές ομάδες
για να καταστέλλουν τους αγώνες των αγρο-
τών. Οι συμμορίες αυτές έφτασαν να έχουν
χαρακτήρα πραγματικού στρατού και το κο-
λομβιανό κράτος τους ανέθεσε σε μεγάλο

βαθμό την τήρηση της “τάξης”. Η οχταετία
του προέδρου Ουρίμπε (2002-2010) ήταν το
αποκορύφωμα αυτής της λογικής. Καθόλου
τυχαία ήρθε μετά την έναρξη του “Σχεδίου Κο-
λομβία”, μιας συμφωνίας με τις ΗΠΑ, την
οποία ξεκίνησε ο πρόεδρος Μπιλ Κλίντον το
1999, υποτίθεται για την ανάπτυξη της Κολομ-
βίας. Το 90% από τα δισεκατομμύρια που έρι-
ξαν οι ΗΠΑ στην Κολομβία πήγε για στρατιωτι-
κές επιχειρήσεις που βαφτίζονταν “πόλεμος
κατά των ναρκωτικών”. Από εκεί ταϊζόταν ο
στρατός και οι παραστρατιωτικοί για να συνε-
χίσουν να δολοφονούν αγωνιστές. Υπήρξαν
μεγάλες περίοδοι με τουλάχιστον έναν δολο-
φονημένο συνδικαλιστή κάθε μέρα. 

Η Κολομβία έχει μεγάλη σημασία για τις
ΗΠΑ. Είναι η μόνη χώρα της Νότιας Αμερικής
που έχει και ακτή στον Ειρηνικό αλλά και πα-
ρουσία (με νησιά) στην Καραϊβική και πρόσβα-
ση στον Ατλαντικό. Είναι η μεγαλύτερη σε
πληθυσμό ισπανόφωνη χώρα της Νότιας Αμε-
ρικής, με 52 εκατομμύρια. Η άνοδος της Αρι-

στεράς στη Νότια Αμερική και οι εξεγέρσεις
που ξεκίνησαν στον 21ο αιώνα έκαναν τη σχέ-
ση με την Κολομβία ακόμη πιο σημαντική. 

Όμως, όλο το αίμα που χύθηκε αυτά τα χρό-
νια και όλα τα δολάρια που έπεσαν δεν μπόρε-
σαν τελικά να σταματήσουν την αντεπίθεση
του κινήματος, και τώρα φέρνουν την Αριστε-
ρά στα πρόθυρα της Προεδρίας. Το μεγάλο
άλμα έγινε το Νοέμβρη του 2019 όταν οργα-
νώθηκε γενική απεργία ενάντια σε πακέτο λι-
τότητας που έφερνε για ψήφιση ο Ντούκε. Η
απεργιακή διαδήλωση πλημμύρισε την πρω-
τεύουσα Μπογκοτά. 

“Κασερολάσο”
Στην Εργατική Αλληλεγγύη γράφαμε εκείνες

τις μέρες πως: “η επιτυχία της διαδήλωσης
κράτησε τον κόσμο στο δρόμο μέχρι το βρά-
δυ. Γειτονιές μέσα και έξω από την πρωτεύου-
σα άρχισαν να βγαίνουν σε “κασερολάσο”, σε
νυχτερινές διαδηλώσεις χτυπώντας κατσαρό-
λες. Το πρωί της Πέμπτης τα ΜΑΤ διέλυσαν

τον κόσμο που προσπαθούσε να ξαναοργανώ-
σει διαδηλώσεις στο κέντρο της πρωτεύου-
σας, αλλά ήδη οργανώνονταν κλεισίματα δρό-
μων σε γειτονιές και εμπορικά κέντρα, και με-
γάλες διαδηλώσεις σε άλλες πόλεις. Οι δρό-
μοι παρέμειναν γεμάτοι δράση όλο το σαββα-
τοκύριακο, και τη Δευτέρα το κίνημα της
απεργίας ενώθηκε με τις διαδηλώσεις ενάντια
στη βία κατά των γυναικών.” 

Το κολομβιανό κράτος ένιωσε ότι χάνει τον
έλεγχο στις πόλεις. Ακολούθησαν κι άλλες γε-
νικές απεργίες μέχρι που, στις αρχές του
2020, έμοιαζε πως η πανδημία και τα λοκντά-
ουν είχαν βάλει τέλος στην αναταραχή. Όμως
την Άνοιξη του 2021 το κίνημα επανήλθε, με
αλλεπάλληλες γενικές απεργίες που πήραν
χαρακτήρα τοπικής εξέγερσης στην τρίτη με-
γαλύτερη πόλη της χώρας, το Κάλι. 

Καθώς οι αγώνες έσπαγαν το φόβο δεκαε-
τιών, η Δεξιά άρχισε να σπαράζεται στο εσω-
τερικό της. Ο Ουρίμπε, που παρέμενε ο αρχιε-
ρέας της Δεξιάς, τα έβαλε με την “ανευθυνό-
τητα” του Ντούκε. Το πολιτικό σκηνικό είχε
όμως είχε ήδη ανοίξει ώστε δυνάμεις της ρε-
φορμιστικής Αριστεράς να βλέπουν ευκαιρία
για κάθοδο στις εκλογές, διαλέγοντας τον Πέ-
τρο ως επικεφαλής. Προερχόμενος από μια
οργάνωση του αντάρτικου της δεκαετίας του
‘70, είχε από καιρό πάρει το δρόμο της επίση-
μης πολιτικής. Το 2010 είχε ξανακατέβει υπο-
ψήφιος και είχε πάρει 9% και το 2018 25%.

Η κρίση της Δεξιάς δεν εκφράστηκε μόνο με
το 40% του Πέτρο στον πρώτο γύρο, αλλά και
με την αποτυχία του επίσημου εκπροσώπου
της Δεξιάς, του Φεδερίκο Γκουτιέρεθ, να περά-
σει στο δεύτερο γύρο. Έμεινε με 24%, τέσσε-
ρις μονάδες πίσω από τον Ροδόλφο Ερνάντεθ,
που παρουσιαζόταν σαν ανεξάρτητος υποψή-
φιος ενάντια στη διαφθορά, αν και πάμπλου-
τος, κατηγορούμενος ο ίδιος για διαφθορά και
έχοντας δηλώσει κατά καιρούς θαυμαστής του
Χίτλερ, του Τραμπ και του Μπολσονάρο. Αμέ-
σως πήρε τη στήριξη της Δεξιάς ενόψει του
δεύτερου γύρου γιατί, όπως είπαν, “η βασική
μάχη είναι ενάντια στον κομμουνισμό”. 

Νίκος Λούντος

50 μέρες μαζικών και μαχητικών διαδηλώσεων συμπλη-
ρώθηκαν πλέον στη Σρι Λάνκα, και ο αγώνας συνε-
χίζεται. Οι διαδηλώσεις που ξεκίνησαν στα μέσα

του Μάρτη ήδη έχουν οδηγήσει ολόκληρη την κυβέρνηση σε
παραίτηση και τελικά έφτασαν να στείλουν και τον ίδιο τον
πρωθυπουργό σπίτι του. Ο πρόεδρος Γκοταμπάγια Ρατζαπάκ-
σα συνεχίζει να κρατάει τα ηνία της χώρας, αλλά αναγκάστηκε
να απολύσει τον αδερφό του από πρωθυπουργό, υποσχόμενος
μια κυβέρνηση “χωρίς άλλους Ρατζαπάκσα”. Το κίνημα ωστόσο
θέλει να ανατρέψει τον ίδιο τον πρόεδρο και οι στόχοι του πη-
γαίνουν πολύ πιο μακριά από την αλλαγή προσώπων.

Η Σρι Λάνκα κήρυξε μια πρώτη στάση πληρωμών τον Απρίλη
και πλέον κήρυξε συνολική χρεοκοπία, αδυνατώντας να πληρώ-
σει τα χρέη της. Βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το ΔΝΤ αλ-
λά και με τους περιφερειακούς δανειστές που θέλουν να αρπά-
ξουν κομμάτι από την πίτα: την Κίνα, την Ινδία και την Ιαπωνία.
Μέχρι στιγμής έχουν χάσει τη ζωή τους εννιά άνθρωποι στις
συγκρούσεις με την αστυνομία και εκατοντάδες έχουν τραυμα-
τιστεί. Και ενώ οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται, ο καινούργιος
πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως βρήκε τη λύση: ανακοίνωσε
αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων (πάνω από 30% άμεσα) και

τεράστιες περικοπές στις δημόσιες δαπάνες, από την Υγεία και
την Παιδεία μέχρι τα δημόσια έργα. Ο πληθωρισμός τρέχει με
33% τον Απρίλη και η πρόβλεψη του πρωθυπουργού είναι ότι
θα ξεπεράσει το 40% το Μάη. Δηλώνει ευθαρσώς ότι περιμένει
περισσότερες διαδηλώσεις. Στο μεταξύ ο κόσμος πεινάει και η
πείνα φτάνει σε στρώματα του πληθυσμού που μέχρι πρόσφα-
τα θεωρούσαν τον εαυτό τους “μεσαία τάξη”. Στην Ντόιτσε Βέ-
λε, ένας νεαρός πολιτικός μηχανικός λέει πως αν ακριβύνει λί-
γο ακόμη το φαγητό δεν θα αντέξει: “Ζω μόνος μου και μαγει-
ρεύω μόνος μου. Ξόδευα 720 ρουπίες τη μέρα για τρόφιμα και
τώρα ξοδεύω 2.000. Η εταιρεία που δουλεύω μόλις με ενημέ-
ρωσε ότι από τον επόμενο μήνα θα μου δίνει το μισό μισθό”. 

Υπεύθυνοι
Οι υπεύθυνοι για αυτή την καταστροφή βρίσκονται στην κυ-

βέρνηση. Είναι αυτοί που το 2009 δήλωναν περήφανοι νικητές
του εμφύλιου πολέμου σε βάρος της μειονότητας των Ταμίλ.
Πατώντας στις πολεμικές τους δάφνες, πήραν δάνεια και έκα-

ναν μεγάλα έργα, απαλλάσσοντας ταυτόχρονα τους πλούσιους
από τη φορολογία. Λίγο πριν την πανδημία έκαναν κι άλλες φο-
ροαπαλλαγές, ποντάροντας τα πάντα στον τουρισμό ο οποίος
εξαφανίστηκε. Όταν οι αγρότες έμειναν χωρίς λιπάσματα, με
την αύξηση της τιμής του αερίου, τους ανάγκασαν από τη μία
μέρα στην άλλη να χρησιμοποιούν υποχρεωτικά βιολογικά
σκευάσματα, οδηγώντας σε καταστροφή και τις σοδειές. Ο πό-
λεμος στην Ουκρανία και η ακόμη μεγαλύτερη εκτίναξη του
πληθωρισμού ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Πλέον
ακόμη και τα νοσοκομεία έμεναν χωρίς βασικά υλικά.

Οι κυβερνήσεις στη Σρι Λάνκα είχαν συνηθίσει να χρησιμο-
ποιούν τους εθνοτικούς και θρησκευτικούς διαχωρισμούς για
να ελέγχουν τον κόσμο. Τώρα το επικίνδυνο αυτό παιχνίδι δεν
λειτουργεί. Οι διαδηλώσεις έχουν κάνει σημαντικά βήματα για
να ενωθεί ο κόσμος. Η γενική απεργία που οργανώθηκε στις
αρχές του Μάη έφερε Ταμίλ και Σινχαλέζους, Βουδιστές, Ιν-
δουϊστές, Μουσουλμάνους και όλες τις κοινότητες του νησιού
μαζί στον αγώνα. 
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ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ Ο αγώνας συνεχίζεται

ΚΟΛΟΜΒΙΑ-ΕΚΛΟΓΕΣ Nίκη της Αριστεράς στον πρώτο γύρο

Διαδήλωση στο Κάλι της Κολομβίας ενάντιθα στον Ντούκε το 2021. Φωτό: Λουίς Ρομπόγιο/AFP
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Eκδήλωση-βιβλιοπαρουσίαση οργανώνει το Μαρξιστι-
κό Βιβλιοπωλείο στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ (Ακαδη-

μίας 20, 1ος όροφος) την Παρασκευή 3 Ιούνη στις 7μμ
για την πρόσφατη έκδοση του βιβλίου του Iain Ferguson
«Μαρξισμός, Πολιτική, και Ψυχική Δυσφορία».

Τον συγγραφέα, που έρχεται στην Αθήνα για να μιλή-
σει για το βιβλίο του, θα προλογίσουν η Δήμητρα-Δώρα
Τελώνη, επίκουρη καθηγήτρια Κοινωνικής Εργασίας στο
ΠΑΔΑ και ο Κώστας Πίττας από το Μαρξιστικό Βιβλιοπω-
λείο. Τη συζήτηση θα συντονίσει η Μαρία Μπολοβίνα, κοι-
νωνική λειτουργός στο ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο. 

O Iain Ferguson είναι Επίτιμος Καθηγητής Κοινωνικής
Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Δυτι-
κής Σκωτίας στη Γλασκώβη. Είναι συνιδρυτής του Social
Work Action Network (Δίκτυο Δράσης Κοινωνικής Εργα-
σίας) και συγγραφέας πολλών βιβλίων. Είναι ένας από τους
εκδότες του περιοδικού Critical and Radical Social Work και
μέλος του Socialist Workers Party (SWP) και της συντακτι-
κής επιτροπής του περιοδικού International Socialism.

Σύνδεση
Στο βιβλίο του εξετάζει τη σύνδεση ανάμεσα στο οικονο-

μικό και πολιτικό σύστημα στο οποίο ζούμε –τον καπιταλι-
σμό– και τα υπερβολικά ψηλά επίπεδα ψυχικής δυσφορίας
που βλέπουμε στον κόσμο σήμερα –σύμφωνα με τον Παγ-
κόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), η κατάθλιψη αυτή τη στιγ-
μή επηρεάζει 350 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως.

Ανοίγει μια συζήτηση που είναι απαραίτητη στο εργατι-
κό κίνημα και την Αριστερά καθώς γίνεται εργαλείο στην
πάλη μας, όχι μόνο για περισσότερες και καλύτερες υπη-
ρεσίες υγείας, αλλά και ενάντια σε ένα σύστημα που δί-
πλα στη φτώχεια, τον πόλεμο, τον ρατσισμό, τον σεξισμό,
απλώνει παντού την ψυχική δυσφορία. Το Μαρξιστικό Βι-
βλιοπωλείο σας προσκαλεί για να κάνουμε μαζί με τον
συγγραφέα αυτή τη συζήτηση.

• Μια σελίδα με τίτλο «Ψυχική υγεία και καπιταλισμός»
αφιέρωσε η ΕφΣυν στο φύλλο της 27/6 για την έκδοση
του βιβλίου του Iain Ferguson από το Μαρξιστικό Βιβλιο-
πωλείο –με κάλεσμα και στην εκδήλωση-βιβλιοπαρουσία-
ση που οργανώνει το ΜΒ.

Ο Ιain Ferguson
στην Αθήνα

Σήμερα, οι επαναστατικές ιδέες του Μαρξ εί-
ναι πιο επίκαιρες παρά ποτέ! Ο καπιταλι-
σμός παγκόσμια συγκλονίζεται από τις πιο

πολύπλευρες και μακρόσυρτες κρίσεις: πόλεμος,
στασιμοπληθωρισμός, πανδημία, κλιματική αλλαγή-
ο κατάλογος είναι ατελείωτος.
Σε όλο τον κόσμο, ξεχειλίζει η οργή για τις κατα-
στροφές που σπέρνει αυτό το σύστημα μέσα στην
κρίση του. Κόμματα που κάποτε εξασφάλιζαν την
πολιτική σταθερότητα για δεκαετίες ολόκληρες, τώ-
ρα λιώνουν σαν το χιόνι, όπως είδαμε πιο πρόσφατα
στη Γαλλία.
Η Ελλάδα δεν είναι έξω από αυτήν τη μεγάλη εικό-
να. Ήταν ο αδύναμος κρίκος στο ξεκίνημα της με-
γάλης οικονομικής κρίσης πριν από πάνω από δέκα
χρόνια και έχουμε μια άρχουσα τάξη που εμπλέκε-
ται πάντα στα χειρότερα. Ρεκόρ πολεμικών δαπα-
νών την ώρα που η ακρίβεια θερίζει τα μεροκάματα

και ρεκόρ θανάτων καθώς Μητσοτάκηδες και Πλεύ-
ρηδες τσακίζουν τη δημόσια Υγεία.
Πώς μπορούμε να απαντήσουμε σε όλα αυτά; Πώς
μπορούμε να ενώσουμε όλες τις αντιστάσεις: τους
αγώνες των γυναικών ενάντια στις σεξιστικές επιθέ-
σεις με τις απεργίες των εργατών στην COSCO, στα
νοσοκομεία, στους δήμους; Τις μάχες των προσφύ-
γων ενάντια στις ρατσιστικές επιθέσεις με τους αγώ-
νες της νεολαίας και των εκπαιδευτικών στις σχολές
και στα σχολεία; Τα αντιπολεμικά συλλαλητήρια με
την πάλη ενάντια στη φασιστική απειλή που προ-
σπαθεί να ξανασηκώσει κεφάλι;
Ποια Αριστερά και με ποια στρατηγική μπορεί να
τα καταφέρει όλα αυτά για να απαλλαγούμε από
τον καταστροφικό καπιταλισμό; Το τριήμερο συζη-
τήσεων του Μαρξισμού 2022 είναι αφιερωμένο στην
προσπάθεια να βρούμε τις απαντήσεις. Ελάτε να τις
αναζητήσουμε μαζί!

• Εργάτες ενωμένοι - 
ποτέ νικημένοι: το
απεργιακό κίνημα σήμερα

• Ούτε Πούτιν-ούτε ΝΑΤΟ: 
η πάλη για να σταματήσουμε
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 σεξισμό

• Η νεολαία ενάντια στην
Παιδεία των start-ups

• Λένιν και ιμπεριαλισμός:
περίοδος πολέμων και
επαναστάσεων

• Μαρξ και καπιταλισμός-
ζόμπι: οι αιτίες του
στασιμοπληθωρισμού

• Κλιματική αλλαγή και
πανδημία: δεν υπάρχει
«εμβόλιο» για την
καταστροφή του πλανήτη

• Κάτω η Νέα Δημοκρατία: 
η πάλη για εργατική
εναλλακτική

Βασικές συζητήσεις
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