
Ρομά, κοινωνικός αποκλεισμός και
ρατσισμός
«Ένα μαχαίρι στο σώμα της
κοινωνίας μας!»
Συνέντευξη με τον Γιώργο
Χατζηπαύλου, δάσκαλο στο
5ο Διαπολιτισμικό Σχολείο
Μενεμένης στο Δενδροπόταμο
Θεσσαλονίκης

σελ. 6

Οι ελλείψεις σε φάρμακα γέννημα
της πολιτικής του συστήματος

Στη βάση του προβλήματος βρίσκεται
η εμπορευματοποίηση του κοινωνικού
αγαθού της περίθαλψης σε όλες τις
πτυχές του και η μετατροπή του σε
πεδίο κερδοφορίας για το κεφάλαιο.
Ο χώρος του φαρμάκου, πιο
συγκεκριμένα, αποτελεί κραυγαλέο
παράδειγμα ως προς αυτό.

σελ. 7

Εξαγγελίες για τον κατώτατο μισθό
Προεκλογικά πυροτεχνήματα και
προκλητικές μεθοδεύσεις

σελ. 9
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Nα φυσήξει άνεμος
μαζικών αγώνων

(συνέχεια στη σελ. 2)

Περού

Μαζικές σφαγές διαδηλωτών
Αλληλεγγύη στον εξεγερμένο λαό!
σελ. 19

Ο
ύτε αντιπυρετικό για τα παιδιά
του δεν βρίσκει ο λαός στα φαρ-
μακεία, το μηνιάτικο –για όσους

το παίρνουν– τελειώνει την πρώτη εβδο-
μάδα, οι νέες αυξήσεις στα τρόφιμα και
στα είδη πρώτης ανάγκης είναι σε διψή-
φια ποσοστά, τα λαϊκά σπίτια μπήκαν
στο στόχαστρο των αρπακτικών, οι μι-
κρομεσαίοι αγρότες ξεκληρίζονται… Η
Παγκόσμια Τράπεζα ανακοινώνει γενι-
κευμένη ύφεση για το 2023, ο ΟΟΣΑ
αντιτίθεται σε «μεγάλη αύξηση του κα-
τώτατου μισθού» γιατί «βλάπτει την πα-
ραγωγικότητα», αλλά πάντως διαπιστώ-
νει πως ο κατώτατος μισθός στη χώρα
μας είναι ο δεύτερος πιο κοντά στο όριο
της φτώχειας σε σύγκριση με τις χώρες
μέλη του ΟΟΣΑ. 

Κάπου… αλλού από αυτήν την πραγ-
ματικότητα, συνεχίζει αδίστακτη η κυ-

βερνητική προπαγάνδα και ο ίδιος ο
πρωθυπουργός να μιλάει για «ανάπτυ-
ξη», για «αύξηση και μοίρασμα του
πλούτου», για «μείωση της ανεργίας»,
για «εύρωστο τραπεζικό σύστημα», για
ακόμα πιο «ευοίωνες προοπτικές»… Τα
πιο ξετσίπωτα ψέματα εκφέρονται σαν
οι αδιαμφισβήτητες αλήθειες, τα χτυπή-
ματα στα λαϊκά-εργατικά δικαιώματα
παρουσιάζονται σαν επιτυχίες που πρέ-
πει να χειροκροτηθούν. Το κυβερνητικό
θράσος έχει «πλάτες» τα ιμπεριαλιστικά
αφεντικά και «πατάει» στο δοσμένο πο-
λιτικό συσχετισμό, στη στήριξη σύμπα-
σας της κοινοβουλευτικής αντιπολίτευ-
σης που σε αυτές τις συνθήκες επιδίδε-
ται στους πιο φτηνούς θεατρινισμούς,
σαν αυτόν του Τσίπρα που… καλεί τον
Ντογιάκο να τον συλλάβει!

Όσο φουντώνει ο προεκλογικός καυ-

γάς των αστικών κομμάτων και των πα-
ραφυάδων τους, τόσο πιο αντιδραστικός
και ξένος αναδείχνεται για τα λαϊκά συμ-
φέροντα. Από αυτόν τον καυγά –που τε-
λεί υπό την επίβλεψη και τις καθοριστι-
κές επεμβάσεις των ιμπεριαλιστών πα-
τρώνων τους– ο λαός δεν έχει να περιμέ-
νει παρά νέες, πιο αντιδραστικές λύσεις
για τα συμφέροντα του συστήματος, νέα
και μεγαλύτερα δεινά. Έξω από αυτούς
και ενάντια στην πολιτική τους βρίσκο-
νται οι απαντήσεις για το λαό και τη νε-
ολαία. Η εργατική-λαϊκή δύναμη, οργα-
νωμένη σε μαζική πάλη αντίστασης και
διεκδίκησης, είναι η μόνη που μπορεί να
διαμορφώσει άλλα δεδομένα, να φέρει
επιτυχίες, να απαλλάξει το λαό από το
ρόλο του θεατή που εκβιάζεται από ένα
τοξικό και αντιδραστικό σκηνικό. Ελληνοτουρκικά

Βίοι εκλογικοί παράλληλοι
Θα επαληθευτούν

οι υπολογισμοί ξένων
και ντόπιων κέντρων;

Τα 12 μίλια, επιδιώξεις
και αναχώματα

Ισραήλ
Η νέα κυβέρνηση

Νετανιάχου θα προωθήσει
το «αναθεωρητικό»

της πρόγραμμα;

σελ. 12,13



Ο «νέος κόσμος» του 2023

Πληθαίνουν οι αναλύσεις –κυρίως
διεθνών παραγόντων, αλλά ακόμα και
εγχώριων– που διαπιστώνουν πως είμα-
στε μπροστά σε έναν «νέο κόσμο». Κά-
ποιοι κάνουν λόγο και για το «τέλος της
Ιστορικής περιόδου» που άνοιξε μετά τις
καταρρεύσεις του 1989-91. Ανεξάρτητα
από «βιασύνες» και υπερβολές, οι διαπι-
στώσεις αυτές έχουν μια πραγματική βά-
ση, αφού, ακόμα και «χωρίς σχεδιασμό»
από τις κυρίαρχες στον πλανήτη δυνά-
μεις, η δυναμική των εξελίξεων παράγει
και διαμορφώνει διαρκώς καινούρια δε-
δομένα. Ενδεικτικά και μόνο από τις τε-
λευταίες εξελίξεις να επισημάνουμε:

• Την κοινή δήλωση των ΥΠΕΞ Ρω-
σίας και Κίνας (που έγινε σε συνέχεια της
συνάντησης του Δεκέμβρη μεταξύ Πούτιν
και Σι) σύμφωνα με την οποία «υλοποι-
ούνται» τα σχέδια συνένωσης της «Ευρα-
σιατικής Οικονομικής Ένωσης» (ΕΟΕ) με
τον κινέζικο δρόμο του μεταξιού.

• Τη διακηρυγμένη και κλιμακούμε-
νη πολιτική των ΗΠΑ να «φορτώνουν»
και να φουντώνουν με κάθε τρόπο την
πολεμική σύγκρουση στην Ουκρανία κα-
θώς –εκτός των άλλων– σε καμιά περί-
πτωση δεν θέλουν να επιστρέψουν στις
εποχές του 2014-15 που η Μέρκελ συζη-
τούσε ανοιχτά το ενδεχόμενο συνεργα-
σίας με την ΕΟΕ, δηλαδή την προοπτική
να διαμορφωθεί πράγματι ευρασιατικό
πεδίο στις ιμπεριαλιστικές επιδιώξεις της
Ρωσίας.

• Τις ανακοινώσεις του Ρώσου
υπουργού Άμυνας, Σοϊγκού: «Η Ρωσία θα
συνεχίσει να αναπτύσσει στρατηγι-
κές πυρηνικές δυνάμεις, επειδή είναι ο
κύριος εγγυητής της κυριαρχίας και της
ακεραιότητάς της», στο φόντο της προε-
τοιμαζόμενης κλιμάκωσης των επιθέσε-
ων της Ρωσίας στην Ουκρανία. 

• Την ταραχή και την ένταση –διαφό-
ρων μορφών– που διαπιστώνεται από
την Ανατ. Μεσόγειο ώς το Κόσοβο, και
από την μετά από 15 ψηφοφορίες εκλο-
γή του νέου ρεπουμπλικανού προέδρου
στη Βουλή των ΗΠΑ ώς την «πρόβα πρα-
ξικοπήματος» στη Βραζιλία που είναι
ερώτημα αν «αφέθηκε» από τις ΗΠΑ να
εξελιχθεί ως ένα σημείο για να τονίσουν
πως είναι «παρόντες» στην αυλή τους… 

Όλα αυτά –και πολλά άλλα– μαρτυ-
ρούν ότι πράγματι είμαστε ενόψει μεγά-
λων εξελίξεων, ότι «αναζητείται ένας νέ-
ος κόσμος». Ωστόσο, από τις σχετικές
αναλύσεις των δεξαμενών σκέψης του
συστήματος λείπουν ορισμένα κρίσιμα
και βασικά στοιχεία σε σχέση με όλα αυ-
τά:

• Ότι η βάση όλων αυτών των εξελί-
ξεων είναι η κρίση και τα αδιέξοδα του
καπιταλιστικού-ιμπεριαλιστικού συστή-
ματος, και «κινητήρας» των εξελίξεων
αυτών είναι οι αντιθέσεις των ιμπεριαλι-
στών, που οξύνονται διαρκώς περισσό-
τερο, και οι «πόλεμοί» τους στο οικονο-
μικό, ενεργειακό, νομισματικό, εμπορικό
πεδίο ζητούν «ολοκλήρωση» και διέξοδο
στον πόλεμο. Στο θερμό πόλεμο.

• Ότι το καύσιμο για να διαβούν οι
ιμπεριαλιστές αυτή τη «μεγάλη καμπή»,
και να ξεπεράσει το σύστημα την κρίση

του, δεν είναι άλλο από τον ιδρώτα των
εργατών, τα οικονομικά, εργασιακά,
κοινωνικά, δημοκρατικά δικαιώματα των
μαζών, η ίδια τη ζωή των λαών.

• Ότι ο «νέος κόσμος» που επιδιώ-
κουν να προκύψει μέσα από ένα γιγάντιο
μακελειό λαών και μια ασύλληπτη κατα-
στροφή παραγωγικών δυνάμεων, θέ-
λουν να είναι το ίδιο και περισσότερο
βάρβαρος από τον σημερινό. Να είναι ο
κόσμος της απόλυτης κυριαρχίας του κε-
φαλαίου στο προλεταριάτο και του ιμπε-
ριαλισμού στους λαούς.

Η «μεγάλη καμπή»
προλεταριάτου και λαών

Αλλά από τις επίσημες αναλύσεις που
ανιχνεύουν τις εξελίξεις, ίσως περισσό-
τερο από όλα λείπει ο «αστάθμητος πα-
ράγοντας» των εργατών και των λαών
και το πώς αυτός θα σταθεί καθώς το σύ-
στημα διαβαίνει τη μεγάλη του καμπή.
Όλες οι εξελίξεις τροφοδοτούν διαρκώς
την όξυνση των ταξικών αντιθέσεων, πα-
ράγουν πρωτόγνωρες για τις τελευταίες
δεκαετίες εξεγέρσεις, κινητοποιήσεις,
αγώνες σε μητροπόλεις και στην περιφέ-
ρεια. Η ανάπτυξη και αναβάθμιση αυτής
της μαζικής αφύπνισης και πάλης στο
επίπεδο που απαιτεί η εποχή μας, δηλα-
δή στην εκ νέου συγκρότηση επαναστα-
τικού κομμουνιστικού κινήματος και επα-
ναστατικών κομμουνιστικών κομμάτων
είναι το μεγάλο ζητούμενο της εποχής.
Εκεί βρίσκεται η μόνη πραγματική ελπί-
δα και διέξοδος του προλεταριάτου και
των λαών, η μόνη συνολική και πραγμα-
τική απάντηση στα αντιδραστικά σχέδια
να γίνει συντρίμμια ο κόσμος για να χτι-
στεί ένας «νέος» πάνω στα συντρίμμια
των δικαιωμάτων των εργατών και των
λαϊκών μαζών.

Αυτή είναι η «μεγάλη καμπή» για την
εργατική τάξη και τους λαούς του πλα-
νήτη, και αυτός είναι ο μόνος πραγματι-
κός νικηφόρος δρόμος για να την δια-
βούν. Το άνοιγμα αυτού του δρόμου
στον δοσμένο σήμερα συσχετισμό, με
κατασυκοφαντημένη την κομμουνιστική
υπόθεση και το όραμα της σοσιαλιστικής
προοπτικής, είναι δύσκολο και δείχνει
πολύ «μακρινό». Ωστόσο, το άνοιγμα αυ-
τού του δρόμου είναι πριν από όλα ζή-
τημα κατεύθυνσης. Της κατεύθυνσης
που θα παλεύει σε όλα τα επίπεδα να
διαμορφώσει τους αναγκαίους θεωρητι-
κούς, ιδεολογικούς, πολιτικούς, οργα-
νωτικούς όρους για να χαραχτεί ο δρό-
μος αυτός.

Το… αγκομαχητό των εκλογών

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο των μεγά-
λων αχών από τις παγκόσμιες εξελίξεις
και το επίκεντρό τους, τον πόλεμο στην
Ουκρανία, βρίσκονται οι εξελίξεις στη
χώρα μας. Μια χώρα που βρίσκεται σ’
ένα κρίσιμο σταυροδρόμι των γεωπολιτι-
κών πολεμικών ανταγωνισμών των ιμπε-
ριαλιστών και έχει αναλάβει για λογα-
ριασμό των ΗΠΑ να είναι από τα «προ-
πύργια» της περικύκλωσης του ρώσικου
ιμπεριαλισμού. Μια χώρα που βιώνει από
πρώτο χέρι τις αντιθέσεις και τους τριγ-

μούς της Δύσης στην οποία «ανήκει», αλ-
λά είναι διαρκώς προς αποσαφήνιση το
πώς και πόσο «ανήκει» στις ΗΠΑ, από τη
μια, και στους ευρωπαίους ιμπεριαλιστές
(που δεν είναι καθόλου «ενωμένοι» και
αυτοί), από την άλλη. Μια χώρα που η
καθημερινή της παραγωγική, οικονομική
«λειτουργία» επαφίεται στα συμφέροντα
και τις αποφάσεις των δυτικών μονοπω-
λίων που είναι παράρτημά τους. Μια χώ-
ρα που αυτό που αποκαλεί «προοπτικές
της» και «οράματά της» είναι ονειρώξεις
ή –στην «καλύτερη» περίπτωση– εκδοχές
των εξελίξεων των μακιαβελικών ιμπε-
ριαλιστικών σχεδίων στην περιοχή. 

Όλα αυτά, βέβαια, δεν είναι επιλογές
της εργατικής τάξης και του λαού. Είναι
επιλογές ή –πιο σωστά– η ταυτότητα της
άρχουσας τάξης. Είναι η πολιτική της
εξάρτησης και της υποτέλειας, που τα
αδιέξοδά της, αλλά και οι αντιδραστικοί
τυχοδιωκτισμοί της, μεγαλώνουν ευθέως
ανάλογα με τις χαοτικές συνθήκες που
διαμορφώνει ο οξυνόμενος ιμπεριαλιστι-
κός ανταγωνισμός.

Όλα αυτά είναι που εξηγούν και το
αγκομαχητό του πολιτικού συστήματος
ενόψει των –πιο ιδιότυπων ίσως– εκλο-
γών από το 1974. Πρόκειται για εκλογές
που σχεδόν προκηρύχθηκαν για το πε-
ρασμένο φθινόπωρο, για να ανακληθούν
στη συνέχεια και να προκηρυχθούν ξα-
νά… χωρίς ημερομηνία, ενώ ταυτόχρονα
το πολιτικό σύστημα παραδέρνει σε ένα
τοπίο αποκαλύψεων και σκανδάλων (ή
«σκανδάλων») που τελειωμό δεν έχουν! 

Μέσα σε αυτόν τον αντιδραστικό ορυ-
μαγδό δύο ζητήματα είναι πολύ καθαρά.
Το ένα είναι η γραμμή της άγριας επίθε-
σης στο λαό, που εν μέσω προεκλογικής
περιόδου αγριεύει και βυθίζει στα χειρό-
τερα αδιέξοδα τις λαϊκές οικογένειες. Η
γραμμή αυτή είναι το «άγιο δισκοπότη-
ρο» που με όλους τους δυνατούς τρό-
πους κυβέρνηση και «αντιπολίτευση»
υπερασπίζονται και την παρουσιάζουν
σαν την «απαράβατη προϋπόθεση» για
να «στέκεται όρθια η χώρα». Η μαύρη
αυτή γραμμή προδικάζει και προαναγ-
γέλλει το ποια πολιτική έχει να αντιμε-
τωπίσει ο λαός μετά τις εκλογές, όποιο

και αν είναι το αποτέλεσμά τους. Το
δεύτερο ζήτημα αφορά στην παράλληλη
εκλογική πορεία της Τουρκίας και την
επιδίωξη –κύρια των ΗΠΑ– να «οδηγή-
σουν» και τις δύο εκλογικές διαδικασίες
σύμφωνα με τις επιδιώξεις τους. Από τη
μια, να ελέγξουν τις αντιπαραθέσεις των
δύο αστικών τάξεων, καθώς χρειάζονται
βέβαια ενιαία την νοτιοανατολική πτέρυ-
γα του ΝΑΤΟ απέναντι στο ρωσικό ιμπε-
ριαλισμό. Από την άλλη και ταυτόχρονα,
να συνεχίσουν να τροφοδοτούν τους
όρους αυτής της αντιπαράθεσης, να
«κλείνουν το μάτι» πότε στη μια και πό-
τε στην άλλη πλευρά (για ρόλους στη νο-
τιοανατολική Μεσόγειο και στα Βαλκά-
νια, για τους εξοπλισμούς) ώστε να πε-
τυχαίνουν τη μέγιστη στράτευση στα
σχέδιά τους και του «καλού» και του
«άτακτου» παιδιού. Πρόκειται για μια
ισορροπία τρόμου, που θερμαίνει συνέ-
χεια τους εκατέρωθεν εθνικισμούς και
μαξιμαλισμούς των δύο αστικών τάξεων
και έχει τους λαούς των δύο χωρών
«ομήρους» σε ένα ήδη ακριβοπληρωμένο
πολεμικό σκηνικό. 

Μέσα στην ταραχή των ημερών η κυ-
νική δήλωση Συρίγου («η Τουρκία πρέ-
πει να παίρνει όπλα από τη Δύση και τις
ΗΠΑ για να ελέγχεται από αυτές…») είναι
μια χρήσιμη ομολογία. Συνεπώς, μπο-
ρούμε όλοι να καταλάβουμε ότι οι ατε-
λείωτοι εξοπλισμοί της χώρας μας από
ΗΠΑ, Γαλλία, Γερμανία δεν ήταν «εθνι-
κές επιτυχίες» που «εξασφαλίζουν την
άμυνα της χώρας» (όπως καταιγιστικά
προπαγανδίζει η κυβέρνηση και όλα τα
αστικά κόμματα - και όχι μόνο αυτά), αλ-
λά ήταν (κι άλλοι) κρίκοι εξάρτησης και
πολλαπλού ελέγχου της χώρας από τα
ιμπεριαλιστικά αφεντικά.

Στους αγώνες κατακτιέται 
η πολιτική χειραφέτηση του λαού

Ο αντιδραστικός ορυμαγδός στο επί-
πεδο του πολιτικού συστήματος θα συνε-
χίζει και θα εντείνεται σε όλη την πορεία
ως τις εκλογές και όποτε γίνουν αυτές. Ο
«κυβερνητισμός» και ο εκλογικός κρετι-
νισμός επικρατούν σε διάφορες μορφές
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Α
πό όλες τις πλευρές, από τους
κάθε λογής παράγοντες και ορ-
γανισμούς του καπιταλιστικού-

ιμπεριαλιστικού συστήματος οι προβλέ-
ψεις και οι εκτιμήσεις για την παγκόσμια
οικονομία συμπίπτουν στο ότι μπαίνου-
με σε μία νέα φάση της κρίσης, με έντο-
να τα στοιχεία της στασιμότητας από τη
μία και αύξηση των τιμών από την άλλη.
Η παρατεταμένη δομική κρίση του συ-
στήματος για πάνω από μία δεκαετία
τώρα πήρε νέες διαστάσεις με την έκρη-
ξη της πανδημίας, η οποία είχε επιπτώ-
σεις τόσο στην παραγωγική όσο και
στην εφοδιαστική αλυσίδα, ενώ οξύνθη-
κε παραπέρα από τον πόλεμο στην Ου-
κρανία, με αλυσιδωτές επιπτώσεις σε
μια σειρά τομείς, όπως οι πρώτες ύλες,
η ενέργεια, τα τρόφιμα και τα καύσιμα.

Ταυτόχρονα, η κρίση λειτουργεί ως κα-
ταλύτης στις αντιθέσεις και τους αντα-
γωνισμούς των βασικών ιμπεριαλιστι-
κών δυνάμεων (ΗΠΑ-Ρωσίας-Κίνας-ΕΕ),
ενώ ταυτόχρονα οι ανταγωνισμοί και οι
αντιθέσεις τροφοδοτούν με τη σειρά
τους την οικονομική κρίση και τα αδιέ-
ξοδα του συστήματος.

Πιο συγκεκριμένα, η παγκόσμια οι-
κονομία, με βάση την τελευταία έκθεση
«World Economic Outlook» του ΔΝΤ,
προβλέπεται να συρρικνωθεί από 6,0%
το 2021 στο 2,7% το 2023, το ΑΕΠ των
ΗΠΑ από 5,7% στο 1,0% και της Ευρωζώ-
νης από 5,2% στο 0,5% για την ίδια πε-
ρίοδο («Ναυτεμπορική», 24/12/2022).

Επίσης, η γενική διευθύντρια του
ΔΝΤ, Κ. Γκεοργκίεβα, σε συνέντευξή της
στο CBS προειδοποιεί για το 2023 ότι «ο
κόσμος αντιμετωπίζει μία δύσκολη χρο-
νιά, πιο δύσκολη από τη χρονιά που
αφήνουμε πίσω μας», που βασικό της
στοιχείο θα είναι η επιβράδυνση ταυτό-
χρονα των οικονομιών των ΗΠΑ, της Κί-
νας και της ΕΕ. Αυτό θα έχει σαν αποτέ-
λεσμα το ένα τρίτο της παγκόσμιας οι-
κονομίας να μπει σε ύφεση, που θα πλή-
ξει ιδιαίτερα τις πιο «ευάλωτες» χώρες,
στις οποίες θα πέσουν τα μεγαλύτερα
βάρη από τις συνέπειες της παγκόσμιας
καπιταλιστικής κρίσης. Ταυτόχρονα, τα
στοιχεία για τον παγκόσμιο πληθωρι-
σμό, παρότι δείχνουν μια αποκλιμάκω-
ση από το 8,8% το 2022, στο 6,5% το
2023 και στο 4,1% το 2024, αναδεικνύ-
ουν ότι η επιστροφή στο επιθυμητό από
τις κεντρικές τράπεζες 2% αργεί και
αναμένεται μετά το 2025.

Απέναντι στις δυσκολίες και τα αδιέ-
ξοδά του, το παγκόσμιο καπιταλιστικό
ιμπεριαλιστικό σύστημα έχει μία μόνο
κατεύθυνση, αυτή που φορτώνει τα βά-
ρη της δικής του κρίσης στις πλάτες της
εργατικής τάξης και των λαών, με την
επιβολή συνεχούς λιτότητας, με τις
άθλιες συνθήκες δουλειάς, τις απολύ-
σεις, την ακρίβεια σε όλα τα βασικά εί-
δη και υπηρεσίες. Η επίθεση αυτή φέρ-
νει εκτεταμένη φτώχεια και εξαθλίωση,
που φτάνει στα όρια της πείνας και της
έλλειψης βασικών αγαθών για μία αν-
θρώπινη διαβίωση. Το μονοπωλιακό κε-
φάλαιο μπροστά στην κρίση του αδια-
φορεί ακόμη και για τη στοιχειώδη ανα-
πλήρωση της εργατικής δύναμης των
εργαζομένων και προχωράει σε μια

εκτεταμένη καταστροφή της πιο παρα-
γωγικής δύναμης, καθώς αποσκοπεί να
την καθηλώσει στο χειρότερο επίπεδο
εκμετάλλευσης.

Μέσα σε αυτό το γενικό πλαίσιο, οι
επιδιώξεις των ιμπεριαλιστών να ρίξουν
τα βάρη στις πιο «ευάλωτες χώρες»,
δηλαδή στις εξαρτημένες οικονομικά
και πολιτικά από αυτούς, αναγνωρίζο-
νται πλέον ανοιχτά και από τους δικούς
τους οργανισμούς, όπως το ΔΝΤ στην
έκθεση που αναφέρθηκε προηγούμενα.
Για τη χώρα μας, η ενδιάμεση έκθεση
της Τράπεζα της Ελλάδας, που πρόσφα-
τα κυκλοφόρησε, εκτιμάει ανάπτυξη
στο 1,8% με πληθωρισμό 5,8% για το
2023. Και αυτό είναι το «ευνοϊκό» σενά-
ριο, με παραδοχές για πτώση των τιμών
των καυσίμων και της ενέργειας, ενώ το
ντόπιο καπιταλιστικό «μοντέλο» παρου-
σιάζει ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχου-
σών συναλλαγών (σχέση εισαγωγών με
εξαγωγές) για την περίοδο Ιανουαρίου-
Οκτωβρίου 2022 της τάξης των 13,6 δισ.
ευρώ, το οποίο συνεχώς διευρύνεται και
οι προβλέψεις για το 2023 είναι ότι θα
φθάσει στο -8,6% επί του ΑΕΠ. Και ταυ-

τόχρονα, η ακρίβεια συνεχώς εκτοξεύε-
ται σε νέα ύψη, όπως δείχνουν και τα
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, όπου μεταξύ της
περιόδου Ιανουαρίου και Νοεμβρίου
2022 οι αυξήσεις, ιδιαίτερα στα τρόφι-
μα, γονατίζουν τα λαϊκά νοικοκυριά.
Ενδεικτικά να αναφέρουμε ποσοστά αυ-
ξήσεων στο αλεύρι (26,95%), στο φρέ-
σκο γάλα (22,98%), στο γιαούρτι
(22,08%) στα τυριά (21,95%), στο ελαιό-
λαδο (18,63%), στις πατάτες (15,48%).
Και σαν να μην έφταναν αυτά, για το
2023 ήδη αναμένεται νέο κύμα ακρίβει-
ας σε μία σειρά προϊόντα, όπως απορ-
ρυπαντικά έως 40%, ζυμαρικά 30%, κα-
θαριστικά σπιτιού 18%, αναψυκτικά 10%
και τυριά έως 15%.

Η κυβέρνηση της ΝΔ προπαγανδίζει
συνεχώς ότι ο πληθωρισμός και η
ακρίβεια είναι «εισαγόμενα» φαινόμε-
να, προσπαθώντας έτσι να εξωραΐσει
την αντιλαϊκή πολιτική της, που υπη-
ρετεί τα συμφέροντα του ξένου και
ντόπιου κεφαλαίου σε βάρος της ζωής
των λαϊκών στρωμάτων. Πράγματι, εί-
ναι «εισαγόμενη» η ακρίβεια, καθώς
είναι σύμφυτη με την οικονομική εξάρ-
τηση και πολλαπλασιάζει τα βάρη της
πάνω στους εργαζόμενους αφού το
ντόπιο κεφάλαιο επιζητεί και αυτό να
προσθέσει το δικό του κέρδος πάνω
σε αυτό των ευρωπαϊκών και αμερικά-
νικων μονοπωλίων. Και η στασιμότητα
και η ύφεση είναι και αυτές «εισαγό-
μενες» από το παγκόσμιο καπιταλιστι-
κό σύστημα, στο οποίο εντάσσεται και
η Ελλάδα, όπου η ντόπια άρχουσα τά-
ξη και το πολιτικό της προσωπικό
προάγουν και εξυμνούν το ντόπιο κα-
πιταλιστικό σύστημα, που παράγει μό-
νιμα ελλείμματα και δανεισμό, δένο-
ντας τον λαό και τη χώρα με πιο βαριά
δεσμά εξάρτησης.

Για τον εργαζόμενο λαό, τα στατι-
στικά στοιχεία και οι εκτιμήσεις-προ-
βλέψεις των παραγόντων του συστή-
ματος, αν έχουν κάποια σημασία, είναι
για να επιβεβαιώσουν από τη μία μεριά
τον βαθμό λεηλασίας της ζωής τους
και από την άλλη για να κατανοήσουν
ότι η αντεργατική-αντιλαϊκή επέλαση
δεν έχει τέλος και θα συνεχιστεί και τα
επόμενα χρόνια χωρίς σταματημό,
όπως ήδη έχουν προαναγγείλει «εξέ-
χουσες» προσωπικότητες και οργανι-
σμοί του συστήματος. 
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Αποψη

Ακρίβεια και ύφεση 

οι προβλέψεις για το 2023

και εκδοχές. Πριν από όλα στο ΚΚΕ, που
με την τελευταία απόφαση της Κ.Ε.
«απαντά» στα κυβερνητικά διλήμματα
καταθέτοντας τη δικιά του πρόταση
«εξουσίας-διακυβέρνησης» όπως γρά-
φει η απόφαση αυτή! Προφανώς, η ηγε-
σία του κόμματος αυτού ούτε που δια-
νοείται να καταθέσει πρόταση για τα
χαρακτηριστικά που πρέπει να κατα-
κτήσει με την πάλη του το κίνημα και
«προσφέρει» στο λαό τη δυνατότητα
για (αυτό που η ηγεσία αυτή θεωρεί)
«σοσιαλισμό» μέσα από την εκλογική
στήριξη του ΚΚΕ! Από την άλλη, στο
αριστερό εξωκοινοβούλιο δίνουν και
παίρνουν οι προεκλογικοί αρραβώνες
που αναζητούν απαντήσεις –για το λαό
και την Αριστερά– στις κάλπες! Την ίδια
ώρα, ωστόσο, η άγρια επίθεση στο λαό,
η κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρα-
νία, το βάθεμα της ιμπεριαλιστικής
εξάρτησης της χώρας, μένουν στο απυ-
ρόβλητο!

Η πολιτική χειραφέτηση του λαού
από τους εκβιασμούς και τη γραμμή των

κομμάτων του συστήματος δεν μπορεί
να γίνει με την αναπαραγωγή των εκλο-
γικών αυταπατών από… αριστερά. Η
πραγματικότητα βοά για το ποια θα εί-
ναι η «επόμενη μέρα» των εκλογών. Το
σύστημα της εξάρτησης και της εκμε-
τάλλευσης θα συνεχίσει να παραδέρνει
στα ίδια και μεγαλύτερα αδιέξοδα, και ο
λαός θα βρίσκεται αντιμέτωπος με ακό-
μα πιο μεγάλα δεινά. Συνεπώς, είναι μια
προεκλογική κατασκευή η «υπόσχεση»
πως μετά τις εκλογές (με το «μεγάλο» ή
«καλύτερο» ποσοστό) «θα παλέψουμε
για αγώνες» που σήμερα δεν επιδιώ-
κουμε! Η αγωνία της «εκλογικής συνεύ-
ρεσης» και συγκόλλησης πρέπει να γί-
νει αγωνία και επιδίωξη συντονισμού
και κοινής δράσης για μαζικούς αγώνες
σήμερα! Αυτό είναι το πεδίο (και) για
την πολιτική-εκλογική χειραφέτηση λα-
ού και νεολαίας, αυτό είναι το πεδίο
που αποκτά ρόλο για τη ζωή του ο λαός
και συγκροτείται-δυναμώνει η Αριστερά
και οι δυνάμεις που αναφέρονται στην
υπόθεση του λαού. 

Πανελλαδική εκδήλωση τιμής
στον σύντροφο 

Αντρέα Βογιατζόγλου

Σ
ε πανελλαδική εκδήλωση για να τιμήσει τη μνήμη του συντρόφου

Αντρέα Βογιατζόγλου προχωράει στις 28 του Γενάρη το ΚΚΕ(μ-λ).

Μέσα από αυτήν επιδιώκουμε να αναδείξουμε την ανεκτίμητη συ-

νεισφορά τού συντρόφου Αντρέα στην ιστορία της οργάνωσής μας και

ευρύτερα στην επαναστατική-κομμουνιστική υπόθεση.

Ο σύντροφος Αντρέας, γραμματέας του ΚΚΕ(μ-λ) από το 2010, απο-

τέλεσε μέχρι το τέλος υπόδειγμα γνήσιου λαϊκού αγωνιστή και κομμου-

νιστή. Από τη νεανική του ηλικία ήρθε σε επαφή με τις επαναστατικές

ιδέες, συμμετέχοντας στην εξέγερση του Πολυτεχνείου και στη συνέχεια

στους μεγάλους αγώνες των πρώτων χρόνων της μεταπολίτευσης. Ανέ-

λαβε από νωρίς καθοδηγητικές ευθύνες στο πλαίσιο της ΠΠΣΠ και του

ΚΚΕ(μ-λ) και έθεσε τον εαυτό του στην υπηρεσία της ταξικής πάλης και

των απαιτήσεών της. Έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανασυγκρότηση της

οργάνωσης την περίοδο του 2ου Συνεδρίου, δίνοντας τη μάχη απέναντι

στις διαλυτικές απόψεις, και συνέδεσε τη ζωή του αναπόσπαστα με τη

σαραντάχρονη πορεία της. 

Γι' αυτό και από μια τέτοιου χαρακτήρα εκδήλωση δεν θα μπορούσε

να λείπει η προβολή αυτών των 40 χρόνων πάλης του ΚΚΕ(μ-λ), της συμ-

βολής του στην υπόθεση της ανασυγκρότησης του κομμουνιστικού κινή-

ματος. Η σφραγίδα που έβαλε ο σύντροφος Αντρέας σε αυτήν, άλλωστε,

από κοινού με αείμνηστους συντρόφους, όπως ο Βασίλης Γεμιστός, ο

Ηλίας Καμαρέτσος, ο Γρηγόρης Κωνσταντόπουλος και ο Στέφανος Κα-

ραμήτρος, το σίγουρο είναι ότι θα παραμείνει ανεξίτηλη. Ακόμα περισ-

σότερο, είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι η παρακαταθήκη του θα μας συ-

ντροφεύει στις μεγάλες και απαιτητικές μάχες που βρίσκονται από εδώ

και πέρα μπροστά μας, σε μια συγκυρία δύσκολη για τις λαϊκές μάζες

και το κίνημά τους, αλλά και ελπιδοφόρα για όποιον διατηρεί την εμπι-

στοσύνη του στις ανεξάντλητες δυνάμεις της εργατικής τάξης, του λαού

και της νεολαίας. 

Μας έμαθε, εξάλλου, με το παράδειγμά του ο σύντροφος Αντρέας να

μη χάνουμε την πίστη μας στις λαϊκές δυνάμεις, αλλά και στους ίδιους

μας τους εαυτούς, στις δυνατότητες της οργάνωσής μας. Να αναζητάμε

τους όρους μιας όλο και πιο αποτελεσματικής συμμετοχής και προσφο-

ράς μας στους αγώνες. Να ψηλώνουμε σε όλα τα επίπεδα το μπόι μας

και να μην αρκούμαστε σε αυτά που έχουμε ήδη κατακτήσει. Να πατά-

με στα πόδια μας και να ανοίγουμε δρόμους, για να φέρνουμε όλο και

πιο κοντά τα μεγάλα ιδανικά της εργατικής τάξης και του κομμουνιστι-

κού κινήματος. 

Τιμάμε τη μνήμη του συντρόφου Αντρέα Βογιατζόγλου! 

Προετοιμαζόμαστε για τις μάχες που έρχονται:

- Παλεύουμε για να μπει μαζικά ο λαός και η νεολαία στην ταξική

πάλη!

- Αγωνιζόμαστε για να δυναμώσει η επαναστατική-κομμουνιστική

κατεύθυνση στο κίνημα!

Σάββατο 28 Γενάρη, 6:00 μμ

ΣΙΝΕ STUDIO, Σπάρτης και Σταυροπούλου 33, Πλατεία Αμερικής
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Την Τετάρτη 4 του Γενάρη, με αιτιολογικό την εκ-

κένωση της (ανα)κατάληψης «Terra Incognita» στη

Θεσσαλονίκη από αναρχικούς, ως κίνηση αλληλεγ-

γύης στον απεργό πείνας και δίψας, Θάνο Χατζηαγ-

γέλου, πραγματοποιήθηκε μια πολύ μεγάλης έντασης

αστυνομική κατασταλτική επιχείρηση. Αστυνομικές

δυνάμεις (ΜΑΤ, «Αντιτρομοκρατική», ΟΠΚΕ, ΔΙΑΣ,

ασφαλίτες), οπλισμένες μάλιστα με αυτόματα όπλα

και με μεταλλικές ασπίδες, εισέβαλαν στο κτίριο,

ενώ, όπως έχει καταγραφεί και σε σχετικά βίντεο

που δημοσιοποιήθηκαν στο διαδίκτυο, οι δυνάμεις

των ΜΑΤ επιδόθηκαν στη συνέχεια σε ξυλοδαρμούς

όσων συγκεντρώθηκαν στην είσοδο έξω απ΄ το κτί-

ριο και απλά μοίραζαν προκηρύξεις.  Έριξαν χημικά,

χτύπησαν τους συγκεντρωμένους με τα κλομπ σε κε-

φάλια και με τις ασπίδες τους, ακόμα κι αυτούς που

βρέθηκαν πεσμένοι στο έδαφος, κλότσησαν, έκαναν

ακόμα και «κεφαλοκλείδωμα» σε κάποιους, προπη-

λάκισαν κι έβρισαν πολλούς δημοσιογράφους και ρε-

πόρτερ, παρεμπόδιζαν όσους επιχειρούσαν να βιντε-

οσκοπήσουν με τα κινητά τους την επίθεση, έριξαν

χειροβομβίδες κρότου – λάμψης και τελικά συνέλα-

βαν απροσχημάτιστα 21 άτομα στα οποία απαγγέλ-

θηκαν κατηγορίες (διατάραξη κοινής ειρήνης, απεί-

θεια, παράνομη βία, παράβαση του νόμου περί δημο-

σίων κτημάτων και σε έναν απόπειρα απλής σωματι-

κής βλάβης). Στόχος των αστυνομικών δυνάμεων και

των πολιτικών τους προϊσταμένων δεν ήταν, μάλλον,

τόσο η συγκεκριμένη κατάληψη -για να ρίξουν τέτοιο

βάρος και δυνάμεις- αλλά να φιμώσουν κάθε αναφο-

ρά και πληροφόρηση σχετικά με κάποιον που κινδυ-

νεύει να πεθάνει από απεργία πείνας και δίψας.

Στέλνοντας ταυτόχρονα κι ένα σαφές μήνυμα τρομο-

κράτησης στη νεολαία και στο λαό, πως δεν διστά-

ζουν να ποινικοποιήσουν μια συγκέντρωση, στην

οποία δεν είδαμε καν να γίνονται κάποια «επεισόδια»

ή να υπάρχει κάποιο πρόσχημα για την αστυνομική

επίθεση. Πως δεν διστάζουν να ποινικοποιήσουν ακό-

μα και το μοίρασμα προκήρυξης. 

Επίσης, όσο κι αν αυτό φαίνεται κάπως αντιφατι-

κό με το προηγούμενο, να παρεμποδίσουν τη δημο-

σιοποίηση της βιαιότητάς τους. Στην πραγματικότητα

καθόλου αντιφατικό δεν είναι, αλλά το συμπληρώνει.

Γι’ αυτό δεν δίστασαν να προπηλακίσουν και γνω-

στούς δημοσιογράφους (ένας απ΄ αυτούς μάλιστα εί-

ναι και μέλος του ΔΣ της Ένωσης Συντακτών Θεσσα-

λονίκης (ΕΣΗΕΜΘ). Τα «όρια» της αστυνομικής βίας,

που παράγεται από μια πολιτική που φασιστικοποιεί-

ται μέρα με τη μέρα, διευρύνονται ολοένα και πιο

επικίνδυνα. 

Απροσχημάτιστο όργιο 

αστυνομικής καταστολής 

στη Θεσσαλονίκη

δημοκρατικά 
δικαιώματα

Να δικαιωθεί πλήρως το αίτημα 
του απεργού πείνας Θάνου 
Χατζηαγγέλου για μεταφορά 
στον Κορυδαλλό!

Ο Θάνος Χατζηαγγέλου, προφυλακισμένος με βάση

τον λεγόμενο «αντιτρομοκρατικό» νόμο ως μέλος

της «Οργάνωσης Αναρχική Δράση», ξεκίνησε στις

19/12/22 απεργία πείνας και δίψας λόγω της αιφνι-

διαστικής μεταγωγής του, τα χαράματα της μέρας

αυτής, απ’ τις φυλακές Κορυδαλλού στη Νιγρίτα.

Μια μεταγωγή για την οποία καμία επίσημη εξή-

γηση δεν δόθηκε, μια μεταγωγή εκδικητική, όπως ο

ίδιος κατήγγειλε, στις άθλιες, υπερπλήρεις και απο-

μακρυσμένες φυλακές της Νιγρίτας Σερρών. Με την

απεργία πείνας και δίψας δεν ζητούσε αποφυλά-

κιση ή κάποια άλλη «ιδιαίτερη μεταχείριση», αλλά

την επαναμεταγωγή του στις φυλακές Κορυδαλ-

λού, όπου κρατούνταν μέχρι πρότινος. Φτάνοντας

σε οριακή, για τη ζωή του, κατάσταση, που την

επιβεβαίωσαν σε επίσημη αναφορά τους και οι για-

τροί της Παθολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσο-

κομείου Σερρών όπου μεταφέρθηκε αλλά και η

Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Σερρών, ο κίνδυ-

νος να χάσει τη ζωή του άμεσα μεγάλωνε. Κι ενώ

δεν έπιασε ούτε η επιδίωξη του βασανιστηρίου της

«αναγκαστικής σίτισης», που πρόκρινε η κυβέρ-

νηση (μέσω εισαγγελικής εντολής), το ενδεχόμενο

να χρεωθεί η κυβέρνηση νεκρό απεργό πείνας σε

συνδυασμό με τις κινήσεις αλληλεγγύης που εκφρά-

στηκαν την οδήγησαν τελικά σε σχετική υποχώ-

ρηση. 

18 μέρες μετά το ξεκίνημα της απεργίας, στις 5/1,

εκδόθηκε παραπεμπτικό που ανέφερε πως θα μετα-

φερθεί τελικά στο Νοσοκομείο των φυλακών Κο-

ρυδαλλού. Ο Χατζηαγγέλου σταμάτησε τότε την

απεργία δίψας, αλλά συνεχίζει την απεργία πείνας

μέχρι την υλοποίηση της μεταφοράς του στον Κο-

ρυδαλλό. Η «ανελαστικότητα» του συστήματος της

καταπίεσης και εκμετάλλευσης και των κυβερνή-

σεών του αλλά και του σάπιου και ψευδεπίγραφου

«σωφρονιστικού» συστήματος εξαντλείται σε στο-

χεύσεις φρονήματος, την ίδια στιγμή που πολλά απ΄

τα «παιδιά» του συστήματος αυτού (κρατικοί, πα-

ρακρατικοί και ποινικοί) χαίρουν ιδιαίτερης φρο-

ντίδας και ασυλίας. Να υλοποιηθεί άμεσα το

αίτημα του απεργού πείνας για μεταφορά του στις

φυλακές Κορυδαλλού! Κανείς νεκρός, της πείνας

απεργός!

Αποφυλάκιση και αναστολή ποινής, ώς
την ολοκλήρωση της δίκης, για τους 10
απ΄ τους 11 τούρκους και κούρδους
αγωνιστές

Έπειτα από 96 μέρες απεργίας πείνας και με σο-

βαρό κίνδυνο της ζωής τους, αποφυλακίστηκαν

στις 10 Γενάρη μετά την απόφαση αναστολής έκτι-

σης της πρωτόδικης ποινής τους (που έφτανε τα…

30 χρόνια φυλακή για τον καθένα), οι 10 απ΄ τους

11 Τούρκους και Κούρδους αγωνιστές, που δικάζο-

νται τώρα σε δεύτερο βαθμό, μετά από αγώνα τους

για μια δίκαιη δίκη. Ο ενδέκατος δεν συμμετείχε

στην απεργία πείνας λόγω ηλικίας και προβλημά-

των υγείας. 

Οι αγωνιστές αυτοί είχαν καταδικαστεί πρωτό-

δικα, με διάτρητο κατηγορητήριο, για «τρομοκρα-

τική δράση». Φυλακίστηκαν σε διάφορες φυλακές

της χώρας, πολλοί απ΄ αυτούς κακοποιήθηκαν, ενώ

υπερασπίστηκαν την αγωνιστική πολιτική τους

δράση. Στη θετική αυτή έκβαση της αναστολής

έπαιξαν το ρόλο τους τόσο το κίνημα αλληλεγγύης

που αναπτύχθηκε όσο και ο κίνδυνος για τη ζωή

τους, που δεν ήθελε να χρεωθεί η κυβέρνηση. Μια

κυβέρνηση που συνεργάστηκε μ’ αυτήν της αντα-

γωνίστριας Τουρκίας, αλλά και με τα αμερικάνικα

ιμπεριαλιστικά αφεντικά, ενάντια στους συγκεκρι-

μένους αγωνιστές όπως και σε τόσους άλλους. Η

δίκη των αγωνιστών συνεχίζεται. Χρέος του λαϊκού

κινήματος της χώρας μας, η υπεράσπισή τους! Να

αθωωθούν και ν’ απελευθερωθούν οριστικά!

Χρυσαυγίτικη εμφάνιση 
τρομοκράτησης στην Άνω Πόλη 
της Θεσσαλονίκης

Με κουκούλες, μαύρα ρούχα, αναμμένους πυρσούς,

πανό «αντι-LGBTQ», προκηρύξεις με ρατσιστικό

και ομοφοβικό περιεχόμενο, απειλές, προειδοποιή-

σεις, και ύφος τσαμπουκά, ξεμύτισαν στις 3/1 ανε-

νόχλητοι οπαδοί της Χρυσής Αυγής έξω από

βιβλιοπωλείο στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης στο

οποίο γινόταν μια εκδήλωση όπου μία Drag Queen

(άντρας ντυμένος γυναίκα) διάβαζε παραμύθια σε

παιδιά. Η επανεμφάνισή τους θύμιζε τις επιθέσεις

που έκαναν παλιότερα σε μετανάστες. Τώρα επιτί-

θενται και σε… βιβλιοπωλεία. Οι νεοναζί παρουσιά-

στηκαν μάλιστα σαν «υπερασπιστές του νόμου»,

που τον «πήραν στα χέρια τους», σαν «προστάτες

των παιδιών» και, τάχα, ενάντια σε καταστάσεις

που δημιουργούν παιδεραστές. Αυτούς δηλαδή που

τους δημιουργεί, τους συγκαλύπτει και τους χαϊ-

δεύει το σύστημα που υπηρετούν, Λιγνάδηδες, Μί-

χους και άλλους. Στην μπόχα του οποίου οι νεοναζί

είναι πέρα για πέρα χωμένοι. Μπορούμε εκτός των

άλλων και να φανταστούμε από ποιους τρομοκρα-

τήθηκαν τελικά τα παιδιά… 

Ενώ ο αστυνομικός δολοφόνος
του Φραγκούλη αφηνόταν 
ελεύθερος, στην Πάτρα χλεύαζαν 
και έκαψαν Ρομά…

Η αποτρόπαιη απελευθέρωση του αστυνομικού δο-

λοφόνου του 16χρονου Ρομά Κώστα Φραγκούλη, με

τρεις συνεχείς αποφάσεις του αστικού δικαστικού

συστήματος, ακόμα και μετά το θάνατό του, εκτός

από ωμή πρόκληση σε κάθε αίσθημα δικαίου, εκτός

από απόδειξη για πολλοστή φορά της ταξικότητας

και της επιλεκτικότητας της λεγόμενης «Δικαιοσύ-

νης», είχε κι άλλες συνέπειες. Έδωσε τον αέρα τού

«ατιμώρητου» σε συμπεριφορές σαν κι αυτές που

είδαμε στην Πάτρα. Όπου ένας ακόμα Ρομά, με

νοητική υστέρηση, όπως ανέφεραν, έγινε αντικεί-

μενο χλευασμού και… εμπρησμού όταν πήγε να πει

τα κάλαντα σε μια επιχείρηση αυτοκινήτων. Εκεί,

κάποιοι θρασύδειλοι που τον γνώριζαν, όπως ισχυ-

ρίστηκαν (και δεν αλλάζει σε τίποτα την ουσία

αυτό), τον έβαλαν να τραγουδήσει τα κάλαντα γο-

νατιστός και στη συνέχεια τού έβαλαν και φωτιά!

«Για πλάκα»… Για να «νιώσουν» κι αυτοί… ισχυροί

μπροστά στον αδύναμο (και σίγουρα υποταγμένοι

σε κάποιον ισχυρό…). Συνέπειες της φασιστικοποίη-

σης, συνέπειες μιας «ψυχολογίας» να «μιμηθείς τον

ισχυρό», γεννήματα του σάπιου συστήματος της εκ-

μετάλλευσης και της πολιτικής του. Φοβισμένος ο

Ρομά, και σαν να ήταν αυτός ο φταίχτης, κατέθεσε

(ή οδηγήθηκε να καταθέσει) στη συνέχεια στο

αστυνομικό τμήμα πως δεν συνέβη κάτι κακό. Πα-

ρόλο που οι φωτογραφίες που τον έδειχναν γονατι-

στό να καίγεται κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο,

γιατί, βέβαια, οι δράστες βιντεοσκόπησαν και

ανάρτησαν το «ανδραγάθημά» τους… 
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Ο προεκλογικός πυρετός στα αστικά επιτελεία 
και οι τηλεπερσόνες που τον ανεβάζουν

Τ
ην Πόπη Τσαπανίδου διάλεξε
–και αυτή αποδέχτηκε- ο ΣΥΡΙΖΑ
για νέα εκπρόσωπο Τύπου του

κόμματος. Η επιλογή αυτή της Πόπης
από μεριάς ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι φιλο-
δοξούσε να είναι ατού στην προεκλο-
γική φρενίτιδα που έχει πιάσει τα
αστικά επιτελεία. Και αυτό γιατί η Πό-
πη είναι σχετικά νέα, «άφθαρτη» πολι-
τικά, προβεβλημένη και δυναμική γυ-
ναίκα, πετυχημένη στο χώρο της, που
σίγουρα δίνει πόντους στην αντιπολί-
τευση, ειδικά σε μια τέτοια θέση της
«έξωθεν» εικόνας.

Η Πόπη, που τώρα εκπροσωπεί τον
δήθεν αριστερό ΣΥΡΙΖΑ ωστόσο, ήταν
που ουσιαστικά έπαιρνε πολιτικά θέση
χρόνια τώρα. Ειδικά ως παρουσιάστρια
ειδήσεων στον ΣΚΑΪ (εδώ γελάμε) και
το STAR, όπου ειδικά τα πρώτα χρόνια
των μνημονίων υπερασπιζόταν σθενα-
ρά την αντιλαϊκή πολιτική. Και παρά το
ότι η ίδια ισχυριζόταν παλιότερα ότι
δεν θα συμμετάσχει στην πολιτική, να
‘σου η Πόπη εκπρόσωπος Τύπου. 

Είναι και αυτό μια ένδειξη του βά-
θους και του έρματος του πολιτικού

μας σκηνικού. Δηλαδή του πόσο έχει
ξεμείνει από «αναπληρωματικούς» και
είναι αναγκασμένο να ψαρεύει τηλε-
περσόνες, ανθρώπους προβεβλημέ-
νους από δώ κι από κει, ώστε να φρε-
σκάρει την εικόνα του. Τη συνήθεια βέ-
βαια την ξεκίνησαν άλλοι. ΝΔ και
ΠΑΣΟΚ, που γεννήθηκαν και σαν οργα-
νικά κομμάτια του συστήματος είχαν
τέτοιες συνήθειες από παλιά. 

Εδώ έφτασε η Εύα η Καϊλή να μπλέ-
κεται στο QatarGate και να μπαίνει
στην ψειρού. Η Εύα, μια ταπεινή αρχι-
τέκτονας -αρχιπασόκα βέβαια στα φοι-
τητικά της νιάτα- έγινε κι αυτή στην πο-
ρεία από μηχανικός δημοσιογράφος.
Και κατόπιν γνωστή «όμορφη της πολι-
τικής» στη χώρα, κατά τα συνηθισμένα
ποιοτικά δεδομένα πάλι του πολιτικού
μας συστήματος.

Αλλά έχει για όλους τους πρόθυ-
μους χώρο το πολιτικό σύστημα. Είπα-
με, χρειάζονται μεταγραφές γιατί οι
εντεκάδες κουράζονται… Εδώ έγινε
βουλευτής –και για λίγες εβδομάδες
υφυπουργός- ηθοποιός που ερμηνεύει
τις βιαιοπραγίες κατά γυναικών, αλλά

και τις πολιτικές εξελίξεις με βάση την
αστρολογία. Όχι ότι θα συγκρίνουμε
προφανώς τον Χαϊκάλη με την Τσαπα-
νίδου. Ο στόχος είναι να δείξουμε πό-
ση ανάγκη έχει το σύστημα και τα κόμ-
ματά του ενόψει των εκλογών να ψα-
ρέψουν δεξιά κι αριστερά γνωστά από
πολλούς και αποδεκτά πρόσωπα. Οι
εκλογές και ο πυρετός που σιγά σιγά
ανεβαίνει γύρω από αυτές φαίνεται ότι
είναι τόσο άγριο σπορ, που ο ίδιος ο

πρωθυπουργός έχει ξεκινήσει να γυρ-
νάει τα πρωινάδικα και να δίνει συνε-
ντεύξεις σε «χαλαρό κλίμα» και χαριε-
ντιζόμενος. Ούτε ότι έχουμε εύκολο
βέβαια σε κάθε δημοσιογράφο που μό-
λις μπήκε στην πολιτική να φτάσει τα
ύψη της πολιτικής καριέρας της Καϊλή.
Αυτά θέλουν κι άλλες πλάτες, άκρες.
Πιο «εξωστρεφείς» κι ευρωπαϊκές. Αν
και υπάρχουν ακόμα ευκαιρίες για
όσους δουλεύουν σκληρά…

Προεκλογικά συνοικέσια 
με φόντο τη μητέρα όλων των μαχών… την κάλπη!

Α
ντ’ αυτού και ενώ οι κινηματικές
πρωτοβουλίες «σνομπάρονται»
ανοιχτά, με το λαϊκό κίνημα να

μένει στα «αζήτητα» και με τις μαζικές
λαϊκές αντιδράσεις στην απεργία, το Πο-
λυτεχνείο και την 6η Δεκέμβρη να μένουν
«ορφανές» χωρίς κατεύθυνση συνέχισής
τους, οι συσκέψεις-συζητήσεις-εκδηλώ-
σεις-πρωτοβουλίες ενόψει της κάλπης ξε-
φυτρώνουν η μια πίσω από την άλλη.

Χαρακτηριστικές είναι οι «φήμες» για
ανεπίσημες επαφές της Λαϊκής Ενότητας
με το ΜΕΡΑ-25, οι οποίοι φαίνεται εδώ
και αρκετό καιρό να βρίσκονται σε πο-
ρεία «σύγκλισης». Σε αυτό δεν δείχνει να
έχει επηρεάσει η δηλωμένη «διάθεση»
του ΜΕΡΑ-25 να συμβάλει σε ένα ενδεχό-
μενο προοδευτικό μέτωπο με τον ΣΥΡΙΖΑ
και άλλους (πιθανά και το ΠΑΣΟΚ), αν
κριθεί αναγκαίο (και ικανό να κυβερνή-
σει) μετά τις εκλογές. Η συγκεκριμένη
«προσέγγιση» δεν είναι, βέβαια, κεραυ-
νός εν αιθρία, μιας και είναι γνωστή εδώ
και χρόνια η πρεμούρα ορισμένων δυνά-
μεων να πιάσουν το πολυπόθητο 3% για
την είσοδό τους στη Βουλή και την «κα-
τάληψη» βουλευτικών εδρών. Για τα

κομμάτια της ΛΑΕ που προέρχονται από
τον ΣΥΡΙΖΑ (έχοντας στις γραμμές του
πρώην υπουργούς, βουλευτές και στελέ-
χη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ του 2015) θα
έλεγε κανείς ότι είναι μια φυσιολογική
εξέλιξη -και ας έσπευσαν μερικοί να τους
«καλωσορίσουν» στον εξωκοινοβουλευ-
τικό αγώνα μετά τη μη είσοδό τους στη
Βουλή στις δεύτερες εκλογές το ’15.
Όμως ούτε και για τις συνιστώσες της
ΛΑΕ που προέρχονται από το εξωκοινο-
βουλευτικό κομμάτι της Αριστεράς δεν
αποτελεί πολιτική ανακολουθία. Η πολι-
τική τοποθέτηση και στοχοθεσία των συ-
γκεκριμένων δυνάμεων εδώ και χρόνια
έχει στρώσει το έδαφος για την επιλογή
αυτή. Για να μην πάμε πολύ πίσω, οι το-
ποθετήσεις των βασικών στελεχών τους
την περίοδο της «ελπίδας που ερχόταν»
από τον ΣΥΡΙΖΑ, για το ότι οι ανατροπές
δεν χρειάζεται να είναι πάντα βίαιες, δεν
είναι παρά μόνο η βάση των δειγμάτων
αυτών. Ακολουθούν μόνο και μόνο το τε-
λευταίο διάστημα: Το μόνιμο σύνθημα να
πέσει η κυβέρνηση «Μητσοτάκη» (ούτε
καν συνολικά της ΝΔ ή της δεξιάς πολλές
φορές), τα συνθήματα για τον «Μητσο-

τάκη κάθαρμα» κ.τ.λ., που άφηναν απέ-
ξω τη συνολική πολιτική του συστήματος
και των διαφόρων (μη απαραίτητα δε-
ξιών) διαχειριστών του. Η καταγγελία
των αυταρχικών επιλογών κομματιών
του κράτους, όπως οι δυνάμεις καταστο-
λής και όχι συνολικά του ρόλου τους ως
κρατικός μηχανισμός, οι διάφορες
«εκτροπές» που εμφανίζονταν ως και
προσωπικές επιλογές πολιτικών προσώ-
πων και όχι συνολική πολιτική του συ-
στήματος. Η τοποθέτηση ότι είναι ιδεαλι-
σμός να πιστεύεις σήμερα ότι τα λαϊκά
κινήματα μπορούν να βάλουν φρένο στα
πολεμόχαρα σχέδια των ιμπεριαλιστών
και η τοποθέτηση που έβαζε πιο πάνω το
σύνθημα «όχι στις κυρώσεις» από το
«όχι στον πόλεμο»! Όλα αυτά είναι ένα
δείγματα της συνολικής τους πολιτικής
τοποθέτησης και γραμμής. 

Καθόλου τυχαία, λοιπόν, δεν είναι η
γραμμή που θέλει να βρεθεί και με άλλες
δυνάμεις της εξωκοινοβουλευτικής αρι-
στεράς στον δρόμο ανατροπής της «αντι-
λαϊκής και επικίνδυνης κυβέρνησης Μη-
τσοτάκη». Σε αυτό το κλίμα δημιουργή-
θηκε και η Πρωτοβουλία για Ενωτική Κί-
νηση της Ριζοσπαστικής και Αντικαπιτα-
λιστικής Αριστεράς, που συνυπογρά-
φουν ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ, ΑΡ.ΑΝ., ΛΑΕ, ΣΕΚ
και Κ-ΣΧΕΔΙΟ και πραγματοποίησε εκδή-
λωση στις 19/12 και η οποία με την σει-
ρά της κάλεσε σε ευρύτερο διάλογο με
το ΚΚΕ, το ΜΕΡΑ-25 και άλλες οργανώ-
σεις της Αριστεράς. Πρόκειται για μια
πρωτοβουλία που φαίνεται να «συνενώ-
νει» την Αριστερή Πρωτοβουλία Δράσης
και Διαλόγου με τα καλέσματα για κοινό
εκλογικό κατέβασμα που έχει απευθύνει
το ΣΕΚ από το καλοκαίρι. Το κατά πόσο
είναι απλά και μόνο ψευδαίσθηση η άπο-

ψη ότι οι συγκεκριμένες δυνάμεις θα
έχουν το «πάνω χέρι» σε σχέση με το
«κοινοβουλευτικό» ΜΕΡΑ-25 στις εκλογι-
κές μάχες που θα ακολουθήσουν και θα
θέσουν τους δικούς τους όρους, δεν έχει
παρά μικρή σημασία. Και αυτό γιατί ήταν
οι ίδιες «ψευδαισθήσεις» για τον ρόλο
του ΣΥΡΙΖΑ και της «αριστερής» κυβέρ-
νησης που έσπειραν οι δυνάμεις αυτές
και διαμόρφωσαν ως και τη σημερινή
τους δομή. Μην ξεχνάμε ότι οι δυνάμεις
αυτές, είτε προήλθαν απευθείας από τον
ΣΥΡΙΖΑ, είτε από σχηματισμούς που
«έβαλαν πλάτη» στην πολιτική του, δια-
σπάστηκαν ή αποχώρησαν από μετωπικά
σχήματα που συμμετείχαν, για να ξανα-
βρεθούν σήμερα στον ίδιο «δρόμο». Αυ-
τό των εκλογικών και κοινοβουλευτικών
αυταπατών, που θέλουν να παρασύρουν
για ακόμα μια φορά τον λαό και το κίνη-
μα. Είναι, άλλωστε, χαρακτηριστικό αυ-
τής τους της πορείας η απουσία ουσια-
στικής «αυτοκριτικής» για την πολιτική
γραμμή που ακολούθησαν τα προηγού-
μενα χρόνια και ο περιορισμός του όποι-
ου απολογισμού στον εντοπισμό της
«στιγμής που στράβωσε» ο δρόμος της
«αριστερής διακυβέρνησης».

Η επανάληψη της «άγνοιας» για την
πορεία του «δρόμου» της συνδιαλλαγής
με το σύστημα και η επαναφορά των
ίδιων μεταβατικών προγραμμάτων, όσο
κακέκτυπο και αν δείχνει, παραμένει μια
επικίνδυνη επιλογή για το κίνημα, που
ακόμα προσπαθεί να βρει τα πολιτικά
του πατήματα από το προηγούμενο «εγ-
χείρημα» και να διαμορφώσει τους
όρους αντίστασης και διεκδίκησης ενά-
ντια στην πολιτική του συστήματος της
φτώχειας, της εξαθλίωσης, του πολέμου
και της φασιστικοποίησης.

Πριν καλά καλά «μυρίσουν» εκλογές κατά τον Μητσοτάκη, 

η πλειοψηφία των δυνάμεων της Αριστεράς (εντός και εκτός

Βουλής) είχε ήδη φροντίσει να «αναγνωρίσει» το τοπίο προς 

την ή τις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις. 

Από μόνο του, βέβαια, αυτό δεν είναι κατακριτέο. Όμως σε μια

περίοδο που ο πόλεμος στην Ουκρανία κοντεύει να κλείσει χρόνο,

με τους κινδύνους για τους λαούς του κόσμου να γίνονται ολοένα

και πιο φανεροί, την ώρα που η ακρίβεια και η φτώχεια τσακίζουν

τους εργαζομένους και τον λαό, θα περίμενε κανείς από 

τις δυνάμεις που αναφέρονται στο κίνημα να έχουν τα παραπάνω

στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων τους.



● Γιατί επέλεξες να εργάζεσαι σε
σχολείο που έχει πολλά παιδιά Ρομά;

Διαθέτω το επάγγελμα μου –αυτό που
ξέρω να κάνω– στην υπηρεσία ανθρώπων
οι οποίοι βιώνουν φτώχεια, κοινωνικό
αποκλεισμό και ρατσισμό. Επιδιώκω να
συμβάλω στον αγώνα που δίνουν καθη-
μερινά για την άρση αυτών των συνθη-
κών. Από αυτήν την άποψη στέκομαι δί-
πλα τους και εκφράζω στην πράξη την
αλληλεγγύη μου. Αυτό, άλλωστε, σημαί-
νει για μένα αλληλεγγύη, το να είμαι δί-
πλα σε έναν άνθρωπο ή μια ομάδα αν-
θρώπων που έχει ανάγκη.

● Μπορείς να μας πεις μερικά πράγ-
ματα για την κοινωνική τους οργάνω-
ση;

Η κοινωνική τους οργάνωση προσ-
διορίζεται από τον τύπο της εργασίας
τους και συγκροτείται από τους ίδιους
μηχανισμούς οι οποίοι διαμορφώνουν
την κοινωνική οργάνωση και στις υπό-
λοιπες ομάδες του πληθυσμού. Έτσι,
διαφοροποιούνται στη βάση της εργα-
σιακής τους ειδίκευσης. Υπάρχουν Ρομά
που είναι έμποροι (λαϊκές, πλανόδιοι,
μικροπωλητές). Ρομά που έχουν τα μα-
γαζιά τους, Ρομά που ασχολούνται με τη
συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών. Όταν
δεν εμποδίζονται να φοιτούν στο σχο-
λείο και προοδεύουν, ακολουθούν επαγ-
γέλματα παρόμοια με του υπόλοιπου γε-
νικού πληθυσμού. Αυτοί, ωστόσο, είναι
ελάχιστοι. Είναι μουσικοί, είναι εργάτες
γης. Ορισμένοι δουλεύουν με 8μηνες
συμβάσεις σε τοπικούς δήμους συχνά σε
υπηρεσίες καθαριότητας, εφόσον διαθέ-
τουν απολυτήριο δημοτικού σχολείου.
Αντιμετωπίζουν σε μεγάλο ποσοστό την
ανεργία και δεν είναι επιλογή τους. Με
ρωτάνε συχνά αν ξέρω καμιά δουλειά να
πάνε να δουλέψουν. 

Ταυτόχρονα με τον τύπο της εργα-
σιακής τους ειδίκευσης θα μπορούσαμε
να διακρίνουμε, αν και δεν ισχύει από-
λυτα, μια οργάνωση σε σχέση με τον τύ-
πο της κατοικίας τους: Ρομά που ζουν σε
καταυλισμούς, σε οικισμούς ή σε μι-
κτούς τύπους κατοίκησης. Για να έχουμε
μία εικόνα, περίπου 70.000 άνθρωποι
Ρομά ζουν είτε σε άκρως υποβαθμισμέ-
νες περιοχές, σε παράγκες χωρίς βασι-
κές υποδομές (νερό, ρεύμα, αποχέτευ-
ση) είτε σε μικτούς καταυλισμούς (σπί-
τια και παράγκες μαζί) με μερική υποδο-
μή ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροδό-
τησης, οδοποιίας. 

● Μέσα από ποιες διαδικασίες και
τρόπους αναπαράγεται ο κοινωνικός
αποκλεισμός; Τι ρόλο παίζει το σχο-
λείο;

Να αποσαφηνίσουμε τον όρο κοινωνι-
κός αποκλεισμός γιατί δεν χρησιμοποιεί-
ται από όλους τους ανθρώπους με τον
ίδιο τρόπο. Επιλέγω να χρησιμοποιώ τον
όρο κοινωνικός αποκλεισμός ως παρε-
μπόδιση απορρόφησης κοινωνικών και
δημόσιων αγαθών η έλλειψη των οποίων
συνήθως οδηγεί στη φτώχεια και την πε-
ριθωριοποίηση. Οι Ρομά είναι κοινωνικά
αποκλεισμένοι επειδή αντιμετωπίζουν
εμπόδια στο να απολαμβάνουν κοινωνικά
αγαθά όπως είναι η εκπαίδευση, η υγεία,
η στέγαση, η εργασία. Τα εμπόδια ανα-
φέρονται σε θεσμοθετημένα μέτρα ή/και
στάσεις, αντιλήψεις, συμπεριφορές σε

βάρος τους από την υπόλοιπη κοινωνία. 
Η ίδια η κοινότητα των Ρομά δεν

μπορεί να αναπαράγει σε βάρος της κοι-
νωνικό αποκλεισμό. Η πρόταση αυτή
υπαινίσσεται το κλασικό επιχείρημα των
εξουσιαστών πως είναι επιλογή των θυ-
μάτων το κακό που βιώνουν και όχι κά-
τι που τους έχει επιβληθεί. Επίσης, ο
κοινωνικός αποκλεισμός εμπεριέχει την
εξουσία/δύναμη του να μπορείς να προ-
καλέσεις κακό σε κάποιον/α. Αν αναφε-
ρόμαστε σε μια απομόνωση εθελούσιας
μορφής, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Κατά τη
γνώμη μου, και μόνο η σκέψη πως οι
ίδιοι οι Ρομά επιλέγουν να ζουν σε
απάνθρωπες συνθήκες τούς βγάζει
από την ανθρώπινη κατάσταση και
τους υποβιβάζει σε μιαν άλλη. Αυτό εί-
ναι ρατσισμός όταν εκφέρεται από μέ-
λη της κοινωνίας μας τα οποία διαθέ-
τουν τη δύναμη (οικονομική, πολιτική,
δημοσιογραφική) να οδηγήσουν τους
Ρομά σε υποτελή διαβίωση.

Οι θεσμοί του κράτους διαθέτουν την
εξουσία/δύναμη να καθορίζουν τις ζωές
των ανθρώπων. Συνεπώς, όταν ένας θε-
σμός (σχολείο, νοσοκομείο, αστυνομία,
δήμος) με πράξεις ή παραλείψεις του
οδηγεί ανθρώπους Ρομά σε υποτελή δια-
βίωση, αυτό συνιστά θεσμικό ρατσισμό,
ο οποίος είναι η ισχυρότερη μορφή ρα-
τσισμού. Οδηγώντας τους ανθρώπους
σε υποτελή διαβίωση αυξάνεται ο κίνδυ-
νος να διολισθήσουν στον κοινωνικό
αποκλεισμό. 

Το σχολείο εμποδίζει τα παιδιά Ρομά
είτε με θεσμικά μέτρα (πράξεις ή παρα-
λείψεις της πολιτείας, της διοίκησης της
εκπαίδευσης, της διεύθυνσης του σχολεί-
ου) είτε στην πράξη με αντιλήψεις ή/και
συμπεριφορές ανθρώπων που ασχολού-
νται (εκπαιδευτικοί, στελέχη εκπαίδευ-
σης και διοίκησης) ή επηρεάζουν (παρά-
γοντες της αυτοδιοίκησης,) την εκπαί-
δευση των παιδιών Ρομά. 

Πιο συγκεκριμένα, θεσμικά εμπόδια:
Το να μην υπάρχει σχολείο κοντά στην
περιοχή που ζουν τα παιδιά, το να μη
λαμβάνεται υπόψη η μητρική γλώσσα
των παιδιών ή έστω το ότι εκπαιδεύονται
και επικοινωνούν με την ελληνική ως
δεύτερη γλώσσα. Σε σχέση με τις αντιλή-
ψεις, το να αποδίδεται η ελλιπής φοίτηση
σε πολιτισμικά χαρακτηριστικά και όχι
στις κακές συνθήκες διαβίωσης των παι-
διών και των οικογενειών τους. Ή το να
εξηγείται η έλλειψη προόδου με τις δυ-
σκολίες που παρουσιάζουν τα παιδιά και
όχι με τον τρόπο με τον οποίο το σχολείο
τα εκπαιδεύει και τα οδηγεί σε αποτυχία.
Η άποψη «δεν έρχονται σχολείο» ση-

μαίνει ότι φταίνε τα ίδια παιδιά Ρομά.
Επομένως, δεν κάνουμε τίποτα. Η άπο-
ψη «δεν μπορούν να έρχονται στο σχο-
λείο» αναγνωρίζει τις δυσκολίες που
βιώνουν και ωθεί προς την ανάληψη
δράσης για την αντιμετώπιση των δυ-
σκολιών. Η πρόταση «δεν μαθαίνουν»
επιρρίπτει τις ευθύνες στα παιδιά, η
πρόταση «εμποδίζονται να μαθαίνουν»
αναγνωρίζει την ευθύνη του εκπαιδευ-
τικού συστήματος και υπαινίσσεται την
αναγκαιότητα για αλλαγή. Πριν από την
αλλαγή, όμως, του συστήματος η παρα-
πάνω πρόταση κάνει εμένα ως δάσκαλό
τους να αναστοχάζομαι τις διδακτικές
πρακτικές μου και να αναζητώ μαζί με τα
παιδιά διαδικασίες μάθησης οι οποίες
οδηγούν σε σχολική επιτυχία. 

Η φτώχεια των ανθρώπων δυσκολεύ-
ει τη φοίτησή τους στο σχολείο και αυτό
το ξέρουμε καλά από εμπειρίες συγγενών
μας. Στην πράξη, η πολιτεία έχει νομοθε-
τήσει την υποχρεωτικότητα της εκπαί-
δευσης και την πρόοδο όλων των παι-
διών στο πλαίσιο της ατομικής ευθύνης:
Δεν ευθύνεται η πολιτεία η οποία έχει θε-
σπίσει ένα σχολείο ταξικό (η φοίτηση κο-
στίζει χρήματα στους γονείς όλων των
παιδιών), μονοπολιτισμικό (ένας τρόπος
να μιλάς και να υπάρχεις ως άνθρωπος),
εθνοκεντρικό (μια ομάδα ανθρώπων έχει
αξία), ένα σχολείο που ορθώνει εμπόδια
σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες.

Όταν τα παιδιά Ρομά δεν εκπαιδεύο-
νται (και) στη γλώσσα τους, αυτό συνι-
στά μαθησιακό εμπόδιο, γιατί η πολιτεία
με μια παράλειψή της αρνείται το δικαίω-
μα του κάθε παιδιού να εκπαιδεύεται
(και) στη γλώσσα του. Γνωρίζουμε στην
Παιδαγωγική επιστήμη πως η καλλιέρ-
γεια στο σχολείο του πολιτισμού και της
γλώσσας των παιδιών συνιστούν παρά-
γοντες επιτυχίας. Έτσι, η μη αποδοχή
στην πράξη του πολιτισμού και της γλώσ-
σας των παιδιών συνιστά μια διαδικασία
παρεμπόδισης από το αγαθό της εκπαί-
δευσης και αυξάνει τις πιθανότητες να
οδηγηθεί το παιδί σε σχολική αποτυχία.
Πρόκειται για διαδικασία κοινωνικού
αποκλεισμού. 

Σε σχέση με την υπόλοιπη κοινωνία, ο
κοινωνικός αποκλεισμός βρίσκει εύφορο
έδαφος να καλλιεργηθεί κάθε φορά που
δεχόμαστε (κριτικά ή άκριτα) την κυρίαρ-
χη ιδεολογία η οποία επιβάλλεται στους
ανθρώπους Ρομά. Κάθε φορά που σκε-
φτόμαστε για αυτούς τους ανθρώπους με
κυρίαρχα αυτονόητα σχήματα σκέψης τα
οποία ταιριάζουν με ό,τι (νομίζουμε) ότι
ξέρουμε. Το παράδοξο είναι πως ενώ
αναγνωρίζουμε ότι είναι κοινωνικά απο-

κλεισμένοι («ζουν σε έναν δικό τους κό-
σμο»), ωστόσο όλοι/ες έχουμε άποψη γι’
αυτούς. 

● Πώς τους "αντιλαμβανόμαστε"; Τι
εικόνα έχουμε εμείς; (μπαλαμό) και τι
θα έπρεπε να γίνει για να ξεπεραστούν
(ή να αμβλυνθούν ) ο κοινωνικός απο-
κλεισμός, o ρατσισμός, τα στερεότυπα; 

Από τη στιγμή που εμείς ως κοινωνία
δεν έχουμε ουσιαστικές και διαρκείς
επαφές μαζί τους, δεν ξέρουμε τον πολι-
τισμό τους, τον τρόπο δηλαδή με τον
οποίο επιβιώνουν, η άποψή μας καθορί-
ζεται από την κυριαρχία των ΜΜΕ στη
διαμόρφωση της σκέψης μας: επιφυλα-
κτικότητα, έλλειψη εμπιστοσύνης, πολ-
λά αρνητικά στερεότυπα. Η επιφύλαξη
και τα στερεότυπά μας ενισχύονται όταν
επιχειρούμε να παρέμβουμε στις ζωές
των ανθρώπων και το αποτέλεσμα δεν
είναι αυτό που περιμένουμε. 

Ακόμη και στην περίπτωση που είμα-
στε συνειδητοποιημένοι για το ρόλο των
ΜΜΕ σε βάρος τους, δύσκολα ανατρέ-
πουμε δικές μας διαμορφωμένες (συχνά
προοδευτικές) αντιλήψεις, όταν δυσκο-
λευόμαστε στη συναναστροφή μας μαζί
τους και διολισθαίνουμε σε απόψεις οι
οποίες εξυπηρετούν το αφήγημά μας. Με
ανθρώπους τόσο έντονα αποκλεισμέ-
νους χρειάζεται να αφιερώνουμε χρόνο
και ενέργεια για να αρθούν οι συνθήκες
οι οποίες τους καταπιέζουν και εμποδί-
ζουν την αμφίδρομη –όπως θα έπρεπε να
είναι- επικοινωνία μας. 

● Κατά τη γνώμη σου, τι πρέπει να
γίνει για να αρθούν, έστω να μειωθούν:
ο κοινωνικός αποκλεισμός, τα στερεό-
τυπα που έχουμε εμείς; 

Πρέπει να καταπολεμηθούν στην κοι-
νωνία οι μηχανισμοί που κατασκευάζουν
τις διαιρέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Στο
πλαίσιο που έχει να κάνει με τους Ρομά,
πρέπει να καταπολεμηθούν ο κοινωνικός
αποκλεισμός και ο ρατσισμός. Είναι μη-
χανισμοί επικίνδυνοι για την κοινωνία
συνολικά, όχι μόνο για τους Ρομά. Είναι
ένα μαχαίρι στο σώμα της κοινωνίας μας
το οποίο εύκολα μπορούν οι κυρίαρχοι,
όταν ζοριστούν, να το στρέψουν ενάντια
και στο υπόλοιπο σώμα.

* Ο Γιώργος Χατζηπαύλου είναι δά-
σκαλος στο 5ο Διαπολιτισμικό Σχολείο
Μενεμένης στον Δενδροπόταμο Θεσσα-
λονίκης από το 2003.
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Ρομά, κοινωνικός αποκλεισμός και ρατσισμός

«Ένα μαχαίρι στο σώμα της κοινωνίας μας!» 

Συνέντευξη με τον Γιώργο Χατζηπαύλου*

Μαθητές του 5ου Διαπολιτισμικού Σχολείου συμμετέχουν στην πεντάλεπτη περφόρμανς με τίτλο «Τα παιδιά του Κόρτσακ
στο Άουσβιτς“ για την γενοκτονία των Εβραίων, με αφορμή την Ημέρα Μνήμης του ολοκαυτώματος, το 2021



Τ
ο φαινόμενο των τεράστιων ελλεί-
ψεων σε φάρμακα που αναδείχτη-
κε τον τελευταίο καιρό δεν είναι

καινούριο. Η σημερινή φάση που διανύει
το καπιταλιστικό-ιμπεριαλιστικό σύστη-
μα, φυσικά, έχει οδηγήσει στη ραγδαία
επιδείνωση του προβλήματος, ενώ σε
εξαρτημένες χώρες όπως η Ελλάδα αυτό
υπερδιογκώνεται λόγω των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών τους.

Παρά τις προσπάθειες που γίνονται
για να αποδοθεί στην εποχική έξαρση
των διαφόρων αναπνευστικών ιώσεων
που παρατηρείται στις μέρες μας, το γε-
γονός και μόνο ότι οι ελλείψεις δεν αφο-
ρούν αποκλειστικά αντιπυρετικά, εισπνε-
όμενα, αναλγητικά και αντιβιοτικά, αλλά
μια ευρεία κατηγορία δραστικών ουσιών,
πολλές από τις οποίες έχουν να κάνουν
με σοβαρές και χρόνιες παθήσεις, απο-
δεικνύει ότι το πρόβλημα είναι πολύ βα-
θύτερο. Και είναι απόλυτα προκλητικές οι
δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών
που για άλλη μια φορά επιχειρούν να
ενοχοποιήσουν το λαό και τους εργαζό-
μενους, επικαλούμενα το γνωστό δόγμα
της «ατομικής ευθύνης». Σύμφωνα με αυ-
τό, φταίνε οι γονείς που δήθεν «στοκά-
ρουν» φάρμακα για τα παιδιά τους και οι
ασθενείς που διατηρούν «προσωπικό
απόθεμα». Φταίνε οι γιατροί που τάχα
υπερσυνταγογραφούν και οι φαρμακο-
ποιοί που δεν προτείνουν υποκατάσταση
σκευασμάτων. Σε τελική ανάλυση, φταίει
ο ίδιος ο λαός που τολμάει να αρρωσταί-
νει και να αναζητάει περίθαλψη. Ο μόνος
που δεν φταίει είναι το σύστημα της εκ-
μετάλλευσης και της εξάρτησης.

Όσο και να πασχίζει η κυρίαρχη προ-
παγάνδα να πείσει για το αντίθετο, όμως,
είναι ξεκάθαρο ότι ο αποκλειστικός ένο-
χος για τις ελλείψεις σε φάρμακα είναι ο
καπιταλισμός-ιμπεριαλισμός και ο τρόπος
λειτουργίας του. Στη βάση του προβλή-
ματος βρίσκεται η εμπορευματοποίηση
του κοινωνικού αγαθού της περίθαλψης
σε όλες τις πτυχές του και η μετατροπή
του σε πεδίο κερδοφορίας για το κεφά-
λαιο. Ο χώρος του φαρμάκου, πιο συγκε-

κριμένα, αποτελεί κραυγαλέο παράδειγ-
μα ως προς αυτό. 

Έτσι, κάθε άλλο παρά πρωτοφανής
πρακτική είναι η επιλογή των φαρμακευ-
τικών μονοπωλίων να αποσύρουν σκευά-
σματα από την αγορά μιας χώρας και να
προχωράνε στις λεγόμενες παράλληλες
εξαγωγές σε αγορές όπου αυτά πωλού-
νται σε υψηλότερη τιμή ή να αναστέλ-
λουν την παραγωγή τους. Είναι άμεση
απόρροια της φύσης του κεφαλαίου να
επιδιώκει το μέγιστο δυνατό κέρδος. Επί-
σης, ο ίδιος λόγος είναι που υπαγορεύει
τη μεταφορά σημαντικού τμήματος της
παραγωγής σε εργοστάσια χωρών της
Ασίας, όπως η Κίνα και η Ινδία, οι οποίες
διαθέτουν άφθονες πρώτες ύλες και ένα
τεράστιο δυναμικό από φτηνά εργατικά
χέρια προς υπερεκμετάλλευση. Στη σημε-
ρινή φάση, η παραγωγή και οι εφοδια-
στικές αλυσίδες υφίστανται τις αναταρά-
ξεις της γενικευμένης κρίσης του καπιτα-
λισμού και της συνάντησής της με την
πανδημία, αλλά και τα προβλήματα που
παράγουν ο πόλεμος στην Ουκρανία και
οι δυτικές κυρώσεις. 

Η κυβέρνηση και το υπουργείο Υγείας
κρύβονται ως συνήθως πίσω από την
«παγκοσμιότητα» του φαινομένου και το
εμφανίζουν ως «εισαγόμενο», όπως
ακριβώς κάνουν και με το ζήτημα της
ακρίβειας. Το γεγονός, βέβαια, ότι οι μά-
ζες σε όλο τον κόσμο πλήττονται από την
εγκληματική φύση αυτού του συστήματος
δεν μετατρέπει τα εγκλήματά του σε κάτι
σαν «φυσικό φαινόμενο» ούτε απαλλάσ-
σει τους διαχειριστές του από τις ευθύνες
τους. Πολλώ δε μάλλον, δεν μπορεί να
συγκαλυφθεί το ότι οι πολιτικές που
εφαρμόζουν όλες οι κυβερνήσεις διαχρο-
νικά στον χώρο του φαρμάκου και της
περίθαλψης συνολικότερα έστρωσαν το
έδαφος για να βιώνει ο λαός μας το εν
λόγω πρόβλημα πολλαπλασιασμένο. 

Οι μνημονιακές κατευθύνσεις που οι
κυβερνήσεις ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και πα-
ρατρεχάμενων υλοποίησαν απαρέγκλιτα
όλα τα προηγούμενα χρόνια έφεραν ποι-
οτική κλιμάκωση της επίθεσης στον χώρο

της περίθαλψης και είχαν πολύ συγκεκρι-
μένες δυσμενείς επιπτώσεις σε ό,τι αφο-
ρά την πρόσβαση των ασθενών σε φαρ-
μακευτικά σκευάσματα. Οι «κλειστοί»
προϋπολογισμοί του ΕΟΠΥΥ και η μείωση
της φαρμακευτικής δαπάνης επ’ ουδενί
δεν είχαν να κάνουν με μια πολιτική
«φτηνού φαρμάκου» για το λαό. Αντιθέ-
τως, οδήγησαν σε περαιτέρω μετακύλιση
τους κόστους στις πλάτες του, με τα μη
συνταγογραφούμενα φάρμακα και τα
φάρμακα αρνητικής λίστας που πληρώνει
εξ ολοκλήρου, αλλά και την ολοένα με-
γαλύτερη αύξηση της συμμετοχής των
ασφαλισμένων σε δραστικές ουσίες και
εξετάσεις. Μια πολιτική που κατέστησε
όλο και πιο ακριβά, όλο και πιο δυσεύρε-
τα τα φάρμακα για τις λαϊκές μάζες, με
τις φαρμακοβιομηχανίες να εντείνουν τη
γνωστή τακτική τους για να αντισταθμί-
σουν τα clawback (υποχρεωτικές επι-
στροφές) και τις ελαττωμένες τιμές. 

Οι παράγοντες του υπουργείου επι-
χειρούν να καθησυχάσουν το λαό, ισχυ-
ριζόμενοι ότι η εγχώρια φαρμακοβιομη-
χανία έχει την ικανότητα να καλύψει με
γενόσημα τις ελλείψεις των πρωτότυπων
σκευασμάτων. Ξεχνούν, όμως, να ανα-
φέρουν ότι για αρκετές δραστικές ουσίες
δεν υφίστανται καν γενόσημα, με ό,τι αυ-
τό συνεπάγεται για την υγεία των ασθε-
νών. Την ίδια στιγμή, μάλιστα, παριστά-

νουν τους «αυστηρούς» και υποτίθεται
πως εντείνουν τους ελέγχους στις φαρ-
μακαποθήκες, ενώ μεθοδικά προετοιμά-
ζουν το έδαφος για να φορτώσουν νέα
βάρη στις πλάτες του κόσμου της δουλει-
άς, προβάλλοντας ως λύση τις αυξήσεις
στις τιμές πολλών σκευασμάτων, το κό-
στος των οποίων σε τελική ανάλυση θα
επωμιστεί ο ίδιος ο λαός, αλλά και την
επέκταση της υποχρεωτικής συνταγο-
γράφησης μιας σειράς φαρμάκων. 

Η πάλη για την ανατροπή αυτής της
κατάστασης και τη διεκδίκηση της δυνα-
τότητας του λαού να έχει πρόσβαση στις
φαρμακευτικές αγωγές που έχει ανάγκη
είναι αναπόσπαστο τμήμα του αγώνα για
ΙΣΗ, ΠΛΗΡΗ και ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ για
όλους. Η προτασεολογία της πλειοψη-
φίας των δυνάμεων της αριστεράς για
«απαγόρευση των παράλληλων εξαγω-
γών», «εργατικό έλεγχο στη φαρμακο-
βιομηχανία» το σίγουρο είναι ότι απο-
προσανατολίζει από αυτήν την υπόθεση.
Ακόμα περισσότερο, οι αντιπολιτευτικές
κορόνες του ΣΥΡΙΖΑ δεν πείθουν κανέναν
όταν τα κυβερνητικά του πεπραγμένα σε
αυτόν τον τομέα μιλάνε από μόνα τους. Η
διέξοδος βρίσκεται στην οργάνωση της
εργατικής-λαϊκής πάλης και στην αντιμε-
τώπιση του ζητήματος με όρους
ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ των μαζών
που πρέπει να διεκδικηθεί.
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Οι ελλείψεις σε φάρμακα γέννημα της πολιτικής του συστήματος

Ο
θάνατος του έκπτωτου μονάρχη, ο οποίος
συνδέθηκε με τις πιο μαύρες και αντιδραστι-
κές πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις στη

χώρα μας, θα έπρεπε να προκαλέσει ομοβροντία αρ-
νητικών δηλώσεων και δημοσιευμάτων του πολιτικού
και πνευματικού κόσμου. Πρώτα και κύρια, απέναντι
στην ξενόφερτη μοναρχία, που κατσικώθηκε στον
σβέρκο μας σχεδόν ενάμιση αιώνα, καταδυναστεύο-
ντας τον λαό και τη χώρα, αλλά και για τον ρόλο που
διαδραμάτισε ο ίδιος, τα συμφέροντα που εξυπηρέ-
τησε.

Αντ’ αυτού, χωρίς να μας εκπλήσσει, ήδη από τα
αστικά ΜΜΕ ξεδιπλώνεται περιτέχνως μια επιχείρηση
ξεπλύματος της μοναρχίας, που δια μέσου ψηγμάτων
κριτικής, προσπαθεί να ωραιοποιήσει και σχεδόν να
«αποκαταστήσει», 40 χρόνια μετά το δημοψήφισμα,
τόσο τη μοναρχία όσο και τον συγκεκριμένο μονάρχη.

Ο θάνατος του Κ. Γλύξμπουργκ φαίνεται πως απο-
τελεί μια καλή ευκαιρία για την αστική τάξη, ώστε να
ανοίξει ξανά τη δημόσια συζήτηση περί της μοναρχίας
στην Ελλάδα. Ο ίδιος, άλλωστε, όπως και η οικογέ-
νειά του, με τις πρόσφατες επιλογές τους, φαίνεται
πως φρόντισαν για αυτό.

Ο διαμορφωμένος κοινωνικός συσχετισμός δύνα-
μης υπέρ του κεφαλαίου, κατά πολύ αρνητικότερος
για τον λαό και την εργατική τάξη από τον αντίστοιχο
πριν από τέσσερις δεκαετίες, επιτρέπει στο σύστημα
και τις αστικές δυνάμεις να ξαναγράψουν την ιστορία,

να ελέγξουν και να οριοθετήσουν αυτή τη συζήτηση
στα μέτρα τους. Προφανώς όχι για την αλλαγή του
πολιτεύματος, αλλά πρωτίστως για να ανατραπεί στα-
διακά ό,τι χαράχτηκε βαθιά στη συνείδηση του λαού
μας, ό,τι κατακτήθηκε μέσα από την πάλη του δεκαε-
τίες πριν, μέσα από τους αιματηρούς λαϊκούς αγώνες
για ελευθερία-δημοκρατία-ανεξαρτησία και αποκρυ-
σταλλώθηκε τελικά στο δημοψήφισμα, πέρα από τις
επιδιώξεις της ντόπιας αστικής τάξης. Δευτερευό-
ντως, ενδεχομένως κάποια κέντρα εξουσίας, διαβλέ-
ποντας τη ρευστότητα, την αστάθεια και την αβεβαιό-
τητα του αστικού πολιτικού σκηνικού να εντείνεται,
προσβλέπουν σε αξιοποίηση της «γαλαζοαίματης» οι-
κογένειας και των ερεισμάτων της. 

Άλλωστε, αν δούμε τη μεγάλη εικόνα, η νίκη του
καπιταλισμού απέναντι στη φεουδαρχία δεν σήμανε,
ούτε ταυτόχρονα ούτε αιώνες μετά, την εξάλειψη της
μοναρχίας. Αντιθέτως, καπιταλισμός και μοναρχία συ-
νυπάρχουν αρμονικά, ενώ ακόμη και σε πολλές χώρες
της ανεπτυγμένης Δύσης η μοναρχία μοστράρεται ως
παράγοντας σταθερότητας, εθνικής ενότητας και ομο-
ψυχίας.

Αποτελεί, μάλιστα, μια ιδανική ευκαιρία για το σύ-
στημα το ότι η κυβέρνηση που θα διευθετήσει το ζή-
τημα είναι η ΝΔ. Το αστικό κόμμα, δηλαδή, που εν-
σωμάτωσε μεταπολιτευτικά, αφού πρώτα τις διέλυσε,
όλες τις βασιλοχουντικές οργανώσεις. Το κόμμα που
απευθύνεται από θέση εξουσίας στα ερείσματα της

μοναρχίας στη χώρα μας.
Η απόφαση της διυπουργικής σύσκεψης για την

ταφή του Κ. Γλύξμπουργκ κινήθηκε στο πλαίσιο της
πολιτικής δήλωσης του Πρωθυπουργού και προμηνύ-
ει τη συμφωνία της κυβέρνησης με την οικογένεια στις
συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Μαξίμου.
Μπορεί με τον θάνατο του «τέως βασιλιά Κωνσταντί-
νου» να γράφεται «σε ανθρώπινο επίπεδο, ο τυπικός
επίλογος ενός κεφαλαίου που έχει κλείσει οριστικά με
το δημοψήφισμα του 1974», ωστόσο «τον λόγο, πλέ-
ον, έχει η  Ιστορία. Αυτή θα κρίνει δίκαια και αυστη-
ρά…». Από τη μια, θα «ταφεί» ως ιδιώτης» και από
την άλλη, με την πολιτική κάλυψη που παρέχει η κυ-
βέρνηση, με την εκπροσώπηση της υπ. Πολιτισμού και
όποιων άλλων παρατρεχάμενων προς άγρα ψήφων,
μέσω της εκκλησίας προετοιμάζεται εξόδιος λειτουρ-
γία και «λαϊκό προσκύνημα» που αντιστοιχούν σε αρ-
χηγό κράτους.

Τις επόμενες ημέρες θα πάρει σάρκα και οστά μέ-
σα από τα αστικά ΜΜΕ η παρακμή, η σαπίλα και η σή-
ψη του καπιταλιστικού συστήματος. Τα πληρωμένα
παπαγαλάκια θα πενθούν στα τηλεπαράθυρα με μαύ-
ρα κοστούμια και γραβάτες, «γαλαζοαίματοι» θα πε-
ριδιαβαίνουν με τις βασιλικές τους ενδυμασίες, την
ίδια στιγμή που ο λαός στενάζει στη φτώχεια, την πεί-
να και την ανέχεια. Θα δίνουν βήμα έκφρασης στις πιο
μαύρες και οπισθοδρομικές απόψεις. Πραγματικός με-
σαίωνας! Να τον ανατρέψουμε! 

Η κηδεία του έκπτωτου μονάρχη 

στην υπηρεσία του σάπιου αστικού συστήματος



Η
δημόσια ανάρτηση της διευθύ-
ντριας της Παθολογικής κλινικής
του νοσοκομείου Ρεθύμνου Ε.

Ιωαννίδου, με την οποία εξήγησε τους
λόγους που την οδήγησαν σε παραίτη-
ση, ανέδειξε μ’ έναν ακόμα τρόπο κά-
ποια απ’ τα πολλαπλά προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στα νο-
σοκομεία. Προβλήματα που επιφέρει η
πολιτική κατεύθυνση του συστήματος
που, παρότι έχει ενταθεί την περίοδο
της πανδημίας, υλοποιείται εδώ και χρό-
νια από κάθε κυβέρνηση και τσακίζει τό-
σο τα εργασιακά δικαιώματα των εργα-
ζόμενων στα νοσοκομεία όσο και το λαϊ-
κό δικαίωμα σε ίση, πλήρη και δωρεάν
περίθαλψη για όλους.

Στην ανάρτησή της περιγράφει μια
καθημερινότητα εργασιακής βαρβαρό-
τητας: άδειες με το σταγονόμετρο, πολύ
λιγότερες απ’ τις νόμιμες και ανίκανες ν’
αντισταθμίσουν την εξαντλητική εντατι-
κοποίηση και υπερεφημέρευση· διάλυση
της προσωπικής ζωής· τεράστιες ελλεί-
ψεις σε γιατρούς και νοσηλευτές· αδυ-
ναμία λειτουργίας της κλινικής, της επι-
τροπής λοιμώξεων και του εξωτερικού
ιατρείου ευθύνης της· επιβολή επικίνδυ-
νων πρακτικών, όπως η συμμετοχή σε
διακομιδές διασωληνωμένων ασθενών
παρά την προσπάθεια άρνησής της λόγω
μη ειδίκευσης. Ταυτόχρονα, πλήρης
απαξίωση απ’ τη διοίκηση σε οποιοδή-
ποτε υπηρεσιακό αίτημα για προσλήψεις
κτλ., πειθαρχική δίωξη (με συμφωνία
και των «εκπροσώπων των εργαζομέ-

νων») για την εναντίωσή της στις κακές
πρακτικές, απανωτά «εντέλλεσθε», άρ-
νηση ακόμα και λήψης του υπολοίπου
άδειας (170 μέρες!) πριν την παραίτηση.
Κι όλα αυτά με μισθούς πείνας για το σύ-
νολο του προσωπικού, θα προσθέταμε
εμείς κι ας μην επέλεξε να το γράψει η
γιατρός. Η οποία, όμως, σωστά αναδει-
κνύει τόσο ότι αυτή η κατάσταση «είναι
χρόνια και γνωστή στους πάντες από
καιρό» και δεν περιορίζεται στην κλινική
ή το νοσοκομείο της, όσο και ότι μετα-
φράζεται στους χειρότερους όρους περί-
θαλψης για τους αρρώστους.

Οι «απαντήσεις» απ’ την πλευρά της
τοπικής διοίκησης (νοσοκομείου και
ΥΠΕ), που ξεκαθάρισαν ότι δεν υπάρχει
καμία προοπτική προσλήψεων και γενι-
κά βελτίωσης της κατάστασης, είναι
φυσιολογική απόληξη της κεντρικής
πολιτικής για όλα τα νοσοκομεία της
χώρας. Το σκηνικό είναι όμοιο και κα-
ταλήγει στην ίδια κατάσταση σε κάθε
νοσοκομείο, είτε μικρό είτε μεγάλο, εί-
τε της περιφέρειας είτε σε αστικό κέ-
ντρο. Με διάφορες αφορμές ειδικά τα
τελευταία χρόνια, οι εργαζόμενοι έχουν
προχωρήσει σε αντίστοιχες καταγγε-
λίες, αλλά και κινητοποιήσεις, μαζί με
κατοίκους της περιοχής σε αρκετές πε-
ριπτώσεις. Με σκοπό την καταστολή
τους, άλλωστε, η κυβέρνηση είχε επι-
χειρήσει να επιβάλει τη σιωπή στους
υγειονομικούς απ’ την αρχή της πανδη-
μίας και προχώρησε σε διώξεις συνδι-
καλιστών και μη, συμπεριλαμβανομέ-

νων των προέδρων των μεγαλύτερων
ομοσπονδιών του κλάδου (ΠΟΕΔΗΝ και
ΟΕΝΓΕ), που οδηγούνται στα δικαστή-
ρια με χρήση του νόμου απαγόρευσης
των διαδηλώσεων.

Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία πρέ-
πει ν’ αγωνιστούν για τη βελτίωση των
όρων δουλειάς τους και να συμβάλουν
με κάθε τρόπο στον αγώνα που πρέπει
να δώσει ο λαός για την απρόσκοπτη
πρόσβασή του σε σωστή περίθαλψη χω-
ρίς να πρέπει να πληρώσει στην ανάγκη
του γι’ αυτά που έχει ήδη πληρώσει με
τη δουλειά του. Η νέα έξαρση του κορο-
νοϊού, η έξαρση των ιώσεων, οι ελλεί-
ψεις φαρμάκων και συνολικά οι συνέ-
πειες του τρόπου που διαχειρίστηκε την
πανδημία και διαχειρίζεται την περίθαλ-
ψη το σύστημα, ανανεώνουν τα προ-
βλήματα. Τα πρόσφατα παραδείγματα
ανάγκης διακομιδής παιδιών απ’ τα
Γρεβενά στην Πάτρα ή απ’ τα Γιάννενα
στην Αθήνα αποκαλύπτουν την έρημο
του λεγόμενου «υγειονομικού χάρτη»
του συστήματος.

Η κυβερνητική πρόθεση προώθησης
του «ΝΕΟ ΕΣΥ» τμηματικά, με ρητό σκο-
πό την αποφυγή αντιδράσεων, σχεδιάζει
ως επόμενο βήμα συγχωνεύσεις, αλλα-
γές χρήσης και λουκέτα σε δομές περί-
θαλψης. Μπορεί να προσπαθεί να κρύ-
ψει τις πραγματικές στοχεύσεις, μιλώ-
ντας για «λειτουργική διασύνδεση» των
«μικρότερων» νοσοκομείων-«αχτίδων»
με τα «μεγαλύτερα» νοσοκομεία-«κόμ-
βους», αλλά η εμπειρία αποκαλύπτει ότι

αυτή η διαδικασία συγκεντρώνει προ-
σωπικό και πόρους σε κάποιο μισο-στε-
λεχωμένο νοσοκομείο και τους αφαιρεί
απ’ τα «διασυνδεδεμένα», τα οποία
εγκαταλείπονται σταδιακά αλλά ξεκάθα-
ρα. Επιχειρεί να ντύσει την επίθεση με
μανδύα «αντικειμενικότητας», παρου-
σιάζοντας 4 κριτήρια: τη χαμηλή πληρό-
τητα (αφορά λένε τουλάχιστον 50 από
τα 125 νοσοκομεία της χώρας), την κο-
ντινή απόσταση, τις ελλείψεις σε προ-
σωπικό και τους δείκτες αποτελεσματι-
κότητας. Στην πραγματικότητα, είναι η
ίδια η κυβέρνηση κι η πολιτική της αυτή
που καθορίζει όλα τα παραπάνω χαρα-
κτηριστικά για κάθε νοσοκομείο, που
ορίζει και τα κριτήρια και τη «βάση» και
τι «βαθμό» παίρνει κάθε νοσοκομείο σε
κάθε κριτήριο. Αξιοποιεί λοιπόν τη διά-
λυση που προκαλεί η ίδια, σαν δικαιο-
λογία για την περαιτέρω διάλυση!

Πραγματικά δεν υπάρχει προοπτική
καμίας βελτίωσης, όπως αναγνώρισε κι
η πρώην διευθύντρια στο νοσοκομείο
Ρεθύμνου. Το αντίθετο, με τους σημερι-
νούς όρους υποχώρησης του κινήματος,
την ίδια ακριβώς πολιτική θα υπηρετή-
σει όποια κυβέρνηση κι αν προκύψει
απ’ τις επερχόμενες εκλογές. Ούτε μέ-
χρι τότε, ούτε μετά από αυτές δεν πρό-
κειται η επίθεση ν’ αλλάξει τροχιά, πα-
ρά μόνο στο βαθμό που οι εργαζόμενοι
στα νοσοκομεία, αλλά κι ο λαός στο
πλάι τους, αντί της παραίτησης επιλέ-
ξουν την οργάνωση των συλλογικών
τους αγώνων.
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Διαλύουν τα νοσοκομεία και σχεδιάζουν 

συγχωνεύσεις και κλεισίματα

Αγρότες

Η ελπίδα και οι νίκες 
βρίσκονται στους αγώνες!

Χ
ρόνος μπαίνει, χρόνος βγαίνει,
τίποτα δεν καλυτερεύει για τη
φτωχομεσαία αγροτιά. Στα παλιά

προβλήματα, καινούργια προστίθενται.
Οι αντιαγροτικές πολιτικές που φέρνουν
φτωχοποίηση, εγκατάλειψη καλλιεργει-
ών και ξεκλήρισμα, συνεχίζονται και δυ-
ναμώνουν. Φαίνεται και από τα επίσημα
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ: Στη 10ετία 2009-
2020 είχαμε μείωση αγροτικών εκμεταλ-
λεύσεων (-26,6%), μείωση των απασχο-
λούμενων σε γεωργία-κτηνοτροφία (-
29,7%), μείωση της καλλιεργούμενης
έκτασης, μείωση του αριθμού των ζώων
κ.λπ. Και την ίδια στιγμή που απαξιώνε-
ται η αγροκτηνοτροφική παραγωγή,
έχουμε βάθεμα της διατροφικής εξάρτη-
σης, αφού στα βασικά αγροδιατροφικά
προϊόντα, η ντόπια παραγωγή δεν καλύ-
πτει την κατανάλωση και η χώρα εξαρ-
τάται από εισαγωγές. Σύμφωνα με τα
επίσημα στοιχεία του αγροτικού εμπορι-
κού ισοζυγίου για το 2021, η χώρα είναι
ελλειμματική (δηλ. έχει εισαγωγές πε-
ρισσότερες από τις εξαγωγές) στα κυ-
ριότερα προϊόντα: Για εισαγωγές κρέα-
τος πληρώσαμε 1.029 εκατ. ευρώ, για
ζωοτροφές 524 εκατ. ευρώ, για δημη-
τριακά 220 εκατ. ευρώ, για γαλακτοκο-
μικά 14 εκατ. ευρώ, για καφέ-τσάι κ.λπ.
402 εκατ. ευρώ, για ζάχαρη 135 εκατ.
ευρώ κ.τ.λ.

Η «διατροφική κρίση» αποτέλεσε ευ-
καιρία όχι για τους παραγωγούς, αλλά
για να εκτιναχτούν τα κέρδη των εμπό-
ρων και των βιομήχανων. Οι μικρομε-
σαίοι αγροτοκτηνοτρόφοι μετράν τη χα-
σούρα τους. Κτηνοτρόφοι σφάζουν τα

ζώα και χαλάν τα κοπάδια τους, γιατί
δεν τα βγάζουν πέρα. Οι μηλοπαραγω-
γοί στην Αγιά και αλλού φέτος «μπαί-
νουν μέσα» 400-450 ευρώ το στρέμμα.
Ανάλογη χασούρα έχουν στα κάστανα,
στα κεράσια, στα αμύγδαλα, στα ροδά-
κινα. Οι βαμβακοπαραγωγοί φέτος που-
λάνε περίπου 10-13 λεπτά το κιλό φθη-
νότερα από πέρυσι. Το ίδιο και οι παρα-
γωγοί ελιάς στη Μεσσηνία και αλλού,
που έχουν μεγάλη απώλεια εισοδήματος
λόγω μειωμένης και υποβαθμισμένης
παραγωγής. Από τη μια, λοιπόν, έχουμε
τιμές που σε πολλά προϊόντα είναι κα-
θηλωμένες ή και χαμηλότερες από πέρυ-
σι και από την άλλη έχουμε κατακόρυφη
αύξηση στο κόστος παραγωγής. Όπως
για παράδειγμα στο βαμβάκι, που το λί-
πασμα από 24-28€ που είχε πέρυσι, φέ-
τος ξεπέρασε τα 45-50€ το σακί, η συλ-
λογή από 20-22€ πέρυσι, φέτος ανέβηκε
στα 30-32€ το στρέμμα, το πετρέλαιο
από 1,30€ ξεπέρασε τα 2€ το λίτρο, ενώ
το ρεύμα στην καλλιεργητική περίοδο
έφτασε στα 0,21€/Kwh από 0,07€/Kwh
πέρυσι.

Για την πλειοψηφία της φτωχομεσαί-
ας αγροτιάς υπάρχει θέμα επιβίωσης.
Χιλιάδες αγροτικά νοικοκυριά βλέπουν
το εισόδημά τους να μειώνεται, τα χρέη
να τους πνίγουν, οι καλλιέργειες τους
να γίνονται προβληματικές και ασύμφο-
ρες. Η κυβέρνηση, για να προλάβει
αγροτικά ξεσπάσματα που θα «τσαλα-
κώσουν» την εικόνα της ενόψει εκλο-
γών, μοιράζει προεκλογικές επιδοτή-
σεις-«ασπιρίνες», που σε καμιά περί-
πτωση δεν λύνουν το πρόβλημα. Έτσι,

για παράδειγμα, ανακοινώθηκε στήριξη
300 ευρώ/στρέμμα για τους μηλοπαρα-
γωγούς της Λάρισας, όταν η μείωση του
εισοδήματός τους είναι πάνω από 400
ευρώ/στρέμμα. Επιδοτείται η δαπάνη
για λιπάσματα με μόνο 10,95%, όταν φέ-
τος είχαμε διπλασιασμό ή και τριπλασια-
σμό της τιμής τους.

Μέρα με τη μέρα η δυσαρέσκεια για
την κυβερνητική πολιτική φουντώνει μέ-
σα στους αγρότες. Και μέρα με τη μέρα
αυτή η δυσαρέσκεια γίνεται οργή και
αγανάκτηση. Μένει αυτή η οργή και η
αγανάκτηση των αγροτών να μην εκτο-
νωθεί στις κάλπες, αλλά να βρει αγωνι-
στική διέξοδο. Μπορεί να ‘ναι δύσκολη
η κατάσταση, με αποσυγκροτημένο το
αγροτικό κίνημα, με ανύπαρκτους συλ-
λόγους, με ομοσπονδίες διαλυμένες και
χωρίς συνδικαλιστική συγκρότηση, με
τους συσχετισμούς να είναι αρνητικοί
και σε βάρος των αγροτών. Τα προβλή-
ματα, όμως, είναι εδώ. Και έχουμε σί-
γουρο ότι αυτά τα προβλήματα θα ξανα-
βγάλουν τους αγρότες στον δρόμο. Με
στόχους πάλης, αιτήματα και διεκδική-
σεις αιχμής που να ανακουφίζουν και να
συσπειρώνουν την πλειοψηφία της
αγροτιάς. Για αναπλήρωση εισοδήμα-
τος. Για τιμές-εισόδημα που να καλύ-
πτουν το κόστος ζωής των φτωχών και
μεσαίων αγροτών. Για να ανακοπεί η
φτωχοποίηση και το ξεκλήρισμα, για
την ανατροπή της αντιαγροτικής πολιτι-
κής κυβέρνησης-ΕΕ. Στους αγώνες είναι
η ελπίδα, εκεί μπορούν να κερδηθούν
νίκες. Και σ’ αυτό οφείλει να συμβάλλει
κάθε δύναμη, κάθε αγωνιστής αγρότης. 

Γ
ια άλλη μια φορά οι δυνάμεις
του ΠΑΜΕ επιβεβαίωσαν με τη
στάση τους τις αντιδημοκρατι-

κές λογικές τους στα πλαίσια του
συνδικαλιστικού κινήματος. Ο λόγος
γίνεται για τα όσα συνέβησαν στην
τελευταία συνέλευση των αντιπρο-
σώπων του Εργατικού Κέντρου Πά-
τρας (28/12/2022). Κατά τη διάρκεια
της συνέλευσης, οι δυνάμεις ΔΑΣ-
ΠΑΜΕ αναλώθηκαν σε μια χωρίς κινη-
ματική προοπτική συζήτηση, μετα-
τρέποντάς τη σε μια τυπική διαδικα-
σία που έπρεπε να ολοκληρωθεί για
να βγει η διοίκηση απ’ την καταστα-
τική της υποχρέωση. Έπειτα απ’ την
τοποθέτηση του Χρήστου Κ., μέλους
της «Ταξικής Πτέρυγας» και εκπρο-
σώπου του παραρτήματος ΣΕΡΕΤΕ, το
προεδρείο της συνέλευσης επιτέθηκε
με συκοφαντίες και γνωστούς ΠΑΜί-
τικους χαρακτηρισμούς χωρίς να
απαντά επί της ουσίας στην τοποθέ-
τηση και πρόταση ενός εκπροσώπου
που τόλμησε -άκουσον, άκουσον!- να
καταθέσει διαφορετική άποψη από
αυτή της διοίκησης του ΕΚΠ. Στη συ-
νέχεια όχι μόνο δεν δόθηκε η δυνατό-
τητα για εκ νέου τοποθέτηση του συ-
ναδέλφου πάνω σε όσα του καταλό-
γισαν, όχι μόνο δεν άφησαν να κατα-
τεθεί η πρόταση του σωματείου του
σε ψηφοφορία, αλλά με τραμπουκι-
σμούς και προπηλακισμούς πέταξαν

Εργατικό Κέντρο Πάτρας 

Σε λογικές      
από τις δυνάμεις     
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Προσπάθειες για τη συγκρότηση
μετώπου ενόψει της κατάθεσης
του αντεργατικού νομοσχεδίου

Της συγκρότησης της Πρωτοβουλίας
στις αρχές του 2022 προηγήθηκε ένα
ολόκληρο διάστημα, στο οποίο κατα-
γράφηκαν οι πολιτικές αντιλήψεις και
διαθέσεις ενός μεγάλου μέρους των δυ-
νάμεων με αναφορά στο εργατικό κίνη-
μα, σχετικά με τον νόμο 4808/21 και με
αφορμή αυτόν. Μια διαδικασία που ξεκί-
νησε από μια πρώτη σύσκεψη […] και
αποτέλεσε το έναυσμα μιας διαδικασίας
κατά βάση συνεννόησης εργατικών και
πολιτικών δυνάμεων, η οποία συνεχί-
στηκε σχεδόν μέχρι την ψήφιση τελικά
του νόμου 4808 τον Ιούνη του 2021 […].

[…] σ’ αυτήν αναδείχτηκαν διαφορε-
τικές πολιτικές αντιλήψεις και κατευ-
θύνσεις.

- Η λογική της “διάχυσης” του επίδι-
κου ζητήματος (αντεργατικό νομοσχέδιο
κατά τη δική μας αντίληψη) μέσα σ’ ένα
πλήθος ζητημάτων.

- Η λογική του πλαισίου αιτημάτων
με χαρακτηριστικά “προγράμματος”
(του πολιτικού προγράμματος συγκεκρι-
μένου χώρου), έναντι της ανάδειξης συ-
γκεκριμένου, κοινού στόχου πάλης.

- Η λογική της πρότασης προς συνυ-
πογραφή κειμένων που περιλαμβάνουν
ζητήματα πάνω στα οποία υπάρχει εκ-
φρασμένη διαφωνία και, επομένως, η
εκδίωξη όσων διαφωνούν.

- Η λογική ενός κούφιου ηγεμονι-
σμού, καθώς η επίπλαστη “πολιτική
ηγεμονία” δεν ανταποκρινόταν στην
πραγματικότητα και κάλυπτε όσους έτσι
κι αλλιώς, από τα πριν, αποτελούσαν
μέρος της.

Το πλέον χαρακτηριστικό άλλωστε
εκείνης της διαδικασίας ήταν ότι δεν ορ-
γάνωσε ούτε μία κινητοποίηση σχετικά
με το νομοσχέδιο Βρούτση-Χατζηδάκη,
παρά μόνο καλούσε συμπληρωματικά
[…].

[…] ως Ταξική Πορεία συμμετείχαμε
σ’ εκείνη τη διαδικασία, αντιπαρατεθή-
καμε στις λαθεμένες λογικές, συνυπο-
γράψαμε όσες απ’ τις ανακοινώσεις
μπορούσαμε και επιδιώξαμε το αντερ-
γατικό νομοσχέδιο να παραμείνει στο
επίκεντρο […].

Η ακύρωση της προκηρυγμένης
απεργίας στις 3 Ιούνη του 2021

Εξαιρετικής σημασίας στην υπόθεση
του νόμου 4808/21 ήταν η ακύρωση της
απεργίας στις 3 Ιούνη του 2021 από την
ΑΔΕΔΥ, το ΕΚΑ και το σύνολο των δευ-
τεροβάθμιων και πρωτοβάθμιων συνδι-
καλιστικών οργάνων με πλειοψηφία
που ανήκει στο ΠΑΜΕ […] Η όλη εξέλιξη
επιβεβαίωσε (ή για άλλους αποκάλυψε)
ότι η συνδικαλιστική ηγεσία, συμπερι-
λαμβανομένου του ΠΑΜΕ, δεν ήταν δια-
τεθειμένη να οργανώσει την αντιπαρά-
θεση των εργαζόμενων με την κυβερνη-
τική πολιτική […].

Μετά την ψήφιση 
του νόμου 4808/21

Μετά την ψήφιση του νόμου και για
αρκετούς μήνες επικράτησε βασικά
αδράνεια […]. Ως Ταξική Πορεία, ήδη
απ’ την 1 Ιούλη 2021 […], υποστηρίξαμε
την ανάγκη μαζικού αγώνα για την ανα-
τροπή του νόμου παράλληλα με άμεσες
αποφάσεις των σωματείων για μη απο-
δοχή των προδιαγραφών του […].

Ενόψει της απογευματινής συγκέ-
ντρωσης που οργάνωνε στις 4 Νοέμβρη
[…] το ΠΑΜΕ […] με κεντρικό σύνθημα
“Ο νόμος Χατζηδάκη να μείνει στα χαρ-
τιά”, επιχειρηματολογήσαμε γιατί αυτό
το σύνθημα αποτελεί άρνηση του στό-
χου να καταργηθεί ο νόμος. Ταυτόχρο-
να, καλέσαμε σε συμμετοχή σε ανεξάρ-
τητη συγκέντρωση την ίδια μέρα στην
Κλαυθμώνος με λογική ανάδειξης του
στόχου ανατροπής του νόμου.

[…] Έχοντας συμμετάσχει και στη σύ-
σκεψη που κάλεσαν τα 4 σωματεία στις

27 Οκτώβρη, διαφωνήσαμε δημόσια τό-
σο με την αδυναμία αυτής της σύσκεψης
να καταλήξει […] όσο και με μια λογική
ουράς στο ΠΑΜΕ […] και τη συμμετοχή
τελικά, με ομιλίες, στη συγκέντρωση
στο Σύνταγμα, απ’ την οποία διαχωρί-
σαμε τη θέση μας […].

Η αναγκαιότητα συγκρότησης
πρωτοβουλίας ειδικά για το νόμο
4808/21

[…] Όταν μας έγινε πρόταση συμμε-
τοχής σε προσπάθεια συγκρότησης μιας
πρωτοβουλίας μ’ αυτά τα χαρακτηριστι-
κά, ανταποκριθήκαμε αμέσως θετικά
[…]. Ξεκαθαρίσαμε ότι μια τέτοια πρω-
τοβουλία δεν μπορεί να αποκλείει τη
συμμετοχή οποιασδήποτε δύναμης έχει
αναφορά στο κίνημα […]. Παράλληλα,
ξεκαθαρίσαμε ότι η δική μας συμμετοχή
δεν συναρτάται με οποιοδήποτε τρόπο
(θετικό ή αρνητικό) απ’ τη συμμετοχή
άλλων […].

Ακούσαμε με προσοχή την κριτική
που έγινε από δυνάμεις που δήλωσαν
ότι δεν βρίσκουν λόγο συγκρότησης
μιας πρωτοβουλίας που “δεν θέτει ευρύ-
τερο πλαίσιο αιτημάτων”, που βάζει
στόχο την κατάργηση συγκεκριμένα του
νόμου 4808/21 και όχι “όλων των
αντεργατικών νόμων”, που περιορίζεται
σε ένα “λειψό πλαίσιο”.

[…] υποστηρίξαμε αποφασιστικά,
και καθοριστικά, τη δυνατότητα συ-
γκρότησης της Πρωτοβουλίας, τη δυνα-
τότητα παραγωγής μιας αναλυτικής κοι-
νής τοποθέτησης για το νόμο 4808/21
και για το στόχο της ανατροπής του, τη
δυνατότητα υλοποίησης ενός σχεδια-
σμού […]. Και χρειάστηκε να σταθούμε
με τον ίδιο αποφασιστικό τρόπο συχνά
[…].

[…] Η Πρωτοβουλία κατάφερε να βη-
ματίσει, χωρίς όμως να σταματήσει ποτέ
να “κοιτάζει” στο εξωτερικό της. Ως Τα-
ξική Πορεία κινηθήκαμε πάντα στη λογι-
κή υπεράσπισης των στόχων της Πρωτο-
βουλίας, αναγνωρίζοντας, σεβόμενοι
και τοποθετούμενοι ανοιχτά σχετικά με
τις ιδιαιτερότητες κάθε δύναμης […].

Δράση της “Πρωτοβουλίας για
την κατάργηση του 4808/21 και

την περιφρούρηση των
συνδικαλιστικών ελευθεριών”

[…] υπερασπιστήκαμε τη δυνατότητα
και την υποχρέωση της Πρωτοβουλίας
να υλοποιήσει το σχεδιασμό της και,
πράγματι, η συγκέντρωση και πορεία
στις 12 Φλεβάρη, η πρώτη με καθαρό
στόχο την κατάργηση του νόμου
4808/21, πραγματοποιήθηκε με επιτυ-
χία. Ταυτόχρονα, αρνηθήκαμε την ανα-
παραγωγή απ’ τη μεριά της Πρωτοβου-
λίας μιας τέτοιας λογικής αντιπαράθε-
σης και, επομένως, υποστηρίξαμε την
οργανωμένη συμμετοχή της Πρωτοβου-
λίας και στη συγκέντρωση στις 22 Φλε-
βάρη 2022. […]

Το ίδιο διάστημα, η Πρωτοβουλία
έβγαλε ανακοινώσεις στήριξης των
απεργιακών αγώνων των εργατών στην
COSCO και στην Καβάλα Όιλ, συνδέο-
ντας τις προσπάθειες καταστολής τους
με το νόμο Χατζηδάκη. […] Αντίστοιχα
μοιράσματα γίνονταν σε όποιες κινητο-
ποιήσεις ήταν δυνατό, αν και η Πρωτο-
βουλία δεν ανέλαβε στα σοβαρά το πλα-
τύ μοίρασμα σε χώρους δουλειάς ή κίνη-
σης των εργαζόμενων.

Η Πρωτοβουλία αποφάσισε και υλο-
ποίησε την οργανωμένη συμμετοχή της
στην απεργία στις 6 Απρίλη του 2022,
καθώς και στη συγκέντρωση της Εργατι-
κής Πρωτομαγιάς. Συμμετείχε επίσης
στη συγκέντρωση έξω απ’ το ΣτΕ στις 10
Μάη […]. Οργάνωσε ανοιχτή εκδήλωση-
συζήτηση για την ως τότε εξέλιξη σχετι-
κά με το νόμο Χατζηδάκη και κάλεσε σε
μαζική συμμετοχή στη συγκέντρωση σω-
ματείων στις 16 Ιούνη 2022 […]. Η Ταξι-
κή Πορεία στήριξε μ’ όλες της τις δυνά-
μεις […] Είχαν όμως ήδη φανεί τάσεις
παραίτησης […] που ουσιαστικά αμφι-
σβητούσαν τη δυνατότητα της Πρωτο-
βουλίας να συνεχίσει τη δράση της, ενώ
εμπόδισαν και την προσέλκυση δυνάμε-
ων που πιθανά ταλαντεύονταν […].

Αποτίμηση

Δεν εκτιμάμε ότι υπήρξε διαφοροποί-
ηση ανάμεσα στις δυνάμεις που πρωτο-
στάτησαν για τη συγκρότηση της Πρω-
τοβουλίας σχετικά με την αντίληψη για
την αναγκαιότητά της. Εκτιμάμε όμως
ότι, παρά τις τοποθετήσεις τους, οι δυ-
νάμεις αυτές δεν είχαν πλήρη συνείδηση
του φορτίου που αναλάμβαναν. Η στάση
τους καθοριζόταν από μια, ανεδαφική
όπως φάνηκε, ελπίδα ότι άλλες δυνά-
μεις […] θα κατέληγαν να στηρίξουν μια
υπόθεση με την οποία διαφωνούσαν
[…]. Δεν έλειψαν οι προσπάθειες απ’ τη
μεριά της Πρωτοβουλίας για τέτοιου εί-
δους συζητήσεις […] εκτιμάμε ότι στις
αντιφάσεις με τις οποίες βρέθηκαν αντι-
μέτωπες δυνάμεις που στήριξαν την
Πρωτοβουλία, βάρυναν περισσότερο οι
άλλες πλευρές, έναντι της κατεύθυνσης
που έβαζε η Πρωτοβουλία.

[…] η Πρωτοβουλία δεν μπόρεσε ν’
αναλάβει δράση για τη συγκεκριμένη
πλευρά της επίθεσης που δέχονταν οι
εργάτες στη “Μαλαματίνα”: για την
απόλυση δύο εκλεγμένων συνδικαλι-
στών, προέδρων δύο σωματείων, εξαι-
τίας του ρόλου τους στην οργάνωση του
απεργιακού αγώνα. […] Η Πρωτοβουλία
αρνήθηκε ν’ αναλάβει την ευθύνη μιας
τέτοιας κινηματικής απάντησης και την
παρέπεμψε σε άλλους, που όμως ούτε
είχαν εκφράσει τέτοια διάθεση ούτε τε-
λικά την ανέλαβαν. Εκδηλώσεις στήρι-
ξης του απεργιακού αγώνα, σχεδόν
αποκλειστικά με τη μορφή οικονομικής
ενίσχυσης, υπήρξαν σε επόμενη φάση.
[…]

Με βάση τα παραπάνω, ως Ταξική
Πορεία εκτιμάμε ότι η “Πρωτοβουλία για
την κατάργηση του 4808/21 και την πε-
ριφρούρηση των συνδικαλιστικών ελευ-
θεριών” έκλεισε τον κύκλο της, τουλάχι-
στον με τα χαρακτηριστικά που αυτή κα-
τάφερε να διαμορφώσει. Έχουμε καθα-
ρό ότι δεν κατάφερε να πετύχει το στό-
χο της, χωρίς αυτό να σημαίνει ούτε ότι
ήταν λάθος η συγκρότησή της ούτε ότι
δεν πέτυχε ορισμένα πράγματα στην κα-
τεύθυνση που ήθελε να υπηρετήσει. […]
Θεωρούμε επίσης ότι όσα κατάφερε η
Πρωτοβουλία, τα κατάφερε ακριβώς
επειδή λειτούργησε πραγματικά με
όρους κοινής δράσης. […]

Καθώς λοιπόν ο νόμος Χατζηδάκη
παραμένει, […] εξακολουθούμε να ανα-
ζητάμε τρόπους ενίσχυσης της πάλης για
την κατάργηση του νόμου Χατζηδάκη
και την υπεράσπιση του δικαιώματος
στην ελεύθερη συνδικαλιστική δράση.
Εξακολουθούμε επίσης να εκτιμάμε ότι
αυτή η πάλη αποτελεί έδαφος κοινής
δράσης […].

Τοποθέτηση της Ταξικής Πορείας 

σχετικά με την “Πρωτοβουλία για την κατάργηση του 4808/21 
και την περιφρούρηση των συνδικαλιστικών ελευθεριών”

έξω απ’ την αίθουσα τον ίδιο και συνα-
γωνιστές του. Τελικά η συνέλευση ολο-
κληρώθηκε με την ψήφιση της πρότα-
σης της ΔΑΣ-ΠΑΜΕ, μια πρόταση που οι
αιχμές της δεν απαντούν στα όσα βιώ-
νουν οι μισθωτοί κι η εργατική τάξη και
εναποθέτει την ευθύνη της αγωνιστικής
κλιμάκωσης(;) στις πρωτοβουλίες που
θα πάρει και όταν τις πάρει η ηγεσία της
ΓΣΕΕ… Για τέτοια αντεπίθεση μιλάμε!

Το σκηνικό που έλαβε χώρα στην τε-
λευταία συνέλευση του ΕΚ Πάτρας κου-
ρελιάζει τις δημοκρατικές διαδικασίες
των συνδικαλιστικών οργάνων και υπο-
νομεύει την όποια προσπάθεια γίνεται
σε μια τέτοια κατεύθυνση. Απ’ την πρώ-
τη στιγμή που το ΠΑΜΕ κατάφερε να
αποκτήσει τον έλεγχο του ΕΚ Πάτρας
δεν παρέλειπε ποτέ να θυμίζει με τον
«τρόπο» του ποιος είναι ο ιδιοκτήτης
του. Σε ανοιχτές συσκέψεις εργαζομέ-
νων έχει εμποδίσει τοποθετήσεις σχημά-
των (μέσα σ’ αυτά και της Ταξικής Πο-
ρείας) την ώρα που δίνει βήμα σε δημο-
τικούς παράγοντες αλλά και εργοδοτι-
κές ενώσεις, όπως ο Εμπορικός Σύλλο-
γος κι ο Σύλλογος Καταστηματαρχών
Εστίασης και Αναψυχής. Αυτό το εργατι-
κό κίνημα θέλουν να οικοδομήσουν οι
δυνάμεις του ΠΑΜΕ, ένα κίνημα χωρίς
ταξική κατεύθυνση, εγκλωβισμένο στις
ρεφορμιστικές και αστικές προσαρμο-
γές της περιόδου.

         ιδιοκτησίας 
         του ρεφορμισμού

Τοποθέτηση αποτίμησης σχετικά με την «Πρωτοβουλία 
για την κατάργηση του 4808/21 και την περιφρούρηση 
των συνδικαλιστικών ελευθεριών», την οποία στήριξε

πολιτικά, οργανωτικά και πρακτικά απ’ τη συγκρότησή της,
εξέδωσε η Ταξική Πορεία. Μέρος της αναδημοσιεύουμε εδώ,

ολόκληρη είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο:
https://taxikiporeia.blogspot.com/2023/01/480821.html.



Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κι η 
ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, μέσα 
στο παρατεταμένο προεκλογικό κρε-

σέντο της περιόδου, άδραξαν την ευκαιρία για ν’ 
ανακοινώσουν το περεταίρω προχώρημα του νέου 
Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφά-
λισης (ΤΕΚΑ). Πιο συγκεκριμένα, «καλούν» τους 
νέους εργαζόμενους μέχρι 35 ετών «οικειοθελώς» 
ν’ αποχωρήσουν απ’ τον ΕΦΚΑ και να ενταχθούν 
στο νέο ταμείο το οποίο οι ίδιοι δηλώνουν πως 
«θα δίνει τη δυνατότητα στους νέους εργαζόμενους 
να έχουν έλεγχο στη σύνταξή τους».

Η τελευταία εξέλιξη αποτελεί συνέχεια και 
εφαρμογή του τελευταίου αντιασφαλιστικού νόμου 
που ψηφίστηκε το Σεπτέμβρη του 2021, προχω-
ρώντας παραπέρα στην κατεύθυνση ισοπέδωσης 
του δικαιώματος στη σύνταξη και την ασφάλιση 

που αφορούν το σύνολο των εργαζόμενων και των 
συνταξιούχων.

Υπενθυμίζουμε ότι ο αντιασφαλιστικός νόμος 
προβλέπει την αναγκαστική ένταξη στο νέο ταμείο 
όλων των νεοεισερχόμενων στην εργασία εργαζό-
μενων απ’ την 1/1/2022 και μετά. Οι εισφορές 
των ασφαλισμένων στο ΤΕΚΑ καταγράφονται σε 
«ατομικό φάκελο-κουμπαρά» και μπορούν να 
«επενδύονται» σε χαρτοφυλάκια με τα διάφορα 
επενδυτικά ρίσκα και τις αποδόσεις τους να είναι 
αυτά που θα καθορίζουν και το ύψος της σύνταξης 
του κάθε εργαζόμενου. Στην πραγματικότητα, το 
κράτος αποποιείται κάθε ευθύνη και κάθε δέσμευ-
ση απέναντι στους ασφαλισμένους. Το δικαίωμα 
της επιστροφής στον εργαζόμενο, με τη μορφή της 
σύνταξης, ενός έστω κομματιού του παραγόμενου 
απ’ την εργασία του πλούτου, τίθεται ξανά ανοιχτά 

υπό αίρεση και υπό προϋποθέσεις. Το μόνο που 
κρατά το κράτος στην ευθύνη του είναι το ύψος 
των ασφαλιστικών εισφορών, δηλαδή τη ροή του 
ζεστού χρήματος στα αποθεματικά του χρηματιστη-
ριακού «τζόγου».

Η κυβέρνηση και το κεφάλαιο βάζουν ξανά 
και ανοιχτά «χέρι» στα αποθεματικά των ασφαλι-
στικών ταμείων ενώ ταυτόχρονα διαμορφώνουν 
όρους σταθερής ροής και «αξιοποίησης» των τε-
ράστιων ποσών που προκύπτουν απ’ τις ασφαλι-
στικές εισφορές. Νομιμοποιούν και μονιμοποιούν 
τη μετατροπή των ασφαλιστικών ταμείων σε «απο-
θήκες» χρήματος για χρηματιστικές επενδύσεις του 
κεφαλαίου και ταυτόχρονα μετατρέπουν το συλλο-
γικό δικαίωμα στην ασφάλιση και τη σύνταξη σε 
ατομική υπόθεση και προϊόν προς «τζογάρισμα». 
Για ν’ αμβλύνουν τις αντιστάσεις, επικεντρώνουν 

το χτύπημά τους στους νέους εργαζόμενους, τους 
οποίους επιχειρούν να γαλουχήσουν στη λογι-
κή παραίτησης απ’ το δικαίωμα στην κοινωνική 
ασφάλιση. Η επίθεση όμως παράγει συνέπειες για 
όλους τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους.

Οι εργαζόμενοι, νέοι και παλιότεροι αλλά κι 
οι συνταξιούχοι, δεν έχουν να περιμένουν τίποτα 
καλό απ’ τις αντιλαϊκές εξελίξεις. Δεν πρέπει να 
παρασυρθούν απ’ το ψεύτικο κυβερνητικό αφήγη-
μα περί «σταθερότητας των ταμείων», «ανταποδο-
τικότητας» και «εξυγίανσης». Η κυβέρνηση και το 
κεφάλαιο ωραιοποιούν την κατάσταση για να επι-
βάλουν το χτύπημα δικαιωμάτων και την εργασι-
ακή βαρβαρότητα. Η ενότητα των εργαζομένων κι 
ο μαζικός αγώνας υπεράσπισης του δικαιώματος 
στην κοινωνική ασφάλιση συνεχίζουν ν’ αποτε-
λούν μοναδική διέξοδο στην αντεργατική επίθεση.

Κάτω τα χέρια από την κοινωνική ασφάλιση!

Δ
ύο εργάτες που εργάζονταν στην εταιρεία έργων 
πρασίνου «Green and Health», η οποία παίρ-
νει εργολαβίες από τη «UNISON», απολύθηκαν 

εκδικητικά λόγω της συνδικαλιστικής τους δράσης στο 
χώρο δουλειάς τους και της συμμετοχής τους στη γενική 
απεργία στις 9 Νοέμβρη. Παρά τις συνεχείς προσπάθειες 
της εργοδοσίας να παρουσιάσει τις δύο αυτές απολύσεις 
αφενός σαν δυο ανεξάρτητα περιστατικά και αφετέρου 
σαν αποτέλεσμα άλλων αιτιών, η πραγματικότητα είναι 
πως συγκαταλέγονται στις δεκάδες απολύσεις που έχουν 
γίνει για συνδικαλιστικούς λόγους το τελευταίο διάστη-
μα. Είναι κι αυτή μια έκφραση της εργασιακής βαρβαρό-
τητας με την οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι εργαζόμε-
νοι και η εργατική τάξη και του μένους με το οποίο το 
κεφάλαιο χτυπά και διώκει την οργανωμένη συνδικαλι-
στική έκφραση.

Η απόφαση των δύο εργατών να διεκδικήσουν την 
επαναπρόσληψή τους και η κίνηση της σχετικής Επιτρο-
πής Αλληλεγγύης, στην οποία συμμετέχει κι η Ταξική 
Πορεία, δεν έχουν αφήσει αναπάντητες τις βρώμικες στο-
χεύσεις της εργοδοσίας. Η μαζική παρουσία και στις δύο 
συγκεντρώσεις έξω από την επιθεώρηση εργασίας, στις 
13/12 και στις 12/1, αλλά κι οι κινητοποιήσεις έξω απ’ 
τα γραφεία της εταιρείας, στις 19/12 και στις 12/1, είναι 
φανερό πως έχουν ενοχλήσει τον εργοδότη. Χαρακτηρι-
στικός είναι ο εκβιασμός που έθεσε κατά την επιθεώρηση 
εργασίας του πρώτου απολυμένου, πως η επαναπρό-
σληψή του συνεπάγεται την απόλυση του εργαζόμενου 
που προσέλαβε στη θέση του. Επιπλέον, θέτοντας το 
φόβο που δήθεν αισθάνεται λόγω των κινητοποιήσεων 
που γίνονται στο χώρο της εταιρείας, γίνεται ακόμη πιο 
εξοργιστικός!

«Απειλείται» τάχα ο εργοδότης, ο οποίος βέβαια 
απέναντι στους εργαζόμενούς του επιβάλλει απάνθρω-
πους όρους εργασίας και φτάνει να τους απολύει επειδή 
ασκούν συνδικαλιστική δράση. Κανέναν δεν πείθουν οι 
εκβιασμοί του κι η προσπάθεια να παρουσιάσει το μαύρο 
άσπρο! Οι εργαζόμενοι έχουν το δίκιο με το μέρος τους 
και αυτό ακριβώς διεκδικούν. Γι’ αυτό το λόγο, η στήρι-
ξη του αγώνα που δίνουν οι δυο απολυμένοι εργάτες 
έχει μεγάλη σημασία. Ο αγώνας για την επαναπρόσληψή 
τους είναι υπόθεση κάθε εργαζόμενου που νιώθει στο 
πετσί του την αδικία και την εκμετάλλευση. Η πάλη ενά-
ντια στο χτύπημα του δικαιώματος στη συνδικαλιστική 
δράση και την απεργία είναι υπόθεση κάθε εργαζόμενου 
που θέλει να μπορεί να οργανώνει την πάλη του και να 
διεκδικεί συλλογικά τα δικαιώματά του.

ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΤΑΞΙΚΉΣ ΑΛΛΉΛΕΓΓΎΉΣ

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις 
για τους δύο απολυμένους 
εργάτες πρασίνου στο δήμο 

Αθηναίων
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Σκουριές -Χαλκιδική 

Αναβλήθηκε η δίκη, συνεχίζεται η “ομηρία”, να κλιμακωθεί ο αγώνας!

Α ναβλήθηκε για τις 13 του ερχόμενου
Μάρτη η πρώτη μεγάλη δίκη ενά-
ντια στο κίνημα των κατοίκων της

Χαλκιδικής, που είχε οριστεί για την
Πέμπτη 9/6, στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης.
Οι 21 κάτοικοι σε αυτήν την δικογραφία
είναι φορτωμένοι με χαλκευμένες, βαριές
κατηγορίες σχετικά με εμπρησμό στο εργο-
τάξιο των Σκουριών, που έγινε τον Φεβρου-
άριο του 2013. Για την αναβολή της δίκης,
εξαιτίας της αποχής των δικηγόρων, ανα-
κουφισμένοι είναι μόνο η κυβέρνηση και ο
ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά μάλιστα όσοι συνεχίζουν να
μεσολαβούν ανάμεσα στην τοπική κοινω-
νία και τα Υπουργεία. Δηλαδή οι τοπικοί
κομματικοί παράγοντες, η δημοτική αρχή
και η βουλευτής του νομού. Με αυτόν τον
τρόπο αποφεύγουν να αντιμετωπίσουν
διλήμματα και δυσκολίες και ελπίζουν πως
μπορούν να συνεχίσουν να πουλάνε ελπί-
δες και υποσχέσεις. Ταυτόχρονα, υπηρετεί-
ται και ο στόχος της εταιρίας να κρατιέται
το κίνημα των κατοίκων σε μια διαρκή
δικαστική ομηρία, κατάσταση που συνεχίζει
να διευρύνεται και με νέες προανακρίσεις
που διεξάγονται.

Παρά τις προσδοκίες όμως κυβέρνησης
και πολυεθνικής, το κίνημα για την υπερά-
σπιση της Χαλκιδικής, της γης και της
ελευθερίας της, αντέχει και συνεχίζει τον
αγώνα του. Και αν οι «μεσολαβητές» δεν

είχαν ακόμη την όποια επιρροή τους έχει
απομείνει, τα πράγματα θα ήταν πολύ χει-
ρότερα για αυτούς που θέλουν να λεηλα-
τήσουν τον ορυκτό πλούτο καταστρέφο-
ντας τη φύση και τη ζωή. Όπως έδειξαν
και οι τελευταίες κινητοποιήσεις αλληλεγ-
γύης στους δικαζόμενους, τόσο στη Χαλκι-
δική όσο και στη Θεσσαλονίκη, υπάρχει
πολύς κόσμος που επιμένει και αντιστέκε-
ται. Πήρε μέρος στις συναυλίες υποστήρι-
ξης που έγιναν στην Θεσσαλονίκη, Ιερισσό
και Μεγάλη Παναγιά, στην καμπάνια
αλληλεγγύης και στις συγκεντρώσεις το
βράδυ της Τετάρτης 8 Ιουνίου, αλλά και
την Πέμπτη το πρωί στη διαδήλωση από
την Αριστοτέλους μέχρι το δικαστικό
μέγαρο. Εκεί συγκεντρώθηκαν εκατοντά-
δες Χαλκιδικιώτες αλλά και Θεσσαλονι-
κείς για να καταγγείλουν την πολιτική της
τρομοκρατίας, των εκβιασμών και των
διώξεων. Ύστερα από την ανακοίνωση της
αναβολής, πραγματοποιήθηκε πορεία στην
Εγνατία μέχρι το Άγαλμα του Βενιζέλου.

Στις κινητοποιήσεις συμμετείχε ενεργά
η Λαϊκή Αντίσταση -ΑΑΣ, η οποία κυκλο-
φόρησε και αφίσα, ενώ το ΚΚΕ(μ-λ) εξέδω-
σε ανακοίνωση στην οποία μεταξύ άλλων
τονιζόταν: «Ο αγώνας των κατοίκων της
Χαλκιδικής, όπως είχαμε επισημάνει εξαρ-
χής, είχε να αντιμετωπίσει μεγάλες δυσκο-
λίες, στην κυριολεξία “θεούς και δαίμο-

νες”. Δίπλα στην καναδέζικη πολυεθνική
συνασπίστηκαν όχι μόνο εξωτερικοί ιμπε-
ριαλιστικοί παράγοντες, που θέλουν να
κρατούν την χώρα και τον λαό κάτω από
τον ζυγό της υποτέλειας και της εξάρτη-
σης. Αλλά και όλο το αστικό πολιτικό προ-
σωπικό, τα ηγεμονικά ΜΜΕ και φυσικά το
ίδιο το ελληνικό μονοπωλιακό κεφάλαιο,
το οποίο συνεταιρίζεται με τα ξένα αρπα-
κτικά. Τους προσφέρει υποστήριξη και
συνεργασία με αντίτιμο ένα κομμάτι από

τα κέρδη που θα προέλθουν από την κατα-
στροφή και την εκμετάλλευση φύσης και
ανθρώπων. Όλοι αυτοί ξέρουν καλά πως
μια νίκη του κινήματος θα έχει ευρύτερη
απήχηση και σημασία. Θα επιδράσει θετικά
σε όλα τα λαϊκά κινήματα αντίστασης και
θα λειτουργήσει σαν παράδειγμα. Γι΄ αυτό
και έχουν μετατρέψει τις Σκουριές σε σύμ-
βολο της πολιτικής λεηλασίας της χώρας
από το ξένο ιμπεριαλιστικό κεφάλαιο που
υποκριτικά ονομάζουν “ανάπτυξη”»!

Αναδρομικές χρεώσεις
στα ειδοποιητήρια 
του ΤΣΜΕΔΕ

Τ ο 'παν και το 'καναν... Οι δεσμεύσεις της διοίκη-
σης του ΤΣΜΕΔΕ υλοποιούνται για πρώτη φορά
και τα ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφο-

ρών για το πρώτο εξάμηνο του 2016 μας ήρθαν φου-
σκωμένα, με βάση το νόμο 3986/11 του Μεσοπρόθε-
σμου Πλαισίου.

Η πρώτη αναδρομική χρέωση αφορά τα 60 ευρώ
«υπέρ ΟΑΕΔ» που φορτώθηκαν ανά εξάμηνο οι ασφαλι-
σμένοι του ΤΣΜΕΔΕ και τα οποία πληρώνουμε από το
2013. Τα δύο χρόνια (4 εξάμηνα) που μεσολάβησαν από
την ψήφιση του νόμου μέχρι να προστεθεί το ποσό αυ-
τό στις εισφορές μας «κοστίζουν» 240 ευρώ, τα οποία
καλούμαστε να πληρώσουμε σήμερα αναδρομικά.

Η δεύτερη αναδρομική χρέωση αφορά τους προ του
'93 ασφαλισμένους συναδέλφους καθώς και όσους δεν
υπάχθηκαν στη ρύθμιση του νόμου 4331/15 που έδινε τη
δυνατότητα μεταπήδησης για δύο έτη σε χαμηλότερη
ασφαλιστική κατηγορία και άρα χρέωση μικρότερης ει-
σφοράς.

Οι πρώτες αντιδράσεις από τον κλάδο έχουν ήδη εκ-
φραστεί. Την Τετάρτη 1 Ιούνη έγινε παράσταση διαμαρ-
τυρίας στο ΔΣ του ΕΤΑΑ που καλέστηκε από το Σωμα-
τείο Μισθωτών Τεχνικών και η συζήτηση έχει ανοίξει. Οι
διοικήσεις, άλλωστε, γνωρίζουν από πρώτο χέρι την
αδυναμία πληρωμής των εισφορών από τους συναδέλ-
φους, με ή χωρίς αναδρομικά, αφού είτε ζητούν τη δια-
γραφή τους από το Ταμείο κατά χιλιάδες είτε παραμέ-
νουν χρωστώντας τεράστια ποσά. Αυτός είναι και ο λό-
γος που τα τελευταία χρόνια καθυστερεί η έκδοση των
ειδοποιητηρίων και οι προθεσμίες πληρωμής γίνονται
λάστιχο, παίρνοντας παράσταση δυο και τρεις φορές.
Μετράνε, φαίνεται, πόσα θέλουν να χρεώσουν και πόσα
μπορούν να εισπράξουν...

Το ΤΕΕ... έτριξε κι αυτό τα δόντια του, ψηφίζοντας
ομόφωνα στη Διοικούσα Επιτροπή να ζητήσει από το
ΤΣΜΕΔΕ να αποσύρει τα ειδοποιητήρια και να ανακαλέ-
σει τις αναδρομικές χρεώσεις, απειλώντας ότι θα ζητή-
σει επιπλέον γνωμοδότηση από το Νομικό Συμβούλιο του
Κράτους! Είναι προφανές ότι ο κλάδος δεν έχει τίποτα να
περιμένει από το Επιμελητήριο και ότι δεν πρέπει να του
έχει καμία εμπιστοσύνη. Αντίθετα, μόνο με τη δική του
πάλη πρέπει να διεκδικήσει να μην περάσει καμιά ανα-
δρομική χρέωση στις ασφαλιστικές εισφορές.

Να πάρει πίσω την απόλυση η ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ!

Να αντισταθούμε στην αντεργατική πολιτική 
και την εργοδοτική τρομοκρατία!

Ε ίμαστε σε μια περίοδο όπου το σύστημα, αξιοποιώ-
ντας τους ευνοϊκούς γι’ αυτό συσχετισμούς, έχει επι-
ταχύνει την επίθεσή του ενάντια σε όποια δικαιώμα-

τα έχουν απομείνει στο λαό και την εργατική τάξη. Αυτό
έχει ανοίξει την όρεξη των εργοδοτών προκειμένου να
εκμεταλλεύονται ακόμα περισσότερο τους εργαζόμενους.
Τελευταίο παράδειγμα εργοδοτικής αυθαιρεσίας είναι η
περίπτωση σε εργοτάξιο του ομίλου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στη
Βαρυμπόμπη. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία «A&G Χατζη-
χριστόφας – Αργυρούδης ΕΠΕ», η οποία έχει αναλάβει υπερ-
γολαβία στον παραπάνω όμιλο, απέλυσε εργαζόμενο και
μέλος του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών (ΣΜΤ) επειδή
αρνήθηκε να εργάζεται απλήρωτος τα σαββατοκύριακα και
χωρίς ωράριο στις καθημερινές, και ύστερα από προσφυγή
του στην Επιθεώρηση Εργασίας. Αργότερα, το ΣΜΤ προχώ-
ρησε σε μαζική παρέμβαση στα γραφεία της εταιρείας για
την επαναπρόσληψη του συναδέλφου. Η εταιρεία, όμως,
αρνήθηκε για να μη «χαλάσει» τους υπόλοιπους εργαζομέ-
νους, όπως δήλωσε!!! Ύστερα έγινε κοινή παρέμβαση του
ΣΜΤ με την Ένωση Ηλεκτροτεχνιτών Αττικής στο εργοτά-
ξιο του κατασκευαστικού ομίλου ΤΕΡΝΑ στη Βαρυμπόμπη,
προκειμένου να ενημερωθούν και οι υπόλοιποι εργαζόμε-
νοι για την εκδικητική απόλυση. Εκεί, η εργοδοσία επιχεί-
ρησε να μπλοκάρει την παρέμβαση ακόμα και με κλήση της
αστυνομίας. 

Το τελευταίο κρούσμα εργοδοτικής αυθαιρεσίας έρχε-
ται να προστεθεί σε μια σειρά άλλα το τελευταίο χρονικό
διάστημα, όπως αυτό της απόλυσης της συναδέλφου στον
όμιλο Ελλάκτωρ και πολλών άλλων σε άλλους κλάδους
και δείχνουν πώς αξιοποιεί το μεγάλο κεφάλαιο και η
εργοδοσία την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με την εφαρμογή του τρίτου μνημονίου.
Και σαν να μην έφταναν αυτά, ετοιμάζουν για το επόμενο
διάστημα την απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων
και τον περιορισμό του δικαιώματος στη συνδικαλιστική
δράση και την απεργία.

Γι’ αυτό πρέπει να θεωρείται δεδομένη η καταγγελία
της τρομοκρατίας του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενάντια στο
ΣΜΤ και την Ένωση Ηλεκτροτεχνιτών Αττικής και της
εκδικητικής απόλυσης του συναδέλφου από την εταιρεία
«A&G Χατζηχριστόφας – Αργυρούδης ΕΠΕ».

Πέρα από αυτό, είναι ανάγκη να ενισχυθεί η πάλη του
λαού και της εργατικής τάξης ενάντια στην κυρίαρχη
πολιτική τόσο στους χώρους εργασίας με τη δημιουργία
μαζικών σωματείων που θα υπερασπίζονται τα συμφέρο-
ντα των εργαζομένων ενάντια στην εργοδοσία όσο και σε
κεντρικό επίπεδο ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική της
κυβέρνηση για το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δου-
λειά, στις συλλογικές συμβάσεις και στις συνδικαλιστικές
ελευθερίες.

Έκλεισε η Πυρσός, 800 εργαζόμενοι στον δρόμο

Π τώχευση κήρυξε η εταιρία security Πυρσός, η
οποία δραστηριοποιούνταν στον χώρο της ασφά-
λειας τα τελευταία 22 χρόνια. Oι 800 εργαζόμενοι

που μένουν στον δρόμο χωρίς αποζημίωση είναι μήνες
τώρα απλήρωτοι από την εταιρία, η οποία έχει κηρύξει
στάση πληρωμών σε πιστωτές και προσωπικό. Η εταιρία,
απ’ ό,τι φαίνεται, όπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι, το
προηγούμενο διάστημα είχε προχωρήσει στην πώληση
εξοπλισμού της εταιρίας. Οι εργαζόμενοι την προηγούμε-
νη εβδομάδα προχώρησαν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας
έξω από το υπουργείο οικονομικών και σε συνομιλία τους

με τον Υπουργό Νεφελούδη είχαν τη δέσμευση στα λόγια,
ότι θα τους παραχωρηθεί από τον ΟΑΕΔ έκτακτο βοήθημα
της τάξεως των 1.000 ευρώ, πέρα από το επίδομα ανεργίας
που δικαιούνται, όσοι το δικαιούνται, μένει βέβαια να
υλοποιηθεί και η υπόσχεση. Επιπλέον, υπήρξε και δικα-
στική απόφαση του πρωτομελούς πρωτοδικείου Αθηνών,
η οποία διέταξε τη μη μεταβολή περιουσιακών στοιχείων
της εταιρίας σε χέρια τρίτων. Το σίγουρο πάντως είναι,
πως μόνο η οργάνωση και οι αγώνες των εργαζομένων
μπορούν να τους διασφαλίσουν τα δεδουλευμένα τους
και το δικαίωμά τους στη δουλειά.
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Τ
ο νέο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων για τη λειτουργία των εμπορικών κα-
ταστημάτων τις Κυριακές φαίνεται πως θα αποτελέσει άλλο 

ένα πλήγμα στα ήδη τσακισμένα δικαιώματα των εργαζόμενων στον 
κλάδο. Έρχεται να συμπεριλάβει κάποιες τροποποιήσεις στον ισχύ-
οντα νόμο, ώστε να ενσωματωθεί η οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου για τη λειτουργία των καταστημάτων τις πρώτες Κυριακές 
του Μαΐου και του Νοεμβρίου, αλλά και όλων των ενδιάμεσων υπό 
κάποιες προϋποθέσεις. 

Συγκεκριμένα, η ρύθμιση αυτή αφορά περιοχές οι οποίες έχουν 
χαρακτηριστεί ως τουριστικές, όπου η δυνατότητα ανοίγματος των 
καταστημάτων διευρύνεται (προαιρετικά) σε όλες τις Κυριακές 
(πλην μίας) κατά την περίοδο Μαΐου-Οκτωβρίου. Ο δήμος Αθη-
ναίων, το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, περιοχές του δήμου 
Πειραιά και της Περιφέρειας Αττικής υπάγονται στον χαρακτηρισμό 
αυτό, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους καταστηματάρχες της περι-
οχής να καταργήσουν πλήρως το δικαίωμα των εργαζομένων στην 
κυριακάτικη αργία για το μισό έτος.

Η πρόβλεψη αυτή δεν είναι καινούρια, αλλά ορίστηκε από τα 
πρώτα κιόλας μνημόνια με σχετικό νόμο της κυβέρνησης Σαμαρά, 
τον οποίο βέβαια δεν αμέλησε να διατηρήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ κατά τη 
δική του διακυβέρνηση. 

Η πρόφαση περί αυξημένου τουρισμού στις περιοχές αυτές, και 
επομένως και αυξημένης ανάγκης εξυπηρέτησης των προσοδοφό-
ρων τουριστών, δεν πείθει, μιας και το εμπορικό ενδιαφέρον ήταν χα-
μηλό τις προηγούμενες Κυριακές που λειτούργησαν τα καταστήματα, 
κάτι που παραδέχεται ακόμα και οι εμπορικοί σύλλογοι. Ιδιαίτερα 
μάλιστα σε μια περίοδο αυξημένης ακρίβειας και φτωχοποίησης του 
λαού, αλλά ωστόσο στάσιμων και καταβαραθρωμένων μισθών, δεν 
πείθει ούτε το επιχείρημα περί κίνησης της αγοράς και διευκόλυνσής 
της με ανοιχτά τα καταστήματα σε διευρυμένα ωράρια.

Αντίθετα, η επαναφορά στην αντεργατική ατζέντα του νομοσχε-
δίου αυτού με ένταση των παραμέτρων του καταδεικνύει την αδιά-
κοπη επίθεση του συστήματος στα δικαιώματα των εργαζομένων 
και τη συνέχιση της διαμόρφωσης ενός πλαισίου πλήρους υποτα-
γής τους στις άθλιες συνθήκες εργασίας που ορίζονται εντατικά τα 
τελευταία χρόνια. 

Η προσπάθεια κατάργησης της κυριακάτικης αργίας, κατάρ-
γησης του κατακτημένου δικαιώματος στην ανάπαυση, είναι άρ-
ρηκτα συνδεδεμένη με το συνολικό τσάκισμα των εργασιακών 
δικαιωμάτων που τόσα νομοσχέδια επιχείρησαν, με πιο πρόσφα-
το τον περιβόητο νόμο Χατζηδάκη. Αυτό το τσάκισμα των δικαι-
ωμάτων, μάλιστα, ενισχύεται όταν πρέπει να εισακουστούν και οι 
επιταγές των ιμπεριαλιστών. Κυβερνήσεις και εργοδοσία στοχεύ-
ουν  σε εργαζόμενους-λάστιχο. Χωρίς ωράριο, χωρίς συλλογικές 
συμβάσεις, χωρίς δικαιώματα. Αναλώσιμους εργαζόμενους, αντι-
μέτωπους με τις επιθυμίες του κάθε εργοδότη, υποχρεωμένους 
να προσαρμόζονται στις περιστάσεις. Κάθε πτυχή των αντεργατι-
κών αυτών νόμων δείχνει τον εργασιακό μεσαίωνα που θέλουν 
να επιβάλουν καταργώντας όσα απομεινάρια ανθρώπινων συν-
θηκών εργασίας απέμειναν, εξαντλώντας και εξαθλιώνοντας τους 
εργαζόμενους. 

Οι εμποροϋπάλληλοι στα καταστήματα κάθε τουριστικής περι-
οχής που πληροί τα κριτήρια για να υποταχθεί στο μόνιμο άνοιγ-
μα των καταστημάτων τις Κυριακές μπορούν να αντιταχθούν στο 
νομοσχέδιο αυτό και να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους, διεκ-
δικώντας καλύτερους όρους εργασίας. Οι αυξήσεις στους μισθούς 
και η πλήρης και σταθερή δουλειά κόντρα στα ξεχαρβαλωμένα 
ωράρια και την αβεβαιότητα αποτελούν τη διέξοδο από τα απανωτά 
αντεργατικά χτυπήματα. Η κυριακάτικη αργία, το 5ήμερο–8ωρο, οι 
πληρωμένες υπερωρίες αποτελούν κατακτήσεις που δεν πρέπει να 
παραδοθούν στα αρπακτικά του κεφαλαίου. 

Π
ολλή συζήτηση γίνεται για τις υποτιθέμενες «αυξήσεις» που 
θα δουν οι δημόσιοι υπάλληλοι στο μισθό τους από 1-1-
2023. «Αυξήσεις» που θα προέλθουν απ’ την κατάργηση 

της περίφημης εισφοράς αλληλεγγύης και της εισφοράς του 1% 
υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων. Στην πραγ-
ματικότητα, δηλαδή, τα ελάχιστα ευρώ παραπάνω που θα δουν κά-
ποιοι στο λογαριασμό τους, δεν αφορούν αυξήσεις, αλλά χρήματα 
απ’ το μισθό και τον κόπο τους που μέχρι τώρα υφαρπάζονταν και 
τώρα επιστρέφουν σ’ αυτούς που ανήκουν. Μόνο ως κοροϊδία και 
προεκλογικό τερτίπι μπορούμε ν’ αντιληφθούμε όλη αυτή τη συ-
ζήτηση.

Για μεν την εισφορά αλληλεγγύης, που έχει ήδη καταργηθεί 
στον ιδιωτικό τομέα εδώ και δυο χρόνια, αποτελούσε κυβερνητική 
δέσμευση η κατάργησή της και για τους εργαζόμενους στο δημό-
σιο. Εξάλλου, αφορά μια ποσοστιαία επιβάρυνση που κυμαίνεται 
ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος, εφαρμόζεται σε εισοδήματα 
πάνω από 12.000 ευρώ το χρόνο και σε κάθε περίπτωση δεν υπερ-
βαίνει το ποσό των 15-20 ευρώ το μήνα. Για την πλειοψηφία των 
δημοσίων υπαλλήλων, που είτε είναι χαμηλόμισθοί είτε νεοδιόρι-
στοι, δεν υπάρχει καν ή είναι πολύ μικρότερη. Για παράδειγμα, σε 
υπάλληλο με 1.083 ευρώ καθαρές μηνιαίες αποδοχές, η εισφορά 
αλληλεγγύης είναι 1,83 ευρώ το μήνα.

Μερικά ψίχουλα παραπάνω προκύπτουν κι απ’ την κατάργηση 

της εισφοράς του 1% για το Ταμείο Πρόνοιας. Ψίχουλα που, σε μια 
επόμενη φάση, μπορεί να χρησιμοποιηθούν σαν δικαιολογία για 
περικοπές στις παροχές εφάπαξ του συγκεκριμένου ταμείου. Μια 
τακτική που έχουμε δει να εφαρμόζεται στο παρελθόν κατά κόρον 
τόσο για διάφορες παροχές όσο και για τις συντάξεις. Μια τακτική 
που συνδέει το δικαίωμα στη σύνταξη, την περίθαλψη και την κοι-
νωνική ασφάλιση, με τις εισφορές των εργαζομένων, τη «βιωσιμό-
τητα» των σχετικών ταμείων και τις «αντοχές της οικονομίας». Μια 
τακτική που θέλει να μας πείσει ότι όλα αυτά δεν είναι δικαιώματα 
και κατακτήσεις για όλους, ανεξαρτήτως προϋποθέσεων, αλλά ατο-
μική υπόθεση, χωρίς καμία υποχρέωση από μέρους του κράτους.

Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν μιλάμε για αυξήσεις, ειδικά σ’ 
αυτές τις συνθήκες ακρίβειας και φτώχειας. Μιλάμε για ψίχουλα 
που χρησιμοποιούνται προεκλογικά για να «κερδίσουν» το διαφι-
λονικούμενο στρώμα των δημοσίων υπαλλήλων, που έχει δει το 
εισόδημά του να εξανεμίζεται, τους μισθούς και τα επιδόματά του 
να πετσοκόβονται, τον 13ος και 14ος μισθό να εξαφανίζονται, και 
αναζητά ελπίδα. Πραγματική ελπίδα μπορεί να δώσει μόνο ο αγώ-
νας των δημοσίων υπαλλήλων για επαναφορά των δύο μισθών και 
πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς που να καλύπτουν το κόστος 
της ζωής. Αυτό πρέπει να γίνει το επίδικο γενικών συνελεύσεων και 
κινητοποιήσεων σ’ όλο το δημόσιο, κόντρα στις αυταπάτες των κυ-
βερνητικών αλλαγών, που έχουμε δει πολύ καλά πού οδηγούν.

Ανοιχτά τα καταστήματα τις Κυριακές
Άλλο ένα αντεργατικό νομοσχέδιο

ΔΉΜΟΣΙΟ 
Πώς τα ψίχουλα βαφτίζονται αυξήσεις



Μ ε πανηγυρικούς τόνους και με 
απανωτές διαβεβαιώσεις ότι 
δεν πρόκειται για προεκλογικό 

τρικ, ο Κυρ. Μητσοτάκης –στο πρωτοχρο-
νιάτικο μήνυμά του– ανήγγειλε την επόμε-
νη αύξηση του κατώτατου μισθού την 1η 
Απρίλη, ένα μήνα δηλαδή νωρίτερα από 
πέρσι. Τη σκυτάλη πήραν τα καθεστωτικά 
ΜΜΕ και οι κυβερνητικοί παρατρεχάμενοι, 
που άρχισαν να ενισχύουν τους πανηγυρι-
κούς τόνους με σενάρια, «πληροφορίες» 
και «διαρροές» για αύξηση του κατώτατου  
μισθού στα 760 ή και στα 780 ευρώ από 
713 ευρώ που είναι σήμερα. Από τη μεριά 
τους, τα κυβερνητικά επιτελεία σκοπίμως 
δεν δεσμεύονται σε νούμερα και επικαλού-
νται τις... διαβουλεύσεις με τους «κοινωνι-
κούς εταίρους», οι οποίες είναι δήθεν σε 
εξέλιξη. Πρόκειται για ένα εσκεμμένα 
θολό τοπίο, με όλα τα στοιχεία της προ-

εκλογικής παροχολογίας, αλλά και με 
το κυβερνητικό βλέμμα πάντα στραμ-

μένο στα επιτελεία του κεφάλαιου και 
του ιμπεριαλισμού, τα οποία προαναγγέλ-
λουν άσχημα νέα συνολικά για το καπιτα-
λιστικό-ιμπεριαλιστικό σύστημα (το ΔΝΤ 
προβλέπει ότι το ένα τρίτο της παγκόσμιας 
οικονομίας θα είναι σε ύφεση το 2023) 
και προτείνουν «αυτοσυγκράτηση» (όπως ο 
ΟΟΣΑ που δεν συμφωνεί με μεγάλη αύξη-
ση του κατώτατου μισθού στην Ελλάδα). Το 
βέβαιο είναι ότι αυτό που τελικά θα ανακοι-
νωθεί θα αποτελεί «σταγόνα στον ωκεανό», 
ένα παραπλανητικό μπάλωμα για το λεηλα-
τημένο λαϊκό εισόδημα. Ακριβώς το ίδιο 
δηλαδή που είχε συμβεί και τον προηγού-
μενο Μάη, όπου η αύξηση του κατώτατου 

μισθού στα 713 ευρώ μικτά (από τα 650 
ευρώ που ήταν καθηλωμένος για τρία χρό-
νια) είχε ήδη εξανεμιστεί από το τσουνάμι 
ακρίβειας που ήταν σε εξέλιξη.

Την ώρα που ο πληθωρισμός βρίσκεται 
μονίμως σε υψηλά επίπεδα και οι τιμές στα 
βασικά είδη διαβίωσης αυξάνονται συνε-
χώς, αποτελεί τεράστια πρόκληση να πανη-
γυρίζει η κυβέρνηση για το ότι ο κατώτατος 
μισθός ενδέχεται να φτάσει στα επίπεδα 
του… 2012, δηλαδή στα 751 ευρώ ή κά-
που εκεί. 

Είναι πρόκληση να πανηγυρίζει όταν 
η μείωση της αγοραστικής δύναμης του κα-
τώτατου μισθού είναι δραματική (19% από 
τον Απρίλη έως τον Νοέμβρη του 2022!).

Είναι πρόκληση να πανηγυρίζει για 
την αύξηση του κατώτατου μισθού όταν οι 
αυξήσεις λόγω συμπλήρωσης τριετιών εί-
ναι παγωμένες από το 2012, παγώνοντας 
και τους μισθούς συνολικά. 

Και είναι πρόκληση να προσπαθεί να 
κρύψει το γεγονός ότι ένα μεγάλο ποσοστό 
εργαζομένων δεν αμείβεται καν με τον κα-
τώτατο μισθό, λόγω των ελαστικών σχέ-
σεων εργασίας που διαρκώς αυξάνονται. 
Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι το 2021, 
το 18,26% των μισθωτών του ιδιωτικού 
τομέα είχαν μικτό μισθό κάτω ή ίσο με τα 
500 ευρώ(!!!), το 3,01% είχε μεικτό μισθό 
από 501 έως 600 ευρώ και το 12,58% από 
601 έως 700 ευρώ μεικτά.

Πέρα όμως από πρόκληση, είναι και 
δείγμα της αδυναμίας του συστήματος να 
διαχειριστεί την κρίση του. Γιατί είναι η 
ίδια του η κρίση που, όχι μόνο του στερεί 
τη δυνατότητα να εμφανίσει κάποια μέτρα 

ανακούφισης για τις πλατιές λαϊκές κα ερ-
γαζόμενες μάζες, αλλά και το ωθεί να τους 
επιτίθεται ακόμη σφοδρότερα, να τις απο-
μυζά και να τις λεηλατεί. 

Το σύστημα αναζητά βεβαίως τις ισορ-
ροπίες του και, κυρίως, θέλει τις μάζες στο 
περιθώριο και αποσυγκροτημένες, πολιτι-
κά, ιδεολογικά και οργανωτικά. Γι’ αυτό και 
όλη η συζήτηση γύρω από τον κατώτα-

το μισθό παρουσιάζεται από τις αστικές 
δυνάμεις σε άμεση συσχέτιση με τις λε-
γόμενες «αντοχές της οικονομίας». Ου-
σιαστικά αυτό για το οποίο πρέπει να πει-
στούν λαός και εργαζόμενοι είναι ότι πάνω 
απ’ όλα βρίσκεται το καπιταλιστικό κέρδος 
και η διασφάλισή του. Ότι η πραγματική 
παραγωγική δύναμη είναι οι καπιταλιστές 
και όχι η εργατική τάξη (ή –έστω– ότι συμ-
βάλλουν ισότιμα!). Ή, όπως ανέφερε ο 
Χατζηδάκης απαντώντας στο γιατί δεν αυ-
ξάνεται περισσότερο ο κατώτατος μισθός, 
«όπως δεν υπάρχουν επιχειρήσεις με τους 
εργαζόμενους στα κεραμίδια και αυτό είναι 
κάτι που πρέπει να κατανοήσουν οι επιχει-
ρήσεις, έτσι δεν υπάρχουν και εργαζόμενοι 
χωρίς εργοδότες».

•  Πάνω σε αυτό το απατηλό ιδεολό-
γημα περί των «αντοχών της οικονομίας» 
βασίζεται και η νέα φαεινή του υπουργείου 
Εργασίας για θέσπιση ενός «αυτοματο-

ποιημένου μηχανισμού επεξεργασίας 
και στάθμισης δεδομένων» με βάση 
τον οποίο θα προκύπτει ο κατώτατος 
μισθός. Πρόκειται για μια ακόμη προσπά-
θεια παρουσίασης της ταξικότητας αυτής 
της κοινωνίας ως… αντικειμενικής. Αυτός 

ο μηχανισμός (για τον οποίο ήδη τρέχει 
διαγωνισμός), μαζί με «υπηρεσίες παρο-
χής γενικών συμβουλών», θα κοστίσει μεν 
1.166.000 ευρώ, αλλά θα μας απαλλάξει 
από «σκοτούρες» και «υποκειμενισμούς». 
Ας μην ξεχνάμε βέβαια ότι και η τρέχου-
σα νομοθεσία προβλέπει υπολογισμό του 
κατώτατου μισθού βάσει κάποιων παραμέ-
τρων (πάλι με βάση τις «αντοχές της οικο-
νομίας»). Έλα, όμως, που οι κυβερνητικές 
ανακοινώσεις για τον κατώτατο μισθό γίνο-
νται με βάση πολιτικά κριτήρια (και μόνο)!

Θα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε ποια 
συστατικά θα βάζουν οι φωστήρες στο κα-
ζάνι για να προκύπτει ο «αντικειμενικός» 
κατώτατος μισθός, ωστόσο πιο μεγάλο εν-
διαφέρον θα έχουν οι προτάσεις που θα 
κάνουν εργατοπατέρες και ρεφορμιστές 
κάθε είδους για το κατάλληλο… μίγμα, 
ώστε να προκύπτουν ικανοποιητικά ποσά! 
Και αν αυτό φαίνεται υπερβολικά ειρωνι-
κό, ας αναλογιστεί κάποιος με πόση ευκο-
λία υιοθετήθηκε από σειρά οργανώσεων 
και παρατάξεων η άλλη (πασοκική) φαεινή 
περί αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρ-
μογής!

Εάν οι εργαζόμενοι θέλουν να κερ-

δίσουν τη ζωή τους, εάν θέλουν να 
ανατρέψουν την πολιτική της φτώχειας, 
ας μην περιμένουν οι εργαζόμενοι ούτε 
τον Απρίλη, ούτε τον… μηχανισμό, 
ούτε την επόμενη κυβέρνηση, ούτε την 
κάθε πρόταση νόμου. Πρέπει με τον 
αγώνα τους να διεκδικήσουν, μαζικά 
και αποφασιστικά, αυξήσεις στους μι-
σθούς και στις συντάξεις, που να καλύ-

πτουν το κόστος της ζωής.

ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΜΙΣΘΟ 
Προεκλογικά πυροτεχνήματα και  

προκλητικές μεθοδεύσεις
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Μ ε τον αέρα που έδωσε στους
ιμπεριαλιστές και την κυβέρνηση
η ψήφιση του αντιασφαλιστικού

τερατουργήματος και των φοροληστρι-
κών μέτρων, προετοιμάζεται ο νέος γύ-
ρος επίθεσης που αφορά τα εργασιακά.
Αξιοποιώντας την αδυναμία ουσιαστικής
απάντησης από τη μεριά του κινήματος
αλλά ταυτόχρονα γνωρίζοντας ότι ποτέ η
υποταγή του λαϊκού παράγοντα δεν μπο-
ρεί να θεωρείται δεδομένη, οι δυνάμεις
του συστήματος ξεκινούν από τώρα την
προπαγάνδα, με διπλό σκοπό: την καλ-
λιέργεια κλίματος από τη μια και την ανά-
γνωση διαθέσεων αντίστασης από την άλ-
λη. Πριν ακόμα ολοκληρωθεί η πρώτη
αξιολόγηση και καταβληθεί η αντίστοιχη
δόση, με τα «προαπαιτούμενα» να αυξά-
νονται καθημερινά, από κοινού οι «μέσα»
και οι «έξω» ορίζουν την ισοπέδωση των
εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαι-
ωμάτων που έχουν απομείνει ως το κε-
ντρικό ζητούμενο για την επόμενη αξιο-
λόγηση. Η σύνδεση με την καταβολή της
επόμενης δόσης, με ό,τι συνεπάγεται η μη
καταβολή της δόσης δηλαδή, δημιουργεί
το εκβιαστικό πλαίσιο που θα χρησιμοποι-
ηθεί ενάντια στο ενδεχόμενο οι εργαζόμε-
νοι να υπερασπιστούν αγωνιστικά τις κα-
τακτήσεις τους.

Η κατάσταση που έχει ήδη διαμορ-
φωθεί στα εργασιακά έχει οδηγήσει τη
μεγάλη πλειοψηφία του λαού σε άθλια
θέση. Εργασιακός μεσαίωνας, ανεργία
που τσακίζει κόκαλα και καταστολή κά-
θε εστίας αντίστασης. Το ποσοστό των
εργαζομένων που συμμετέχουν σε συνδι-
καλιστικές ενώσεις έχει μειωθεί δραματι-
κά ενώ και οι συνδικαλιστικές ηγεσίες
που διατηρούνται αποδεικνύονται ξανά
και ξανά όχι απλά «λίγες» σε σχέση με
τις ανάγκες αλλά και ανοιχτά ενάντια
στη διαμόρφωση όρων οργάνωσης και
αντίστασης από τη μεριά των εργαζομέ-
νων. Αυτή η πραγματικότητα, που απο-
τυπώνεται και στις επίσημες στατιστικές
για την ανεργία, τους μισθούς, τις συλ-
λογικές συμβάσεις και τις ελαστικές μορ-
φές εργασίας, χειροτερεύει με κάθε
«επιτυχημένη συμφωνία» (και αυτής) της
κυβέρνησης με τους «δανειστές».

Η προετοιμασία των δυνάμεων του
συστήματος ξεκινάει με δηλώσεις «εκ-
προσώπων των θεσμών» ότι το εργασια-
κό πλαίσιο στην Ελλάδα είναι προστα-
τευτικό! Και στη βάση αυτή, προωθού-
νται μια σειρά αντιδραστικές αλλαγές
που θέλουν να νομιμοποιήσουν και να
κατοχυρώσουν τα αίσχη που συμβαί-
νουν στην «αγορά εργασίας», ώστε να
μπορούν να εφαρμοστούν ακόμα και
στους χώρους δουλειάς που θεωρούνται

«προνομιούχοι» και να τα προχωρή-
σουν ακόμα παραπέρα. Τα μέτρα που
σχεδιάζονται χτυπάνε τα δικαιώματα
των εργαζομένων σε κάθε επίπεδο.

Στο άμεσα οικονομικό, προτείνεται η
κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού
στον ιδιωτικό τομέα, που αντιστοιχεί
σε μείωση 14,3%. Μπορεί κυβέρνηση
και ΣΕΒ να αλληλοκατηγορούνται για το
ποια μεριά «άνοιξε» το ζήτημα, η ουσία
όμως είναι ότι η κατεύθυνση υπάρχει και
για τους δύο, αξιοποιώντας και το γεγο-
νός ότι οι δυο μισθοί έχουν εδώ και χρό-
νια καταργηθεί για το μέρος των εργα-
ζομένων που δουλεύει στο δημόσιο και
στις ΔΕΚΟ. Είναι μάλιστα τόσο συγκεκρι-
μένη η πρόταση, που προβλέπει άμεση
κατάργηση για κάθε νέα πρόσληψη και
επιμερισμός στους υπόλοιπους 12 μι-
σθούς για τους ήδη εργαζόμενους, δηλα-
δή σταδιακή κατάργηση σε μια προσπά-
θεια να λειανθεί κάπως η μείωση. Σε ό,τι
αφορά τον κατώτατο μισθό, προτείνε-
ται η αφαίρεση τριετιών και επιδομά-
των, ώστε να ισοπεδωθούν ακόμα πε-
ρισσότεροι εργαζόμενοι στον κατώτατο
μισθό και για όλη τους τη ζωή, ενώ ανοι-
χτό παραμένει το ενδεχόμενο της μείω-
σης και του ίδιου του ύψους του κατώ-
τατου μισθού, που σήμερα είναι στα
586€ μικτά. Μείωση σχεδιάζεται και για
τις υπερωρίες, που τώρα πληρώνονται
με προσαύξηση 20% για υπερεργασία και
40% για υπερωρία.

Στο επίπεδο της εργοδοτικής αυθαι-
ρεσίας, οι προτάσεις περιλαμβάνουν 2
σκέλη. Το ένα αφορά τις απολύσεις και
την απελευθέρωση των εργοδοτών από
περιορισμούς. Προτείνεται λοιπόν απε-
λευθέρωση των ομαδικών απολύσεων
και αποσύνδεση της έγκρισης αυτών από
τον εκάστοτε υπουργό Εργασίας, με σκέ-
ψεις για μεταφορά της αρμοδιότητας
στον ΟΜΕΔ (Οργανισμός Μεσολάβησης
και Διαιτησίας). Επιπλέον, προτείνεται η
μείωση της αποζημίωσης απόλυσης.
Όχι άδικα, τα συγκεκριμένα μέτρα συν-
δέονται με τις ανάγκες του τραπεζιτικού
κεφαλαίου για μαζικές απολύσεις, στη
βάση της ανάγκης αναδιάρθρωσης του
τομέα με το ελάχιστο κόστος. Δεν πρέπει
να ξεχνάμε όμως ότι η εφαρμογή τους
δεν περιορίζεται εκεί, καθώς είναι αρκε-
τές οι περιπτώσεις που μεγάλες επιχει-
ρήσεις απαιτούν την απόλυση μεγάλου
ποσοστού των εργαζόμενων, είτε γιατί
θέλουν να σταματήσουν μέρος της παρα-
γωγής, είτε γιατί θέλουν να το μεταφέ-
ρουν, είτε γιατί θέλουν να αντικαταστή-
σουν εργαζόμενους που διατηρούν σχε-
τικά καλούς όρους με νέους που θα δου-
λέψουν με τα «νέα δεδομένα». Το άλλο

σκέλος αφορά την παραπέρα ελαστικο-
ποίηση της δουλειάς, δηλαδή την εξά-
λειψη των ελάχιστων δεσμεύσεων του
εργοδότη απέναντι στους εργαζόμενους,
οι οποίοι όχι μόνο πρέπει να δουλέψουν
για να επιβιώσουν και να ταΐσουν τις οι-
κογένειές τους αλλά θα πρέπει και να
αποδέχονται ότι η επιβίωσή τους εξαρτά-
ται από τις διαθέσεις του κάθε εργοδότη.
Αν και διατηρείται μια ασάφεια γύρω
από το πώς ακριβώς θα εξυπηρετηθεί
αυτή η κατεύθυνση, έχουν γίνει αναφο-
ρές σε επέκταση του διευθυντικού δικαι-
ώματος για «διευθέτηση του χρόνου ερ-
γασίας», δηλαδή για αυξομείωση του
ωραρίου από τον εργοδότη κατά το δο-
κούν και χωρίς κόστος. Επίσης, έχει γί-
νει λόγος για την καθιέρωση μορφών
που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρό-
νια ακόμα και στις κεντρικές ιμπεριαλι-
στικές χώρες της Ευρώπης, όπως είναι η
«μικροεργασία» (“mini jobs”), που αφο-
ρά δουλειά μερικών ωρών με αμοιβή κά-
τω του κατώτατου μισθού και χωρίς
ασφαλιστική κάλυψη, ή τα «συμβόλαια
μηδενικών ωρών» (“zero hour con-
tract”) κατά τα οποία ο εργοδότης μπο-
ρεί να απασχολήσει τον εργαζόμενο για
όσες ώρες και όποτε κρίνει εκείνος.

Είναι χαρακτηριστικό ότι όλα τα πα-
ραπάνω μέτρα έχουν ήδη εφαρμοστεί με
τα πρώτα 2 μνημόνια και οι «καινούριες»
προτάσεις αποτελούν επανάληψη με χει-
ρότερους όρους. Και οι μισθοί μειώθηκαν
ραγδαία, μεταξύ άλλων μέσω της κατάρ-
γησης των συλλογικών συμβάσεων (μό-
λις 16 απομένουν από τις 200 κλαδικές)
και της μείωσης κατά το 1/3 του κατώ-
τατου μισθού, και η αμοιβή των υπερω-
ριών μειώθηκε, και το όριο των ομαδι-
κών απολύσεων αυξήθηκε, και η αποζη-
μίωση απόλυσης έμεινε μισή, και το
8ωρο καταργήθηκε και οι ελαστικές σχέ-
σεις εδραιώθηκαν και χρησιμοποιούνται
με πολλαπλά για το κεφάλαιο οφέλη.
Στη συγκεκριμένη φάση, εκτός από τα
παραπάνω, μπαίνει στο στόχαστρο και
το δικαίωμα στη συλλογική διεκδίκηση
και τον ελεύθερο συνδικαλισμό. Με
πρόσχημα τις διατάξεις του συνδικαλι-
στικού νόμου ν. 1264, που έδεσαν το
συνδικαλισμό στο κράτος προκειμένου
να τον ελέγξει, η κατεύθυνση προβλέπει
αυστηροποίηση της διαδικασίας λήψης
αποφάσεων για απεργία, επαναφορά
της εργοδοτικής ανταπεργίας (λοκ
άουτ) και αλλαγή της λειτουργίας των
συνδικάτων, με έμφαση στην προστασία
των εκλεγμένων εκπροσώπων των εργα-
ζομένων από απόλυση, τις συνδικαλιστι-
κές άδειες και τη «διαφάνεια» της χρη-
ματοδότησης. Σχετικά με τις απεργίες,

προτείνεται αύξηση του χρόνου προειδο-
ποίησης του εργοδότη και μη νομιμοποί-
ηση της απεργίας αν δεν έχει αποφασι-
στεί από την απόλυτη πλειοψηφία όχι
των μελών του σωματείου που την απο-
φασίζει αλλά όλων των εργαζομένων σε
ένα χώρο. Αυτό σημαίνει ότι ο εργοδοτι-
κός μηχανισμός θα τρομοκρατεί ακόμα
και στη σκέψη για απεργία ενώ απονομι-
μοποιούνται σωματεία που μπορεί να κι-
νηθούν με αγωνιστική λογική, στην περί-
πτωση κλαδικών αγώνων δε, η απεργία
πρακτικά απαγορεύεται. Το «δικαίωμα»
σε λοκ άουτ, δηλαδή σε κλείσιμο της επι-
χείρησης σε απεργιακές κινητοποιήσεις,
πληθαίνει τα έτσι κι αλλιώς πολλά εργα-
λεία της εργοδοσίας απέναντι στις διεκ-
δικήσεις των εργαζομένων. Οι αλλαγές
στη λειτουργία των σωματείων όχι μόνο
δεν έχουν σκοπό την «εξυγίανση», αλλά
περιορίζουν ακόμα περισσότερο την
ανεξαρτησία τους και αυξάνουν τη δυ-
νατότητα κυβέρνησης και εργοδοσίας
να καταστέλλουν κινητοποιήσεις στη
βάση της «νομιμότητας» που οι ίδιοι
ορίζουν.

Απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική, οι
εργαζόμενοι πρέπει να ορθώσουν Μέτω-
πο Αντίστασης και Πάλης για την ανα-
τροπή της. Η κατεύθυνση είναι δεδομένη
και προωθείται από όλες τις δυνάμεις
του συστήματος. Η κυβέρνηση εμφανί-
ζεται υπερασπιστής της εργασίας, «όπως
έκανε για την πρώτη κατοικία και τις συ-
ντάξεις» (με τα γνωστά αποτελέσματα).
Ταυτόχρονα, δηλώνει ότι «η εμπλοκή
του ευρωκοινοβουλίου και του ΔΟΕ (Διε-
θνής Οργανισμός Εργασίας-ILO) διευρύ-
νει τις συμμαχίες». Αντίστοιχη ήταν και η
τοποθέτηση της ΓΣΕΕ, που αναζητεί δή-
θεν στήριξη στους ιμπεριαλιστικούς μη-
χανισμούς που υπάρχουν ακριβώς για να
ευλογούν τις αντεργατικές πολιτικές της
ΕΕ. Η «διεθνής επιτροπή εμπειρογνωμό-
νων» που έχει συσταθεί για «να μελετή-
σει τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές»
στα εργασιακά, σύμφωνα με τις επιταγές
του 3ου μνημονίου, άρχισε τις συνεδριά-
σεις της για να δώσει έναν τόνο «αντι-
κειμενικότητας» στο αποτέλεσμα της
«μελέτης» που είναι δεδομένο εξαρχής.
Οι υπόλοιπες αστικές πολιτικές δυνάμεις
δήθεν διαφωνούν με τις μειώσεις μι-
σθών, αλλά συμφωνούν και επαυξάνουν
στο χτύπημα όλων των εργασιακών δι-
καιωμάτων. Οι εργαζόμενοι πρέπει άμε-
σα να δημιουργήσουν τους όρους εκεί-
νους που δεν θα επιτρέψουν στην κυ-
βέρνηση να διαλύσει ό,τι έχει απομεί-
νει από την ισχνή εργατική νομοθεσία,
για λογαριασμού ντόπιου και ξένου κε-
φαλαίου.

Oι εργαζόμενοι του ξενοδοχείου Athens Lydra 
έχουν το δίκιο με το μέρος τους

Σ υνεχίζουν τον αγώνα τους οι 150
εργαζόμενοι του Athens Lydra, οι
οποίοι βρίσκονται στον αέρα, κα-

θώς η ιδιοκτήτρια εταιρία ανακοίνωσε
τη διακοπή της λειτουργίας του λόγω
οικονομικών δυσχερειών. Οι εργαζόμε-
νοι διαμαρτύρονται, γιατί δεν τους
έχουν καταβληθεί μισθοί από τον Μάρ-
τιο αλλά ούτε και το δώρο του Πάσχα,
όπως επίσης και για το γεγονός ότι η
εταιρία έχει δηλώσει ότι θα προχωρήσει
σε πλειστηριασμό του ξενοδοχείου μέσα
στον Ιούλιο. Οι περισσότεροι από τους
εργαζόμενους έχουν προχωρήσει σε
επίσχεση από την πρώτη του Ιούνη.
Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα,
οι εργαζόμενοι και το σωματείο τους

πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρ-
τυρίας στο υπουργείο εργασίας και στη

συνέχεια Συνέλευση για να δουν πώς
προχωράνε. Αν και η εργοδοσία ανα-

γνώρισε τις οφειλές της προς τους ερ-
γαζόμενους και ισχυρίστηκε ότι θα τις
καλύψει μέσω του πλειστηριασμού, δεν
έθεσε κανένα ζήτημα διασφάλισης των
θέσεων εργασίας. 

Ο όμιλος Παρασκευαΐδη, στον οποίο
ανήκει το ξενοδοχείο, δραστηριοποιείται
στον τομέα της ενέργειας και των κατα-
σκευών, έχει πρόσφατα αναλάβει την
κατασκευή τμήματος αγωγού του ΤΑP,
όπως και έχει ανοιχτά συμβόλαια ύψους
1,4 εκατ. δολαρίων. Οι εργαζόμενοι
διεκδικούν τα δεδουλευμένα τους και το
δικαίωμά τους στη δουλειά κόντρα στα
μεγάλα αφεντικά τους, που τόσο καιρό
θησαύριζαν και εξακολουθούν να θησαυ-
ρίζουν σε βάρος τους.

Εργασιακά: Προετοιμασία της επίθεσης
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Ε
νόψει των εκλογών στις 18 & 19 Γενάρη στο Συν-

δικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ, δηλαδή των εργαζό-

μενων στην κίνηση των αστικών λεωφορείων της 

Αθήνας, πραγματοποιήθηκε με καθυστέρηση περίπου 

ενάμιση χρόνου η εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευ-

ση στις 20/12/2022. Παρά τη διαφορά από άλλες περιό-

δους, όταν οι συνελεύσεις του μεγαλύτερου στην Αθή-

να σωματείου συγκέντρωναν χιλιάδες εργαζόμενους, η 

απραξία κι η απουσία διαδικασιών απ’ τις προηγούμενες 

εκλογές φάνηκαν και απ’ τους σχεδόν 1.000 εργαζόμε-

νους που παρακολούθησαν τη συνέλευση και, ακόμα πε-

ρισσότερο, απ’ τις δεκάδες τοποθετήσεις για τα προβλή-

ματα που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί.

Ακόμα κι αυτή τη συνέλευση το προεδρείο θα την 

απέφευγε αν μπορούσε. Έχει αποδείξει ότι δεν θέλει τους 

εργαζόμενους σε κίνηση, δεν θέλει ν’ ακούγονται φωνές 

διαμαρτυρίας και διαφωνίας με το κλίμα που επικρατεί 

στο σωματείο με την ανοχή και τη συναίνεση όλων των 

παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο ΔΣ. Ένα κλίμα 

αδράνειας που λειτούργησε προς όφελος και της σημερι-

νής κυβέρνησης και της έντασης της επίθεσης στις αστικές 

συγκοινωνίες.

Η παντελής έλλειψη προστασίας στην πανδημία. Η 

ιδιωτικοποίηση, με παραχώρηση συγκοινωνιακού έργου 

προς το παρόν στα ΚΤΕΛ. Η μίσθωση λεωφορείων (απο-

συρμένα από ευρωπαϊκές χώρες) μέσω λίζινγκ, από τρά-

πεζες και κολλητούς της κυβέρνησης. Η πρόσληψη ερ-

γαζόμενων εκτός συλλογικής σύμβασης, με διαφορετικό 

μισθολόγιο. Η έλλειψη προστασίας απ’ το σωματείο απέ-

ναντι στις ορέξεις της διοίκησης. Όλα αυτά κάνουν τη ζωή 

στο σύνολο των εργαζόμενων κάθε μέρα και χειρότερη.

Χαρακτηριστική του τρόπου που λειτουργεί η ηγεσία 

του συνδικάτου είναι το ζήτημα της αποχώρησης απ’ την 

ομοσπονδία μεταφορών. Με δικαιολογία ότι αυτή ελέγ-

χεται απ’ τα ΚΤΕΛ, κρύβοντας ότι η ηγεσία της έχει προ-

κύψει με τη στήριξη των κυρίαρχων δυνάμεων του συν-

δικάτου (ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ-ΜΕΤΑ), και καταστρατηγώντας το 

καταστατικό, έβαλαν το ζήτημα σε ψηφοφορία στην εκλο-

γοαπολογιστική ΓΣ. Μετά την ένταση που προκλήθηκε, 

οι δυνάμεις της μειοψηφίας (ΔΑΣ-ΚΚΕ, ΕΑΣ-ΑΝΤΑΡΣΥΑ) 

δήλωσαν ότι διαφωνούν, με το προεδρείο να τους υπεν-

θυμίζει ότι στο ΔΣ ομόφωνα αποφάσισαν να θέσουν το 

ζήτημα στη συγκεκριμένη ΓΣ. Εκ των υστέρων και παρά 

την έντονη αποδοκιμασία, το προεδρείο υποστηρίζει ότι 

πάρθηκε απόφαση αποχώρησης απ’ την ομοσπονδία, με 

15 ψήφους…

Μπροστά στις εκλογές του σωματείου, αποκαλύπτεται 

ξανά πως οι κυρίαρχες δυνάμεις με τις αντιλήψεις και τις 

πρακτικές τους έχουν οδηγήσει το σωματείο να χάσει τη 

μαχητικότητα και τη ζωντάνια που είχε στο μακρινό πα-

ρελθόν, με τους εργαζόμενους στο περιθώριο και με κυ-

ρίαρχες τις λογικές της ηττοπάθειας και της συνδιαλλαγής 

με την εκάστοτε διοίκηση. Αυτός ο δρόμος οδηγεί τους 

εργαζόμενους και τις συγκοινωνίες σε ολοένα χειρότερη 

κατάσταση.

Τη λογική του αγώνα, τη λογική της συγκρότησης 

των δυνάμεων των εργαζόμενων στη βάση της αντίστα-

σης στην κυβερνητική πολιτική και της διεκδίκησης των 

δικαιωμάτων τους θέλει να ενισχύσει η Ταξική Πορεία, 

που συμμετέχει σε συνεργασία στις εκλογές, παρά την 

αντιδημοκρατική απαίτηση του καταστατικού για 17 υπο-

ψήφιους προκειμένου να συγκροτηθεί παραταξιακό ψη-

φοδέλτιο.

Εκλογές στο Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ στις 18 & 19 Γενάρη



Ο
πολιτικός που παρέμεινε στον θώκο του
πρωθυπουργού του Ισραήλ περισσότερο
από κάθε άλλον (1996-1999, 2009-2021)

επιστρέφει ενώ εξακολουθεί να διώκεται δικα-
στικά για δωροδοκία και άλλες απάτες. Ο Νετα-
νιάχου, νικητής των βουλευτικών εκλογών της
1ης Νοεμβρίου, ανέλαβε στις 29 Δεκεμβρίου
επικεφαλής μιας κυβέρνησης συνασπισμού, της
πιο δεξιάς στην ιστορία τού Ισραήλ. 

Τις θεμελιώδεις αρχές της νέας κυβέρνησης
τις ανήρτησε στο Twitter: «ο εβραϊκός λαός έχει
αποκλειστικό και αδιαμφισβήτητο δικαίωμα σε
όλες τις περιοχές της Γης του Ισραήλ. Η κυβέρ-
νηση θα ενθαρρύνει και θα επεκτείνει τους εποι-
κισμούς σε όλα τα μέρη της Γης του Ισραήλ –στη
Γαλιλαία, το Νεγκέβ, τα Υψίπεδα του Γκολάν,
την Ιουδαία και τη Σαμάρεια». Στη συνέχεια, ο
ακροδεξιός νέος υπουργός Εθνικής Ασφαλείας,
Μπεν-Γκβιρ, ανακοίνωσε ότι απαγορεύονται οι
παλαιστινιακές σημαίες σε δημόσιους χώρους
αφού «σηματοδοτούν υποστήριξη στη τρομο-
κρατία»! Ο ίδιος, σε μια ακραία πρόκληση, επι-
σκέφθηκε στην Πλατεία των Τζαμιών το συ-
γκρότημα όπου βρίσκεται και το τέμενος Αλ
Ακσά. Τόσο οι δηλώσεις προθέσεων όσο και
πρώτες κινήσεις σηματοδοτούν την κατεύθυνση
προς την οποία θα κινηθεί η νέα κυβέρνηση και
αποτελούν προμήνυμα κλιμάκωσης της βίας
ενάντια στον παλαιστινιακό λαό.

Η εξέλιξη ανησυχεί πολλές δυτικές κυβερνή-
σεις και ιδιαίτερα την Ουάσιγκτον. Με μεσολά-

βηση της Ουάσινγκτον και τις ευλογίες της Τε-
χεράνης, δύο τυπικά εμπόλεμες ακόμη χώρες,
το Ισραήλ και ο Λίβανος, δείχνουν έτοιμες να
υπογράψουν συμφωνία για ΑΟΖ. Κάτι που προ-
δικάζει ένα είδος αποδοχής του Ιράν από το
Ισραήλ. Επίσης υπάρχουν οι Συμφωνίες του
2020, οι οποίες εξομάλυναν τις σχέσεις του
Ισραήλ με Μπαχρέιν, Μαρόκο και Ηνωμένα Αρα-
βικά Εμιράτα και οι οποίες έγιναν με αντάλλαγ-
μα την αποχή του Ισραήλ από τις προσαρτήσεις.
Ωστόσο δεν είναι σαφές το πόσο η διεθνής κοι-
νότητα θα «στριμώξει» πραγματικά τη νέα κυ-
βέρνηση του Ισραήλ, πέρα από την άσκηση συμ-
βολικής κριτικής. Άλλο τα λόγια, άλλο οι πρά-
ξεις (συμφέροντα), από όλες τις πλευρές… 

Οι τρεις πολιτικοί που δίνουν το στίγμα του
νέου συνασπισμού (Μπεν-Γκβιρ, Σμότριτς και
Mάoζ) εξασφάλισαν συνταγματικές εξουσίες
πριν συμφωνήσουν. Ο Μπεν-Γκβιρ θα ηγηθεί της
αστυνομίας/συνοροφυλακής με πρωτοφανείς
υπουργικές εξουσίες. Ο Σμότριτς είναι ελεύθε-
ρος  στην επέκταση των οικισμών μέχρι την υλο-
ποίηση σχεδίου προσάρτησης της κατεχόμενης
Δυτικής Όχθης. Ο Mάoζ θα είναι υπεύθυνος για
την εξωσχολική εκπαίδευση, για την «ενίσχυση
της εβραϊκής ταυτότητας του Ισραήλ»! 

Ο Νετανιάχου (και το πιστοποιεί η προη-
γούμενη 15ετής θητεία του) έδειχνε δύο πρό-
σωπα: τον ιδεολογικό ριζοσπάστη (εσωτερικό)
και τον λογικό πραγματιστή (εξωτερικό), προ-
σαρμόζοντας πολιτικές και διεθνείς περιστά-

σεις. Σήμερα θα είναι δύσκολο να διαδραματί-
σει ξανά τον ίδιο ρόλο, παρότι θεσμικά ο ίδιος
ορίζει το χρονοδιάγραμμα των κυβερνητικών
στόχων, σταθμίζοντας εθνικά και διεθνή συμ-
φέροντα του Ισραήλ.  

Εκτός της επιθετικής πολιτικής των εποικι-
σμών, ο Νετανιάχου προωθεί την απονεύρωση
των εσωτερικών ελέγχων στην εκτελεστική
εξουσία. Ο νέος συνασπισμός δίνει την ευκαιρία
να διαλύσει οτιδήποτε στο υπάρχον κρατικό
σύστημα θεωρεί εχθρικό στην ηγεσία του. Για
πολλούς αναλυτές, παίζει με τη φωτιά αφού,
εκτός από τη δικαιοσύνη, βλέπει με βαθιά κα-
χυποψία κρατικά όργανα όπως ο στρατός. Για
τη φονταμενταλιστική δεξιά βάση του, τα όρ-
γανα αυτά αποτελούν ένα «βαθύ κράτος» ενός
«παλιού Ισραήλ».

Το νέο υπουργικό συμβούλιο δείχνει τις προ-
θέσεις του: ο υπουργός Δικαιοσύνης Λέβιν
αποκάλυψε την επικείμενη αναθεώρηση του δι-
καστικού συστήματος. Μια μεταρρύθμιση η
οποία προβλέπει ότι το κοινοβούλιο θα μπορεί
με απλή πλειοψηφία να ακυρώσει απόφαση του
Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Όλα δείχνουν πως οι διχαστικές πολιτικές
της νέας κυβέρνησης θα διευρύνουν το κοινωνι-
κό χάσμα. Οι μαζικότατες διαδηλώσεις στο Τελ
Αβίβ δεν θύμισαν μόνο τις εκκρεμότητες του Νε-
τανιάχου με τη δικαιοσύνη για υποθέσεις δια-
φθοράς. Διαδήλωναν για εναντίωση στο «φασι-
σμό και το απαρτχάιντ», την υπεράσπιση της

δημοκρατίας, για την ειρήνη και συνύπαρξη με-
ταξύ εβραίων και αράβων κατοίκων της χώρας:
«Είμαστε εδώ για να πούμε δυνατά και ξεκάθαρα
ότι όλοι εμείς, Άραβες και Εβραίοι και διαφορε-
τικές κοινότητες μέσα στο Ισραήλ, απαιτούμε ει-
ρήνη, ισότητα και δικαιοσύνη», δήλωσε η Rula
Daood του «Standing Together», ενός κινήματος
Αράβων και Εβραίων.

Το μέλλον της νέας κυβέρνησης Νετανιάχου
θα εξαρτηθεί τόσο από το επίπεδο «εξωτερικής»
στήριξης όσο και από τη στήριξη που μπορεί να
έχει εσωτερικά. Με δεδομένη ωστόσο τη γεωπο-
λιτική ρευστότητα, αλλά και τις διχαστικές πο-
λιτικές που υιοθετεί, καθίστανται και τα δύο
επίπεδα προβληματικά.  

ΧΒ
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Χ
ρονιά εκλογών η φετινή στις δύο πλευ-
ρές του Αιγαίου. Μάλιστα αρκετοί κάνουν
λόγο ακόμη και για σύμπτωσή τους. Τό-

σο στη χώρα μας όσο και στη γείτονα, η άνοιξη
εκτιμάται ως η πιο πιθανή ημερομηνία τους. Λί-
γο νωρίτερα από την τυπική λήξη των κυβερνη-
τικών θητειών. Θα είχε αποτραπεί αυτό το εν-
δεχόμενο αν δεν είχε… αποτραπεί το στήσιμο
της κάλπης στη χώρα μας το φθινόπωρο από
τους κυρίους της άρχουσας τάξης “μας”. Και
βασικά τους υπερατλαντικούς! Αυτοί είναι που
παρέτειναν τη θητεία της κυβέρνησης Μητσοτά-
κη για ευθετότερο χρόνο, επιδιώκοντας την
αναδιαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού κατά
το θέλημά τους.

Θα μπορούσε κάποιος εύλογα να αντιτείνει:
πόσο πιο φιλοαμερικάνικα να γείρει πια η βάρ-
κα; Και όμως. Εξακολουθούν να υπάρχουν
αγκάθια που σχετίζονται με τη συνολική διευ-
θέτηση των “οικοπέδων”-χωρών της περιοχής,
με βάση την όξυνση των ιμπεριαλιστικών αντα-
γωνισμών και την ανάγκη να στοιχηθούν από-
λυτα σε τακτικό και στρατηγικό επίπεδο οι χώ-
ρες της περιοχής στο αμερικανονατοϊκό άρμα.
Υπάρχουν σημεία που τέμνονται, λοιπόν. Και
που η διευθέτησή τους δεν είναι και το πιο εύ-
κολο των πραγμάτων. Αναφερόμαστε στη βε-
ντάλια που ακούει στο όνομα Αιγαίο, Κύπρος,
Ανατολική Μεσόγειος. Μια “λύση” τύπου Μακε-
δονικού, ας πούμε, δεν φαίνεται στον άμεσο
ορίζοντα. Κι αν αποφεύχθηκε μια “θερμή” εξέ-
λιξη εκεί, δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα γί-
νει στην περί ου ο λόγος περιοχή το ίδιο. Αυτό
δεν εμποδίζει τις ΗΠΑ να στέλνουν σε καθημε-
ρινή βάση το μήνυμα: βρείτε τα. Δεν είναι κάτι
που λέγεται χωρίς βάση. Αντικειμενικά αυτή
είναι η θέληση των προστατών των δύο αντι-
δραστικών αρχουσών τάξεων. Μέχρι ποιου ση-

μείου είναι, ωστόσο, διατεθειμένες αυτές να
κάνουν πίσω;

Οι επικείμενες εκλογές σε Ελλάδα και Τουρ-
κία, επομένως, εντάσσονται σ’ αυτό το κουβά-
ρι. Δεν πρόκειται απλά για την τύχη του Μη-
τσοτάκη και του Ερντογάν. Θα ήταν μικρό το
κακό. Αφορά το σύνολο του αστικού πολιτικού
σκηνικού και στις δύο χώρες. Οι Αμερικάνοι
απαιτούν “ευελιξία” τέτοια που να μη μένει στις
“αγκυλώσεις” του παρελθόντος και να τις
υπερβαίνει. Απαιτούνται συμβιβασμοί που
άπτονται πλευρών της ίδιας της υπόστασης των
δύο ολιγαρχιών του πλούτου. Μια νέα “Συμφω-
νία των Πρεσπών”, θα μπορούσε να πει κάποι-
ος, τηρουμένων των αναλογιών και προσαρμο-
σμένη στα δεδομένα. Που θα θέτει το νέο
“όριο” στις σχέσεις-αντιθέσεις ανάμεσα στις
δυο άρχουσες τάξεις. Παρά τους υπαρκτούς
κινδύνους το όριο αυτό να αποτελέσει σημείο
ανάφλεξης, φαίνεται πως οι ΗΠΑ επιμένουν.
Και εξακολουθούν να κινούν φανερά και υπό-
γεια τα νήματα προς μια τέτοια κατεύθυνση της
απολύτου αρεσκείας τους. Δεν είναι μόνοι τους
στο “γήπεδο”, ωστόσο.

Στην Τουρκία εμφανίζεται αμφίρροπος ο
εκλογικός γύρος, με το κυβερνών κόμμα να
συσσωρεύει φθορά αλλά και τη συνασπισμένη
(;) αντιπολίτευση, λίγους μήνες πριν από τις
εκλογές, να μην έχει ακόμη παρουσιάσει τον
υποψήφιό της! Ο ένας (δήμαρχος της Πόλης) εν-
δεχόμενα να αποκλειστεί. Ο άλλος (δήμαρχος
στην Άγκυρα) δεν πολυακούγεται τελευταία. Ο
αρχηγός των Κεμαλιστών δεν είναι βέβαιο ότι
μπορεί να παραβγεί τον νυν πρόεδρο. Μύλος. Οι
ΗΠΑ θα ήθελαν να προκύψει μια κυβέρνηση κι
ένας πρόεδρος πιο “προβλέψιμοι”, χωρίς πολλά
πολλά τσαλιμάκια. Πόσο εύκολο είναι, όμως,
κάτι τέτοιο, με δεδομένο ότι πρόκειται για μια

αστική τάξη μέλος του G20, με φιλοδοξίες ανά-
ληψης ρόλου σε ολόκληρη την περιοχή “ευθύ-
νης” της; Μπορεί αυτή να “κοντύνει” και να
προσαρμοστεί σε ρόλο χαμηλότερο των “κυβι-
κών” που πιστεύει πως έχει; Δύσκολο φαίνεται,
ανεξάρτητα από το εκλογικό αποτέλεσμα.

Στην Ελλάδα όλες οι δημοσκοπήσεις ενόψει
των εκλογών φέρουν νικητή τη ΝΔ. Ο ΣΥΡΙΖΑ
πληρώνει την έλλειψη εμπιστοσύνης του κόσμου
στη βάση της προηγούμενης κυβερνητικής του
θητείας και της αδυναμίας ουσιαστικής πολιτικής
διαφοροποίησής του από αυτήν στα μείζονα ζη-
τήματα. Οι καιροί που ο αστικός δικομματισμός
μπορούσε να ξεγελά τον κόσμο πλατιά δεν φαί-
νονται να επιστρέφουν. Το αστικό πολιτικό σκη-
νικό, εν τούτοις, παρουσιάζει ένα δεδομένο. Την
αδυναμία επίτευξης αυτοδύναμης κυβέρνησης.
Ο εκλογικός νόμος παίζει ένα ρόλο που θεωρη-
τικά μπορεί να ξεπεραστεί από αλλεπάλληλες
εκλογές. Ωστόσο, φαίνεται ότι αυτή η “αδυνα-
μία” δεν είναι αποτέλεσμα μόνο των εσωτερικών
αστικών “ερίδων”. Πληθαίνουν δημοσιεύματα
και αναλύσεις τους τελευταίους αρκετούς μήνες
που θέλουν τις ΗΠΑ να ευελπιστούν στη μη αυ-
τοδυναμία! Να δουλεύουν για την αποτροπή
σχηματισμού μονοκομματικής κυβέρνησης! Μά-
λιστα, αυτοί οι συστημικοί αναλυτές και δημο-
σιογράφοι επικαλούνται ανοιχτά “πηγές” προ-
σκείμενες στους Αμερικανούς για το στήσιμο
ενός πολιτικού σκηνικού που “εκ των πραγμά-
των” θα οδηγήσει στο σχηματισμό μιας λίγο-πο-
λύ οικουμενικής κυβέρνησης. Έτσι ερμηνεύουν
το στρίμωγμα του ΠΑΣΟΚ, μιας εκ των συνιστω-
σών αυτής της οικουμενικής κυβέρνησης, χωρίς
να μας διαφωτίζουν αν σε αυτήν συμπεριλαμβά-
νονται αμφότεροι ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ. Ο λόγος; Η συ-
νυπευθυνότητα σε ό,τι ακολουθήσει: ένας επώ-
δυνος συμβιβασμός-μοιρασιά μεταξύ Ελλάδας

και Τουρκίας στο ζήτημα του Αιγαίου (και της
Ανατολικής Μεσογείου, θα προσθέταμε, κατά το
μέρος που αφορά τα ελληνοτουρκικά). Ποιος,
όμως, είναι διατεθειμένος να πιει το ποτήρι αυ-
τό και να προβεί σε υποχωρήσεις-παραχωρήσεις
στα λεγόμενα εθνικά θέματα;

Παρ’ όλα αυτά, η ένταση στις ελληνοτουρκι-
κές σχέσεις όχι μόνο συνεχίζεται αλλά και κλι-
μακώνεται καθημερινά. Μάλιστα πληθαίνουν
και τα επεισόδια στη θάλασσα και στον αέρα. Οι
αερομαχίες πάνω απ’ το Αιγαίο αλλά και οι
εμπλοκές του λιμενικού των δύο χωρών. Μαζί
με τους λεονταρισμούς ένθεν κακείθεν. Την επι-
θετική ρητορική και πρακτική. Τους χάρτες και
τις ένοπλες δυνάμεις. Τις υπεροπλίες που θεω-
ρεί η κάθε πλευρά ότι διαθέτει. Τις συμμαχίες
και τις εξορύξεις. Την κούρσα των πολεμικών
εξοπλισμών που επιταχύνεται. Όλα αυτά δεν εί-
ναι εύκολο να αλλάξουν κατεύθυνση. Να μετα-
τραπούν σε “ευγενή άμιλλα” για τα σχέδια του
ΝΑΤΟ. Σε συνεργασία για το αμοιβαίο όφελος.
Σε φιλική διαγωγή δύο συμμάχων, ενδεχομένως
μελλοντικά και εταίρων. Όσοι συγκρίνουν ανό-
μοια πράγματα (Μακεδονικό και ελληνοτουρκι-
κά) εμφορούνται από το ραγιαδισμό της “σω-
στής πλευράς της ιστορίας” και όχι από φιλει-
ρηνικά αισθήματα. Ουδόλως κόπτονται για την
τύχη των δύο λαών. Και αυτό είναι και το βασι-
κό “μειονέκτημα” του σεναρίου.

Στο “γήπεδο”, όπως προείπαμε, δεν βρίσκο-
νται μόνοι τους οι Αμερικάνοι. Η Ρωσία με τα
όποια ερείσματά της έχει λόγο, η Κίνα έχει προ
ετών διεισδύσει οικονομικά, η ΕΕ ως “σύνολο”
αλλά και ξέχωρα κάθε ιμπεριαλιστικός πυλώνας
της έχουν τη δική τους επιρροή. Όπως δείχνουν
οι εξελίξεις, για την πρώτη δεν υπάρχει περί-
πτωση σύγκλισης συμφερόντων με τις ΗΠΑ. Για
τους τελευταίους, μόνο ως παράγοντες εκτόπι-

σης της Ρωσίας μπορούν οι Αμερικάνοι να τους
“δεχθούν” στην επιδιωκόμενη δυτική συμμαχία.
Προοπτικά αποκλίνουν τα συμφέροντα, αφού η
ισχυροποίηση του ενός βασίζεται πάνω στην
αποδυνάμωση των άλλων. Με αυτήν την έννοια,
τα φιλοαμερικανικά δημοσιεύματα που προανα-
φέραμε βρίσκουν μπροστά τους ένα υπαρκτό νέο
όριο: τις επιδιώξεις της Γαλλίας (και στρατιωτι-
κές) και την οικονομική (πρωτοκαθεδρία εντός
ΕΕ) ισχύ της Γερμανίας. Άλυτος ο… γρίφος.

Θα ήθελαν, είναι αλήθεια, οι παίκτες που
κανοναρχούν τις εξελίξεις (ΗΠΑ) να διαμορφώ-
σουν ένα περιβάλλον ελεγχόμενης έντασης,
συμβατό με τις επιδιώξεις τους, ώστε να δια-
μορφωθούν και οι ανάλογες κυβερνητικές λύ-
σεις. Μια τέτοια οπτική, ωστόσο, ακόμη και αν
έχει βάση, θα ήταν ολέθριο να υιοθετηθεί από
τους δυο λαούς και τα κινήματά τους. Γιατί θα
τους οδηγήσει σε αφοπλισμό και εξάρτηση από
τις ιμπεριαλιστικές επιλογές. Διότι θα τους κα-
τευθύνει στην αστική αντίληψη ότι όλα περί-
που είναι “φτιαχτά”, επομένως θα γίνει σίγου-
ρα ό,τι λένε οι Αμερικάνοι και… το πεπρωμένο
φυγείν αδύνατον. Ότι δεν υπάρχει πραγματι-
κός και αδυσώπητος ανταγωνισμός ανάμεσα
στις άρχουσες τάξεις ούτε υφίσταται ο κίνδυ-
νος του πολέμου. Στο τέλος θα “επιτευχθεί”
και η… ειρηνική συνύπαρξη και το σύστημα,
στη πιο καταστροφική του φάση, θα παρου-
σιαστεί ως αθώα περιστερά. Όλα αυτά τα -
μπορεί και καθόλου απλά- σενάρια ας τα λαμ-
βάνουν υπόψη οι λαοί και οι δυνάμεις του κι-
νήματος που αναφέρονται σ’ αυτούς. Για να
διαμορφώνουν, με τη σειρά τους, τα ανεξάρτη-
τα από τους ιμπεριαλιστές και τις ολιγαρχίες
του πλούτου δικά τους προτάγματα. Αυτά -και
μόνο αυτά- μπορούν να δώσουν προοδευτική-
φιλολαϊκή κατεύθυνση στις εξελίξεις!

Ελληνοτουρκικά

Βίοι εκλογικοί παράλληλοι

Θα επαληθευτούν οι υπολογισμοί ξένων και ντόπιων κέντρων;

Τα 12 μίλια,

οι επιδιώξεις και τα αναχώματα

Λ
ίγο πριν από τα Χριστούγεννα
«διέρρευσε» από κυβερνητικές πη-
γές και δημοσιεύτηκε στα «Νέα» η

πρόθεση Μητσοτάκη να προχωρήσει σε
επέκταση των χωρικών υδάτων νότια της
Κρήτης μέχρι τον προσεχή Μάρτη. Όπως
αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα, η
ανακίνηση του ζητήματος γίνεται ύστερα
από τη νέα τουρκολιβυκή συμφωνία για
την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, αλ-
λά και μετά τη μονομερή οριοθέτηση των
δυτικών θαλάσσιων συνόρων από την αι-
γυπτιακή κυβέρνηση, ενώ η ενεργοποίηση
της Exxon Mobil νοτιοδυτικά της Κρήτης
και της Πελοποννήσου θεωρήθηκε ως έν-
δειξη μιας ευμενούς στάσης από τις ΗΠΑ. Η
απόφαση αυτή παρουσιάστηκε, μάλιστα,
ως η «τελευταία πράξη στο πεδίο των εθνι-
κών ζητημάτων της κυβέρνησης πριν από
τις εκλογές». 

Μολονότι μόνιμα και μονότονα κυβερ-
νητικοί παράγοντες δηλώνουν ότι η επέ-
κταση των χωρικών υδάτων είναι ένα «κυ-
ριαρχικό δικαίωμα που επαφίεται στην
εκάστοτε κυβέρνηση να κρίνει πότε, πού
και πώς θα το ασκήσει», φαίνεται τελικά
ότι ο χρόνος που επιλέχτηκε δεν ήταν και
τόσο «κατάλληλος». Νέες «διαρροές» δι-
ευκρίνισαν ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να
προχωρήσει σε «τετελεσμένα», ενώ άλλα
δημοσιεύματα εκφράζουν σοβαρούς προ-
βληματισμούς, επικαλούμενα και τις επερ-
χόμενες εκλογές, για να καταλήξουν ότι
ένα τέτοιο σοβαρό εγχείρημα απαιτεί νη-
φαλιότητα και συμφωνία των βασικών
τουλάχιστον αστικών κομμάτων, για να
αποτελέσει και την απαρχή διευθέτησης
όλων των εκκρεμοτήτων στην περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου (να και η απεύθυν-
ση προς τους ιμπεριαλιστές).

Οπωσδήποτε η «διαρροή» στα «Νέα»
στόχευε στη διερεύνηση των προθέσεων
του αμερικάνικου παράγοντα, με την προ-
σμονή ότι οι καλές υπηρεσίες του αστικού
συστήματος της χώρας μας και πιο συγκε-
κριμένα της κυβέρνησης Μητσοτάκη θα
εκτιμηθούν δεόντως από τους υπερατλα-
ντικούς συμμάχους και θα ανταμειφτούν,
αφού και η περιοχή αναφοράς (νότια της
Κρήτης) δεν θα δικαιολογούσε αντιδράσεις
από την πλευρά της Τουρκίας (βρίσκεται
εκτός των ορίων του casus belli). 

Οι προσμονές, όμως, για μια ακόμη
φορά διαψεύστηκαν. Ο αμερικανικός πα-
ράγοντας, δια του εκπροσώπου του Στέιτ
Ντιπάρτμεντ, ήταν σαφής: «Οι Ηνωμένες
Πολιτείες δεν παίρνουν θέση για τις δια-
φορές στα θαλάσσια σύνορα άλλων κρα-
τών. Καλούμε όλα τα μέρη να απέχουν από
όλες τις ενέργειες που ενέχουν τον κίνδυ-
νο να αυξήσουν τις εντάσεις στην Ανατολι-
κή Μεσόγειο». 

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι μωρο-
φιλοδοξίες της άρχουσας τάξης της χώρας
μας συναντούν το ανάχωμα των ιμπεριαλι-
στικών επιλογών, παρά την όλο και μεγα-
λύτερη υποταγή και προσαρμογή σ’ αυτές.
Ηχηρό παράδειγμα, οι υπερφίαλες δηλώ-
σεις για σταδιακή επέκταση των χωρικών
υδάτων στα 12 ν.μ. του τότε ΥΠΕΞ Κοτζιά
στις αρχές του 2018, που «προσγειώθη-
καν» σύντομα, μαζί με τον ίδιο, που απο-
πέμφθηκε λίγους μήνες αργότερα από τον
υπουργικό θώκο. Δεν λείπουν, βέβαια, και
οι περιπτώσεις που οι «σύμμαχοι» και
«προστάτες» δίνουν αέρα στα πανιά αυτών
των μωροφιλοδοξιών, όπως έγινε με τη
συμφωνία για ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας-Αιγύ-
πτου και Ελλάδας-Ιταλίας και την επέκτα-
ση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο, ως μέ-

σο πίεσης προς την «απείθαρχη» Τουρκία
και με σταθερή επιδίωξη τον εγκλωβισμό
και των δύο αστικών τάξεων στους δικούς
τους στρατηγικούς σχεδιασμούς.

Τα χωρικά ύδατα μπήκαν στο πεδίο
του αντιδραστικού ελληνοτουρκικού αντα-
γωνισμού από το 1995, όταν η Ελλάδα κύ-
ρωσε τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θά-
λασσας, δηλώνοντας ότι θα ασκήσει μονο-
μερώς το δικαίωμα επέκτασής τους, με
την Τουρκία να απαντά ότι μια τέτοια
ενέργεια αποτελεί αιτία πολέμου (casus
belli). Μια επέκταση στα 12 ν.μ. θα καθι-
στούσε το Αιγαίο Πέλαγος «κλειστή ελλη-
νική θάλασσα», με αποτέλεσμα την «επί-
λυση» των περισσοτέρων ζητημάτων αντι-
παράθεσης (ΑΟΖ, υφαλοκρηπίδα, γκρίζες
ζώνες, εναέριο χώρο, περιοχή έρευνας
και διάσωσης) σε όφελος της άρχουσας
τάξης της χώρας μας. 

Το ζήτημα μέχρι πρόσφατα αφορούσε
το Αιγαίο και έτσι, όταν τον Ιανουάριο του
2021 η Ελλάδα επέκτεινε την αιγιαλίτιδα
ζώνη στο Ιόνιο, η Τουρκία δεν αντέδρασε,
δηλώνοντας ότι αυτό «δεν επηρεάζει καθό-
λου το καθεστώς του Αιγαίου». Η στάση
αυτή άλλαξε τις τελευταίες μέρες, ύστερα
από τις διαρροές για επέκταση των χωρι-
κών υδάτων στην περιοχή της Κρήτης. Κυ-
βερνητικοί και άλλοι παράγοντες, με συνε-
χή και έντονο τρόπο, δήλωσαν την κατη-
γορηματική αντίθεση του τούρκικου καθε-
στώτος σε οποιαδήποτε αλλαγή του status
των χωρικών υδάτων, επισείοντας μάλι-
στα την απειλή του casus belli, επεκτείνο-
ντας το και στο Λιβυκό Πέλαγος. 

Αιτία αυτής της αντίδρασης δεν είναι
μόνο ή κυρίως ότι μια ενδεχόμενη επέκτα-
ση στην περιοχή των Αντικυθήρων κλείνει
τη μία από τις δύο εξόδους από το Αιγαίο
προς τη Μεσόγειο (η άλλη βρίσκεται στην
περιοχή της Καρπάθου). Βασική αιτία είναι
ότι μια τέτοια ενέργεια έχει άμεση σχέση
με το νέο (της τελευταίας δεκαετίας) πεδίο
του αντιδραστικού ανταγωνισμού για τις
ΑΟΖ και τις «μεγάλες ιδέες» των δύο αστι-
κών τάξεων. Της «Γαλάζιας Πατρίδας» από
τη μια (Τουρκία) και του «τετραπλασια-
σμού του χώρου κυριαρχίας» από την άλ-
λη (Ελλάδα). Μπλέκεται με τη διεκδίκηση
ρόλου στον κρίσιμο χώρο της Ανατολικής
Μεσογείου, ως υπεργολάβου των ιμπερια-
λιστών στο γενικό γεωστρατηγικό πεδίο,
όσο -και πιο ειδικά- στον ενεργειακό το-
μέα. Το άνοιγμα του ζητήματος των χωρι-
κών υδάτων στην Κρήτη επιδιώκει να δη-
μιουργήσει ρήγμα στις τουρκολιβυκές συμ-
φωνίες για καθορισμό και εκμετάλλευση
των θαλάσσιων ζωνών, αποτελώντας μέ-
ρος μιας αλληλουχίας ενεργειών και από
τις δύο πλευρές του Αιγαίου, που ανεβά-
ζουν το επίπεδο επικινδυνότητας στις σχέ-
σεις των δύο χωρών. 

Φυσικά, η αστική «μας» τάξη δεν μπο-
ρεί να ενεργήσει χωρίς τη συγκατάθεση ή
έστω την ανοχή των πυλώνων εξάρτησής
της και κυρίως των ΗΠΑ. Σε μια περίοδο
που εξελίσσεται η πολεμική αναμέτρηση
στην Ουκρανία, ο αμερικάνικος ιμπεριαλι-
σμός επιθυμεί σταθερή και αρραγή τη νο-
τιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και πα-
ράλληλα δεν έχει κανένα λόγο, αυτή τη
στιγμή τουλάχιστον, να συνηγορήσει σε
ενέργειες που θα δυσκολέψουν τη διαδι-
κασία πλήρους επανάκαμψης της Τουρκίας
στη Δύση. Έτσι, φαίνεται ότι για μια ακό-
μη φορά τα σχέδια για επέκταση των χω-
ρικών υδάτων στην περιοχή της Κρήτης θα
παραμείνουν στο συρτάρι του Μαξίμου.

Ισραήλ

Η νέα κυβέρνηση Νετανιάχου θα προωθήσει το «αναθεωρητικό» της πρόγραμμα;



ΝΕΟΛΑΙΑ14 Σάββατο 14 Γενάρη 2023Προλεταριακή Σημαία

Τ
ο κατάπτυστο Προεδρικό Διάταγ-

μα 85/22, που εξέδωσε η Πρό-

εδρος της Δημοκρατίας και εξι-

σώνει τα πτυχία των δραματικών σχο-

λών, των ωδείων και των σχολών χορού

και κινηματογράφου με απολυτήρια λυ-

κείου, δεν ήρθε ως αποφράδα επιφοίτη-

ση. Είναι η συγκροτημένη απόφαση να

βαθύνει η επίθεση στα σπουδαστικά,

επαγγελματικά και εργασιακά δικαιώ-

ματα των καλλιτεχνών. Η υποβάθμιση

των πτυχίων «εξαφανίζει» τις σπουδές

των αποφοίτων των σχολών αυτών,

αφού πλέον δεν αναγνωρίζονται, τα

πτυχία δεν αποτελούν τυπικό προσόν

και οι απόφοιτοι

καλλιτέχνες κατα-

τάσσονται στην

κατηγορία ΔΕ,

αναγνωρίζοντας

ως πτυχία με

επαγγελματικά δι-

καιώματα μόνο

αυτά των πανεπι-

στημιακών ιδρυ-

μάτων (ΑΕΙ)!

Το ΠΔ85/22 εί-

ναι ευθύ και τελει-

ωτικό χτύπημα,

μετά από μια σειρά

κινήσεις τόσο της

κυβέρνησης της ΝΔ, όσο και των προ-

ηγούμενων κυβερνήσεων, στα επαγγελ-

ματικά και εργασιακά δικαιώματα των

καλλιτεχνών. Σε αυτούς τους κλάδους,

που τα επαγγελματικά και εργασιακά δι-

καιώματα ήδη είναι διαλυμένα, οι εργα-

σιακές συνθήκες εξαθλιωμένες και η

ανεργία μαστίζει, το ΠΔ85/22 έρχεται να

ισοπεδώσει και θεσμικά κάθε δικαίωμα,

κάθε δυνατότητα διεκδίκησης. Χωρίς τυ-

πικά προσόντα, οι καλλιτέχνες πλέον δεν

έχουν δικαίωμα εργασίας στο Δημόσιο

και σε συμβάσεις με κρατικούς φορείς με

την ιδιότητά τους. Μισθολογικά κατατάσ-

σονται στη χαμηλότερη κλίμακα ως από-

φοιτοι λυκείου (ΔΕ). 

Κι ενώ είναι γνωστές οι φρικτές

συνθήκες εργοδοτικής τρομοκρατίας,

βίας, ασυδοσίας στους χώρους της τέ-

χνης, με ποιους όρους θα μπορούν να

διεκδικήσουν Συλλογικές Συμβάσεις

Εργασίας; Το σύστημα της εκμετάλλευ-

σης απαντά με περισσή χαρά «χωρίς

όρους». Ακριβώς όπως επιδιώκει για

όλο τον εργαζόμενο λαό. Σε έναν χώρο

εργασίας, που ήδη κυριαρχούν οι απλή-

ρωτες πρόβες, η ανασφάλιστη εργασία,

η πληρωμή με μεροκάματα ή ποσοστά

της πείνας, το σύστημα κρίνει ότι μπο-

ρεί να κινηθεί γοργά, βάζοντας την τα-

φόπλακα στη λέξη δικαίωμα και τη

βούλα στις ατομικές διαπραγματεύσεις,

τους εργοδοτικούς εκβιασμούς και την

omerta που επιβάλλουν στους εργαζό-

μενους καλλιτέχνες για να μην τους

«σβήσουν από τον χάρτη».

Το μένος του συστήματος για την τέ-

χνη δεν είναι καινούριο. Ως στοιχείο του

εποικοδομήματος, η τέχνη δεν μπορεί να

το ανατρέψει, μπορεί όμως να αφυπνί-

σει, να εγείρει προβληματισμούς, να

ανοίξει ορίζοντες. Κάθε εποχή έχει την

τέχνη που επιτρέπει ως κυρίαρχη ο συ-

σχετισμός δύναμης. Και η «τέχνη του συ-

στήματος» δεν χρειάστηκε ποτέ τυπικά

προσόντα για να δουλέψει στις συνειδή-

σεις του λαού και όπου αλλού χρειάζεται

για να αναπαραχθεί η κυρίαρχη ιδεολο-

γία. Οι χιλιάδες, όμως, που προσπαθούν

να επιβιώσουν, πάντα θα βρίσκουν έναν

σκόπελο μπροστά τους, έναν γκρεμό

που θα τους φιμώνει από το πρώτο κιό-

λας βήμα, αυτό των σπουδών. 

Είναι πάγιο αίτημα των καλλιτεχνών

να ανωτατοποιηθούν οι καλλιτεχνικές

σπουδές και να ιδρυθούν ανώτατες καλ-

λιτεχνικές σχολές, ώστε να διασφαλί-

ζονται σπουδαστικά και επαγγελματικά

δικαιώματα. Είναι πάγια η άρνηση των

εκάστοτε κυβερνήσεων και η περαιτέρω

απαξίωση των καλλιτεχνών. Ο σάλος

που ξέσπασε και η συσπείρωση των

καλλιτεχνών γύρω από το δίκαιο αίτημα

της κατάργησης του εκτρωματικού ΠΔ

έφερε μαζικές κινητοποιήσεις χιλιάδων

καλλιτεχνών, των σωματείων τους και

φορέων. Οι συσκέψεις με κυβερνητι-

κούς παράγοντες, η υπόσχεση «νέων

κυβερνητικών λύσεων», η ανάθεση του

αγώνα, μόνο σύγχυση και απογοήτευση

μπορούν να σπείρουν. Δύναμη, απάντη-

ση και σύμμαχος είναι μόνο η μαζική πά-

λη των ίδιων των σπουδαστών και των

εργαζόμενων συλλογικά, οργανωμένα,

ανυποχώρητα, μαζί και πλάι με τον λαό

που χτυπιέται βάναυσα από την επίθε-

ση. Ούτε βήμα πίσω! 

Η τέχνη αφυπνίζει! Ας την τσακίσουμε!

Ό
πως κάθε χρόνο, έτσι και φέ-

τος στις 9 Γενάρη έγιναν οι εκ-

δηλώσεις μνήμης με αφορμή

την επέτειο της δολοφονίας του αγωνι-

στή καθηγητή Νίκου Τεμπονέρα. Τα γε-

γονότα λίγο πολύ γνωστά. Την περίοδο

των κινητοποιήσεων ’90-’91 η τότε κυ-

βέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ξαμόλη-

σε τα μαντρόσκυλα της ΟΝΝΕΔ με σκοπό

να τερματίσουν βίαια το μαζικό κύμα κα-

ταλήψεων και να τσακίσουν της αντι-

στάσεις των μαθητών-καθηγητών-φοι-

τητών, που έβαζαν φραγμούς στην επί-

θεση που είχε εξαπολύσει. «Οι καταλή-

ψεις είναι παράνομες και οι ανακαταλή-

ψεις νόμιμες» ήταν το σύνθημα που έδω-

σε ο νομάρχης Αχαΐας Τάγαρης για να

ξεκινήσει ο κύκλος βίας σε μια σειρά

σχολεία από τους τραμπούκους της ΝΔ-

ΟΝΝΕΔ σε ολόκληρη τη χώρα. Σε ένα

από αυτά τα σχολεία ταμπουρώθηκαν

και οι ΟΝΝΕΔίτες της Πάτρας, με πρω-

τεργάτες τους Καλαμπόκα, Σπίνο και

Μαραγκό, αφού πρώτα τραυμάτισαν και

πέταξαν έξω τους μαθητές του. Στην

προσπάθεια ανακατάληψης του σχολεί-

ου από καθηγητές, μαθητές και κατοί-

κους της περιοχής, ο Τεμπονέρας δέχε-

ται θανάσιμο χτύπημα από τα παλληκά-

ρια της ΟΝΝΕΔ. Μόλις γνωστοποιήθηκε

αυτό το έγκλημα και για τις επόμενες

ημέρες, λαός και νεολαία απάντησαν με

μαζικό ξεσηκωμό και ανάγκασαν τον

υπουργό Παιδείας Κοντογιαννόπουλο σε

παραίτηση και την κυβέρνηση σε από-

συρση του αντιδραστικού νόμου. Ήταν

μια νίκη που έχει μείνει χαραγμένη στη

συλλογική μνήμη του κινήματος, που

ακόμα και σήμερα εμπνέει τους αγώνες

λαού και νεολαίας.

Παρά τις προσπάθειες του συστήμα-

τος και των κολαούζων του να υποβαθ-

μίσουν τους αγώνες που έδωσαν από

κοινού λαός και νεολαία, αλλά και να

αποχαρακτηρίσουν την ίδια τη θυσία του

Νίκου Τεμπονέρα, οι μαζικές συγκεν-

τρώσεις που γίνονται κάθε χρόνο στο

σημείο που έχασε τη ζωή του ο αγωνι-

στής καθηγητής κρατούν την φλόγα του

αγώνα ζωντανή. Όσο για την προεκλο-

γική πασαρέλα των ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ, που

αυτή την χρονιά ήταν εντονότερη στη

συγκέντρωση της Πάτρας, δεν μπορεί να

καλύψει τον ρόλο τους στη συνέχιση της

επίθεσης και της καταστολής. Έτσι και

αλλιώς, πώς μπορεί να ξεχαστεί πως ο

συγκυβερνήτης του ΣΥΡΙΖΑ Π. Καμμένος

την περίοδο εκείνη ήταν πρωτοκλασάτο

στέλεχος της ΟΝΝΕΔ και ιδρυτής των

«ταγμάτων» Rangers και Κενταύρων

στην Πάτρα και το ΠΑΣΟΚ 10 χρόνια με-

τά τη δολοφονία τοποθέτησε τον Κοντο-

γιανόπουλο σε κυβερνητική θέση, μιας

και εκλέχθηκε βουλευτής του το 2000.

Τέλος, η απουσία του ΚΚΕ από τις εκδη-

λώσεις μνήμης φανερώνει για άλλη μια

χρονιά τον τρόπο που το κόμμα αυτό τι-

μά τους αγώνες και την προοπτική τους. 

32 χρόνια από τη δολοφονία του Νίκου Τεμπονέρα

Η θυσία του εμπνέει τους αγώνες του σήμερα… χωρίς συμβιβασμούς και υποχωρήσεις 

Η υποβάθμιση των καλλιτεχνικών σχολών και το άρθρο 16

Η
απόφαση της κυβέρνησης να υπο-

βαθμίσει τα πτυχία των καλλιτε-

χνικών σχολών εξισώνοντάς τα με

το απολυτήριο λυκείου είναι ένα ακόμα

χτύπημα στα επαγγελματικά δικαιώματα.

Μόνο έτσι θα μπορούσε να γίνει αντιληπτή

αυτή η κίνηση από οποιονδήποτε θέλει να

υπερασπίζεται τα λαϊκά συμφέροντα. 

Φαίνεται όμως πως για τους διάφορους

καλοθελητές του συστήματος δεν είναι έτσι.

Η Βάσω Κιντή, καθηγήτρια Φιλοσοφίας

στο ΕΚΠΑ, σε άρθρο της στην «Καθημερι-

νή» αναφέρει «Γιατί όλα αυτά; Διότι το

άρθρο 16 του Συντάγματος επιβάλλει η

ανώτατη εκπαίδευση να παρέχεται απο-

κλειστικά από ιδρύματα που είναι νομικά

πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Δεν μπορεί

να το κάνει ούτε το Εθνικό Θέατρο που

είναι ΝΠΙΔ. Θα ήθελα να δω αυτούς που

διεκδικούν σήμερα ακαδημαϊκή αναγνώ-

ριση για τις ιδιωτικές δραματικές σχολές

να υποστηρίζουν την αναθεώρηση του

άρθρου 16».

Το καταλάβατε ή είστε τίποτα αμόρ-

φωτοι; Χτυπιούνται τα δικαιώματα των

καλλιτεχνών επειδή υπάρχει το άρθρο 16!

Τα προηγούμενα χρόνια δηλαδή δεν

υπήρχε; Ή μήπως αν καταργηθεί οι εργα-

ζόμενοι στον καλλιτεχνικό κλάδο θα τρώ-

νε με χρυσά κουτάλια;

Το σύστημα και τα διάφορα παπαγα-

λάκια του τόσο άνετα νιώθουν, σε συνθή-

κες κινηματικής και πολιτικής οπισθοχώρη-

σης του λαού, να μας κοροϊδεύουνε μες στα

μούτρα μας. Όχι μόνο συνεχίζουν να προ-

ωθούν ακάθεκτοι μια επίθεση που τσακίζει

εργασιακά δικαιώματα, ρημάζει το λαϊκό

εισόδημα και εξαθλιώνει την πλειοψηφία

του λαού, αλλά μας σερβίρουν κι από πά-

νω αντιλαϊκά μέτρα ως τη λύση στα αντι-

λαϊκά μέτρα. Τα δικά μου δικά μου και τα

δικά σου δικά μου δηλαδή.

Όχι, κ. Κιντή, δεν φταίει το άρθρο 16!

Φταίει η ταξικότητα του συστήματος. Η

κατάργηση του άρθρου 16 όχι μόνο δεν θα

λύσει τίποτα, αλλά θα οξύνει αυτήν την τα-

ξικότητα στην εκπαίδευση. Μια εκπαίδευ-

ση που μετατρέπεται όλο και περισσότερο

σε προνόμιο για τους εκλεκτούς και σε

άπιαστο όνειρο για το λαό και τα παιδιά

του. Αποτελεί διακαή πόθο του συστήμα-

τος το άρθρο 16 από το 2006, όπου το φοι-

τητικό κίνημα έβαλε φραγμό στα σχέδια

για αναθεώρησή του. Από τότε έχει μπει

πολύ νερό στ’ αυλάκι και το σύστημα έχει

οξύνει την επίθεση στην εκπαίδευση. Τρά-

πεζα θεμάτων, ΕΒΕ, δίδακτρα, διαγραφές,

συγχωνεύσεις-καταργήσεις, χτύπημα ασύ-

λου, πειθαρχικά, διάλυση πτυχίων, ανα-

γνώριση τίτλων σπουδών και επαγγελματι-

κών προσόντων από κολέγια έχουν αποδυ-

ναμώσει τον δημόσιο και δωρεάν χαρακτή-

ρα της εκπαίδευσης, εισάγοντας νέους τα-

ξικούς φραγμούς, με αποτέλεσμα την αδυ-

ναμία εισαγωγής, συνέχισης και εν τέλει το

πέταγμα χιλιάδων νέων, ειδικά φτωχών-

λαϊκών οικογενειών, έξω από την τριτο-

βάθμια. Παρόλα αυτά η κατάργηση του

άρθρου 16 (ό,τι έχει απομείνει απ’ αυτό)

συνεχίζει να αποτελεί διακαή πόθο και με

κάθε ευκαιρία επανέρχεται στη συζήτηση.

Άλλωστε, είτε με άρθρο 16 είτε χωρίς, οι

εκλεκτοί και οι οσφυοκάμπτες αυτού του

συστήματος μια χαρά βρίσκουν την άκρη

τους και ανελίσσονται στο καλλιτεχνικό

στερέωμα, μια χαρά κόβουν και ράβουν σε

υπουργεία Πολιτισμού, θέατρα, σκηνές

και… παρασκήνια. Οι λαϊκοί άνθρωποι εί-

ναι αυτοί που μοχθούν καθημερινά με

12ωρα, με απλήρωτες πρόβες και υπερω-

ρίες, με μισθούς πείνας, με εκβιασμούς και

παρενοχλήσεις να τα βγάλουν πέρα.

Όχι, κ. Κιντή, για την καταστρατήγη-

ση των επαγγελματικών δικαιωμάτων

και τις άθλιες εργασιακές συνθήκες δεν

φταίει η εκπαίδευση, η γνώση ή το κακό

το ριζικό. Φταίει η αντιλαϊκή επίθεση

που εδώ και δεκαετίες όλες οι κυβερνή-

σεις έχουν υλοποιήσει, προσπαθώντας να

κλέψουν από το λαό κάθε δικαίωμα που

έχει κατακτήσει με την πάλη του. Φταίει

ο "πολιτισμός" αυτού του συστήματος.

Φταίει που κάτι τύποι σαν εσάς νιώθουν

άνετα να μας ζητούν να σκύψουμε κι άλ-

λο το κεφάλι - και μάλιστα με τον τίτλο

του ακαδημαϊκού…



Σ
οβαρές δυσκολίες συναντά το κίνη-

μα των εκπαιδευτικών, παρά την

πανθομολογούμενη οργή που χα-

ρακτηρίζει τον κλάδο, αλλά και την πει-

σματική άρνησή του να συναινέσει στα

διάφορα αντιλαϊκά μέτρα που προωθεί η

κυβέρνηση απέναντι στους εκπαιδευτι-

κούς και τη μαθητική νεολαία, με ρυθμό

πολυβόλου. Οι διαθέσεις αυτές των εκπαι-

δευτικών εκφράστηκαν κατ’ επανάληψη,

είτε μέσω της σημαντικής συμμετοχής στη

γενική απεργία στις 9 Νοέμβρη, είτε μέσω

της όχι αμελητέας μαζικοποίησης της

απεργιακής συγκέντρωσης στην Αθήνα

κατά την εκπαιδευτική απεργία στις 15 Δε-

κέμβρη (που όμως δεν συνοδεύτηκε από

σοβαρά απεργιακά ποσοστά), είτε με διά-

φορους τρόπους «παθητικής αντίστασης»

που υποδεικνύουν τη διάθεσή τους να ψά-

ξουν τρόπους για να μη διευκολύνουν το

προχώρημα της επίθεσης – τρόποι, εν

πολλοίς, όχι αποτελεσματικοί.

Από την άλλη, η κυβέρνηση και το σύ-

στημα έχουν κάνει πλήρη αναγνώριση του

«πεδίου», έχουν δηλαδή απόλυτη συναί-

σθηση του μεγέθους της υποταγής και της

συμμόρφωσης των συνδικαλιστικών ηγε-

σιών της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ, σπέρνοντας

την ήττα, την απογοήτευση και την αίσθη-

ση αδυναμίας στον κλάδο. Σε αυτό το ρά-

λι αποσυγκρότησης, οδηγοί είναι οι παρα-

τάξεις του κυβερνητικού συνδικαλισμού

ΔΑΚΕ – Δίκτυο/ΣΥΝΕΚ – ΔΗΣΥ/ΠΕΚ, στις

οποίες το ρόλο συμπληρώματος έχει το

ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών. Χαρακτηριστικό της

φάρσας απέναντι στον κλάδο είναι το γε-

γονός ότι η 24ωρη απεργία της ΟΛΜΕ στις

15/12 ΔΕΝ συνοδεύτηκε από 24ωρη απερ-

γία, αλλά από 3ωρη στάση εργασίας από

τη ΔΟΕ (όπου υπάρχουν οι ίδιες δυνά-

μεις!), ενώ και η ΑΔΕΔΥ αρνήθηκε να κη-

ρύξει 24ωρη απεργία – εδώ και με τη συμ-

φωνία του ΠΑΜΕ!

Το ξεπούλημα από όλους τους, του

αγώνα ενάντια στην αξιολόγηση (με υπο-

ταγή στη νομιμότητα και με «ενιαία κείμε-

να» συμμετοχής στην αξιολόγηση –με τη

συνενοχή μεγάλου τμήματος και των Πα-

ρεμβάσεων Πρωτοβάθμιας)- και η αριστο-

τεχνική δουλειά της συμμαχίας ΔΑΚΕ – Δί-

κτυο/ΣΥΝΕΚ – ΔΗΣΥ/ΠΕΚ – ΠΑΜΕ, ώστε να

μην ανοίξει καμία χαραμάδα σύγκρουσης

με την κυβέρνηση και την πολιτική της,

έχουν δημιουργήσει μια διαλυτική κατά-

σταση κι έχουν αποθρασύνει την κυβέρνη-

ση. Το κερασάκι στην τούρτα είναι το κλί-

μα εκλογικής αναμονής, που λειτουργεί

προσθετικά στην παραλυτική κατάσταση. 

Η εκτίμησή μας ότι η εκπαίδευση απο-

τελεί μία από τις αιχμές της επίθεσης του

συστήματος επαληθεύεται ξανά από τα

νέα αντιλαϊκά μέτρα που προωθούνται.

Τόσο το πάγωμα της μονιμοποίησης των

νεοδιόριστων εκπαιδευτικών… μέχρι να

αξιολογηθούν όσο και η προώθηση «νέου

συστήματος διορισμών» που –πέρα από

την απαίτηση κατοχής πλήθους τίτλων- θα

απαιτεί και την επιτυχία σε διαγωνισμό

ΑΣΕΠ (!) είναι ενδεικτικά της λύσσας του

συστήματος.

Όλη αυτή η κατάσταση είχε τις συνέ-

πειές της στις εκλογοαπολογιστικές συ-

νελεύσεις που (δεν) έγιναν. Σε κανένα

πρωτοβάθμιο Σωματείο της εκπαίδευ-

σης η μαζικότητα της συνέλευσης δεν

ξεπέρασε τις λίγες δεκάδες συναδέλ-

φους και συναδέλφισσες. Οι εκλογές

που ακολούθησαν χαρακτηρίστηκαν

από μεγάλη αύξηση της αποχής. Πολλοί

τη χρεώνουν στις κυβερνητικές παρατά-

ξεις, αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Στην

πραγματικότητα, η αποχή χτύπησε μεν

βασικά αυτές, αλλά ακούμπησε σοβαρά

και τμήμα του κλάδου με αγωνιστικές

γενικά προδιαγραφές.

Σε αυτό το δύσκολο κλίμα, είναι θε-

τικό το αποτέλεσμα που κατέγραψαν οι

Αγωνιστικές Κινήσεις Εκπαιδευτικών και

ακόμα πιο θετικό είναι το γεγονός ότι

φέτος παρεμβαίνουν σε αρκετά περισ-

σότερα πρωτοβάθμια εκπαιδευτικά σω-

ματεία. Με δεδομένο ότι η παραλυτική

κατάσταση που περιγράφηκε παραπάνω

δεν είναι μόνιμη, αλλά ρευστή, οι δυνα-

τότητες παρέμβασης που έχουν σιγά σι-

γά οικοδομηθεί μπορούν να παίξουν

έναν ρόλο στο άμεσο μέλλον, στην κα-

τεύθυνση συγκρότησης ενός μεγάλου

και αναγκαίου αγώνα ενάντια στην αντι-

λαϊκή επίθεση του συστήματος και των

κυβερνήσεών τους στους χώρους της

εκπαίδευσης.
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Εκλογικά αποτελέσματα των Αγωνιστικών Κινήσεων Εκπαιδευτικών στα
πρωτοβάθμια σωματεία της εκπαίδευσης και κάποιες βασικές εκτιμήσεις

Η πολιτική της εξάρτησης ενισχύει το brain drain, 
διώχνει τη νεολαία στο εξωτερικό

Π
ριν από λίγες μέρες κυκλοφόρη-

σε η ετήσια έκθεση για την ποι-

ότητα της ανώτατης εκπαίδευ-

σης 2021 από την Εθνική Αρχή Ανώτατης

Εκπαίδευσης, βασισμένη στα στοιχεία

ερευνών της Eurostat και του ΟΟΣΑ.

Τα αποτελέσματα της έκθεσης περι-

γράφουν τα εξής:

• Το ποσοστό απασχόλησης ατόμων

25-64 ετών με πτυχίο τριτοβάθμιας εκ-

παίδευσης στην Ελλάδα είναι πολύ χα-

μηλότερο σε σχέση με τον μέσο όρο των

χωρών της ΕΕ.

• Η ανεργία των πτυχιούχων είναι

μεγαλύτερη σε σχέση με όλες τις υπό-

λοιπες χώρες της ΕΕ.

• Οι αποδοχές των εργαζόμενων με

τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι ελαφρώς

υψηλότερες από τις αντίστοιχες αυτών

με δευτεροβάθμια.

• Το ποσοστό του πληθυσμού με πτυ-

χίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι χα-

μηλότερο από τον μέσο όρο των χωρών

της ΕΕ.

• Κλείνει με τους λόγους που ώθησαν

αυτό το δυναμικό στο εξωτερικό και το

πεδίο στο οποίο δούλεψαν ή δουλεύουν.

Τα ποσοστά ανεργίας πτυχιούχων

(και όχι μόνο) στη χώρα μας είναι τερά-

στια. Και όταν κατά καιρούς βγαίνουν

διάφοροι συστημικοί εκπρόσωποι και

ζητωκραυγάζουν για κάποιο «ιστορικό

χαμηλό ανεργίας» στην Ελλάδα, μετρά-

νε στα «ποσοστά εργαζομένων» και ερ-

γαζόμενους με τετράωρες ή ολιγοήμερες

συμβάσεις, με μισθούς των 200-300 ευ-

ρώ μηνιαίως. Αυτό, βέβαια, δεν αφορά

μόνο την κυβέρνηση της ΝΔ, αλλά και

κάθε προηγούμενη, που με τις πολιτικές

τους έχουν εξασφαλίσει μια δεξαμενή

φτηνού εργατικού δυναμικού για το ντό-

πιο και το ξένο κεφάλαιο.

Αποδίδουν την ανεργία σε συστημι-

κές ανορθογραφίες, σε έλλειψη γνώσης

και δεξιοτήτων, μέχρι και σε μη ικανό-

τητα γραψίματος βιογραφικών… Αδυνα-

τούν, όμως, να απαντήσουν το πώς ενώ

η γνώση, τα πτυχία και τα μεταπτυχιακά

είναι περισσότερα από ποτέ, είναι πε-

ρισσότερη από ποτέ και η ανεργία.

Η εξαρτημένη ελληνική οικονομία και

η βαριά της βιομηχανία -ο τουρισμός-

δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να

απορροφήσει τους πτυχιούχους των πα-

νεπιστημίων, ένα εξειδικευμένο δυναμι-

κό, οδηγώντας τους στην ανεργία ή στο

εξωτερικό. Κατά καιρούς γίνεται λόγος

από εκπροσώπους του υπουργείου Παι-

δείας για τη σύνδεση των πανεπιστη-

μίων με την αγορά εργασίας, ως τρόπο

καταπολέμησης της ανεργίας. Αυτό, ει-

δικά σε μια εξαρτημένη χώρα σαν τη δι-

κιά μας, σημαίνει πάντα τη μείωση των

εισακτέων στα πανεπιστήμια και το

σπρώξιμό τους στην εργασιακή ζούγκλα

χωρίς κανένα διαπραγματευτικό χαρτί.

Το ότι στην Ελλάδα τα ποσοστά των

πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εί-

ναι χαμηλότερα από τον μέσο όρο των

χωρών της ΕΕ είναι ενδεικτικό της ταξικό-

τητας και για την είσοδο και για την έξο-

δο από το πανεπιστήμιο (χωρίς προφα-

νώς να ισχύει ότι στις υπόλοιπες χώρες η

ένταξη στα πανεπιστήμια γίνεται αταξι-

κά). Ένα ακόμη ενδιαφέρον στατιστικό

στοιχείο, ενδεικτικό της κατάστασης, εί-

ναι ότι σε σχέση με μια δεκαετία πριν, ει-

σάγονται στα ελληνικά πανεπιστήμια 25%

λιγότεροι νέοι. Οι αποδοχές των αποφοί-

των δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εί-

ναι περίπου ίσες, επειδή είναι και οι δύο

τόσο χαμηλές, που μετά βίας επιτρέπουν

σε έναν νεολαίο να τα βγάλει πέρα σε αυ-

τές τις συνθήκες παρατεταμένης ακρίβει-

ας και τσακίσματος των νοικοκυριών.

Οι πολιτικές αυτές σπρώχνουν τους

νέους στο εξωτερικό (brain drain), στην

αναζήτηση μιας καλύτερης προοπτικής,

μιας διεξόδου. Αυτή η προοπτική, βέ-

βαια, και η διέξοδος δεν μπορεί να βρε-

θεί στον καπιταλισμό-ιμπεριαλισμό. Νέ-

οι που μεταναστεύουν στο εξωτερικό έρ-

χονται αντιμέτωποι με τις εξίσου (αν όχι

περισότερο) δύσκολες εργασιακές συν-

θήκες στις ιμπεριαλιστικές μητροπόλεις.

Γιατί σίγουρα η κρίση του καπιταλιστι-

κού ιμπεριαλιστικού συστήματος είναι

παγκόσμια, οξύνθηκε και περιπλέχθηκε,

πόσο μάλλον μετά από μια πανδημία (με

τις επιδράσεις της στην οικονομία) και

την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. 

Ενώ κυβέρνηση και αντιπολίτευση

ισχυρίζονται -σε επίπεδο διακήρυξης

τουλάχιστον και ειδικά προεκλογικά- ότι

θέλουν να καταπολεμήσουν το brain

drain, με brain gain και επενδύσεις, δεν

μπορούν να εξασφαλίσουν τίποτα στη

νεολαία και τον λαό, παρά μόνο ένταση

της επίθεσης. Οι επενδύσεις, αν και όσο

έρθουν, δεν θα βελτιώσουν το μέλλον

της νεολαίας. Ντόπιο και ξένο κεφά-

λαιο, με την καθοδήγηση της ΕΕ και του

ΔΝΤ, έχουν εξασφαλίσει τις προϋποθέ-

σεις, ώστε να ξεπουληθούν όλα όσο-όσο

και οι εργαζόμενοι να πληρωθούν όσο

λιγότερο γίνεται για το μέγιστο κέρδος.

Η νεολαία δεν έχει τίποτα να περιμέ-

νει και από κανέναν. Μόνο στηριζόμενη

στις δικές της δυνάμεις μπορεί να διεκδι-

κήσει μια ζωή με δικαιώματα. Μέσω της

συλλογικής και οργανωμένης πάλης. Στο

πλάι του λαού και των εργαζομένων. Μέ-

σα από τα σωματεία και τους φοιτητικούς

συλλόγους, πρέπει να παλέψει συλλογι-

κά ενάντια στις πολιτικές της επίθεσης

στα δικαιώματά της, ενάντια στις πολιτι-

κές που την ωθούν στη μετανάστευση.

Με γενικές συνελεύσεις, απεργίες και

διαδηλώσεις, μπορεί μέσα από την πάλη

της να παλέψει για μια παιδεία χωρίς τα-

ξικούς φραγμούς, για δουλειά με δικαιώ-

ματα και για ελευθερίες.



Σ
ε μαζικές απολύσεις προχωράει ο αμερικάνικος
κολοσσός. Αν και στο τέλος του 2022 υπολογιζό-
ταν ότι οι απολύσεις θα έφταναν τις 10.000, στη

συνέχεια ο Διευθύνων Σύμβουλος, Άντι Τζέισι, ανακοί-
νωσε ότι οι απολύσεις θα ξεπεράσουν τις 18.000, μιας
και ο στόχος είναι να υπάρξει μείωση προσωπικού κα-
τά 6%, σε συγκεκριμένα τμήματα που θεωρεί υπεράριθ-
μα, από τους συνολικά 1.500.000 εργαζόμενους της με-
γαλύτερης εταιρίας στον κόσμο από άποψη κύκλου ερ-
γασιών. Για την εταιρία του Τζέφ Μπέζος με έδρα το
Ντιτρόιτ, οι 18.000 απολύσεις είναι αναγκαίο κακό και
ας οδήγησε η ανακοίνωσή τους σε πτώση της μετοχής
στο χρηματιστήριο. Η εργοδοσία της αμερικάνικης πο-
λυεθνικής δικαιολόγησε τις απολύσεις σαν αποτέλεσμα
των υπερπροσλήψεων που έγιναν κατά την περίοδο
της πανδημίας, για να ανταποκριθεί ο η εταιρία στις αυ-
ξανόμενες αγορές μέσω ίντερνετ. Με άλλα λόγια, η
Amazon πετάει στον δρόμο σαν στυμμένες λεμονόκου-
πες 18.000 εργαζόμενους, τους οποίους είχε προσλάβει
για να ανταποκριθεί στη ζήτηση στον τομέα των αγο-
ρών και διανομών μέσα στην πανδημία. 

Ακόμα και για την κερδοφόρα περίοδο των γιορ-

τών, οι προβλέψεις κερδών ήταν μειωμένες, καθώς ο
προϋπολογισμός των νοικοκυριών ήταν αρκετά μειω-
μένος σε σχέση με άλλες χρονιές και με τον αυξημένο
πληθωρισμό. Έτσι, οι απολύσεις είναι αντανάκλαση της
συνολικότερης κατάστασης στην οικονομία και των πο-
λιτικών εξελίξεων στην Ευρώπη. 

Οι εργαζόμενοι οι οποίοι θα απολυθούν δεν θα είναι
από το κομμάτι των διανομών και της αποθήκευσης,
αλλά από άλλα τμήματα. Συζήτηση έχει ξεκινήσει με
διάφορες μορφές στη σφαίρα του διαδικτύου από χι-
λιάδες εργαζόμενους που απειλούνται από τις απολύ-
σεις, για το ζήτημα της οργάνωσης και της ένταξής
τους σε σωματείο. Ενδεικτικά, τον Νοέμβρη υπήρχαν
συζητήσεις σε διαφορά κανάλια της εφαρμογής Dis-
cord, που ξεπερνούσαν τα 1.400 άτομα και συζητιόταν
το ζήτημα των απολύσεων και του συνδικαλισμού. Η
Amazon, όπως έχουμε γράψει και παλιότερα, είναι από
τους πιο επιθετικούς εργοδότες απέναντι στους εργα-
ζόμενους που θέλουν να οργανωθούν σε σωματεία και
έχει προχωρήσει και σε εκδικητικές απολύσεις εργαζο-
μένων που συνδικαλίζονταν. 

Δεν είναι, όμως, η Amazon η μόνη εταιρία τεχνολο-

γίας στις ΗΠΑ που απολύει κόσμο. Το 2022 αποδείχθη-
κε σκληρό για τους εργαζόμενους στις λεγόμενες Tech
companies. Το facebookικό Meta του Μαρκ Ζούκερ-
μπεργκ προχώρησε σε 11.000 απολύσεις τον Νοέμβρη
που πέρασε, η Hewlett Packard τον ίδιο μήνα έδιωξε
6.000, η Cisco 4.100 εργαζόμενους, το Twitter 3.750
μετά την εξαγορά του από τον Elon Musk, η Stripe
1.100, η Microsoft 1.000 τον Οκτώβρη και ο κατάλογος
συνεχίζεται. Είναι εμφανές το αποτύπωμα της πανδη-
μίας, σε συνδυασμό με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο
οποίος τραβάει αρκετά και δημιουργεί πιέσεις στην
αγορά και αύξηση του πληθωρισμού. Οικονομικοί ανα-
λυτές προειδοποιούν ότι όλα αυτά είναι ο προάγγελος
πιο βαθιάς ύφεσης της αμερικάνικης οικονομίας και η
αντανάκλαση της κρίσης η οποία διογκώνεται στην
πραγματική οικονομία. Στη μητρόπολη του καπιταλι-
σμού, τις ΗΠΑ, όπου οι ολιγάρχες δεν λέγονται ολιγάρ-
χες αλλά entrepreneurs (επιχειρηματίες), οι απολύσεις
δεκάδων χιλιάδων και το ξεζούμισμα των εργαζομένων
είναι business as usual. Το θέμα για τους εργαζόμενους
είναι αν θα αντισταθούν και θα οργανωθούν ή αν θα
πεινάσουν. 
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18.000 απολύσεις στην Amazon, ο καπιταλισμός στις δόξες του

Σ
τις 7 Δεκεμβρίου 2022 η πρώτη εί-
δηση στα ΜΜΕ της Γερμανίας ήταν
η «μεγαλύτερη αντιτρομοκρατική

επέμβαση» στην ιστορία της Ομοσπονδια-
κής Γερμανίας. 3.000 πάνοπλοι άνδρες
και γυναίκες των σωμάτων ασφαλείας
έκαναν επιδρομή σε 130 χώρους, σε 11
κρατίδια της Γερμανίας, αλλά και στην
Αυστρία και την Ιταλία. Κυνηγούσαν 52
υπόπτους, συνέλαβαν 25 άτομα. Κατα-
σχέθηκαν, επίσης, περισσότερα από 100
όπλα διαφόρων ειδών (νόμιμα ή παράνο-
μα) και χιλιάδες σφαίρες. Η κατηγορία εί-
ναι ότι σχεδίαζαν πραξικόπημα και καθαί-
ρεση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης με
εισβολή στο κτίριο της Ομοσπονδιακής
Βουλής, δολιοφθορές στο δίκτυο παροχής
ρεύματος, δημιουργία συνθηκών εμφυλί-
ου κ.ά. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις,
διέθεταν συγκεκριμένο σχέδιο αντικατά-
στασης της κυβέρνησης με δική τους. 

Κεντρικό πρόσωπο της ομάδας είναι ο
71χρονος Heinrich Reuss, γόνος ενός πρι-
γκιπικού οίκου από τη Θουριγγία (περιο-
χή στην κεντρική Γερμανία). Ο Reuss εμ-
φανίζεται δημόσια εδώ και μερικά χρόνια
σαν εκπρόσωπος των πολιτών του Ράιχ
(Reichsbürger) υποστηρίζοντας, μεταξύ
άλλων, ότι η «Ομοσπονδιακή Δημοκρατία
της Γερμανίας δεν είναι κυρίαρχο κράτος,
εξακολουθεί να ελέγχεται από τους συμ-
μάχους, είναι προτεκτοράτο των Αμερικα-
νών και κράτος υποτελές». Στην περίπτω-
ση του φερόμενου πραξικοπήματος, είχε
οριστεί από την ομάδα σαν αντιβασιλιάς. 

Στο φερόμενο «σκιώδες υπουργικό
συμβούλιο», πέρα από τον Reuss, συμμε-
τείχαν και πρόσωπα, όπως η Brigit Mal-
sack-Winkemann, δικαστής στο Βερολίνο
και μέχρι πρόσφατα βουλευτής του
ακροδεξιού κόμματος AfD (Εναλλακτικοί
για τη Γερμανία) δημιουργώντας πολλά
ερωτήματα για τις σχέσεις των μελών του
AfD με τους Reichsbürger), ο Matthes H.
από τη Βάδη-Βυρτεμβέργη, ιδεολόγος για
ζητήματα διεθνούς δικαίου, η Melanie R.,
γιατρός από την Κάτω Σαξονία, ο Tim
Paul G., διδάκτωρ της Νομικής, κ.ά.

Η ομάδα θεωρήθηκε εξαιρετικά επικίν-
δυνη, γιατί μεταξύ των κατηγορούμενων
συγκαταλέγονταν νυν και πρώην στρα-
τιωτικοί των ειδικών δυνάμεων του γερ-
μανικού στρατού, όπως ο φερόμενος ως
αρχηγός του στρατιωτικού βραχίονα Rudi-
ger von P., διοικητής τάγματος αλεξιπτω-
τιστών στη δεκαετία του 1990 και απολυ-
μένος από τον στρατό, λόγω υπεξαίρεσης
ή πώλησης όπλων από τα αποθέματα της

Ανατολικής Γερμανίας, με πρόσφατη δρά-
ση για στρατολόγηση νέων μελών, τόσο
μέσα από τον στρατό, όσο και από το «κί-
νημα ενάντια στον κορωνοϊό». 

Η ομάδα, η οποία φέρεται να σχεδίαζε
τη δημιουργία 286 «εταιριών εσωτερικής
ασφάλειας», δηλαδή παραστρατιωτικών
μονάδων, θεωρήθηκε επικίνδυνη, ακόμη
και χωρίς προοπτικές επιτυχούς πραξικο-
πήματος, λόγω της εμπλοκής, κατά τα
δημοσιεύματα, πολύ περισσότερων ατό-
μων από ό,τι αρχικά είχε γίνει γνωστό. 

Θεωρείται, λοιπόν, ότι η υπόθεση
αποτελεί μόνο την κορυφή του παγόβου-
νου, μιας και στο «κίνημα των πολιτών
του Ράιχ» υπολογίζεται από τις επίσημες
αρχές ότι «συμμετέχουν πάνω από 23.000
άτομα», που «ριζοσπαστικοποιούνται»
μέσα από τις αντιδράσεις την περίοδο του
κορωνοϊού, αλλά και στην τρέχουσα κρί-
ση λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. 

Τι είναι, όμως, το λεγόμενο κίνημα
των πολιτών του Ράιχ (Reichsbürger); Ο
όρος Reichsbürger αφορά σε ένα σύνολο
ετερογενών ομάδων και ατόμων, που αμ-
φισβητούν την ύπαρξη, τη νομιμότητα και
την κυριαρχία του σημερινού γερμανικού
κράτους, απορρίπτουν τους εκπροσώ-
πους του και ολόκληρο το γερμανικό νο-
μικό σύστημα. Απορρίπτουν το σημερινό
κοινοβουλευτικό σύστημα, με ιδεολογικά
στοιχεία του μοναρχισμού, της ακροδε-
ξιάς, με τον αντισημιτισμό, την άρνηση
του ολοκαυτώματος, την υποστήριξη θε-
ωριών συνωμοσίας. Αρνούνται, μεταξύ
άλλων, να πληρώσουν φόρους και πρό-
στιμα, να συμμορφωθούν με δικαστικές
εντολές και διοικητικές αποφάσεις. Απορ-
ρίπτουν τα επίσημα έγγραφα του σημερι-
νού γερμανικού κράτους, όπως οι ταυτό-
τητες, οι πινακίδες αυτοκινήτων κ.ά. και
βγάζουν δικά τους. Δεν αναγνωρίζουν τα
όργανά του, όπως τα δικαστήρια και την
αστυνομία, και αντιδρούν στην εφαρμογή
κρατικών αποφάσεων. Σε ορισμένες περι-
πτώσεις, μάλιστα, (π.χ. κατάσχεση οπλι-
σμού από σπίτια) δρουν ακόμα και με τη
χρήση ένοπλης βίας. 

Θεωρούν ότι το Γερμανικό Ράιχ επέζη-
σε μετά το 1945 -είτε στα όρια της παλιό-
τερης Γερμανικής Αυτοκρατορίας, είτε
στα σύνορα του 1937, αφού «το σύνταγ-
μα του Ράιχ της Βαϊμάρης, του 1919 δεν
καταργήθηκε ποτέ»- και δεν κατέρρευσε,
ούτε με τη συνθηκολόγηση, ούτε με την
άσκηση της ξένης κρατικής εξουσίας των
συμμάχων και ότι η Ομοσπονδιακή Δημο-
κρατία της Γερμανίας δεν είναι διάδοχός

του. Υποστηρίζουν
ότι υπάρχει μια μορ-
φή προσωρινής κυ-
βέρνησης, που σχη-
ματίζεται από τους
ίδιους, η οποία «μπο-
ρεί να μην έχει προς
το παρόν πραγματική
κρατική εξουσία, αλ-
λά ασκεί νόμιμα κυ-
βερνητικές και επίση-
μες εργασίες για τη
Γερμανία». Συχνά
χρησιμοποιούν τη ση-
μαία του Ράιχ, με
μαύρο, άσπρο και κόκκινο χρώμα.

Οι Reichsbürger εμφανίστηκαν τη δε-
καετία του 1980. Η παρουσία τους γίνεται
πιο έντονη τη δεκαετία του 2010. Από το
2013 εμφανίζονται με πιο βίαιη συμπερι-
φορά. Το 2016 σημειώθηκε ανταλλαγή
πυροβολισμών, κατά τη διάρκεια απόπει-
ρας αφοπλισμού ενός «πολίτη του Ράιχ»
στη Βαυαρία, με αποτέλεσμα να σκοτω-
θεί ένας αστυνομικός. Από κει και πέρα
παρακολουθούνται συστηματικότερα από
τις αρχές. Το διάστημα 2015-2017 υπολο-
γίζεται ότι «διαπράχθηκαν περισσότερα
από 10.500 ποινικά αδικήματα» από τους
«πολίτες του Ράιχ». Ορισμένοι εμφανίζο-
νται με φιλορωσικές θέσεις αναφορικά
με το ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία
και αντιδρούν ενάντια στις συνέπειες από
την πολιτική της κυβέρνησης (π.χ. το
σύνθημα: «Δεν θα κρυώσουμε εξαιτίας
της πολιτικής σας»). 

Κλείνοντας την αναφορά και προσπα-
θώντας να απαντήσουμε το αρχικό ερώ-
τημα: «Κατάλοιπο του παρελθόντος ή ει-
κόνα του μέλλοντος;» δεν μπορούμε πα-
ρά να μετατρέψουμε το ερώτημα στο «ο
φασισμός ανήκει στο παρελθόν ή έρχεται
από το μέλλον;». Απάντηση σε αυτό δεν
μπορεί να υπάρξει παρά μόνο αν ο φασι-
σμός (με όποιες παραλλαγές εμφανίζεται)
αντιμετωπιστεί σαν αυτό που πραγματικά
είναι. Ένα γέννημα, ένα εργαλείο του κα-
πιταλιστικού-ιμπεριαλιστικού συστήμα-
τος. Αυτό ήταν στο παρελθόν. Με αυτό το
εργαλείο προσπάθησαν στον Β’ Παγκό-
σμιο Πόλεμο να λύσουν οι «αδικημένες»
καπιταλιστικές-ιμπεριαλιστικές δυνάμεις
το ζήτημα της «άδικης» (κατά τη γνώμη
τους) μοιρασιάς του κόσμου, καθώς και
το ζήτημα της αναγκαίας για το σύστημα
συνολικά συντριβής της πρώτης σοσιαλι-
στικής-εργατικής χώρας, της ΕΣΣΔ. 

Σήμερα, δυστυχώς, δεν υπάρχει ΕΣΣΔ

(η χώρα που τσάκισε το φασισμό), ούτε
οι άλλες σοσιαλιστικές χώρες. Το δε ερ-
γατικό, επαναστατικό, κομμουνιστικό κί-
νημα είναι παγκόσμια στα κάτω του.
Όμως οι μεγάλες αντιθέσεις είναι εδώ! Η
αντίθεση κεφαλαίου και εργατικής τάξης
συνεχίζει να λειτουργεί. Και όταν το ερ-
γατικό-επαναστατικό κίνημα σηκώσει κε-
φάλι, το κεφάλαιο θα ξαναχρειαστεί τις
υπηρεσίες του φασισμού. Επίσης οι αντι-
θέσεις μεταξύ των ιμπεριαλιστών, για το
τι θα αρπάξει ο καθένας, όχι μόνο είναι
παρούσες, αλλά κινούνται σε όλο και πιο
επικίνδυνους για τους λαούς δρόμους.
Τους δρόμους του πολέμου. 

Η Γερμανία, βέβαια, δεν ανήκει πλέον
στις δυνάμεις της πρώτης γραμμής, όπως
παλιότερα. Όμως οι εξελίξεις, και μάλι-
στα οι πολύ πρόσφατες, με τον πόλεμο
στην Ουκρανία, που της στερούν πλέον
τα όποια περιθώρια είχε μέχρι χθες να κι-
νείται και προς την «Ανατολή», με βάση
τα συμφέροντά της (π.χ. φτηνό φυσικό
αέριο από ΕΣΣΔ και Ρωσία), καθώς και το
σύρσιμο πίσω από τους Αμερικάνους με
έναν τρόπο αυτοκαταστροφικό για την
οικονομία της, είναι φανερό ότι δημιουρ-
γούν πολλές δυσαρέσκειες στο εσωτερι-
κό της. Όχι μόνο σε λαϊκά στρώματα που
φτωχοποιούνται ταχύτατα, αλλά και σε
μεγάλα κομμάτια της αστικής τάξης. 

Τα συνθήματα, λοιπόν, των διαφό-
ρων ακροδεξιών «πρώτα η χώρα μας»
δεν είναι στον αέρα και μπορούν να
βρουν στήριξη από πλατιά στρώματα.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν, επίσης,
από το γερμανικό κεφάλαιο για να πιέ-
σουν για μια «πιο δίκαιη κατανομή» στη
μοιρασιά του κόσμου για λογαριασμό
του. Σε μια τέτοια κατεύθυνση, ποιος
μπορεί να αποκλείσει ότι το εργαλείο του
φασισμού δεν θα γίνει ξανά χρήσιμο για
το σύστημα και τα συμφέροντά του; 

Γερμανία, Πολίτες του Ράιχ

Κατάλοιπο του παρελθόντος ή εικόνα από το μέλλον;



Σ
τον δεύτερο γύρο των προεδρικών
εκλογών, τον περασμένο Οκτώ-
βρη, ο Λουΐς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλ-

βα αναδείχθηκε με ισχνή πλειοψηφία νέ-
ος πρόεδρος της Βραζιλίας, μετά από τα-
ραχώδη προεκλογική εκστρατεία, κατά
την οποία οι δυνάμεις που υποστηρίζουν
τον απερχόμενο ακροδεξιό πρόεδρο
Μπολσονάρο έκαναν το παν για να απο-
φύγουν τη νίκη του «πρώην κρατούμενου
που θα βυθίσει τη χώρα στην κομμουνι-
στική τυραννία»: τρομοκράτηση ψηφο-
φόρων, απόπειρες δολοφονίας δημάρχων
που πρόσκεινται στον Λούλα, παρεμπόδι-
ση της προσέλευσης στην κάλπη, ιδίως σε
περιοχές όπου επικρατούν οι δημοκρατι-
κές δυνάμεις.

Όμως, τα μεσαία στρώματα που ανέ-
δειξαν, το 2019, τον ακροδεξιό πρόεδρο
στην εξουσία έκριναν πως η κατάσταση
της χώρας σε εσωτερικό και διεθνές επί-
πεδο δεν άντεχε πλέον μια διακυβέρνηση
που όξυνε τις κοινωνικές αντιθέσεις και
οδηγούσε τη Βραζιλία, με την αλλοπρό-
σαλλη πολιτική της, σε διεθνή απομόνω-
ση. Το ίδιο και οι διεθνείς παράγοντες,
κυρίως οι Αμερικάνοι και Ευρωπαίοι ιμπε-
ριαλιστές, που εκτίμησαν ότι ο «αναμορ-
φωμένος» Λούλα θα εξυπηρετούσε καλύ-
τερα τα συμφέροντά τους στην περιοχή.

Και ο ίδιος ο Λούλα, προκειμένου να
καθησυχάσει τους «νοικοκυραίους», που
στο μεταξύ έχαναν σταδιακά τα προνόμια
που νόμιζαν πως είχαν κατοχυρώσει, αλ-
λά και τα διεθνή κέντρα, συγκρότησε ένα
πλατύ μέτωπο κεντροδεξιών και αριστε-
ρών κομμάτων που υποστήριζαν την υπο-
ψηφιότητά του και όρισε για αντιπρόεδρο

τον Ζεράλντο Αλκμίν, τον κεντροδεξιό
πρώην αντίπαλό του και εκπρόσωπο της
βιομηχανικής αστικής τάξης του Σάο Πάο-
λο. Επίσης, έβαλε στη θέση της υπουργού
Περιβάλλοντος τη Μαρίνα Σίλβα, του Σο-
σιαλιστικού Κόμματος των Πρασίνων,
θερμή υποστηρίκτρια της διάσωσης του
δάσους του Αμαζονίου, το οποίο είχε
επέλθει σε κρίσιμη κατάσταση καταστρο-
φής. Από την άλλη, τα βασικά υπουργεία
(Οικονομίας, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης,
Άμυνας, Παιδείας, Εργασίας) πέρασαν
στα χέρια παραδοσιακών υποστηρικτών
του Κόμματος των Εργαζομένων και του
εκλεγμένου προέδρου. Σκοπός αυτών
των κινήσεων είναι να αποκτήσει την
εμπιστοσύνη του Κογκρέσου, όπου την
πλειοψηφία κατέχουν οι δυνάμεις της
αντιπολίτευσης και το «Μεγάλο Κέντρο»,
μια ομάδα παρατάξεων χωρίς σαφή πολι-
τική κατεύθυνση, η οποία κινείται ανάλο-
γα με τις περιστάσεις. Όπως δήλωσε ο
ίδιος πριν από την ανάληψη των καθηκό-
ντων του, «το ζητούμενο τώρα είναι να
επιστρέψει η χώρα στη δημοκρατική ομα-
λότητα και να αποφευχθούν οι διχασμοί».

Και με αυτό τον τρόπο ο Λούλα παγίω-
σε τη νίκη του και κέρδισε την εμπιστοσύ-
νη των μικρών και μεσαίων αστικών
στρωμάτων, αλλά και μερίδων της μεγα-
λοαστικής τάξης που επιθυμούσαν διακα-
ώς την κοινωνική ειρήνευση, ώστε να
«επιπλεύσουν» στην εντεινόμενη οικονο-
μική κρίση. Μετά από πρόσκαιρο αιφνι-
διασμό που οδήγησε σε πτώση των τιμών
στα χρηματιστήρια και αλματώδη άνοδο
του δολαρίου, η κατάσταση εξομαλύνθηκε
και τώρα οι οικονομικοί παράγοντες «ηρέ-

μησαν», αναμένοντας
πρόσφορες εξελίξεις.

Δεν μπορούμε να
μην κάνουμε παραλλη-
λισμό με την εκλογική
νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στη δι-
κή μας χώρα το 2015,
όταν μετά την αρχική
αναταραχή τα πράγμα-
τα μπήκαν στη θέση τους, μόλις τα εγχώ-
ρια και διεθνή κέντρα κατάλαβαν ότι η
νέα κυβέρνηση θα συμμορφωνόταν και
θα βάδιζε στον «ομαλό δρόμο». Χαρακτη-
ριστικό γνώρισμα της σοσιαλδημοκρατίας
σε εξαρτημένες χώρες, λατινοαμερικάνι-
κες και άλλες… Άλλωστε, ο ίδιος ο Τσί-
πρας μετέβη στη Βραζιλία για την τελετή
ανάληψης της εξουσίας, εκθείασε την
«αλληλεγγύη μεταξύ των σοσιαλιστών»
και υποσχέθηκε να καλέσει τον Λούλα να
επισκεφθεί την Ελλάδα «μόλις αναλάβει
την κυβέρνηση το 2023».

Παρά ταύτα, οι φανατικοί οπαδοί του
Μπολσονάρο δεν το βάζουν κάτω. Αφού
κατήγγειλαν ατασθαλίες και νοθεία στην
εκλογική διαδικασία, προχώρησαν σε
αποκλεισμούς δρόμων και σε παρελάσεις
μπροστά σε στρατώνες, εκλιπαρώντας
την άμεση επέμβαση των ενόπλων δυνά-
μεων. Ο ίδιος ο Μπολσονάρο διέφυγε στο
Μαϊάμι δυο μέρες πριν από την ορκωμο-
σία του Λούλα, αρνούμενος να παραδώ-
σει το προεδρικό αξίωμα. Για πρώτη φο-
ρά τα τελευταία 40 χρόνια, η παράδοση
του προεδρικού αξιώματος δεν έγινε από
τον απερχόμενο πρόεδρο, αλλά από μια
ομάδα Ινδιάνων, κακοποιημένων γυναι-
κών και ΛΟΑΤΚΙ. Ζηλεύοντας τα καμώμα-

τα του Τραμπ όταν έχασε τις εκλογές, κά-
ποια ενεργούμενα, στο όνομα «της πατρί-
δας, του Θεού και της οικογένειας», εισέ-
βαλαν στο Προεδρικό Μέγαρο, στο κτίριο
του Κογκρέσου και στο Ανώτατο Δικαστή-
ριο. Η απάντηση της ομοσπονδιακής
αστυνομίας και του στρατού ήταν άμεση:
1.500 συλλήψεις «τρομοκρατών», προ-
σωρινή καθαίρεση του κυβερνήτη της
Μπραζίλια, που θεωρήθηκε υποκινητής
των επεισοδίων και αποπομπή του διοικη-
τή της στρατιωτικής αστυνομίας, που πα-
ρότρυνε τους εισβολείς. Η συνολική κα-
ταδίκη των γεγονότων από ΗΠΑ, ΕΕ, Ρω-
σία και διάφορες κυβερνήσεις της Λατινι-
κής Αμερικής δείχνει πως η εποχή του
μπολσοναρισμού έχει (προσωρινά) εκλεί-
ψει και πως η διακυβέρνηση του Λούλα
παγιώθηκε και χαίρει προς το παρόν γε-
νικής αποδοχής. Όμως, οι γενεσιουργές
αιτίες των αντιθέσεων και του διχασμού
συνεχίζουν να υπάρχουν και, απ’ ό,τι
φαίνεται, η νέα κυβέρνηση δεν μπορεί και
δεν θέλει να τις αντιμετωπίσει. Μόνο ο
λαός της Βραζιλίας θα μπορέσει να δώσει
τη λύση, μόλις συνειδητοποιήσει πως κα-
μία «αλλαγή βάρδιας» στη διαχείριση του
αντιλαϊκού συστήματος δεν είναι προς
όφελός του.
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ΒΡΑΖΙΛΙΑ

Ο Λούλα επικράτησε των Μπολσοναριστών, 

αλλά τα δύσκολα είναι μπροστά! 

Σ
τις 23 Δεκεμβρίου 2022 λίγο πριν
τις 12 το μεσημέρι 3 Κούρδοι δολο-
φονούνται στην καρδιά του Παρισι-

ού. Στην περιοχή αυτή του 10ου διαμερί-
σματος βρίσκεται μια συνοικία με πολλά
καταστήματα Κούρδων που ζουν στο Πα-
ρίσι. Η επίθεση έγινε μέσα στο κουρδικό
πολιτιστικό κέντρο «Ahmet Kaya»
και  σε γειτονικό καφέ. Νεκροί από τις
σφαίρες του δράστη πέφτουν τρεις Κούρ-
δοι, ενώ τραυματίζονται άλλοι τρεις. Νε-
κροί: Η Emine Kara ήταν στέλεχος του
γυναικείου κινήματος των Κούρδων στη
Γαλλία και είχε πολεμήσει για 30 χρόνια
στα βουνά του Κουρδιστάν (και στη Ροζά-
βα) ενάντια στο ISIS. Ο Mir Perwer ήταν
καλλιτέχνης, εξόριστος πολιτικός πρό-
σφυγας στη Γαλλία, καθώς στην Τουρκία
αντιμετώπιζε διώξεις και δίκες. Ο Abdul-
rahman Kizil ήταν ένας πολίτης που είχε
αφιερώσει τη ζωή του στον κουρδικό
αγώνα. Συμμετείχε σε όλες τις δράσεις,
τις κουρδικές διαδηλώσεις. 

Ο δράστης της δολοφονικής επίθεσης
είναι γαλλικής υπηκοότητας συνταξιού-
χος (69 ετών). Από την πρώτη στιγμή οι
γαλλικές αστυνομικές αρχές προσπαθούν
να παρουσιάσουν το δράστη σαν «τυ-
χαίο» ρατσιστή με ψυχολογικά προβλή-
ματα. Με βάση την κατάθεσή του και εξέ-
ταση από ψυχίατρο της αστυνομίας, ακυ-
ρώθηκε η προφυλάκισή του και διατά-
χθηκε ο εγκλεισμός του σε αστυνομικό
ψυχιατρικό ίδρυμα. Οι γαλλικές αρχές
δεν αντιμετωπίζουν το γεγονός ως τρο-
μοκρατική ενέργεια αλλά ως μεμονωμέ-
νη δράση ενός «ανισόρροπου ατόμου».

Ερωτήματα και περίεργες
συμπτώσεις

Η επίσκεψη στην περιοχή του υπουρ-
γού Εσωτερικών της Γαλλίας, Ζεράρ
Νταρμαμάν, αμέσως μετά την επίθεση
πυροδοτεί τις πρώτες μαζικές διαδηλώ-
σεις των Κούρδων οι οποίες μάλιστα κα-
ταστέλλονται με ιδιαίτερη αγριότητα από
την αστυνομία. Ο υπουργός αρνείται να
συναντήσει τους εκπροσώπους της κουρ-
δικής κοινότητας και δηλώνει πως ο δρά-
στης είναι άγνωστος στις υπηρεσίες
ασφαλείας! Σύντομα αποκαλύπτεται πως
ο δράστης έχει συλληφθεί πολλές φο-
ρές. Για ένοπλη βία το 2016 και παράνο-
μη κατοχή όπλου το 2017. Το Δεκέμβριο
του 2021 προφυλακίζεται για επίθεση με
σπαθί σε καταυλισμό μεταναστών σε
πάρκο του Παρισιού! Μια εβδομάδα πριν
από την επίθεση αποφυλακίστηκε! Όπως
επισήμαναν πολλές φορές στελέχη των
Κούρδων, τίποτε από όλα αυτά δεν είναι
τυχαίο! 

Η επίθεση έγινε την ώρα που στο πο-
λιτιστικό κέντρο ήταν προγραμματισμέ-
νη συνάντηση κούρδων ακτιβιστών που
θα προετοίμαζαν εκδηλώσεις μνήμης για
τη συμπλήρωση 10 χρόνων από την ομα-
δική δολοφονία του 2013. Η συνάντηση
αναβλήθηκε για μια ώρα, αλλιώς τα θύ-
ματα θα ήταν πολύ περισσότερα! 

Πριν από 10 χρόνια, στο ίδιο κουρδι-
κό πολιτιστικό κέντρο στο Παρίσι, τη νύ-
χτα της 9ης Ιανουαρίου 2013, τρεις ακτι-
βίστριες της κουρδικής κοινότητας βρέθη-
καν νεκρές. Επρόκειτο για την 29χρονη
Φιντάν Ντογάν, την 24χρονη Λεϊλά Σαϊ-

λεμέζ και την 59χρονη Σακινέ Τσανσίζ, η
οποία ήταν μια από τα ιδρυτικά μέλη του
Εργατικού Κόμματος Κουρδιστάν (PKK).
Καθεμία από τις τρεις βρέθηκε εκτελεσμέ-
νη με πολλές σφαίρες στον λαιμό και το
κεφάλι.

Για εκείνη την ομαδική δολοφονία συ-
νελήφθη ο Ομέρ Γκιουνέι, 34χρονος
τούρκος υπήκοος εργαζόμενος στο αερο-
δρόμιο Σαρλ Ντε Γκολ. Στην πορεία προ-
κύπτει από καταθέσεις συγγενών του πως
ο Γκιουνέι ανήκε στη φασιστική οργά-
νωση των «Γκρίζων Λύκων». Επίσης
αποκαλύφθηκαν σχέσεις του Γκιουνέι με
τις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες, έπειτα
από ιντερνετική διαρροή τηλεφωνικών
συνομιλιών με πράκτορες της MIT.

Η δίκη του δεν θα γίνει ποτέ, αφού πε-
θαίνει πριν αυτή ξεκινήσει. Οι γαλλικές
αρχές έσπευσαν να κλείσουν την υπόθε-

ση, που θα ξανάνοιγε όμως το 2019. Χω-
ρίς ποτέ να γίνουν γνωστές οι λεπτομέ-
ρειες, οι οποίες μέχρι και σήμερα είναι
στο σκοτάδι με τoν χαρακτηρισμό του
«αμυντικού απόρρητου». Έτσι, δεν είναι
γνωστός ο βαθμός συμμετοχής των τουρ-
κικών μυστικών υπηρεσιών στη δολο-
φονία. Όμως εκείνη την περίοδο διεξά-
γονταν ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ
Τουρκίας και PKK, που ουσιαστικά σα-
μποταρίστηκαν και κατέρρευσαν έπειτα
από τη δολοφονία!

Ο τότε υπουργός Εσωτερικών Μανου-
έλ Βαλς (αργότερα πρωθυπουργός της
κυβέρνησης Ολάντ) είχε κάνει παρόμοιες
αποπροσανατολιστικές δηλώσεις με τις
σημερινές του Νταρμαμάν. Για την κουρ-
δική κοινότητα, οι παραλληλισμοί είναι
προφανείς και οι «συμπτώσεις» μόνο
συμπτώσεις δεν είναι!

Γαλλία 
Οργή, διαδηλώσεις Κούρδων και ερωτήματα 

Για τη ρατσιστική δολοφονική επίθεση στο Παρίσι
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GN Saibaba 

Σκληρή τιμωρία στον θεωρούμενο επικίνδυνο εγκέφαλο
με τα ανάπηρα πόδια της Oishika Neogi*

Σ
τις 14 Οκτωβρίου 2022, το Ανώτα-
το Δικαστήριο της Βομβάης απάλ-
λαξε τον πρώην επίκουρο καθη-

γητή του πανεπιστημίου του Δελχί, Γ.Ν.
Σαϊμπάμπα, από την υπόθεση για την
οποία καταδικάστηκε ως μαοϊκός. Σε λι-
γότερο από 24 ώρες, ο Άρειος Πάγος
ανέστειλε την εντολή. Η έκκληση του
Σαϊμπάμπα για κατ' οίκον περιορισμό λό-
γω προβλημάτων υγείας απορρίφθηκε
επίσης. Πρόκειται για έναν άνθρωπο με
σωματική αναπηρία 90%, που χρησιμο-
ποιεί αναπηρικό καροτσάκι, έχει μολυν-
θεί δύο φορές από Covid-19, μια φορά
από γρίπη των χοίρων και έχει διαγνω-
στεί με σοβαρές ασθένειες στα οκτώ
χρόνια της φυλάκισής του στην κεντρική
φυλακή Nagpur. Η σύζυγος του Σαϊμπά-
μπα, Βασάνθα Κουμαρί, μας μίλησε για
την πρόσφατη επιστολή του, που δηλώ-
νει ότι δεν αντέχει άλλο τον πόνο.

Ο Σαϊμπάμπα καταδικάστηκε για δια-
συνδέσεις με απαγορευμένη μαοϊκή ομά-
δα και του επιβλήθηκε ισόβια κάθειρξη
το Μάρτιο του 2017 από ένα δικαστήριο
στο Gadchiroli της Μαχαράστρα. Στις 14
Οκτωβρίου, και οι έξι άνδρες που κατα-
δικάστηκαν σύμφωνα με τον αντιτρομο-
κρατικό νόμο της Ινδίας, το Νόμο περί
Πρόληψης Παράνομων Δραστηριοτήτων
του 1967, απαλλάχθηκαν από το Ανώτα-
το Δικαστήριο της Βομβάης, το οποίο
έκρινε ότι η δίκη ήταν «άκυρη». Στις 15
Οκτωβρίου, ύστερα από μια επείγουσα
συνεδρίαση που συγκλήθηκε από τους
δικαστές MR Shah και Bela M Trivedi, ο
Άρειος Πάγος ανέστειλε την απόφαση
απαλλαγής που εξέδωσε το Ανώτατο Δι-
καστήριο της Βομβάης. 

Βρισκόμενος στην κεντρική φυλακή
Nagpur, από τότε που καταδικάστηκε
στις 7 Μαρτίου 2017, ο 56χρονος Σαϊμπά-
μπα είναι 90% σωματικά ανάπηρος και η
υγεία του είναι σοβαρά διαταραγμένη,
πάσχει από υπερτροφική μυοκαρδιοπά-
θεια με δυσλειτουργία της αριστερής
κοιλίας, κύστη στον εγκέφαλο, πέτρες
στα νεφρά, προβλήματα στο πάγκρεας
και οξεία αυχενική σπονδυλίτιδα, μεταξύ
άλλων παθήσεων. 

Στην πιο πρόσφατη επιστολή που
έλαβε η Βασάνθα από τον σύζυγό της, η
οποία εστάλη δύο εβδομάδες αφότου ο
Άρειος Πάγος ανέστειλε την απαλλαγή
του, ο Σαϊμπάμπα έγραφε: «Το χειμω-
νιάτικο κρύο έχει ήδη αρχίσει στο
Nagpur. Οι μύες στα πόδια, τα χέρια, το
στομάχι και το στήθος μου παθαίνουν
σπασμούς και έντονους πόνους. Δεν
μπορώ να αντέξω τον πόνο καθώς έχω
γίνει πολύ πιο αδύναμος μετά από δύο
προσβολές Covid-19 και την προσβολή
απ’ τη γρίπη των χοίρων». 

«Κανείς δεν ενδιαφέρεται να παρά-
σχει επείγουσα ιατρική περίθαλψη για
την κύστη μου στα νεφρά, την κύστη
στον εγκέφαλο και τους ρευματικούς πό-
νους, αν και οι γιατροί στο Νοσοκομείο
της Κρατικής Ιατρικής Σχολής έγραψαν
για την άμεση ανάγκη θεραπείας αυτών
και των άλλων θανατηφόρων παθήσε-
ων», έγραψε. 

Το δικαστήριο καταδίκασε τον Σαϊ-
μπάμπα στο Gadchiroli για φερόμενες
διασυνδέσεις με το απαγορευμένο Επα-
ναστατικό Δημοκρατικό Μέτωπο (RDF,
Revolutionary Democratic Front), μια
οργάνωση που συνδέεται με το απαγο-
ρευμένο Κομμουνιστικό Κόμμα Ινδίας
(Μαοϊκό). Καταδικάστηκε ως μέλος και

για υποστήριξη τρομοκρατικής οργάνω-
σης βάσει του UAPA και για εγκληματική
συνωμοσία σύμφωνα με τον Ινδικό Ποι-
νικό Κώδικα. 

Εκτός από τον Vijay Tikri, ο οποίος
καταδικάστηκε σε 10 χρόνια αυστηρή
φυλάκιση, ο Hem Mishra, φοιτητής από
το Πανεπιστήμιο Jawaharlal Nehru του
Δελχί, ο Prashant Rahi, ένας δημοσιο-
γράφος από το Uttarakhand, ο Mahesh
Tikri, ο Pandu Narote και ο Σαϊμπάμπα
καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη.

Απορρίπτοντας την έκκληση του κα-
θηλωμένου σε αναπηρικό αμαξίδιο Σαϊ-
μπάμπα για κατ’ οίκον περιορισμό για
ιατρικούς λόγους, η έδρα είπε: «όσον
αφορά τις τρομοκρατικές δραστηριότη-
τες, ο εγκέφαλος παίζει πολύ σημαντικό
ρόλο… Ένας εγκέφαλος για τέτοιες δρα-
στηριότητες είναι πολύ επικίνδυνος».

Με καταγωγή από το Amalapuram
στο Άντρα Πραντές, η Βασάνθα και ο
Σαϊμπάμπα συναντήθηκαν στα ιδιαίτερα
μαθήματα όταν ήταν περίπου 15 ετών.
Η Βασάνθα βοηθούσε τον Σαϊμπάμπα
στα μαθηματικά και ο Σαϊμπάμπα βοη-
θούσε τη Βασάνθα με την αγγλική γραμ-
ματική. Παντρεύτηκαν το 1991 και είναι
γονείς μιας 25χρονης κόρης, της
Manjeera, φοιτήτριας. 

Πάσχοντας, από παιδί, από μόνιμη
παράλυση μετά την πολιομυελίτιδα
(permanent post-polio paralysis), ο Σαϊ-
μπάμπα φορούσε παντόφλες στα χέρια
του και σερνόταν για να μετακινείται μέ-
χρι το 2003, όταν ήρθαν στο Δελχί και
αγόρασαν ένα αναπηρικό καροτσάκι. Η
σωματική του αναπηρία ποτέ δεν στάθη-
κε εμπόδιο γι’ αυτόν, είπε η Βασάνθα,
αποκαλώντας τον ως τον πιο έξυπνο
στην τάξη, διψασμένο αναγνώστη και
κάποιον που πίστευε στην ισότητα.

Ο Σαϊμπάμπα εντάχθηκε στο Ram
Anand Lal College του Πανεπιστημίου
του Δελχί το 2003 και εργάστηκε ως επί-
κουρος καθηγητής στο τμήμα Αγγλικής
γλώσσας για μια δεκαετία. Το 2014 τέ-
θηκε σε διαθεσιμότητα μετά τη σύλληψή
του από την αστυνομία της Μαχαράστρα
για την υπόθεση σύνδεσης με τους μαοϊ-
κούς. Η οικογένειά του λάμβανε μόνο

τον μισό μισθό του μέχρι τις 31 Μαρτίου
2021, οπότε απολύθηκε.

«Η τελική απόφαση για την υπόθεση
δεν έχει ακόμη βγει όσον αφορά την εξέ-
ταση της προσφυγής. Ως εκ τούτου, η δι-
οίκηση του κολεγίου και του πανεπιστη-
μίου δεν θα έπρεπε να έχουν λάβει αυτήν
την απόφαση», δήλωσε ο Rajib Ray, πρό-
εδρος του συλλόγου καθηγητών του Πα-
νεπιστημίου του Δελχί, μετά την καταγ-
γελία της σύμβασης. 

Με τα χρόνια, κοινωνικοί ακτιβιστές,
ακαδημαϊκοί και το Γραφείο της Ύπατης
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα έχουν εκφράσει ανησυχίες
για την κάθειρξη του Σαϊμπάμπα χωρίς
την κατάλληλη ιατρική περίθαλψη. 

Ο Σαϊμπάμπα μολύνθηκε δύο φορές
με Covid-19, την πρώτη φορά τον Ια-
νουάριο του 2021 και τη δεύτερη τον
Φεβρουάριο του 2022. Στις 5 Ιουλίου
2021, ο Stan Swamy ,ένας 84χρονος ιη-
σουίτης ιερέας, ο οποίος επίσης φέρεται
να ήταν «υποστηρικτής των μαοϊκών»
και ο οποίος κατηγορήθηκε βάσει του
UAPA στην υπόθεση Bhima Koregaon,
πέθανε υπό κράτηση στη φυλακή Taloja
στη Βομβάη. Έπασχε από τη νόσο Πάρ-
κινσον και άλλες ασθένειες που σχετίζο-
νται με την ηλικία και η έκκλησή του για
εγγύηση για ιατρικούς λόγους απορρί-
φθηκε πολλές φορές προτού αφήσει την
τελευταία του πνοή. 

Ο συγκατηγορούμενός του, ο οποίος
βρισκόταν στην κεντρική φυλακή του
Nagpur, ο 33χρονος Pandu Narote, πέθα-
νε από γρίπη των χοίρων, αφήνοντας
την τελευταία του πνοή στο Νοσοκομείο
της Κρατικής Ιατρικής Σχολής στις 25 Αυ-
γούστου 2022. Η Βασάνθα είπε ότι ο Σαϊ-
μπάμπα είχε χάσει την ικανότητά του για
κίνηση και τη δύναμή του στο άνω μέρος
του σώματος, ανίκανος να σηκωθεί μό-
νος του από την αναπηρική καρέκλα στο
κρεβάτι ή στην τουαλέτα. 

Τον Μάιο του 2022, ο Σαϊμπάμπα
πραγματοποίησε μια διαμαρτυρία τριών
εβδομάδων, συμπεριλαμβανομένης μιας
τετραήμερης απεργίας πείνας για να
πάρει ένα πλαστικό μπουκάλι νερό. Δια-
μαρτυρήθηκε επίσης για μια κάμερα

κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης με
ευρυγώνιο φακό που έκανε λήψη της
τουαλέτας και του χώρου πλυσίματος. 

Σε επιστολή που έγραψαν στον
υπουργό Εσωτερικών της Μαχαράστρα,
ο Ramadevudu και η Βασάνθα ανέφεραν:
«Το δικαίωμά του στην ιδιωτικότητα, τη
ζωή και την ελευθερία κινδυνεύει επειδή
δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την τουα-
λέτα, να κάνει μπάνιο ή να αλλάξει ρού-
χα μπροστά σε μια κάμερα η οποία όχι
μόνο είναι σε λειτουργία όλο το 24ωρο
αλλά καταγράφει τα πάντα και παρακο-
λουθείται συνεχώς στο γραφείο του διευ-
θυντή της φυλακής».

Εξηγώντας τη δυσχερή οικονομική
θέση της, καθώς κανένας τους δεν έχει
εισοδήματα, η Βασάνθα είπε ότι υποστη-
ρίζεται από μέλη της οικογένειας, φίλους
και οργανώσεις της κοινωνίας των πολι-
τών. Σημειώνοντας ότι το ταξίδι με το
τρένο αποτελούσε επίσης σημαντική δα-
πάνη, η Βασάνθα ανέφερε ότι είχε δει το
σύζυγό της δύο φορές τον περασμένο
χρόνο —μία το Νοέμβριο του 2021 και με-
τά τον Ιούλιο του 2022.

Αυτό το ταξίδι έγινε απαραίτητο δε-
δομένης της πρώτης αντίδρασης του συ-
ζύγου της όταν άκουσε για την απόφαση
απαλλαγής του που εξέδωσε το Ανώτατο
Δικαστήριο της Βομβάης. Η Βασάνθα εί-
πε: «Ήταν τόσο ανακουφισμένος. Μοίρα-
σε όλα του τα χειμωνιάτικα ρούχα στους
άλλους κρατούμενους». 

• Περίληψη άρθρου με τίτλο «Ο GN
Saibaba γράφει ότι, μετά την απόφαση
του Αρείου Πάγου να σταματήσει η απο-
φυλάκισή του, αδυνατεί πλέον να αντέξει
τον πόνο». με ημερομηνία 15 Νοεμβρίου
2022, δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο
article-14.com. Συγγραφέας του άρθρου
είναι η ανεξάρτητη δημοσιογράφος
Oishika Neogi. Η μετάφραση έγινε από τα
αγγλικά. Τη μετάφραση και επιμέλεια
έκανε ο Κ.Καψ. Ο τίτλος της περίληψης
είναι της σύνταξης. Ολόκληρο το άρθρο
δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα
της «Π.Σ.» και στις Αντιγειτονιές.



Τ
ου Κλεμέρ Φαμπρίσιο Ρόχας

Γκαρσία από πολύ μικρό άρεσε

να χορεύει πρώτα μέσα στο σπίτι

και αργότερα στους δρόμους της Κι-

νούα, μιας μικρής αλλά ιστορικής πόλης

καμιά σαρανταριά χιλιόμετρα μακριά

από το Αγιακούτσο. Έφηβος εντάχτηκε

στην Κομπανία Λος Ουαρακέρος ντε Κι-

νούα, η οποία κάθε χρόνο παίρνει μέρος

στο φημισμένο καρναβάλι του Αγιακού-

τσο. Η θεωρουμένη ως καλύτερη απο-

κριάτικη εκδήλωση στο Περού κορυφώ-

νεται ανάμεσα στις 18 και τις 22 Φε-

βρουαρίου, φόρος τιμής στη Πατσαμά-

μα. Αυτές τις ημέρες γίνεται η Παρέλαση

Παραδοσιακών Χαρακτήρων του Αγια-

κούτσο, στην οποία πρωταγωνιστούν

περισσότερες από εκατό κομπανίες, με

μερικές να έχουν περισσότερους από

διακόσιες χορευτές! Ξεκινούν από το

πάρκο Τζεσούς Ναζαρένο και φτάνουν

στην Πλάζα Μαγιόρ, αφού διασχίσουν

κεντρικούς δρόμους. Ακολουθούν τον

Νιο Καρναβαλόν, τον βασιλιά-καρνάβα-

λο, εκπρόσωπο του χάους και της σκλη-

ρής εξουσίας που στο τέλος θα γίνει πα-

ρανάλωμα φωτιάς. Ύστερα από δύο

χρόνια ακυρώσεων λόγω της πανδη-

μίας, το καρναβάλι ετοιμάζονταν και πά-

λι φέτος. Η Κομπανία Λος Ουαρακέρος

ντε Κινούα περιμένει από καιρό να έρθει

η στιγμή που θα ξαναχορέψει στους

δρόμους του Αγιακούτσο. Την κτύπησε

όμως μια απρόσμενη και συγκλονιστική

απώλεια. Ο 22χρονος Κλεμέρ Φαμπρίσιο

Ρόχας, η ψυχή της κομπανίας, σκοτώθη-

κε στη διάρκεια μιας διαδήλωσης. Μια

σφαίρα αστυνομικού έκοψε το νήμα της

ζωής του στην περιοχή του αεροδρομίου

του Αγιακούτσο, τις ώρες στις οποίες χι-

λιάδες νεαροί διαδηλωτές προσπαθού-

σαν να το καταλάβουν. Τώρα κανείς δεν

ξέρει τι πρόκειται να γίνει όσο συνεχίζε-

ται το ξέσπασμα της λαϊκής οργής και το

λουτρό αίματος στη χώρα και ιδιαίτερα

στο νότιο τμήμα της. 

Ο Κλεμέρ είχε σχεδιάσει την καθημε-

ρινότητα σαν μια αρμονική χορογραφία,

έγραψε ένας δημοσιογράφος, ύστερα

από ένα χρόνο στο στρατό. Ένας χαρού-

μενος και δραστήριος νεαρός, το πρωί

σπούδαζε μηχανικός αυτοκινήτων και το

απόγευμα δούλευε στην οικογενειακή

επιχείρηση, ένα πλυντήριο. Όταν έγιναν

γνωστά τα γεγονότα στη Λίμα με την κα-

θαίρεση και τη σύλληψη του εκλεγμένου

προέδρου Καστίγιο, ο Κλεμέρ, μαζί με

άλλους νέους, βγήκαν στους δρόμους.

Το Αγιακούτσο έγινε ένα από τα μεγάλα

κέντρα της λαϊκής κινητοποίησης. Την

Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου οι διαδηλωτές

επιχείρησαν να καταλάβουν το αεροδρό-

μιο. Η αστυνομία έριξε στο ψαχνό, με

αποτέλεσμα δέκα νεκρούς διαδηλωτές

και εξήντα τραυματίες, μεταξύ αυτών

ορισμένοι πολύ σοβαρά. Όλοι σχεδόν

ήταν κτυπημένοι στο στήθος, το λαιμό ή

το κεφάλι. Η σφαγή στο αεροδρόμιο εί-

χε τα περισσότερα θύματα από την αρχή

της λαϊκής διαμαρτυρίας μέχρι, πριν με-

ρικές ημέρες, τη μαζική δολοφονία στην

Χουλιάκα. Η σκληρότητα με την οποία

αντιμετωπίστηκαν οι διαδηλωτές δεν

ήταν τυχαία. Η περιοχή, στη δεκαετία

του 1980, αποτέλεσε κοιτίδα του μαοϊ-

κού αντάρτικου, γνωστού ως «Φωτεινό

Μονοπάτι» και διατηρεί από τότε ζωντα-

νές τις μνήμες και το κλίμα της αιματη-

ρής σύγκρουσης. Παρά τα δεκαετίες που

πέρασαν, συνεχίζει να αντιμετωπίζεται

ως κατεχόμενη ζώνη από τις δυνάμεις

καταστολής. Η συμπεριφορά απέναντι

στους διαδηλωτές ήταν σαν να αντιμε-

τώπιζαν ένοπλες ομάδες. Οργισμένες

αντιδράσεις ακολούθησαν τη σφαγή και

συνθήματα όπως «Το Αγιακούτσο αιμορ-

ραγεί ξανά!» και «Ο στρατός των προ-

δοτών δολοφονεί τον λαό του Αγιακού-

τσο» ακούστηκαν από χιλιάδες στόματα. 

«Στον κόσμο υπάρχουν τέσσερις επο-

χές, στις Άνδεις πέντε: άνοιξη, καλοκαί-

ρι, φθινόπωρο, χειμώνας και σφαγή!»

έχει γράψει ο σημαντικός περουβιανός

συγγραφέας και αγωνιστής Μανουέλ

Σκόρσα. Για μια ακόμη φορά επιβεβαιώ-

νεται αυτή η γνώμη. Η καθαίρεση και η

σύλληψη του εκλεγμένου προέδρου Κα-

στίγιο από το ελεγχόμενο από το βαθύ

περουβιανό ολιγαρχικό καθεστώς Κο-

γκρέσο πυροδότησε τις λαϊκές διαμαρ-

τυρίες. Οι κινητοποιήσεις που ξέσπασαν

αμέσως μετά την προεδρική ανατροπή

και τον διορισμό στην προεδρία της

αντιπροέδρου Ντίνα Μπολουάρτε επε-

κτάθηκαν ιδιαίτερα στο νότιο Περού, με

αποκλεισμούς δρόμων και καταλήψεις

κτιρίων. Αρεκίπα, Πούνο, Κούσκο,

Απουριμάκ, Αγιακούτσο, Ουανκαβελίκα,

αλλά και Καχαρμάρκα, Αμαζόνας, Λορέ-

το, Χουνίν είναι οι επαρχίες -ανάμεσα

στις 26- οι οποίες πρωταγωνιστούν στις

διαμαρτυρίες. Διαδηλώσεις και συ-

γκρούσεις έγιναν και στη Λίμα, αλλά

εκεί φαίνεται πως η νέα κυβέρνηση

ελέγχει την κατάσταση. Για μια ακόμη

φορά αναδύεται η βαθιά διαίρεση της

χώρας, η οποία έχει τις ρίζες της στην

αποικιακή εποχή, επιβίωσε μέσα από νέ-

ες μορφές σε όλη την περίοδο της λεγό-

μενης ανεξαρτησίας και συνεχίζει να

αναπαράγεται και στα πλαίσια της στρε-

βλής και εξαρτημένης από τις πολυεθνι-

κές καπιταλιστικής οικονομίας. Μια διαί-

ρεση πάνω στην οποία προστέθηκαν και

νεότερες αντιθέσεις. Το αγροτικό ιθαγε-

νικό Περού των Άνδεων και της Αμαζο-

νίας ενάντια στο ολιγαρχικό Περού της

παράκτιας ζώνης με έδρα τη Λίμα. Η

συνδεδεμένη με το ξένο δυτικό ιμπερια-

λιστικό κεφάλαιο μεταπρατική καπιταλι-

στική ελίτ ενάντια σε εκείνους τους με-

σαίους επιχειρηματίες και τον γραφειο-

κρατικό κρατικό μηχανισμό που επιδιώ-

κουν την κρατική προστατευτική ανάμι-

ξη στην οικονομία και την εκμετάλλευση

των φυσικών πόρων σε μια πιο ανεξάρ-

τητη εθνική βάση. Η εμφάνιση νέων

ανταγωνιστών, όπως η Κίνα, σε ένα πε-

δίο στο οποίο κυριαρχούσαν παραδοσια-

κά οι ΗΠΑ και κατά δεύτερο λόγο οι ευ-

ρωπαϊκές δυνάμεις. Νέο μεγάλο επίδικο

σε αυτή τη διαχρονική, πολύμορφη σύ-

γκρουση η εκστρατεία των εξορυκτικών

πολυεθνικών εταιριών, οι οποίες σε συ-

νεργασία με την περουβιανή ολιγαρχία

προωθούν τη λεηλασία του ορυκτού

πλούτου και την καταστροφή του φυσι-

κού περιβάλλοντος. 

Η οριακή εκλογή του Πέδρο Καστίγιο

το καλοκαίρι του 2021 ενάντια στην κό-

ρη του ακροδεξιού Φουχιμόρι απηχούσε,

με στρεβλό τρόπο, ορισμένες από τις

όψεις αυτής της σύγκρουσης. Με καύσι-

μα τις φοβερές κοινωνικές και περιφε-

ρειακές ανισότητες, την παραδοσιακή

διαφθορά των πολιτικών και των κρατι-

κών αξιωματούχων, τον πολλαπλασια-

σμό των αντιθέσεων μέσα στην πολιτική

ελίτ και τις καταλυτικές επιπτώσεις της

πανδημίας στα φτωχά λαϊκά στρώματα,

στον απόηχο της εξέγερσης τον Νοέμ-

βριο του 2020, η οποία πυροδοτήθηκε

από την καθαίρεση του προέδρου Μαρτίν

Βισκάρα. Και τότε το Κογκρέσο παρενέ-

βη πραξικοπηματικά με κατηγορίες για

διαφθορά και διόρισε ως πρόεδρο τον

επικεφαλής του σώματος Μερίνο, ο οποί-

ος κακήν-κακώς, μέσα σε πέντε ημέρες,

αναγκάστηκε να παραιτηθεί για να κα-

τευναστεί η λαϊκή οργή. Από το 2016 άλ-

λαξαν έξι πρόεδροι, δείγμα της βαθιάς

κρίσης που αντιμετωπίζει το ολιγαρχικό

καθεστώς και της αδυναμίας του να δια-

χειριστεί και να ποδηγετήσει τη λαϊκή

αγανάκτηση. Ο Καστίγιο, για τον οποίο

υπήρξαν προσδοκίες που τροφοδότησε

ως συνήθως η ρεφορμιστική αριστερά,

ακολούθησε τον συνήθη δρόμο της διά-

ψευσης και του συμβιβασμού. Σχημάτισε

τέσσερα διαφορετικά υπουργικά συμ-

βούλια για να κατευνάσει τους επιχειρη-

ματικούς κύκλους, κάθε φορά υιοθετώ-

ντας πιο δεξιές θέσεις, απομάκρυνε

υπουργούς που θεωρήθηκαν ανεπιθύμη-

τοι από την ολιγαρχία και απομακρύνθη-

κε πολύ γρήγορα από τα λαϊκά τμήματα

που τον στήριξαν εκλογικά. Η πρωτο-

βουλία του για διάλυση του Κογκρέσου,

λίγο πριν την παραπομπή του σε δίκη,

ήταν μια οπερετική κίνηση που δεν είχε

καμιά ελπίδα επιτυχίας. Αυθημερόν κα-

θαιρέθηκε και συνελήφθη με τις ευλογίες

της Ουάσιγκτον, η οποία -στο όνομα της

δημοκρατίας!- υποστήριξε, αν δεν συμ-

μετείχε, στη διεξαγωγή του πολιτικού

πραξικοπήματος. Ενός πραξικοπήματος

το οποίο από την πρώτη στιγμή στράφη-

κε με δολοφονική μανία ενάντια στις λαϊ-

κές μάζες που βγήκαν στους δρόμους για

να διαμαρτυρηθούν. Δυστυχώς για τον

λαό και τους ηρωικούς περουβιάνους νέ-

ους και νέες, η ανυπαρξία μιας γνήσιας

επαναστατικής πρωτοπορίας και οργα-

νωμένης δύναμης, ύστερα από το πλήρες

τσάκισμα της κομμουνιστικής αριστεράς,

συνεχίζει να πληρώνεται με βαρύ φόρο

αίματος και η πέμπτη εποχή του χρόνου

να δείχνει ατελείωτη… 
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Αγιακούτσο, Περού 

Η ατελείωτη πέμπτη εποχή του χρόνου 

Πηγές και προτάσεις 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ιστορίες νεαρών που σκοτώθηκαν στις διαδηλώσεις: 
ojo-publico.com/4045/un-memorial-los-adolescentes-y-jovenes-muertos-
las-protestas
και αναλυτικές πληροφορίες για την σφαγή στο Αγιακούτσο: 
www.convoca.pe/agenda-propia/el-ultimo-adios-asi-disparo-el-ejercito-
contra-peruanos-en-ayacucho

atheatoskosmosps.blogspot.com



Σ
ε νέα επίπεδα ανεβαίνει διαρκώς
η άγρια πολεμική σύγκρουση της
ιμπεριαλιστικής Ρωσίας με το κα-

θεστώς του Κιέβου, ως αντιπρόσωπο
των ιμπεριαλιστών των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ. Εκα-
τόμβες νεκρών με χτυπήματα ακριβείας
σε συγκεντρώσεις εφεδρειών και επί-
στρατων, νέα ακόμα πιο εξελιγμένα και
φονικά όπλα ρίχνονται στο πόλεμο, η
αλληλοσφαγή δύο συγγενών σλαβικών
εθνοτήτων κλιμακώνεται χωρίς κανείς
να μπορεί να προδιαγράψει ούτε καν μια
προσωρινή ανάπαυλα.

ΗΠΑ-ΝΑΤΟ βαθαίνουν
την εμπλοκή τους

Το μακελειό στον χώρο συγκέντρω-
σης Ρώσων επίστρατων στην πόλη Μακι-
ίβκα του Ντόνιετσκ, μετά από τα πολλά
κύματα μαζικών πυραυλικών επιθέσεων
της Ρωσίας στην ενεργειακή υποδομή
και σε σιδηροδρομικούς κόμβους της Ου-
κρανίας, έδειξε ότι η καθοδηγούμενη
από τη Δύση και τροφοδοτούμενη από
αυτή με όπλα και πληροφορίες ηγεσία
του Κιέβου μπορεί να επιλέγει στόχους
που δημιουργούν σοβαρό αντίκτυπο στο
εσωτερικό της Ρωσίας. Επιπλέον, όπως
και οι διαφορετικής φύσης επιθέσεις σε
στρατηγικές βάσεις βαθιά στο έδαφος
της Ρωσίας, είναι και αυτή μια «προσφο-
ρά» των ΗΠΑ …στον εαυτό τους, ώστε,
δια μέσω του αντιδραστικού καθεστώτος
του Κιέβου, να διατηρείται αμείωτη η
πίεση στους ευρωπαίους ιμπεριαλιστές
και η απαίτηση προς αυτούς να συνει-
σφέρουν στην «κοινή προσπάθεια»! 

Βέβαια, όπως έχουμε ξαναγράψει, οι
ιμπεριαλιστές της ηπειρωτικής Ευρώπης
(Γαλλία και Γερμανία), παρά το γεγονός
ότι επιθυμούν διακαώς να ξεφύγουν από
τις συμπληγάδες στις οποίες τους έχει
στριμώξει η αμερικανορωσική αντιπαρά-
θεση, θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέ-
ρι τους για να μείνουν μέσα στις εξελί-
ξεις και να κερδίσουν μερίδια λείας στην
αυριανή μοιρασιά. Γι’ αυτό και, στο όνο-
μα πάντα του ΝΑΤΟ και της Δύσης, πα-
ράλληλα με τις δυσαρέσκειες που εκδη-
λώνουν προς τον υπερατλαντικό τους
σύμμαχο-ανταγωνιστή, μιας και «δεν εί-
ναι ίδιο το κόστος του πολέμου στις δύο
πλευρές του Ατλαντικού», βρίσκονται σε
ένα διαρκή αναμεταξύ τους ανταγωνισμό
στο ποιος είναι ο καλύτερος «προστά-
της» της Ουκρανίας και φυσικά των «ευ-
ρωπαϊκών αξιών» και της ίδιας της Ευ-
ρώπης! Βλέπετε, η σύγκρουση αυτή εκ
των πραγμάτων έχει ανοίξει ξανά την
αντιπαράθεση για την ηγεμονία μέσα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τη συ-
ζήτηση για τις προοπτικές αυτής της λυ-
κοσυμμαχίας. 

Καθόλου τυχαία η Γαλλία άνοιξε τον
χορό μιας νέας αναβάθμισης της δυτικής
εμπλοκής στον πόλεμο, με την ανακοί-
νωση της αποστολής 40 «ελαφρών» τε-
θωρακισμένων αρμάτων μάχης AMX-
10RC, που όμως διαθέτουν μεγάλη ισχύ
πυρός και βεληνεκές. Η κίνηση αυτή
προκάλεσε αναταραχή στη γερμανική
πολιτική σκηνή και την κριτική προς το
πρόσωπο του Σολτς ότι δεν υλοποιεί την
εξαγγελία του για ηγετικό ρόλο της Γερ-
μανίας στη Ευρώπη! 

Την επόμενη κιόλας μέρα, με κοινή
δήλωσή τους ΗΠΑ και Γερμανία ανακοί-
νωναν την αποστολή τεθωρακισμένων
αρμάτων μάχης Bradley και Marder αντί-
στοιχα, όπως επίσης και μίας ακόμα συ-
στοιχίας Patriot, που επίμονα ζητούσε ο
Ζελένσκι. Έτσι βρισκόμαστε μπροστά σε
μια διαρκή τροφοδότηση των πολεμικών
συγκρούσεων με ολοένα και πιο εξελιγ-

μένα και φονικά όπλα, τόσο από την
πλευρά των δυτικών, στους οποίους
στηρίζεται ολοκληρωτικά πια ο στρατός
του Κιέβου, όσο και από την Ρωσία.

Η Ρωσία αναβαθμίζει την «ειδική
στρατιωτική επιχείρηση»

Η ρωσική ηγεσία, «απάντησε» στην
σφαγή στην Μακιίβκα με πυραυλικές
επιθέσεις σε χώρους συγκέντρωσης
εφεδρειών των ουκρανικών δυνάμεων
στο Κραματόρσκ και στην πόλη Ντρουζ-
κίβκα του Ντιονιέτσκ, κάνοντας λόγο κι
αυτή για εκατοντάδες νεκρούς ουκρα-
νούς στρατιώτες και ξένους μισθοφό-
ρους. Επίσης, με τα κύματα βομβαρδι-
σμών των ενεργειακών υποδομών και
κάποιων σιδηροδρομικών κόμβων να
έχουν δημιουργήσει σημαντικά προβλή-
ματα στο Κίεβο, όσον αφορά τη μεταφο-
ρά εφεδρειών και οπλισμού στο μέτωπο
του Ντονμπάς, η Ρωσία κλιμάκωσε τις
κινήσεις περικύκλωσης των πόλεων Σο-
λεντάρ και Μπακχμούτ, που ασφυκτικά
πολιορκούσε τις προηγούμενες μέρες κι
εβδομάδες. Έτσι, σε μια σοβαρή εξέλιξη
που μάλλον θα επιταχύνει παραπέρα τις
κινήσεις όλων των πλευρών στο μέτωπο
του Ντονμπάς, οι ρωσικές δυνάμεις
έχουν καταλάβει το Σολεντάρ, με ρωσι-
κά ΜΜΕ να μιλάνε για 25 χιλιάδες νε-
κρούς των ουκρανικών ταγμάτων που

επιχειρούσαν στην περιοχή, ενώ έχουν
θέσει υπό τον έλεγχο του πυροβολικού
τον οδικό άξονα που ενώνει τις δύο πό-
λεις (που απέχουν μόλις 14 χιλιόμετρα),
βάζοντας τις βάσεις και για την ολοκλη-
ρωτική περικύκλωση και κατάληψη του
Μπακχμούτ. Όλοι οι στρατιωτικοί ανα-
λυτές επισημαίνουν πως η κατάρρευση
της γραμμής Σολεντάρ-Μπαλχμούτ-Σε-
βέρσκ θα ανοίξει τον δρόμο για την τε-
λευταία (στο Ντονιέτσκ) σημαντική
γραμμή οχυρώσεων των πόλεων Κραμα-
τόρσκ και Σλαβιάνσκ. 

Ταυτόχρονα, και με τις ΗΠΑ-ΝΑΤΟ να
διοχετεύουν συνεχώς την Πολωνία και
τις Βαλτικές με όπλα και στρατιωτικές
δυνάμεις, η Ρωσία συνεχίζει να μεταφέ-
ρει στη Λευκορωσία στρατιωτικές μονά-
δες, καθώς και βαρύ πολεμικό εξοπλι-
σμό, που περιλαμβάνει τεθωρακισμένα,
συστήματα αεράμυνας S-400 και πυραυ-
λικά συστήματα Ισκαντέρ, ικανά να φέ-
ρουν πυρηνικές κεφαλές. Αν ο εξοπλι-
σμός της Λευκορωσίας φανερά γίνεται
για να αντιμετωπίσει τη συσσώρευση
στρατευμάτων και οπλισμού από την άλ-
λη πλευρά των συνόρων, εξακολουθεί
να αποτελεί ερώτημα εάν είναι ταυτό-
χρονα και προετοιμασία για την έναρξη
-καθώς πλησιάζει η άνοιξη- μιας μεγά-
λης επίθεσης, όπως έχουν προαναγγεί-
λει εδώ και μερικές εβδομάδες δυτικά -
κυρίως- ΜΜΕ. Πάντως η Ρωσία, βλέπο-

ντας τις εμπρηστικές κινήσεις των ΗΠΑ-
ΝΑΤΟ, στέλνει ολοένα και πιο απειλητι-
κά μηνύματα, προσπαθώντας να διευρύ-
νει τις ανησυχίες των ευρωπαίων ιμπε-
ριαλιστών και τα ρήγματα στις ευρωα-
μερικανικές σχέσεις. Έτσι, με δημόσια
δήλωσή του ο Μεντβέντεφ, «πληροφο-
ρεί» τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ ότι όλες οι
ΝΑΤΟϊκές βάσεις στην Ευρώπη βρίσκο-
νται σε κλοιό υπερηχητικών όπλων,
μιας και μετά τον πύραυλο αέρος-εδά-
φους Kh-47M2 Kinzhal, η φρεγάτα
Admiral Gorshkov μεταφέρθηκε από τη
Βόρεια Θάλασσα στη Μεσόγειο, έχοντας
εξοπλιστεί με τους πολυδιαφημισμένους
πυραύλους Zircon (με βεληνεκές πάνω
από 1.000 χιλιόμετρα).

Σε μια κίνηση με ευρύτερη σημασία,
το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνω-
σε ότι ο Α/ΓΕΕΘΑ Β. Γκερασίμοφ ανα-
λαμβάνει Διοικητής της Ομάδας Κοινών
Δυνάμεων που επιχειρούν στην Ουκρα-
νία, δηλώνοντας ότι «η άνοδος του επι-
πέδου διαχείρισης της Ειδικής Στρατιωτι-
κής Επιχείρησης συνδέεται με τη διεύ-
ρυνση της κλίμακας των καθηκόντων
που επιλύονται κατά την υλοποίησή
της…». Τέτοιας κλίμακας αλλαγές αντα-
νακλούν καταρχάς το γεγονός ότι ο πό-
λεμος αυτός παίρνει ολοένα και πιο ανα-
βαθμισμένα χαρακτηριστικά, καθώς και
τη σημασία που έχει η έκβασή του για τη
ρώσικη νέα αστική τάξη και τους εκπρο-
σώπους της, ενώ δεν μπορεί να αποκλει-
στεί η πιθανότητα να συνδέεται και με
την επέκταση των στρατιωτικών επιχει-
ρήσεων στα ουκρανικά εδάφη.

Ποιος θα σπάσει πρώτα;

Παρά τις δημόσια εκφρασμένες ανη-
συχίες μερίδων του πολιτικού κατεστη-
μένου των ΗΠΑ για το πού οδηγείται ο
πόλεμος στην Ουκρανία, τις ενστάσεις
και διαφοροποιήσεις των γαλλογερμα-
νών, που θα ήθελαν να δρομολογηθούν
διαπραγματεύσεις και να επιτευχθεί
έστω και μια «πολεμική ειρήνη», και φυ-
σικά της ρωσικής ηγεσίας, που θα ήθελε
έναν συμβιβασμό, που όμως να της δίνει
σοβαρές «εγγυήσεις ασφάλειας», όλες οι
πλευρές με τις κινήσεις τους φωνάζουν:
κλιμάκωση, κλιμάκωση, κλιμάκωση! 

Μεταξύ χιλιάδων γεγονότων που επι-
βεβαιώνουν την παραπάνω διαπίστωση
είναι και μια είδηση της τελευταίας στιγ-
μής. Η Πολωνία στέλνει στην Ουκρανία
την πρώτη (!) παρτίδα αρμάτων μάχης
Leopard (γερμανικής κατασκευής), με
ΜΜΕ να μιλούν για έναρξη ενός σχεδίου
αποστολής εκατοντάδων τανκ Leopard
από τις ευρωπαϊκές χώρες και αντίστοι-
χων από τις ΗΠΑ, σε μια ακόμη επικίνδυ-
νη αναβάθμιση της σύγκρουσης. Μεταξύ
άλλων, λέγεται ότι αυτή η κίνηση αφορά
ειδικότερα το μέτωπο του Ντονμπάς, στο
οποίο έχει κάνει την εμφάνισή του και το
προηγμένο ρωσικό τανκ Τ-90, ώστε να
αποτραπεί η κατάρρευση του μετώπου
σε Μπακχμούτ και Σεβέρσκ. 

Το πρόβλημα τελικά με το ερώτημα
εάν θα σπάσει πρώτα «η ρωσική αντοχή
ή η δυτική συνοχή» όπως διατυπώθηκε
ευθαρσώς από αμερικάνο αναλυτή πρό-
σφατα στην κυριακάτικη έκδοση της «Κα-
θημερινής», δεν είναι μόνο -ή κυρίως- ότι
δύσκολα μπορεί να απαντηθεί. Το βασικό
πρόβλημα εδράζεται στο γεγονός ότι
επειδή ακριβώς η κάθε πλευρά θεωρεί
αδιανόητη μια απάντηση που την οδηγεί
στην ήττα, ωθούνται και οι δύο στο να
κλιμακώνουν αυτόν τον αιματοβαμμένο
και άδικο πόλεμο, φέρνοντας την εργα-
ζόμενη ανθρωπότητα ολοένα και πιο κο-
ντά σε αδιανόητες καταστάσεις.
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Ματωμένα βήματα σε μαύρο φόντο
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Ο
ι πολυεθνικές κάνουν τη δου-
λειά τους. Τα θεσμικά όργα-
να τη δική τους. Η διαφορά

ανάμεσα σε αυτούς που διεκπεραιώ-
νουν αυτές τις δουλειές είναι δυσδιά-
κριτη! Οι πρώτοι έχουν συνείδηση
των στόχων τους, ενώ οι δεύτεροι
έχουν «συνείδηση» - που η ελαστικό-
τητά της συναρτάται από το αν είναι
«πολλά ή λίγα τα λεφτά» - των στό-
χων που θέτουν οι πρώτοι. 

Χιλιάδες εκπρόσωποι πολυεθνι-
κών διαμένουν στις Βρυξέλλες και
μπαινοβγαίνουν στα γραφεία της Κο-
μισιόν. Στόχος, να επηρεάσουν, με
«διακριτικό τρόπο», το περιεχόμενο
ευρωπαϊκών Οδηγιών ή ακόμα και
πολιτικών αποφάσεων. Σημαντικό,
όλα γίνονται «νόμιμα και φανερά»! 

Το Ευρωκοινοβούλιο και η Κομι-
σιόν έχουν πολλές επιτροπές που
διασυνδέονται. Η διωκόμενη για χρη-
ματισμό και συναλλαγές με το Κατάρ
ευρωβουλευτής Καϊλή ήταν και μέλος
της επιτροπής του Ευρωκοινοβουλί-
ου για τις παρακολουθήσεις, PEGA,
μαζί με άλλους ελεγχόμενους. Το
Qatargate συνδέεται με το
Maroccogate που αναφέρεται στην
παρακολούθηση στελεχών της ισπα-
νικής κυβέρνησης με το λογισμικό
παρακολούθησης Pegasus και έχουν
ενοχοποιηθεί οι Αρχές του Μαρόκου.
Κατάρ και Μαρόκο φέρεται ότι προ-
σπάθησαν να εξαγοράσουν τη θετική
γνώμη ευρωβουλευτών στα θέματα
της βίζας, αλλά δεν μόνο αυτό. 

Τελικά το Qatargate αφορά μόνο
το χρηματισμό των Καϊλή και Σια; Η
ανάθεση του Μουντιάλ από την ποδο-
σφαιρική Διεθνή; Τα «στραβά μάτια»
των ευρωβουλευτών για το εργασια-
κό κάτεργο στο εμιράτο; Η ολική τυ-
φλότητα των ηγετών, όπως του Σολ-
τς, που δίνουν ό,τι δίνουν για το αέ-
ριο του Κατάρ; Ο κατάλογος θα έχει
συνέχεια, γιατί η σημασία του Κατάρ
ως αξιόπιστης πηγής φυσικού αερίου
έχει αυξηθεί. Το ζήτημα είναι αν και

πόσο οι κινήσεις των βελγικών αρ-
χών θα προσθέσουν ακόμα ένα επί-
πεδο πολυπλοκότητας στη «διπλω-
ματική εξίσωση» για τις χώρες της
ΕΕ.

Η οργή της γερμανικής κυβέρνη-
σης είναι έκδηλη και υπογραμμίζει
πως όταν η ενεργειακή πολιτική συν-
δέεται με τη γεωπολιτική δεν υπάρ-
χουν εύκολες επιλογές. Ο γερμανός
υπουργός Οικονομίας, Χάμπεκ, σε
ερώτηση εάν ήταν σωστό να «αγορά-
ζεται φυσικό αέριο από το Κατάρ
όταν το Κατάρ αγοράζει ευρωπαίους
βουλευτές», είπε ότι τα δύο ζητήμα-
τα πρέπει να θεωρούνται «δύο δια-
φορετικά πράγματα» και ότι «πρέπει
να κάνουμε διάκριση μεταξύ των
δύο». Δηλαδή η ενεργειακή πολιτική
είναι σοβαρή υπόθεση για να μπερ-
δευτεί με το σκάνδαλο του Ευρωκοι-
νοβουλίου. Αλλά μήπως γι’ αυτό
μπερδεύτηκε; Η Γερμανία είναι η μό-
νη χώρα της ΕΕ που έχει υπογράψει
σημαντική μακροπρόθεσμη ενεργεια-
κή συμφωνία με το Κατάρ.

Οι μπίζνες με το αέριο, όμως, ως
στοιχείο διεθνούς ανταγωνισμού,
αντανακλούν και στο εσωτερικό χω-
ρών και κυβερνήσεων. Ήδη ασκείται
μεγάλη πίεση στον κυβερνητικό συ-
νασπισμό της Γερμανίας. Ο ευρωβου-
λευτής των Πρασίνων, Χαν, είπε ότι
το φυσικό αέριο του Κατάρ δεν είναι
«μια μακροπρόθεσμη λύση», ενώ
γνωρίζει ότι η κυβέρνησή του υπέ-
γραψε σύμβαση 15ετίας! Ενώ ο χρι-
στιανοδημοκράτης ευρωβουλευτής
Ράντκε αμφισβητεί αυτές τις συμβά-
σεις και ζητά την αναθεώρησή τους.

Θα ακολουθήσει νέα χιονοστιβά-
δα αποκαλύψεων, όπως φημολογεί-
ται; Θα φανεί. Άλλωστε μπορεί να
εξαγοράζεις και μία εξαγορά -που
όλοι γνωρίζουν, αλλά κανείς δεν μι-
λάει- εάν και εφόσον υπάρχει «απο-
χρών λόγος»…
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Η παγκόσμια οικονομία των…

δύο τρίτων

Π
οιος -από τους παλιότερους- δεν
θυμάται την περίφημη θεωρία για
τη λεγόμενη «κοινωνία των δύο

τρίτων»; 
Φαίνεται πως σύμφωνα με τις εκτιμή-

σεις του ΔΝΤ, θα έχουμε ανάπτυξη δύο...
τρίτων στην παγκόσμια οικονομία, καθώς
το 1/3 του πλανήτη θα υποστεί τουλάχι-
στον δύο διαδοχικά τρίμηνα οικονομικής
συρρίκνωσης (τεχνική ύφεση), την ώρα
που ο δείκτης τιμών καταναλωτή θα πα-
ραμένει στα ύψη. 

Η πρόβλεψη αυτή έχει κοντά τρεις μή-
νες (αρχές Οκτώβρη) που δημοσιεύτηκε,
αλλά την ξαναθυμήθηκαν τώρα με τις αρ-
χές του νέου χρόνου.

Το ερώτημα είναι ποια είναι αυτά τα
δύο τρίτα, καθώς το ΔΝΤ δεν περιορίζεται
μόνο στην «περιφέρεια», όπου ο Δείκτης
που μετρά την αβεβαιότητα σε 143 χώρες
ανέβηκε κατακόρυφα -εκ νέου μετά την
πανδημία- αποτυπώνοντας τον περασμέ-
νο Απρίλιο τον οικονομικό αντίκτυπο της
αναταραχής. Έκτοτε, το ποσοστό αβεβαι-
ότητας περιορίστηκε σχετικά, αλλά παρα-
μένει υψηλό. 

Τον περασμένο Οκτώβριο, έκθεση του
Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για
την Ανάπτυξη (UNDP) προειδοποιούσε
ότι 54 αναπτυσσόμενες οικονομίες (μέσου
και χαμηλού εισοδήματος) αντιμετωπί-
ζουν σοβαρό ζήτημα χρέους.

Η πρόβλεψη του ΔΝΤ αφορά, όμως,
και τον σκληρό ιμπεριαλιστικό πυρήνα
του σύγχρονου καπιταλιστικού κόσμου
και της οικονομίας του. 

«Για τη μεγαλύτερη οικονομία του
πλανήτη, η προσγείωση είναι ανώμαλη.
Ύστερα από ρυθμούς ανάπτυξης 5,7% το
2021, φέτος το αμερικανικό ΑΕΠ θα μεγε-
θυνθεί μόλις κατά 1,6% (υποβάθμιση κα-
τά 0,7 μονάδες σε σχέση με την προ εξα-
μήνου πρόβλεψη), ενώ το 2023 θα κατε-
βάσει περαιτέρω ταχύτητα στο 1%. Ο
πληθωρισμός προβλέπεται να σκαρφα-
λώσει φέτος στο 8,1% και την επόμενη
χρονιά να αποκλιμακωθεί στο 3,5%.  Η
ζώνη του ευρώ (χάρη εν πολλοίς στη δυ-
ναμική του τουρισμού) θα αναπτυχθεί με
ρυθμούς 3,1% φέτος (αναβάθμιση κατά
μισή μονάδα σε σχέση με την προηγούμε-
νη εκτίμηση), αλλά το 2023 θα παγιδευτεί
σε στασιμότητα, με το ΑΕΠ της να μεγε-
θύνεται μόλις κατά 0,5%. Μάλιστα, τόσο η
Γερμανία όσο και η Ιταλία δεν θα αποφύ-
γουν την ύφεση την επόμενη χρονιά -αν
και αυτή προβλέπεται να είναι ήπια (-0,3%
και -0,2% αντίστοιχα). Η Γαλλία αναμένε-
ται να αναπτυχθεί με ρυθμούς 2,5% φέτος
και 0,7% την επόμενη χρονιά, ενώ η ανά-
πτυξη της Ισπανίας θα επιβραδυνθεί από
4,3% το 2022 σε 1,2% το 2023». Αυτά
έγραφε η Ναυτεμπορική στις 11/10 του
προηγούμενου έτους. Εντονότατες είναι
εν τω μεταξύ οι πιέσεις και για τη βρετα-
νική οικονομία, που ύστερα από ανάπτυ-
ξη 7,4% το 2021 θα επιβραδυνθεί στο
3,6% φέτος και θα δει το ΑΕΠ της να με-
γεθύνεται οριακά (0,3%) την επόμενη
χρονιά. Και συνεχίζει:

«Συνολικά ο ανεπτυγμένος κόσμος θα
παρουσιάσει ανάπτυξη 2,8% φέτος και
2,3% την επόμενη χρονιά, υπολογίζει το
ΔΝΤ. Για τις αναδυόμενες και αναπτυσσό-
μενες οικονομίες, ο πήχης τοποθετείται

στο 3,7% και τις δύο χρονιές. Η Κίνα ανα-
μένεται να δει τους ρυθμούς ανάπτυξης να
προσγειώνονται φέτος στο 3,2% από 8,1%
το 2021, ενώ την επόμενη χρονιά υπολο-
γίζεται ότι θα ανεβάσει και πάλι ταχύτητα
στο 4,4%». 

Βέβαια, το ΔΝΤ καλεί τις κυβερνήσεις
να μην υποχωρήσουν από την αύξηση
των επιτοκίων και την πολιτική «τιθάσευ-
σης του πληθωρισμού». Όμως, η άνοδος
της τιμής του δολαρίου ταλαιπωρεί όλα
τα εθνικά νομίσματα και υποχρεώνει τις
χώρες να μπουν στον χορό της νομισματι-
κής περιστολής, εκτοξεύοντας το παγκό-
σμιο χρέος. Το Διεθνές Ινστιτούτο Χρημα-
τοοικονομικών (IIF) υπολόγισε στην τε-
λευταία έκθεσή του ότι το χρέος που έχει
συσσωρευθεί στον πλανήτη ανέρχεται
στα 290 τρισ. δολάρια, έχοντας σημειώ-
σει αύξηση πάνω από το 1/3 σε σχέση με
την προηγούμενη δεκαετία.

Από την άλλη, η πρόσφατη κρίση χρέ-
ους των βρετανικών ομολόγων -πέρα από
τις βρετανικές ιδιαιτερότητες- αποτέλεσε
προμήνυμα κολοσσιαίων οικονομικών κα-
ταρρεύσεων: Στο και… πέντε η Τράπεζα
της Αγγλίας αποφάσισε να διαθέσει 65
δισ. για να αγοράσει τα ομόλογα των τα-
μείων συνταξιοδότησης, μπροστά στην
επίθεση των «αγορών», αποτρέποντας τη
μαζική και γενική τους κατάρρευση από
κεφάλαια και εγγυήσεις. Αν σε ένα κομ-
μάτι του ιμπεριαλιστικού πυρήνα -εντά-
ξει, ίσως όχι από τα πλέον ισχυρά πια-
«παίχτηκε» μία τέτοια προοπτική, κανείς
δεν θα μπορεί να κοιμάται πια ήσυχος…

Ήδη στην ορολογία των οικονομικών
αναλυτών εισέρχεται ο δημοσιογραφικός
νεολογισμός «πολυκρίσεις», προκειμένου
να περιγράψουν την πολλαπλότητα των
ανοιχτών και απειλητικών μετώπων της
παγκόσμιας καπιταλιστικής οικονομίας.

Το κουβάρι γεωπολιτικής αστάθειας,
ενεργειακού ζητήματος, ύφεσης, πληθω-
ρισμού και αύξησης του παγκόσμιου χρέ-
ους, συνδυασμένο με το μεγάλο ζήτημα
των εφοδιαστικών αλυσίδων, δεν μπορεί
να ξετυλίγεται σχετικά… ομαλά και παρά
την έκρηξη των παγκόσμιων αντιθέσεων. 

Στην ΕΕ, η ΕΚΤ στοιχίζεται σταθερά με
την πολιτική αύξησης των επιτοκίων και
του κόστους δανεισμού, καθώς οι δέκα
μεγαλύτερες χώρες της πρόκειται να που-
λήσουν 1,3 τρισ. κρατικά ομόλογα. Το
ερώτημα ποιος θα αγοράσει όλον αυτό
τον όγκο χρέους -γιατί περί αυτού πρό-
κειται- είναι μεγάλο. 

Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι η απόφαση
του τότε «γενικού» της ΕΚΤ Ζακ Τρισέ
(ποιος τον θυμάται τάχα;) να αυξήσει τα
επιτόκια της ευρωζώνης ήταν που ως ένα
βαθμό πυροδότησε την ευρωπαϊκή κρίση
χρέους πριν μία δωδεκαετία…

Ο Μάρτιος -που αναμένεται το πρώτο
μεγάλο ψαλίδισμα στο σταθερό και…
αδιαπραγμάτευτο όλα αυτά τα χρόνια
πρόγραμμα επανεπένδυσης και επαναγο-
ράς ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων
(πενήντα μονάδες βάσης) από την ΕΚΤ-
θα δείξει… 

Η Παγκόσμια Τράπεζα, πάντως, στην
ετήσια έκθεσή της για τον χρόνο που
διανύουμε, προβλέπει -αν και συγκρα-
τημένα- ύφεση και ρυθμούς ανάπτυξης
ψαλιδισμένους.

Qatargate ή

η «κορυφή του παγόβουνου»
ΟΙΚΟΝΟΚΟΣΜΟΣ
Τον Οικονόκοσμο γράφει ο Δημήτρης Μάνος 



Μ
ε τον Νότη γνωρίστηκα στο Μι-

λάνο, στα χρόνια της φασιστι-

κής δικτατορίας και ήμασταν

μέλη του Συλλόγου Ελλήνων και Ελληνο-

κυπρίων Φοιτητών. Ο Νότης, βέβαια, δεν

πολυσυμμετείχε στον Σύλλογο, αλλά η πα-

ρουσία του, όταν απαιτούνταν, ήταν δε-

δομένη. Και εκεί γίνονταν αμέτρητες πολι-

τικές συζητήσεις γύρω από το λαϊκό κίνη-

μα και την Αριστερά. 

Με τον Νότη είχα κάνει αρκετές συζη-

τήσεις και δεν ήταν λίγα τα ζητήματα στα

οποία διαφωνούσαμε, αν και ο Νότης δεν

ήταν εριστικός άνθρωπος. Γενικά τον διέ-

κρινε η πραότητα και ο σταθερός πολιτι-

κός λόγος, αλλά και η απορία του γιατί η

Αριστερά δεν μπορεί να συνεννοηθεί, να

ενωθεί και να νικήσει στον αγώνα που διε-

ξάγει. Βέβαια, δυο χρόνια πριν, δηλαδή το

1968, είχε γίνει

και νέα διάσπαση

του ΚΚΕ και είχε

δημιουργηθεί και

το ΚΚΕ(εσωτερι-

κού), την πλευρά

του οποίου είχε

επιλέξει ο Νότης. 

Αυτό ήταν,

όμως, μόνιμο πα-

ράπονο του Νό-

τη, η ενότητα της

Αριστεράς και μ’

αυτό ξεκινούσε η

συζήτηση και σ’

αυτό κατέληγε. Στον σύλλογο του Μιλά-

νου, που δεν ήταν ένας από τους μεγάλους

συλλόγους των Ελλήνων της Ιταλίας, κυ-

ριαρχούσαν οι «εσωτερικοί» και γι’ αρκε-

τά χρόνια

υπήρχαν δύο

παρατάξεις, οι

του «εσωτερι-

κού πλειοψη-

φία» και οι του

ΑΜΕΕ, μ’ εμένα

στο Συμβούλιο. 

Εκείνη την

εποχή, δηλαδή

το 1970, πρό-

εδρος ήταν ο

Γιώργος Τσι-

κουρής, Ελλη-

νοκύπριος, ο

οποίος με τη φίλη του Ιταλίδα Έλενα Αν-

τζελόνι, αποπειράθηκαν να τοποθετή-

σουν βόμβα στην αμερικανική πρεσβεία, η

οποία εξερράγη, όμως, μέσα στο αυτοκί-

νητό τους στο πάρκινγκ της πρεσβείας,

πριν απομακρυνθούν απ’ αυτό και βρή-

καν τραγικό θάνατο. 

Ο Νότης Μαυρουδής, με μητέρα πολι-

τική κρατούμενη για την αγωνιστική δρά-

ση της στις φυλακές Αβέρωφ, έζησε το

πρώτο διάστημα της ζωής του στο ίδιο κε-

λί μαζί της. Παρότι αφοσιώθηκε στη μου-

σική, στην κλασική κιθάρα, στη σύνθεση,

στον στίχο και σε τόσα άλλα, δεν έπαψε

να είναι αυτό που τον σημάδεψε από τη

γέννα: Αριστερός σε όλη του τη ζωή, στο

έργο του και στο πέρασμά του από την

εφήμερη παρουσία του στην κοινωνία, αλ-

λά αφήνοντας αιώνια ίχνη στην ΑΡΜΟ-

ΝΙΑ και τη μουσική της χώρας μας και

του κόσμου. Αιώνια η μνήμη του!

Στέλιος Αγκούτογλου

Ό
ταν ο Μάνος Λοΐζος νοσηλευόταν
στο νοσοκομείο στη Μόσχα, λίγο
πριν πεθάνει, ο Άλκης Αλκαίος

του έστειλε γράμμα με τους στίχους του
Πρωινού Τσιγάρου. Ο Λοΐζος το διάβασε,
αλλά δεν πρόλαβε να το μελοποιήσει.
Αργότερα ο Νότης Μαυρουδής, παρ' όλο
που το μελοποίησε όπως γνωρίζουμε σή-

μερα, δεν πήρε αρχικά την έγκριση του
στιχουργού για δημοσίευση. Μόνο ύστε-
ρα από παρέμβαση του Θάνου Μικρού-
τσικου κατάφερε να κυκλοφορήσει, προ-
σφέροντας στον συνθέτη μια από τις πιο
όμορφες στιγμές της ζωής του, σε μια
συναυλία το 1985, μπροστά σε 80.000
αναπτήρες. «[Πρόκειται για] ένα τραγού-
δι που δεν το έχει γράψει ο Μάνος, αλλά
που έχει γραφτεί για τον Μάνο», μας ενη-
μερώνει η Χάρις Αλεξίου σε συναυλία-
αφιέρωμα στον Μάνο Λοΐζο. Αυτή είναι η
μικρή ιστορία ενός μεγάλου τραγουδιού
του Νότη Μαυρουδή, ο οποίος βρήκε
ξαφνικό θάνατο στις 3 Ιανουαρίου.

Ο Μαυρουδής γεννήθηκε πρακτικά
στις φυλακές Αβέρωφ, όπου έζησε τα
δύο πρώτα χρόνια της ζωής του, παρά
το διάλειμμα μόλις λίγων ημερών στη
μητέρα του για να τον γεννήσει σπίτι
της. Είναι ένα από τα ουκ ολίγα παρα-
δείγματα ζευγαριών που σμίγουν και κά-
νουν οικογένεια σε συνθήκες παρανο-

μίας, διωγμών, εξορίας και συγκεκριμέ-
να φυλακίσεων για την πολιτική τους
δράση τη δεκαετία του '40 και του '50.

Και ως να προδιέγραψε η γέννα του
τη μουσική του πορεία, ο Νότης Μαυ-
ρουδής, παρά το ότι έγινε ευρέως γνω-
στός για το πραγματικά ποικίλο έργο
του, αξίζει να μένει στη μνήμη μας και
για τις ενορχηστρώσεις των γνωστότε-
ρων αντάρτικων τραγουδιών, όπως εί-
ναι περισσότερο διαδεδομένες ως τις
μέρες μας. Ο δίσκος «Chants de la re-
sistance grecque» (Τραγούδια από την
ελληνική αντίσταση) κυκλοφόρησε
πρώτα στο Παρίσι το 1974 και αργότε-
ρα λογοκριμένος (κι ας ήταν μεταπολί-
τευση) στην Ελλάδα, με το σκεπτικό της
μη αναμόχλευσης μισών και παθών του
παρελθόντος.

Ωστόσο δεν περιορίστηκε εκεί, αλλά
έγραψε μουσική για θέατρο, ορχηστρική
μουσική, μουσική για κιθάρα, ενώ συμ-
μετείχε σε πολλές παραγωγές, ιδρύον-

τας παράλληλα και δισκογραφική εται-
ρεία που ανέδειξε ιστορικούς κιθαρίστες
της χώρας. Ο ίδιος μαθήτευσε δίπλα
στον Δημήτρη Φάμπα, σπουδαίο δάσκα-
λο κλασικής κιθάρας, αλλά υπήρξε και
δάσκαλος άλλων μεγάλων σύγχρονων
κιθαριστών, όπως ο Παναγιώτης Μάργα-
ρης. Χαρακτηριστική είναι η δήλωσή του
ότι δεν μπορεί να ζει μόνο με τη σύνθεση
ή μόνο με την κιθάρα, αλλά χρειάζεται
και τα δύο.

Πόσα νεότερα παιδιά δεν τραγουδή-
σαμε το '90 τον Παλιάτσο. Πόσες φορές
δεν σιγομουρμουρίσαμε το Πρωινό Τσι-
γάρο. Πόσα γλέντια δεν έληξαν με αν-
τάρτικα σε μια κιθάρα. Η πορεία του Νό-
τη Μαυρουδή στη μουσική τον ανεβάζει
επάξια στο βάθρο αυτό των καλλιτεχνών
της χώρας που με το έργο τους χαρακτή-
ρισαν μια ολόκληρη εποχή βαμμένη στο
αίμα των αγώνων και της λαϊκής ζωής
που ενέπνευσαν το έργο του μεγάλου
μουσικοσυνθέτη.
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Από το «Πρωινό Τσιγάρο» στο βραδινό αντίο

Έ
φυγε, παραμονές Χριστουγέν-
νων, ο σύντροφος Παύλος Κα-
λώνης. Από τα 9 αδέλφια, τα

πέντε αγόρια, ήταν ο τελευταίος που
ξεκίνησε για το μακρινό ταξίδι, απο-
χαιρετώντας τη ζωή πλήρης ημερών
(γεννημένος το 1927). 

Με όλη αυτή την οικογένεια συνδε-
όμουν από παλιά, μιας και ως κάτοικοι
Παλαιοκάστρου (παλαιός οικισμός του
σημερινού Ωραιοκάστρου Θεσσαλονί-
κης) η Ευκαρπία ήταν όμορος οικι-
σμός, αλλά προπαντός γιατί αυτή η οι-
κογένεια πρόσφερε πολλά στην Αρι-
στερά και στο κομμουνιστικό κίνημα
της χώρας μας. 

Πρώτος είχε ξεκινήσει το φευγιό

για το μακρινό ταξίδι
προς το σύμπαν ο μι-
κρότερος, ο Λάζαρος,
με τον οποίο συνδεό-
μουνα όχι μόνο συντρο-
φικά και γειτονικά, αλ-
λά κι επαγγελματικά
γιατί και αυτός ήταν μη-
χανικός, δηλαδή συνά-
δελφός μου. Όμως αυ-
τόν που συνάντησα
πρώτο, τον Αύγουστο
του 1974, όταν ξεκινού-
σαμε να συγκροτήσουμε
ξανά τη συνεπή Αριστε-
ρά στον τόπο μας, με

υπόδειξη του Ισαάκ Ιορδανίδη, ήταν ο
μεγαλύτερος αδελφός των Καλώνη-
δων, γιατί ήταν αυτός που απολύθηκε
από τους τελευταίους του Αη Στράτη
και συνδεόταν και υποστήριζε από την
αρχή και με συνέπεια τις πολιτικές επι-
λογές του Γιάννη Χοντζέα και του Ισα-
άκ Ιορδανίδη. Όχι πως ο Παύλος δεν
πέρασε από Μακρόνησο και δεν διώ-
χτηκε και αυτός από τη φασιστική
Χούντα. 

Όλη η οικογένεια ήταν γνωστή για
τις πολιτικές πεποιθήσεις της και έχαι-
ρε σεβασμού και εκτίμησης από τον
κόσμο της Αριστεράς και τους δημο-
κρατικούς πολίτες της περιοχής και όχι

μόνο. Για παράδειγμα, ο Θανάσης Κα-
λώνης υπήρξε για αρκετό καιρό συνε-
ξόριστος με το Μενέλαο Λουντέμη κι
αυτός τον μνημόνευσε σε αρκετά βι-
βλία του, αναφερόμενος στη μορφή
του μικρού «Θανασάκη».

Θα είναι η μνήμη των Καλώνηδων
άσβεστη όχι μόνο στον τόπο τους αλλά
και ευρύτερα στο κίνημα, γιατί η προ-
σφορά τους ήταν μεγάλη και σπουδαία
στους δύσκολους καιρούς που πέρα-
σαν οι αγωνιστές της εποχής τους. 

Κλείνω τη σύντομη αναφορά μου
στην απώλεια του Παύλου Καλώνη με
την τελευταία παράγραφο της επιστο-
λής  που ανάρτησε στα κοινωνικά δί-
κτυα ο γιος του Χαράλαμπος: 

«…Μας δίδαξες –λόγω και έργω-
την τιμιότητα, τη δικαιοσύνη, την πρα-
ότητα, την ευαισθησία, τη φιλεργατι-
κότητα, την καρτερικότητα, τη μαχητι-
κότητα, την αγάπη για τον κάθε άν-
θρωπο ως ξεχωριστή προσωπικότητα,
την αγάπη για τη φύση και το σεβασμό
απέναντι στον καθένα και στο καθετί.
“Μην κάνεις ποτέ σε κανέναν κάτι που
δεν θέλεις να σου κάνουν εσένα”, μας
έγραψες στον δικό σου ξεχωριστό δε-
κάλογο του καλού ανθρώπου...»

Στέλιος Αγκούτογλου

Αποχαιρετισμός στον σύντροφο Παύλο Καλώνη 

Για τον Νότη Μαυρουδή 

Παρουσιάσεις του βιβλίου 

«Στους δρόμους του πολέμου
και της καταστροφής»
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Μ
ια από τις πολύ σοβαρές κατη-

γορίες της αντικομμουνιστικής

προπαγάνδας ενάντια στο ΚΚΕ

κατά τη διάρκεια του εμφυλίου ήταν αυτή

του «παιδομαζώματος», έκφραση που

παραπέμπει στους Οθωμανούς και τον γε-

νιτσαρισμό. Υπήρξε όμως παιδομάζωμα;

Χιλιάδες παιδιά του εμφυλίου, κυρίως

από τη Βόρεια Ελλάδα που ήταν ένα από

τα βασικά μέτωπα της εμπόλεμης αντιπα-

ράθεσης, μεταφέρθηκαν από τους αντάρ-

τες του Δημοκρατικού Στρατού (ΔΣΕ) στις

Λαϊκές Δημοκρατίες (ΛΔ) των Βαλκανίων

και της Κεντρικής Ευρώπης, διαφυλάσ-

σοντας έτσι τη ζωή τους. Αυτό σε καμιά

περίπτωση δεν ήταν παιδομάζωμα.

Υπήρξε όμως πραγματικό παιδομάζωμα

στην Ελλάδα εκείνα τα χρόνια. Και συμ-

μετείχαν σ’ αυτό η βασίλισσα Φρειδερίκη,

η κυβέρνηση, οι Αμερικανοί, η Εκκλησία

και γενικότερα όλοι αυτοί που αυτοαπο-

καλούνταν «εθνικόφρονες». 

Το πραγματικό παιδομάζωμα
Η Προσωρινή Δημοκρατική Κυβέρνηση

(ΠΔΚ) του ΔΣΕ αποφάσισε τη μεταφορά

παιδιών από τις περιοχές όπου μαινόταν

ο εμφύλιος προς τις λαϊκές δημοκρατίες

(ΛΔ) στις 7 Μάρτη του 1948. Ο βασικός

λόγος ήταν η προστασία των παιδιών από

τις επιθέσεις κατά αμάχων του Εθνικού

Στρατού, το κάψιμο ολόκληρων χωριών,

οι επιθέσεις σε γυναικόπαιδα αφού ήταν

ο εύκολος στόχος, οι βομβαρδισμοί με εμ-

πρηστικές βόμβες, το χτύπημα σχολείων,

η πείνα κ.ά. Πολλά από τα παιδιά αυτά

έμειναν χωρίς γονείς είτε γιατί αυτοί σκο-

τώθηκαν, είτε επειδή αναγκάστηκαν να

βγουν στο βουνό και οι δύο για να προ-

στατευτούν, είτε επειδή οι γονείς βρί-

σκονταν στην εξορία και τη φυλακή. Σε

όλες τις περιπτώσεις όμως η αποστολή

στις ΛΔ έγινε με τη σύμφωνη γνώμη των

γονιών ή των συγγενών τους.

Από την άλλη μεριά, η μοναρχοφασι-

στική κυβέρνηση προχώρησε σε μια εκτε-

ταμένη εκκαθάριση της υπαίθρου,

εκκενώνοντας ολόκληρα χωριά, ώστε οι

αντάρτες να μην μπορούν να βρουν υλική

υποστήριξη και εφεδρείες. Ήταν οι λεγό-

μενοι «ανταρτόπληκτοι», όπως τους ονό-

μασε το επίσημο κράτος. Πολλοί από

αυτούς μεταφέρθηκαν σε αστικά κέντρα,

μένοντας άστεγοι, άνεργοι, πεινασμένοι,

με μόνη διέξοδο τις δουλειές τού ποδα-

ριού και τη ζητιανιά. Ιδιαίτερη «μέριμνα»

επιφύλαξε το κράτος για τα παιδιά. Ένα

χρόνο πριν από την απόφαση της ΠΔΚ για

μεταφορά παιδιών στις ΛΔ, με πρωτο-

βουλία των ΗΠΑ και της βασίλισσας Φρει-

δερίκης ιδρύθηκαν οι διαβόητες

παιδοπόλεις. Παιδιά ανταρτών ή πάμ-

φτωχων οικογενειών της ρημαγμένης ελ-

ληνικής υπαίθρου που αδυνατούσαν να

τα υποστηρίξουν (με ευθύνη τίνος

άραγε;) τα άρπαξαν κυριολεκτικά, χωρίς

την έγκριση των γονιών, κλείνοντάς τα

σε δομές που φτιάχτηκαν την εποχή

εκείνη ειδικά για αυτά. Να προσθέσουμε

σ’ αυτά και τους εκατοντάδες εφήβους

που εξορίστηκαν στη Μακρόνησο κι άλλα

ξερονήσια, όπου βασανίστηκαν άγρια,

όπως και οι ενήλικες.

Παιδοπόλεις
H πρώτη παιδόπολη στην Ελλάδα

ιδρύθηκε τον Ιούλη του 1947 στο Ωραι-

όκαστρο της Θεσσαλονίκης. Μέσα σε 3

χρόνια δημιουργήθηκαν περισσότερες

από 50 σε όλη την Ελλάδα. Παρόλα αυτά,

οι απολογητές του μοναρχοφασιστικού

καθεστώτος της εποχής εκείνης, ακόμα

και στις μέρες μας, ισχυρίζονται ότι οι

κομμουνιστές ξεκίνησαν πρώτοι το «παι-

δομάζωμα» και ότι οι παιδοπόλεις ήταν η

απάντηση του κράτους, το λεγόμενο

«παιδοφύλαμα» της Φρειδερίκης. Οι ημε-

ρομηνίες όμως είναι αμείλικτες. 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι παιδοπό-

λεις δεν ήταν ελληνική πρωτοτυπία. Αν-

τίστοιχες δομές είχε δημιουργήσει ο

Φράνκο μετά τον ισπανικό εμφύλιο.

Τα θεόπνευστα ιδρύματα της άνασ-

σας λειτουργούσαν με χρήματα από

έκτακτη φορολόγηση του λαού, διαρκείς

εράνους που διοργάνωνε η ίδια επί χρό-

νια και δωρεές. 

Η οργάνωση της ζωής στις παιδοπόλεις

ήταν στα πρότυπα του στρατώνα. Ζούσαν

μέσα σε περίκλειστους χώρους με ψηλά

συρματοπλέγματα, ακολουθώντας ένα

συγκεκριμένο πρόγραμμα καθημερινά.

Πρωινό εγερτήριο, γυμναστική, αναφορές,

βαριές αγγαρείες, μάθημα, πολλές προ-

σευχές, κατήχηση, φιλοβασιλικά τραγού-

δια, εθνικοπατριωτικούς χορούς,

εκκλησιασμούς κ.ά. Τα παιδιά ήταν υπο-

χρεωμένα να φορούν στολές. Οι τιμωρίες

ήταν σκληρές και σε πολλές περιπτώσεις

ομαδικές. Οι «εκπαιδευτές» ήταν χωροφύ-

λακες, παπάδες, απόστρατοι στρατιωτικοί

και πιστοποιημένοι «εθνικόφρονες». Το

αντικομμουνιστικό πνεύμα ήταν κυρίαρχο.

Ουσιαστικά επρόκειτο περί γκέτο με στόχο

την «εθνική αναμόρφωση» των παιδιών,

που έφτανε μάλιστα σε σημείο πολλά από

αυτά στο τέλος να θεωρούν τους γονείς

τους συμμορίτες και μιάσματα. 

Περισσότερα από 28.000 παιδιά έζη-

σαν τα χρόνια του εμφυλίου στις παιδο-

πόλεις. Οι μαρτυρίες για τις συνθήκες

διαβίωσής τους είναι πολλές. Παρά τον

εγκλεισμό τους και την απαγόρευση εξό-

δου τους χωρίς την επίβλεψη των υπευ-

θύνων, τα παιδιά κατάφερναν -με

ευφάνταστους τρόπους σε κάποιες περι-

πτώσεις- να καταγγείλουν πολλά περι-

στατικά. Άγριες σωματικές τιμωρίες,

ξυλοδαρμοί για τους απείθαρχους, ακόμα

και βιασμοί έχουν καταγγελθεί και επιβε-

βαιωθεί τα επόμενα χρόνια. 

Η φιλοβασιλική προπαγάνδα μέσα στις

παιδοπόλεις είχε απογειωθεί. Η βασίλισσα

έκανε τακτικές επισκέψεις, τα παιδιά

έπρεπε να την προσφωνούν «Μάνα» -

κατά το πρότυπο του «Πρώτου Πατέρα»

του Ι. Μεταξά- και να την ευχαριστούν για

τη νέα ζωή που τους πρόσφερε. Οι φωτο-

γραφίες της με παιδιά κυκλοφορούσαν

παντού, σε μια προσπάθεια να βελτιώσει

το προφίλ της αφού είχε ως στόχο να παί-

ξει πολύ σοβαρότερο πολιτικό ρόλο τα

επόμενα χρόνια. Παρόλα αυτά ο ελληνι-

κός λαός την αποκαλούσε Φρίκη. Ήταν

γνωστό το φιλοναζιστικό παρελθόν της.

Όπως και οι φωτογραφίες της ως μέλους

της ναζιστικής νεολαίας στη Γερμανία της

δεκαετίας του '30. Και μάλιστα στα πρώτα

χρόνια που δεν ήταν υποχρεωτική η εγ-

γραφή σε αυτήν. 

Εκτός όμως από τον ιδεολογικό στόχο

των παιδοπόλεων, οι οικονομικές απολα-

βές από την εργασία των παιδιών σε

αυτές δεν ήταν αμελητεές. Πολλά από τα

είδη που παράγονταν εκεί (ρούχα, χαλιά

κ.ά.) πωλούνταν στην αγορά και τα

κέρδη υπολογίζονταν σε εκατομμύρια.

Και μάλιστα χωρίς να υπάρχει κανένας

ουσιαστικός οικονομικός έλεγχος. 

Παράνομες υιοθεσίες
Με το τέλος του εμφυλίου υποτίθεται

ότι έπρεπε να επιστραφούν τα παιδιά

στους γονείς. Δεν επιστράφηκαν όμως

όλα. Υπολογίζεται ότι ήταν πάνω από

15.000 αυτά. Αργότερα αποδείχτηκε ότι

στη συντριπτική τους πλειοψηφία δόθη-

καν έναντι ακριβού αντιτίμου σε άτεκνες

οικογένειες του εξωτερικού (ΗΠΑ, Κανα-

δάς, Βραζιλία, Ολλανδία, Αυστραλία).

Δηλαδή αυτοί που έδωσαν γη και ύδωρ

στους Αμερικάνους προχώρησαν και σε

παράνομες υιοθεσίες, αγοροπωλησίες

νέων ανθρώπων, ακόμα και σε περιπτώ-

σεις που οι βιολογικοί γονείς των παιδιών

ήταν εν ζωή. Ελάχιστες είναι οι περιπτώ-

σεις που αυτοί συναίνεσαν στις υιοθεσίες.

Οι περισσότεροι δεν το γνώριζαν ή αναγ-

κάστηκαν να συναινέσουν υπό την απειλή

της εκτέλεσης. Σε κάποιους μάλιστα πα-

ρουσίασαν πλαστά πιστοποιητικά θανά-

του των παιδιών για να προχωρήσει

απρόσκοπτα η υιοθεσία.

Το 1950, πολλές από τις παιδοπόλεις

έκλεισαν και όσες λειτουργούσαν εντάχ-

θηκαν το 1956 στο Βασιλικό Ίδρυμα Πρό-

νοιας, οπότε εγκαινιάστηκε ένα νέο

πρόγραμμα εκμετάλλευσης βρεφών και

παιδιών, με το όνομα «Σπίτι του Παι-

διού». Τα επόμενα χρόνια δεκάδες χιλιά-

δες παιδιά πέρασαν μέσα από παρόμοιες

δομές, που έφτασαν σε όλη των Ελλάδα

να μετράνε περί τις 600! Μέσα σε αυτά εν-

τάχθηκαν ορφανοτροφεία και βρεφοκο-

μεία, αυξάνοντας τον κύκλο εργασιών

των πατριωτών τού «Εθνικού Κορμού» με

απλήρωτη εργασία, χιλιάδες νέες υιοθε-

σίες αλλά και έτοιμους πειθήνιους εργά-

τες για τα εργοστάσια και τις βιοτεχνίες

της χώρας. 

Ελάχιστα από τα παιδιά αυτά τελεί-

ωσαν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και

σχεδόν κανένα δεν προχώρησε στο πανε-

πιστήμιο. Η εκπαίδευσή τους ήταν κυρίως

τεχνική για τα αγόρια και… οικοκυρική

για τα κορίτσια, προορίζοντάς τα για το

λαμπρό μέλλον των μελλουσών νοικοκυ-

ρών. Αν και θα ήταν αντικείμενο ενός

άλλου σημειώματος, θα θέλαμε να αντι-

παραθέσουμε αντίστοιχα στοιχεία για τα

παιδιά που μετέβησαν στις πρώην ΛΔ.

Σχεδόν όλα τελείωσαν τη δευτεροβάθμια

εκπαίδευση και ένα πολύ μεγάλο μέρος

τους πήρε πτυχία ανώτατων σχολών.

Όταν αποφοίτησαν ασχολήθηκαν με πε-

ριζήτητα επαγγέλματα.

Πρόσφατα είδαν το φως της δημοσιό-

τητας νέα στοιχεία για τις υιοθεσίες στις

ΗΠΑ, μέσα από το βιβλίο της Gonda Van

Steen, διευθύντριας του Κέντρου Ελληνι-

κών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο King's

College του Λονδίνου, με τίτλο: «ΖΗ-

ΤΟΥΝΤΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Υιο-

θεσίες στην Αμερική του Ψυχρού

Πολέμου» εκδ. Ποταμός, Νοέμβρης 2021.

Αφορμή στάθηκε ένα e-mail που έλαβε η

συγγραφέας από τον εγγονό του Ηλία Αρ-

γυριάδη, ο οποίος εκτελέστηκε μαζί με

τον Μπελογιάννη. Η μητέρα του ήταν από

τα παιδιά που πουλήθηκαν σε οικογένειες

των ΗΠΑ. Ξετυλίγοντας το κουβάρι απο-

καλύπτονται άγνωστες πτυχές της υπό-

θεσης των υιοθεσιών, που δεν

εκτυλίχθηκε μόνο στην Ελλάδα αλλά και

στην Ιταλία, την Ιρλανδία, ακόμα και τη

Ν. Κορέα. Καθοριστικός ήταν ο ρόλος της

ελληνοαμερικανικής οργάνωσης ΑΧΕΠΑ.

Οι σημερινές «παπαδουπόλεις»
Οι πρόσφατες αποκαλύψεις για τα όσα

συμβαίνουν μέσα στις σύγχρονες παπα-

δουπόλεις ήρθαν να μας θυμίσουν ότι μπο-

ρεί τα ονόματα να αλλάζουν, οι

παιδοπόλεις να λέγονται σήμερα Κιβωτοί

ή παιδικά χωριά, αλλά το σύστημα παρα-

μένει στυγνό και συνεχίζει να εκμεταλ-

λεύεται ακόμα και τις πιο αδύναμες,

ανυπεράσπιστες και ευαίσθητες υπάρξεις.

Το κράτος έχει αναθέσει τις διαχρονικά εγ-

καταλειμμένες και διαλυμένες δομές πρό-

νοιας σε ιδιώτες-εκκλησία και έχει

δημιουργήσει έναν συρφετό «φιλάνθρω-

πων» κυριών και κυρίων που μέσα από τις

«αγαθοεργίες» τους ξαφρίζουν τα μονίμως

γεμάτα ταμεία από τους εράνους και τις

δωρεές. Πατώντας πάνω στην ανάγκη και

την αδυναμία πολλών συνανθρώπων μας,

στήνουν ολόκληρες επιχειρήσεις με οικο-

νομικά αλλά και ιδεολογικά οφέλη. Προ-

τάσσουν τα περίφημα ελληνοχριστιανικά

ιδεώδη και διαμορφώνουν ανθρώπους

υποταγμένους, πειθήνιους, βορά στους

επιτήδειους για κάθε είδους εκμετάλλευση

και κακοποίηση. Η υποχώρηση του κομ-

μουνιστικού κινήματος έχει αφήσει μεγάλο

πεδίο δράσης σ’ αυτή την πλευρά του συ-

στήματος που στις μέρες μας έχει γιγαν-

τωθεί και ζέχνει από παντού.

Πηγές 

Δ. Σέρβος, «Το παιδομάζωμα και ποιοι

φοβούνται την αλήθεια», εκδ. Σύγχρονη

Εποχή

Γ. Μαργαρίτης, «Ιστορία του Ελληνι-

κού Εμφυλίου Πολέμου 1946-1949» τ. 1,

2, εκδ. Βιβλιόραμα

Κ. Γκριτζώνας, «Τα παιδιά του εμφυ-

λίου πολέμου», εκδ. Φιλίστωρ

Σ.Σ. 
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Οι παιδοπόλεις της Φρειδερίκης
Με αφορμή τις… παπαδουπόλεις στιλ «Κιβωτού» και όχι μόνο…



Ο
τσιγκούνης Εμπενίζερ Σκρουτζ της αρχι-
κής καπιταλιστικής συσσώρευσης τρομά-
ζει και μεταμορφώνεται σε «καλό καπι-

ταλιστή», μετά από μια υπερφυσική επίσκεψη
που δέχτηκε από τον πεθαμένο συνέταιρό του
και από τα φαντάσματα των Χριστουγέννων του
παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος.
Σήμερα, στην εποχή του «ώριμου» ή σάπιου κα-
πιταλισμού, ελάχιστοι καπιταλιστές τρομάζουν
και ζητούν να φορολογηθούν, για να αντιμετω-
πιστεί η επισιτιστική κρίση, η παγκόσμια φτώ-
χεια, οι κοινωνικές ανισότητες, η πανδημία, η
κλιματική αλλαγή, τα διαλυμένα συστήματα
υγείας και εκπαίδευσης φοβούμενοι, μάλλον,
την επίσκεψη ενός άλλου «φαντάσματος», που
επαναλαμβάνει μονότονα, ανατριχιαστικά και
απειλητικά τη φράση «όταν ο λαός δεν έχει τί-
ποτα να φάει, θα φάει τους πλούσιους». Σκέ-
φτηκαν, λοιπόν, να δώσουν κάτι από το «υστέ-
ρημά τους», ώστε να συνεχίσουν να κερδίζουν.
Σκέφτηκαν, ίσως, να ζορίσουν «δευτεράντζες»
καπιταλιστές, υπολογίζοντας στο συγκριτικό
πλεονέκτημα που θα έδινε η «αγαθοεργία» τους,
μιας και τυχαίνει να βρίσκονται στην κορυφή του
πλούτου (Bill Gates, Warren Buffett, Michael
Bloomberg, George Soros κ.λπ.).

Αυτοί, οι… λιγότερο δισεκατομμυριούχοι
(που είναι, προφανώς, περισσότεροι), ζητούν το
ακριβώς αντίθετο: χαμηλότερους φορολογικούς
συντελεστές για τους ίδιους και τις επιχειρήσεις
τους, μειώσεις στο κόστος παραγωγής, δηλαδή,
στους μισθούς, στις συντάξεις και στις εργοδοτι-
κές εισφορές. Όλοι, βέβαια, («καλοί» και «κα-
κοί») συμμετείχαν για χρόνια στον χορό της φο-
ροδιαφυγής, φοροαποφυγής, φοροαπαλλαγής,
είτε νόμιμα, είτε παράνομα, είτε καταφεύγοντας
στους διάφορους φορολογικούς παραδείσους.
Είναι, άλλωστε, ο μόνος παράδεισος στον οποίο
πιστεύουν οι «θεοσεβούμενοι», κι ας παραμυθιά-
ζονται οι φτωχοί περιμένοντας τον παράδεισο
που τους υπόσχονται. Αρκεί να κάθονται φρόνι-
μα και να «απολαμβάνουν» τη μιζέρια. 

Η «δίκαιη» καπιταλιστική ανάπτυξη, μέσω
και της φορολόγησης των πλουσίων που ευαγ-
γελίζονται οι απανταχού «προοδευτικές και…
αντικαπιταλιστικές συμμαχίες» (από τον ΣΥΡΙΖΑ,

τον Λούλα έως και μερίδες της «αντικαπιταλιστι-
κής» αριστεράς), δεν είναι φυσικά σε θέση να
μεταστρέψει τον κύριο όγκο των σημερινών
«τσιγκούνηδων Σκρουτζ», που παραμένει τσι-
γκούνης απέναντι στις εργαζόμενες τάξεις απο-
λαμβάνοντας, σε αντίθεση με τον «παραδοσιακό
Σκρουτζ», τα πλούτη. Αν είχαν την ευκαιρία να
εκδηλώσουν δημόσια τις πραγματικές τους προ-
θέσεις και ευχές (μάλλον, το κάνουν ήδη μεταξύ
τους), θα εύχονταν περισσότερα κέρδη για τους
ίδιους και άρα μεγαλύτερη φτώχεια και ανισότη-
τα για τον λαό. Άσε που το χρήμα αποκτά μεγα-
λύτερη αξία όχι σε σχέση με αυτόν που το έχει,
αλλά σε σχέση με αυτόν που δεν το έχει. Γιατί
ποια θα ήταν οι πραγματική δύναμη του χρήμα-
τος, αν ήμασταν όλοι πλούσιοι; 

Έτσι, σε συνθήκες παγκόσμιας φτώχειας και
απογείωσης των ανισοτήτων, η αριστοκρατία
των Βρυξελλών και της ΕΕ δίνει ημερήσια αύξηση
1.000 ευρώ στον εαυτό της (προφανώς, στον
δρόμο που χάραξε η… Καϊλή). Αυτό κάνει, άλλω-
στε, καθημερινά η «παγκόσμια εργοδοσία», μέ-
σω της αυξανόμενης απόσπασης της υπεραξίας. 

Μιας και μιλάμε, όμως, για ευχές, ο ευρωα-
ντλαντικός συνασπισμός ΝΑΤΟ-ΕΕ εύχονται πα-
ραπέρα. Εύχονται παρατεταμένο πόλεμο στην
Ουκρανία, εύχονται καταστροφή της Ρωσίας,
περικύκλωση της Κίνας στο πλαίσιο του ενδοϊ-
μπεριαλιστικού ανταγωνισμού, εύχονται την κα-
ταστροφή των κοινωνικών υποδομών και εξα-
θλίωση για την κοινωνική πλειοψηφία, ώστε να
αποκτήσουν περισσότερη δύναμη οι επενδύσεις
και το χρήμα. Εύχονται «δημιουργική καταστρο-
φή», απεργάζονται την κατάρρευση του φυσι-
κού και ανθρώπινου περιβάλλοντος, ώστε να ευ-
ημερεί η καπιταλιστική-ιμπεριαλιστική αγορά,
όπως αναγράφεται σε όλα τα «επιστημονικά»
εγχειρίδια. Κι ας επιμένει η «άτιμη» πραγματικό-
τητα και η ζωή να τους διαψεύδει (τόσο το χει-
ρότερο για τη ζωή και την πραγματικότητα). Για-
τί το χρήμα, η επικράτηση, ο νόμος και η τάξη
έχουν αναγορευτεί σε «ύψιστα αγαθά και ιδανι-
κά»: Ο πόλεμος στην Ουκρανία γίνεται για τη…
δημοκρατία, την ανεξαρτησία και την ελευθερία!
Οι «καλές πρακτικές» του ΔΝΤ, της ΕΕ, του
ΟΟΣΑ υπάρχουν για την ανάπτυξη και την ευη-

μερία! Οι αντεργατικοί και απεργοκτόνοι νόμοι
ψηφίζονται για το… «καλό της εργασίας»! Η κα-
ταστολή, ο νόμος και η τάξη βρίσκονται στην
υπηρεσία της… δημοκρατία, της ασφάλειας! 

Από την άλλη, η περιουσία των δέκα πιο
πλούσιων ανθρώπων του κόσμου έχει διπλασια-
στεί από την αρχή της πανδημίας, ενώ τα εισο-
δήματα του 99% της ανθρωπότητας μειώθηκαν,
σύμφωνα με έκθεση της Oxfam. Αυτές είναι οι
«αξίες» που επικαλούνται οι «άξιοι εκπρόσωποι
του λαού, του έθνους, της δημοκρατίας και της
Ευρώπης», καθώς πιάνονται με «τη γίδα στην
πλάτη» και με εκατομμύρια στον τραπεζικό τους
λογαριασμό. 

Ευτυχώς, εκτός από τη λαϊκή σοφία, υπάρχει
και η καπιταλιστική απληστία και αναισθησία για
να μας διαφωτίζει. Η Γερμανίδα υπουργός Άμυ-
νας Κριστίνε Λάμπρεχτ (Σοσιαλδημοκρατικό Κόμ-
μα) είπε στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά της ότι «ο
πόλεμος στην Ουκρανία της έδωσε την ευκαιρία
να γνωρίσει πολλούς υπέροχους και ενδιαφέρο-
ντες ανθρώπους». Ο πόλεμος ως «συναρπαστική
επαγγελματική εμπειρία»! «Στόχος είναι τα λε-
φτά» και «έχω αλλεργία στους φτωχούς» (και
όχι στη φτώχεια, προφανώς), τραγουδάει ο «πο-
λιτισμός» της βαρβαρότητας. 

Το σε ποια εποχή και σε τι κόσμο ζούμε είναι
φυσικά μεγάλο θέμα. Ζούμε, όμως, στην εποχή
του ιμπεριαλισμού-καπιταλισμού στα «χειρότερά
του». Κι αν η παγκόσμια και εγχώρια αντίδραση
και τα τσιράκια της υποκρίνονται έναν «άλλον
κόσμο» από αυτόν που πράγματι υπάρχει. Αν
υποκρίνονται όλοι από τη μεριά τους ότι ζούμε
σε έναν κόσμο όπου η «δημοκρατική Δύση»
(ΗΠΑ-ΕΕ-Μ. Βρετανία κ.λπ.) και η «δικτατορική
Ανατολή» (Ρωσία, Κίνα,Τουρκία κ.λπ.) συ-
γκρούονται για το «δίκιο» και τη «δικαιοσύνη»,
για «δημοκρατία» και «ελευθερία», για «ασφά-
λεια» και «ευημερία», τότε, αν πέσουμε θύματα
αυτής της υποκρισίας, δεν μένει παρά να πά-
ρουμε μέρος στην υποκρισία (για να μη μείνουμε
τάχα «ουδέτεροι» και «αμέτοχοι» των εξελίξε-
ων). Επομένως, φάτε τους πλούσιους, αλλά, κυ-
ρίως, φάτε το σύστημα της υποκρισίας, της εκ-
μετάλλευσης και των πολέμων. 
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Εισβολή

Ο ακροδεξιός πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας
Μπολσονάρου, εισήχθη «με πόνους στην κοι-
λιακή χώρα» σε νοσοκομείο του Ορλάντο στη
Φλόριντα των ΗΠΑ, μια ημέρα μετά την εισβο-
λή σκληροπυρηνικών υποστηρικτών του σε
κυβερνητικά κτίρια της Μπραζίλια. Ήταν συ-
νηθισμένος να εισβάλουν μόνο στον Αμαζόνιο.

Στάση

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Γλύξ-
μπουργκ τηρούσε διακριτική στάση σε όλα τα
χρόνια της Μεταπολίτευσης. Και αμέσως πριν
από αυτήν.

Κρίση

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, «Τον
λόγο, πλέον, έχει η Ιστορία. Αυτή θα κρίνει δί-
καια και αυστηρά τον Κωνσταντίνο της δημό-
σιας ζωής. Γιατί τον άνθρωπο Κωνσταντίνο
τον συνοδεύει, ήδη, η θλίψη και ο σεβασμός
μπροστά στην απώλεια της ίδιας της ζωής.
Απευθύνω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου
στην οικογένειά του». Ο λαός δεν επιτρέπεται
να κρίνει.

Μάρμαρα Ι 

«Δεν αναμένω άμεσα αποτελέσματα. Εφόσον ο
λαός μας εμπιστευθεί και πάλι μετά τις εκλο-
γές, πιστεύω ότι θα τον πετύχουμε αυτό τον
στόχο», είπε για τον εθνικό στόχο της «επανέ-
νωσης» των γλυπτών του Παρθενώνα ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης σε συνομιλία που είχε μπρο-
στά στις κάμερες με την Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας. Για την ώρα θα επαναπατριστεί ο
Γλύξμπουργκ. 

Μάρμαρα ΙΙ

Η υπουργός Πολιτισμού, Μισέλ Ντόνελαν, μι-
λώντας στο BBC, τόνισε ότι τα Γλυπτά του
Παρθενώνα «ανήκουν στο Ηνωμένο Βασί-
λειο» και ότι «η αποστολή των γλυπτών στην
Ελλάδα θα άνοιγε τον ασκό του Αιόλου και
επομένως θα ακολουθούσαμε έναν επικίν-
δυνο δρόμο», ανέφερε, τονίζοντας πως μία
τέτοια εξέλιξη θα προκαλούσε συζήτηση σχε-
τικά με όλα τα εκθέματα του μουσείου. Είναι
όλα δανεισμένα.

Κίνδυνος

Ο υπουργός Υγείας της Μ. Βρετανίας συμβού-
λεψε τους πολίτες να μην καλούν την άμεση
βοήθεια παρά μόνο σε πολύ σοβαρές περι-
πτώσεις και όταν κινδυνεύει ζωή. Μπορεί να
κινδυνέψει και η ζωή του ασθενοφόρου. 

Σημαίες
Ο νέος ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλει-
ας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γβιρ, έδωσε εντο-
λή στην αστυνομία να απομακρυνθούν οι πα-
λαιστινιακές σημαίες από τους δημόσιους χώ-
ρους, χαρακτηρίζοντας το παλαιστινιακό εθνι-
κό σύμβολο ως «πράξη τρομοκρατίας». Και να
αναρτηθούν οι Ισραηλινές στους ιδιωτικούς.

Αποθήκες

Η Amazon σχεδιάζει να κλείσει τρεις αποθη-
κευτικές της μονάδες στη Βρετανία, σε μια κί-
νηση που θα επηρεάσει 1.200 θέσεις εργασίας,
αλλά οι εργαζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα
να μεταφερθούν σε άλλες μονάδες. Στο Κατάρ.

σχολια

Φορολογήστε ή φάτε τους πλούσιους;
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