
Οι λαμπερές βιτρίνες
των καταστημάτων δεν μπορούν να
καλύψουν την τεράστια οργή
που σιγοβράζει στους χιλιάδες
εμποροϋπαλλήλους

σελ. 11

Συμβούλια φοιτητών… συμβούλια
επίθεσης του συστήματος στους
φοιτητές! 

σελ. 14

Ακροβασίες
της Αναρχίας/Αυτονομίας στο
έδαφος της ήττας και των αδιεξόδων

σελ. 20

δεκαπενθήμερη εφημερίδα του Κ.Ο. του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας (μαρξιστικού-λενινιστικού) www.kkeml.gr Σάββατο 24 Δεκέμβρη 2022 χρόνος 41ος φ. 931 1.50€

Με «pass» κάνουν τη βαρβαρότητα κανονικότητα!

Η ελπίδα και οι νίκες βρίσκονται

στους αγώνες του λαού!

(συνέχεια στη σελ. 2)

Αφιέρωμα

Νεκρός ο 16χρονος
Ρομά, ελεύθερος ο

αστυνομικός δολοφόνος! 

Οργή στις κοινότητες
των Ρομά για το έγκλημα

και την αδικία

Διαβατά,
Οικισμός Αγίας Σοφίας 

Αθλιότητα και εγκατάλειψη

«Γύφτοι τα κάναν τα καρφιά!»

Ρομά και εκπαίδευση 
Παιδιά ενός κατώτερου θεού!

Χιλιάδες στους δρόμους για τη
δολοφονία του 16χρονου

Οι Ρομά στην Αντίσταση

Ουκρανία

Περιμένοντας τα χειρότερα 
σελ. 16

Το επόμενο φύλλο της
Π.Σ. θα κυκλοφορήσει
το Σάββατο 14 Γενάρη

2023

Κ
άθε μήνα η κυβέρνηση ανακοι-
νώνει για τον… μεθεπόμενο μήνα
ένα κάποιο «pass», που υποτίθε-

ται θα καταπραΰνει τη φτώχεια, την
εξαθλίωση, την πείνα που όλο και πε-
ρισσότερο χτυπά και κυκλώνει τον λαό
μας. Πρόκειται από τη μια για ομολογία
ότι το τούνελ της βαρβαρότητας δεν
έχει ορατό τέλος. Ότι η βαρυχειμωνιά
στη ζωή του λαού δεν είναι «έκτακτη»,
αλλά είναι η νέα κανονικότητα στην
οποία καλείται να προσαρμόσει τη ζωή
του. Και ταυτόχρονα από την άλλη,
πρόκειται για την επίσημη (και προε-
κλογική!) ομολογία ότι οι πολιτικές του
συστήματος θα αντιμετωπίζουν τον λαό
σαν επαίτη, χωρίς δικαιώματα. 

Εξάλλου, ο προϋπολογισμός επιβεβαι-
ώνει ότι για την κυβέρνηση, τα εργατικά-
λαϊκά δικαιώματα που απέμειναν «περισ-
σεύουν» και πρέπει να κοπούν. Ταυτό-
χρονα, τα κόμματα της αστικής αντιπολί-
τευσης τόσο με τις εξαγγελίες των δικών

τους «επιδομάτων», όσο και με την παθη-
τική αλλά ουσιαστική, στήριξη του προϋ-
πολογισμού -ούτε που διανοήθηκαν κινη-
τοποιήσεις και απεργία απέναντι στον
προϋπολογισμό- επιβεβαίωσαν και αυτά
πως υπηρετούν την ίδια πολιτική. Την ει-
κόνα συμπλήρωσε -αρμονικά για το σύ-
στημα- η ηγεσία του ΚΚΕ, που επίσης ού-
τε που διανοήθηκε να επιχειρήσει ένα
πραγματικό βήμα αγώνα και κρύφτηκε
πίσω από μια προεκλογικού τύπου συγκέ-
ντρωση στο Σύνταγμα. Φαίνεται πως τα
εκατοντάδες σωματεία, Εργατικά Κέντρα
και Ομοσπονδίες που ελέγχει είναι διατε-
ταγμένα για πρόθυμη και άμεση στοίχιση
στις αποφάσεις της ΓΣΕΕ για ακύρωση
απεργιών (όπως έκαναν με το νομοσχέδιο
-τότε- Χατζηδάκη), αλλά καθόλου κατάλ-
ληλα προσανατολισμένα για βήματα αγώ-
να κόντρα στο πλαίσιο της αστικής νομι-
μότητας. Επιπλέον, η ηγεσία του ΚΚΕ
ήταν απασχολημένη να αναζητά ποιες
από τις δυνάμεις της καταστολής «δικαι-

ούνται» τα 600 ευρώ, με τα οποία η κυ-
βέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Ελληνι-
κή Λύση, επιβράβευσαν τον δολοφόνο
του 16χρόνου Ρομά, τον οποίο στη συνέ-
χεια άφησαν και ελεύθερο! 

Οι δηλώσεις του δικηγόρου του δο-
λοφόνου πως η απόφαση της απελευθέ-
ρωσής του αποτελεί μήνυμα «για κάθε
ανώριμο νέο» είναι η πιο κυνική συνόψι-
ση της πολιτικής του συστήματος. Κα-
θώς στη μεγάλη διεθνή εικόνα αγριεύ-
ουν διαρκώς οι συγκρούσεις των ιμπε-
ριαλιστών, οι ντόπιοι υποτελείς τους πε-
ριμένουν αυτό που τους ξημερώνει, κά-
νοντας το μόνο που μπορούν. Προωθούν
τη βαρβαρότητα και κλιμακώνουν την
αγριότητα ενάντια στον λαό. Όμως ο λα-
ός και η νεολαία δεν έχουν τίποτε να πε-
ριμένουν! Χρειάζεται να συνεχίσουν αυ-
τό που «ξεκίνησαν» με τους αγώνες τους
τον Νοέμβρη. Εκεί και μόνο εκεί βρίσκε-
ται η πραγματική ελπίδα και η προοπτι-
κή για τα εργατικά-λαϊκά συμφέροντα.

σελ. 6,7

Προϋπολογισμός 2023
Ένα ακόμη αντιλαϊκό

σχέδιο προς υλοποίηση

Υποκλοπές
Μοχλός αναδιάταξης

του αστικού πολιτικού
σκηνικού

Διεργασίες διαμόρφωσης
εναλλακτικών εκδοχών

διακυβέρνησης

σελ. 12,13

σελ. 23



Ντόχα, Ουάσιγκτον,
Βρυξέλλες…

Τον περασμένο Ιούνιο ανα-

κοινώθηκε πρώτα για τη γαλλι-

κή TOTAL και στη συνέχεια για

την Ιταλική ENI ότι υπέγραψαν

συμφωνία συμμετοχής (με πο-

σοστό 6,25% η πρώτη και λίγο

πάνω από 3% η δεύτερη) σε μια

μεγάλη κοινοπραξία με την κρα-

τική εταιρεία ενέργειας του Κα-

τάρ, Qatar Energy (QE). Η κοι-

νοπραξία έχει στόχο την αύξηση

της -ήδη τεράστιας- παραγωγής

υγροποιημένου φυσικού αερίου

(LNG) από το Κατάρ κατά 60%

ως το 2027! 

Μόλις τον περασμένο Νοέμ-

βριο, η Γερμανία υπέγραψε

15ετή σύμβαση με την κρατική

εταιρεία του εμιράτου, Qatar

Energy και την αμερικανική

εταιρεία Conoco Phillips, εξα-

σφαλίζοντας 2 εκατ. μετρικούς

τόνους LNG ετησίως από το

2026. Είναι η μόνη χώρα της ΕΕ

που έχει υπογράψει πολυετή

σύμβαση αγοράς αερίου από το

Κατάρ.

Είναι προφανές ότι οι Ευρω-

παίοι ιμπεριαλιστές αναζητού-

σαν στο εμιράτο απαντήσεις στο

πρόβλημα της ενεργειακής

ασφυξίας που αντιμετωπίζουν,

με δεδομένη την επιβολή σε αυ-

τούς της αμερικάνικης στρατη-

γικής στον πόλεμο της Ουκρα-

νίας και την απαίτηση των ΗΠΑ

για την ενεργειακή «απεξάρτη-

ση» της ΕΕ από τη Μόσχα. Ωστό-

σο, η αμερικάνικη επιδίωξη δεν

σταματά στην απεξάρτηση των

Ευρωπαίων από τη Ρωσία, αλλά

προχωρά στην ενεργειακή

εξάρτησή τους από την Ουάσι-

γκτον και ακόμα και στη βιομη-

χανική και παραγωγική υπο-

βάθμιση των οικονομιών τους. 

Σε αυτή τη βάση -και καθώς

το Κατάρ αποτελεί γνωστό αμε-

ρικάνικο πεδίο- θεωρούμε ότι

εμφανίστηκε το λεγόμενο

«σκάνδαλο του Κατάρ», το

οποίο χρεώνει «διαφθορά»,

«ενέργειες χρηματισμού» κ.λπ.

στην ΕΕ και στους «θεσμούς»

της, όπως το λεγόμενο Ευρω-

κοινοβούλιο, που μέσα σε όλη

την ταραχή εκτέθηκε ως αυτό

που πραγματικά είναι: ένα ακό-

μα εργαλείο, που με τη στρατιά

των χρυσοπληρωμένων συνερ-

γατών των λεγόμενων ευρω-

βουλευτών, χρησιμοποιείται

από τους ιμπεριαλιστές και το

μεγάλο κεφάλαιο της ΕΕ για να

υπηρετούνται οι επιδιώξεις τους

και τα χωσίματα τους στις χώ-

ρες της περιφέρειας, στην Ασία

και στην Αφρική. Και έτσι, μαζί

με αυτό και με τη μεγάλη ψευτιά

της «δημοκρατικής Ευρώπης»,

εκτέθηκαν και όλα τα κόμματα

και οι δυνάμεις που στο όνομα

της Αριστεράς ζητούν τη λαϊκή

ψήφο για να στείλουν αντιπρο-

σώπους σε αυτόν τον άθλιο μη-

χανισμό των ιμπεριαλιστών! 

Χαρακτηριστικό αποτέλε-

σμα του αμερικάνικου χωσίμα-

τος που μπλόκαρε την αναβάθ-

μιση της ενεργειακής σχέσης

των ιμπεριαλιστών της Ευρώ-

πης με το Κατάρ είναι και οι

πρόσφατες δηλώσεις του Σαάντ

Αλ Κάμπι, υπουργού Ενέργειας

του Κατάρ. Ο (και διευθύνων

σύμβουλος της QE) Κάμπι, στις

18/12 και ενόψει της απόφα-

σης για πλαφόν στην τιμή του

φυσικού αερίου από την ΕΕ,

δήλωσε πως είναι ενάντια στην

απόφαση αυτή, ενώ επιπλέον

εξήγησε πως η δέσμευση του

Κατάρ για τη «μη εκτροπή φορ-

τίων LNG του Κατάρ εκτός της

ΕΕ» δεν θα ισχύσει, αν έτσι κρί-

νει το κράτος του! 

Η δύσκολη θέση των Ευρω-

παίων ιμπεριαλιστών από την

εξέλιξη αυτή είναι παραπάνω

από προφανής, όπως προφα-

νείς είναι και οι ανησυχίες τους

και για το αν και τι θα περισώ-

σουν από τα σχέδια τους. Η δι-

πλή επίσκεψη Μακρόν στη Ντό-

χα στα πλαίσια του Μουντιάλ

είναι βέβαιο ότι μόνο ως πρό-

σχημα είχε την υποστήριξη της

ποδοσφαιρικής ομάδας της

Γαλλίας. 

…φέρνουν νέες
φουρτούνες στην Αθήνα!

Αυτή η αντιπαράθεση μετα-

ξύ ΗΠΑ και Ευρωπαίων ιμπερια-

λιστών είναι που προκάλεσε

την έκθεση του ΠΑΣΟΚ, μιας και

η δικιά του ευρωβουλευτής

(Καϊλή) ήταν μια από τους

«απεσταλμένους» της ΕΕ για τη

διαμόρφωση των επιδιωκόμε-

νων σχέσεων με το εμιράτο. Εί-

ναι ερώτημα αν το «κάψιμο»

της Καϊλή (που ανήκει στη …φι-

λοΝΔ τάση του ΠΑΣΟΚ) είναι

απλώς παρενέργεια ή μια επι-

θυμητή παρενέργεια στο πλαί-

σιο της βασικής επιδίωξης των

ΗΠΑ ενάντια στους Ευρωπαί-

ους. Όπως επίσης προκαλεί

ερωτήματα το πώς «έτυχε» μέ-

σα σε αυτή τη συγκυρία, μέσα

στο κάδρο της Καϊλή να μπει

και η άλλη πλευρά (Σπυράκη

της ΝΔ) για ζητήματα «διοικητι-

κών παραβάσεων»(!), ενώ πα-

ράλληλα μένει ανοιχτό το αν θα

εμπλακούν και άλλοι, όπως ο

Αβραμόπουλος. 

Όλα αυτά προστίθενται στο

κουβάρι των αποκαλύψεων

(και «αποκαλύψεων») που συ-

νεχώς μπλέκεται και μεγαλώνει

με νέα ονόματα, μισές παραδο-

χές και ομολογίες αλλά και νύ-

ξεις-υποσχέσεις για ακόμα πιο

…θεαματική συνέχεια! Μπρο-

στά σε όλα αυτά, το αστικό πο-

λιτικό σύστημα και προσωπικό

στέκεται αμήχανο και ανήσυχο.

Αντιλαμβάνεται και γνωρίζει

από ποια αφεντικά και ποιους

καυγάδες πηγάζουν και προκύ-

πτουν όλα αυτά. Πρόκειται για

τα δικά τους αφεντικά και για

τις συγκρούσεις που αφορούν

τις τύχες των λαών, την τύχη

της χώρας και του λαού μας.

Θέλουν να κρύβουν όσο μπο-

ρούν από τον λαό αυτή τη βα-

σική αλήθεια. Θέλουν να πα-

ρουσιάζονται ως «αυτοτελείς»,

που μπορούν να πάρουν απο-

φάσεις για την «αυτοδύναμη

Ελλάδα», που μπορούν να φέ-

ρουν την «πολιτική αλλαγή»,

που θα έχει «δικαιοσύνη» και

θα φέρει «πρόοδο». 

Με αυτές τις άθλιες κατα-

σκευές, που αποτελούν τα «δι-

λήμματα» που «πρέπει να απα-

ντήσει» ο λαός, επιχειρούν να

εμφανίζονται με πολιτικό μπόι

και βάρος. Και κυρίως προσπα-

θούν να συγκαλύψουν τον κακό

χαμό μέσα στον οποίο έχουν βυ-

θίσει τη χώρα, εντάσσοντάς την

στη «σωστή πλευρά της ιστο-

ρίας». Θέλουν να συγκαλύψουν

τη διαρκή κλιμάκωση των εντά-

σεων και των κινδύνων που πα-
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Με «pass» κάνουν τη βαρβαρότητα κανονικότητα!

Η ελπίδα και οι νίκες βρίσκονται στους αγώνες    
συνέχεια από σελ. 1

Οι εκλογές, λοιπόν, «δεν είναι έτοιμες» ακόμα! Τα κέντρα έξω από τη χώρα δεν έχουν ολοκληρώσει τις προετοιμα-

σίες τους και τις παρεμβάσεις τους, που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Η (φθαρμένη) τράπουλα του πολιτικού σκηνι-

κού θα ανακατευτεί κι άλλο μέχρι να διαταχτεί για την τελική (εκλογική) ευθεία και μέχρι εκεί έχουν να δουν ακόμα

πολλά τα μάτια μας, ασυνήθιστα για τις προεκλογικές περιόδους

των πολλών τελευταίων δεκαετιών.



Α
νησυχούν οι αξιωματούχοι της ΕΕ ότι
το Qatar-gate θα δώσει αέρα στα πα-
νιά των λεγόμενων ευρωσκεπτικι-

στών, του Όρμπαν, της Λεπέν και των ομοίων
τους, και θα ενισχύσει τις τάσεις αμφισβήτη-
σης των ευρωπαϊκών θεσμών, που από λίκνα
της δημοκρατίας έφτασαν να εμφανίζονται
σαν …άντρα ανομίας. 

Οι ανησυχίες δεν είναι αβάσιμες. Οι λαοί
της Ευρώπης έχουν κάθε λόγο να αμφισβη-
τούν την αξιοπιστία του μοναδικού αιρετού
θεσμού, του Ευρωκοινοβουλίου, που αποδει-
κνύεται ευάλωτος στη μίζα και τη ρεμούλα.
Πολύ περισσότερο, που όχι μόνο έχει περιο-
ρισμένες αρμοδιότητες, αλλά αποτελεί απλώς
την ψευτοδημοκρατική βιτρίνα μιας απολύ-
τως αντιδημοκρατικής λειτουργίας, στην
οποία τον πρώτο ρόλο έχουν οι μεγάλες ιμπε-
ριαλιστικές δυνάμεις της Ένωσης. 

Ωστόσο, σκόπιμα τα επίσημα πυρά κατευ-
θύνονται προς τους ευρωσκεπτικιστές, ώστε
να τσουβαλιάσουν κάτω από αυτήν την τα-
μπέλα οποιαδήποτε άποψη ξεφεύγει από το
δόγμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Στην
πραγματικότητα, οι ευρωσκεπτικιστές δεν
κόπτονται για καμιά δημοκρατία, αλλά για τα
συμφέροντα των αστικών τους τάξεων, τα
οποία θεωρούν ότι δεν εξυπηρετούνται με τον
καλύτερο τρόπο από την ΕΕ και τους συσχετι-
σμούς που διαμορφώνονται σε αυτήν.

Τις τελευταίες μέρες αναδείχτηκε ξανά ο
αντιδημοκρατικός, αλλά ουσιαστικός, ρόλος
που παίζουν οι 25.000 «λομπίστες» των Βρυ-
ξελλών στη λειτουργία των ευρωπαϊκών θε-
σμών. Πρόκειται για ένα άτυπο μεν, επίσημα
αναγνωρισμένο δε, σώμα ανθρώπων που κι-
νούνται γύρω από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ
(Κομισιόν, Ευρωκοινοβούλιο, Συμβούλιο της
ΕΕ, κ.λπ.), στα οποία συμμετέχουν όχι πολύ
πάνω από 1.000 άνθρωποι. Περισσότεροι από
τους λομπίστες είναι οι περίπου 60.000 υπάλ-
ληλοι της ΕΕ, που στελεχώνουν τις κεντρικές
υπηρεσίες της Ένωσης.

Τα λόμπι θεωρούνται απαραίτητα για τη
λειτουργία των θεσμών, γιατί υποτίθεται ότι
τους παρέχουν τις εξειδικευμένες γνώσεις
και την πείρα τους πάνω σε διάφορα ζητή-
ματα. Η ΕΕ έχει μάλιστα καθορίσει και κα-
νόνες διαφάνειας για τη λειτουργία τους,
για παράδειγμα πρέπει να καταγράφονται
οι συναντήσεις με πολιτικά πρόσωπα και οι
δαπάνες τους.

Έτσι, η Ένωση έχει στη διάθεσή της στα-
τιστικά για τα λόμπι, τα ποσά που έχουν
επενδυθεί σε αυτά, τον αριθμό των συναντή-
σεων που έχουν κάνει με ευρωβουλευτές και
άλλα στελέχη και πολλά άλλα. Λομπίστες
μπορεί να είναι από ΜΚΟ και συνδικαλιστι-
κές οργανώσεις μέχρι εταιρίες, οι οποίες,
προφανώς, κατέχουν τη μερίδα του λέοντος
των δραστηριοτήτων.

Ενδεικτικά, το 2021 επιχειρήσεις όπως η
Google, η Facebook και η Microsoft επένδυ-
σαν ποσά της τάξης των πέντε εκατομμυρίων
ευρώ η καθεμιά σε λόμπι. 

Από τη μια, τα ποσά αυτά είναι στην κυ-
ριολεξία ψίχουλα για πολυεθνικά μονοπώλια
τέτοιου μεγέθους. Από την άλλη, όμως, κά-
ποιο λόγο ύπαρξης έχουν αυτοί οι 25.000 λο-
μπίστες, που αποτελούν έναν …επίσημο πα-
ρα-μηχανισμό της ΕΕ. 

Η υπόθεση του Qatar-gate ανέδειξε εκ νέ-
ου τις δραστηριότητες των λόμπι, όχι με την
…εξευγενισμένη επίσημη εκδοχή, αλλά με την
έννοια που παραδοσιακά τους έδινε ο περισ-

σότερος κόσμος, δηλαδή τις μυστικές συμφω-
νίες, τα παζάρια και τις μίζες. 

Η …επισημοποίηση των 25.000 μελών των
λόμπι έχει στόχο να καλύψει τις πραγματικές
τους δραστηριότητες. Η δημοσιοποίηση των
δαπανών τους έχει στόχο να κρύψει τους πα-
κτωλούς χρημάτων που διακινούνται ή
…διεκδικούνται κάτω από τα επίσημα τραπέ-
ζια των καταγεγραμμένων συναντήσεων. Τα
πέντε εκατομμύρια που δηλώνουν ότι χαλάνε
η Google, η Facebook και η Microsoft στα λό-
μπι κρύβουν πολύ μεγαλύτερες δαπάνες και
επενδύσεις και ακόμα μεγαλύτερα κέρδη.

Στην πραγματικότητα, όλα τα λόμπι κά-
νουν αυτό ακριβώς για το οποίο κατηγορείται
το λόμπι του Κατάρ: επιδιώκουν να επηρεά-
σουν αποφάσεις του Ευρωκοινοβουλίου προς
όφελός τους. Όλοι πλησιάζουν και προσπα-
θούν να επηρεάσουν ευρωβουλευτές από δια-
φορετικές χώρες και διαφορετικούς πολιτι-
κούς χώρους για να υποστηρίξουν ψηφίσμα-
τα και αποφάσεις προς όφελός τους. 

Επιπλέον, ως …παράπλευρη απώλεια, πα-
ρέχουν μια δίοδο παρέμβασης παραγόντων
εκτός της ΕΕ στην καρδιά των ευρωπαϊκών
θεσμών, οι οποίοι υποτίθεται ότι εγγυώνται
τη συνοχή, τη διάρκεια και την προοπτική
ολόκληρου του ευρωπαϊκού οικοδομήματος.
Οι Αμερικάνοι εμφανώς εκμεταλλεύονται όσο
μπορούν αυτή τη δίοδο, μάλλον έχοντας στο
μυαλό τους, εκτός από το οικονομικό κέρδος,
και μεγαλύτερα και γενικότερα ζητήματα που
κυριαρχούν στις σχέσεις τους με την ΕΕ.

Ως μια μικρή ένδειξη της ανησυχίας που
προκαλούν οι εξελίξεις, ο πρώην υπουργός
του ΠΑΣΟΚ Χριστοδουλάκης, σε άρθρο του
στον ιστότοπο txvs, αναγνωρίζοντας τις δυ-
σλειτουργίες του Ευρωκοινοβουλίου κατέ-
θεσε τις προτάσεις του για την καλύτερη
λειτουργία του, οι οποίες έφτασαν μέχρι
και την κατάργηση των ευρωεκλογών και
τη συμμετοχή στο Ευρωκοινοβούλιο των με-
λών των εθνικών κοινοβουλίων με ολιγόμη-
νες θητείες! Είναι να αναρωτιέται κανείς αν
τέτοιες προτάσεις λειτουργούν σε όφελος
του …τραυματισμένου θεσμού ή του αφαι-
ρούν και την ελάχιστη αξιοπρέπεια που του
έχει μείνει…

Πέρα από τις …ριζοσπαστικές προτάσεις
Χριστοδουλάκη, το σημαντικότερο παραμέ-
νει ότι βγαίνει στην επιφάνεια και σε ευρεία
δημοσιότητα το γεγονός ότι οι 700 ευρωβου-
λευτές που εκλέγουν 300 εκατομμύρια Ευ-
ρωπαίοι πολίτες λειτουργούν μόνο κάτω από
την επιρροή των 25.000 μελών των λόμπι.
Άρα αυτές οι 300 εκατομμύρια ψήφοι δεν εί-
ναι το γερό θεμέλιο της ευρωπαϊκής δημο-
κρατίας, αλλά τα κορδόνια που κρατάνε την
κουρτίνα που κρύβει μια πραγματικότητα
στην οποία κουμάντο κάνουν τα μονοπώλια
και όχι οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι του λαού.

Κάθε πέντε χρόνια, στις Ευρωεκλογές, το
ΚΚΕ(μ-λ) δίνει τη μάχη της αποχής στη βάση
της φύσης τόσο του θεσμού του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, όσο και της ίδιας της ΕΕ. Και,
βέβαια, στη βάση του στόχου της εξόδου της
χώρας μας από την ΕΕ. Αν για τα κόμματα
του συστήματος είναι φυσιολογικό να υπο-
στηρίζουν τον θεσμό και τις εκλογικές διαδι-
κασίες του, για τα κόμματα που αναφέρο-
νται στην Αριστερά και ξιφουλκούν εναντίον
της ΕΕ είναι αδιανόητη η συμμετοχή τους σε
τέτοιες διαδικασίες νομιμοποίησης των θε-
σμών της ιμπεριαλιστικής λυκοσυμμαχίας.

Εκτός αν οι λαοί της Ευρώπης κληθούν να
ψηφίσουν για τους 25.000 λομπίστες. Τουλά-
χιστον τότε θα εκλέγουν αυτούς που πραγμα-
τικά κάνουν κουμάντο…
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Αποψη      του λαού!

Λομπίστες και εκλεγμένοι

ράγει η υπηρέτηση των αμερι-

κανοΝΑΤΟϊκών ιμπεριαλιστών

σε όλη την περιοχή, καθώς αυ-

τή η υπηρέτηση συναντά τις

αντίστοιχες μωροφιλοδοξίες και

αντιδραστικές επιδιώξεις των

άλλων αστικών τάξεων. 

Στη Μεσόγειο, τα σχέδια

του «ενεργειακού κόμβου»

μπλέκονται όλο και περισσότε-

ρο σε ένα κουβάρι αντιθέσεων

με μια σειρά χώρες (Τουρκία,

Αίγυπτος, Ισραήλ, Λιβύη…)

στρώνοντας τον δρόμο πριν από

όλα στις αμερικάνικες διευθετή-

σεις, που επιδιώκουν να στή-

σουν το πολεμικό αντιρώσικο

μέτωπό τους, αλλά και να ελέγ-

ξουν-υποτάξουν σε αυτό τους

ρόλους των «συμμάχων» τους,

όπως η Γαλλία, που εκδηλώ-

νουν τις δικές τους επιδιώξεις. 

Τα Βαλκάνια θερμαίνονται

ξανά από το αναμμένο φυτίλι

του Κοσόβου και η πολιτική της

κυβέρνησης και συνολικά των

αστικών κομμάτων αναζητά

ισορροπίες, στην υπηρέτηση

από τη μια των Ευρωπαίων και

από την άλλη των Αμερικάνων

ιμπεριαλιστών. Κοινός παρανο-

μαστής, ωστόσο, κυβέρνησης

και «αντιπολίτευσης» είναι η

όξυνση των αντι-ρώσικων επι-

λογών, για τις οποίες ήδη η Μό-

σχα τόσο με αφορμή τις δηλώ-

σεις Τσίπρα στο Βελιγράδι, όσο

και με το ενδεχόμενο της μετα-

φοράς των S-300 από την Κρήτη

στην Ουκρανία (!!) προειδοποί-

ησε για τα χειρότερα!

Στη δίνη αυτών των εξελίξε-

ων είναι που εμπλέκεται και βυ-

θίζεται η χώρα και ο λαός μας

και με όσα αυτές οι εξελίξεις ση-

μαίνουν για τα δικαιώματα του

λαού και της νεολαίας στη δου-

λειά και στη ζωή. Και όσο η

αστική τάξη και τα κόμματα του

συστήματος χάνουν τη δανεική

γυαλάδα που είχαν από το «με-

γαλείο» των πατρώνων τους,

που αναδεικνύονται σε φονιά-

δες και ληστές των λαών, τόσο

θα οξύνονται τα αντιδραστικά-

αντιλαϊκά χαρακτηριστικά τους. 

Μαζικούς αγώνες 
να φέρει ο λαός 
στον νέο χρόνο!

Οι εκλογές, λοιπόν, «δεν εί-

ναι έτοιμες» ακόμα! Τα κέντρα

έξω από τη χώρα δεν έχουν

ολοκληρώσει τις προετοιμασίες

τους και τις παρεμβάσεις τους,

που βρίσκονται σε πλήρη εξέλι-

ξη. Η (φθαρμένη) τράπουλα του

πολιτικού σκηνικού θα ανακα-

τευτεί κι άλλο μέχρι να διατα-

χτεί για την τελική (εκλογική)

ευθεία και μέχρι εκεί έχουν να

δουν ακόμα πολλά τα μάτια

μας, ασυνήθιστα για τις προε-

κλογικές περιόδους των πολ-

λών τελευταίων δεκαετιών. Ου-

σιαστικά, το πολιτικό σύστημα -

αλλά και ο ίδιος ο εξαρτημένος

καπιταλισμός- αποκαλύπτει τη

γύμνια του και τη βαθιά αντι-

δραστικότητά του στον λαό. Και

είναι βέβαιο ότι οι όροι της πο-

λιτικής αστάθειας δεν πρόκειται

να ξεπεραστούν και να γιατρευ-

τούν, ούτε πριν ούτε και μετά

τις εκλογές και με το όποιο απο-

τέλεσμα αυτές έχουν.

Μέσα σε αυτή την αντιδρα-

στική πορεία, με όλες τις ασά-

φειες και τις αβεβαιότητες που

αυτή έχει, μια και μόνη βεβαι-

ότητα υπάρχει για τον λαό. Ότι

δεν έχει τίποτε να περιμένει

παρακολουθώντας τις προετοι-

μασίες για το στήσιμο ενός

ακόμα πιο αντιδραστικού πολι-

τικού σκηνικού. Ότι οι κάλπες

δεν θα φέρουν απαντήσεις στα

δικά του ζητήματα, στην πα-

γωνιά στη φτώχεια, στην ανερ-

γία, στην εξαθλίωση, στις συν-

θήκες τρομοκρατίας και κατα-

στολής που επιβάλλονται, στον

πόλεμο που τον απειλεί. Ότι οι

απαντήσεις στα δικά του ζητή-

ματα και για τα δικά του συμ-

φέροντα βρίσκονται στη δική

του μαζική πάλη. 

Αυτή που χρειάζεται να ανα-

πτυχθεί απέναντι στην πολιτική

του συστήματος. Απέναντι στο

κεφάλαιο και τον ιμπεριαλισμό,

που τρώνε και καίνε το ψωμί

του λαού, το γάλα των παιδιών

του, το δικαίωμά του στην ελπί-

δα και στη ζωή. 

Αυτή που μπορεί να αναπτυ-

χθεί μόνο αν ο λαός στηριχθεί

στις δικές του δυνάμεις, χωρίς

να περιμένει να ανοίξουν τον

δρόμο οι συνδικαλιστικές ηγε-

σίες, που είναι όργανα της πολι-

τικής του συστήματος ή τα κόμ-

ματα του συμβιβασμού και της

υποταγής.

Αυτή που μπορεί να συγκρο-

τηθεί ξεπερνώντας όλους αυ-

τούς και παλεύοντας για τη συ-

γκρότηση των δικών του οργά-

νων πάλης.

Αυτή που μπορεί να εμπνευ-

στεί από την επαναστατική προ-

οπτική και τις ιστορικές κατα-

κτήσεις της εργατικής τάξης και

των λαών, που ανέδειξε η ιστο-

ρία του κινήματος, αλλά και να

εμπνεύσει εκ νέου την υπόθεση

της συγκρότησης του κομμουνι-

στικού κινήματος που απαιτεί η

εποχή μας. 

Αυτό είναι το «δώρο» που

μπορεί και χρειάζεται να κάνει

ο λαός και η νεολαία στον ίδιο

τους τον εαυτό. Για αυτό το

«δώρο», το άνοιγμα του δρό-

μου του μαζικού αγώνα παλεύ-

ουμε μέσα στον λαό και μαζί με

τον λαό. Το άνοιγμα αυτού του

δρόμου είναι το μόνο που μπο-

ρεί να κάνει τη νέα χρονιά, κα-

λή χρονιά! 
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Ε
κφράζοντας το βαθμό φασιστικοποίησης της κυρίαρχης πολιτικής, αλ-

λά και την ίδια την ωμή και απαλλαγμένη από «φιοριτούρες» αντίληψη

και πρακτική των διαχειριστών του συστήματος, δεν θα μπορούσε να

υπάρξει πιο ξεκάθαρη απειλή για τη νεολαία, που «παρεκτρέπεται» απ΄ τους

νόμους που θέτει το σύστημα της εκμετάλλευσης και καταπίεσης, απ΄ αυτήν

που ακούστηκε απ’ τον Κούγια. Μια απειλή πoυ απευθύνουν οι κυρίαρχοι και

το σύστημά τους προς τη νεολαία (κι όχι μόνο σ΄ αυτήν), σήμερα, διά στόμα-

τος του ενεργούμενού τους, του Κούγια, που είναι και συνήγορος του αστυ-

νομικού που δολοφόνησε τον 16χρονο Ρομά. Δήλωσε, λοιπόν, μετά την απε-

λευθέρωση-πρόκληση του αστυνομικού δολοφόνου, στις 19/12, πως «…ο αδό-

κητος θάνατος (η δολοφονία δηλαδή) του νεαρού αυτού θα πρέπει πραγματι-

κά να αποτελεί ένα παράδειγμα (!) ώστε στο μέλλον, αντίστοιχα ανώριμα παι-

διά, όχι μόνο Ρομά, αλλά γενικώς ανώριμα παιδιά, να αρνούνται την εφαρμο-

γή του νόμου». Μία δήλωση… παραδειγματισμού, προς συμμόρφωση, αλλιώς

μπορεί να υπάρξουν οι ανάλογες συνέπειες! Μια τρομοκρατική λογική, που

καλεί τη νεολαία και το λαό να υποτάσσονται στους «ισχυρούς» -στις κυβερ-

νήσεις, στους εργοδότες, στην αστυνομία, στα δικαστήρια, στα ξένα αφεντι-

κά- σε όλες τις πλευρές της ζωής τους, αλλιώς οι τελευταίοι δεν θα ευθύνο-

νται για τις συνέπειες! Όταν παραβιάζουν τους νόμους τους. Είτε νόμους άδι-

κους, είτε νόμους υποκριτικούς, που ούτε οι «ισχυροί» δεν τους τηρούν, είτε

νόμους που το ίδιο το σύστημα της εκμετάλλευσης τους ωθεί στο να τους πα-

ραβιάζουν… 

Δεν φταίει λοιπόν ο δράστης, αλλά το θύμα, που πλήρωσε με τη ζωή του

τα 20 ευρώ. Με την ίδια λογική που δεν φταίει ο βιαστής, αλλά το θύμα που

«προκάλεσε». Που φταίει ο νέος άνθρωπος, που έκανε βόλτα το βράδυ σε μια

πλατεία και είχε την «ατυχία» να πέσει σε «μπλόκο» των ΜΑΤ ή των Ομάδων

ΔΙΑΣ... Το «μήνυμα» πάει ακόμα παραπέρα, στο αγωνιστικό πεδίο της ζωής:

Φταίει αυτός που συμμετείχε στη διαδήλωση, που χτυπήθηκε απ΄ τα ΜΑΤ. Τι

γύρευε στη διαδήλωση και δεν καθόταν σπίτι του; Φταίει ο διαδηλωτής που

του άνοιξαν το κεφάλι, που του έριξαν χημικά, που τον συνέλαβαν. Φταίει ο

απεργός εργάτης αν τον σύρουν στα δικαστήρια, φταίει ο εργαζόμενος που θ’

αντιδράσει στον εργοδότη αν τον απολύσουν, φταίει ο μαθητής κι ο φοιτητής

που συμμετείχε στην κατάληψη. Φταίει αυτός που… «έμπλεξε» με κινήματα και

οργανώσεις, με συνδικαλισμό και κινητοποιήσεις. Όπως παλιότερα «έφταιγε»

αυτός που αντιστεκόταν σε δικτατορίες ή σε κατακτητές… Το κήρυγμα της

υποταγής είναι σαφές! Μιας υποταγής που και το άδικο ανέχεται και το δίκιο

απαρνείται, αλλά κι ούτε αποτελεί λύση και διέξοδο για τη νεολαία και το λαό.

Αυτή την υποταγή θέλουν να επιβάλουν οι κυρίαρχοι, ακριβώς γιατί φοβού-

νται. Απενοχοποιώντας και «αθωώνοντας» ταυτόχρονα τα κάθε είδους ενερ-

γούμενα και τους πραιτοριανούς τους. Πότε αποφυλακίζοντάς τους, πότε «κα-

ταδικάζοντάς» τους, «στα μαλακά», ή ακόμα και αθωώνοντάς τους, ή απε-

λευθερώνοντάς τους μόνιμα, όταν «καθήσει ο κουρνιαχτός». Όπως έχουμε δει

με τις περιπτώσεις Μελίστα, Καλαμπόκα, Κορκονέα και Σαραλιώτη, των δολο-

φόνων του Ζακ Κωστόπουλου, των χρυσαυγιτών  νεοναζί δολοφόνων και τό-

σων άλλων…  

«Να προσέχουν όσα “ανώριμα παιδιά” 

αρνηθούν την εφαρμογή του νόμου»!

Ωμή απειλή, εκτός από «δικαίωση» 

του φονικού πυροβολισμού 

του αστυνομικού!

δημοκρατικά 
δικαιώματα

Δηλώσεις Θεοδωρικάκου

Αύξηση των δυνάμεων
αστυνόμευσης, το 2023

«Μποναμά» για την επόμενη χρο-

νιά ανήγγειλε ο Θεοδωρικάκος…

500 επιπλέον αστυνομικοί, «απο-

δεσμευμένοι από γραφειοκρατικές

δουλειές» και διαδικασίες που θα

γίνονται διαδικτυακά, θα περιπο-

λούν στους δρόμους και στις γειτο-

νιές της Αθήνας το 2023. Επίσης,

600 νέοι «ειδικοί φρουροί» (σαν

τον Κορκονέα, δηλαδή) θα ενισχύ-

σουν τα αστυνομικά τμήματα της

Αθήνας, ενώ 250 νέοι συνοροφύ-

λακες θα προστεθούν στην αστυ-

νομική δύναμη «φύλαξης των

συνόρων» απ’ τους πρόσφυγες και

τους μετανάστες, ταυτόχρονα με

την ολοκλήρωση της κατασκευής

του φράχτη του Έβρου. Αυτά δή-

λωσε ο Θεοδωρικάκος στη Βουλή

κατά τη συζήτηση του κρατικού

προϋπολογισμού του 2023. Ανα-

φέρθηκε ξανά στους «παράνο-

μους» μετανάστες,

χαρακτηρίζοντάς τους «απειλή»,

αυτούς που με περισσή υποκρισία

και κροκοδείλια δάκρυα, δύο

μήνες πριν, ο Μητσοτάκης χαρα-

κτήριζε – τάχα «συμπονώντας»

τους -  ως «απελπισμένους ανθρώ-

πους», που τους εργαλειοποιεί η

Τουρκία. Ενώ δεν έλειψε ξανά η

αναφορά  στην απαγόρευση, στον

«περιορισμό» και στην καταστολή

των διαδηλώσεων. Αν απ΄ τη μια η

κυβέρνηση και η ντόπια αστική

τάξη δεν «τσιγκουνεύονται» τα

χρήματα για την ενίσχυση των κα-

τασταλτικών μηχανισμών (όπως

και των αποδοχών των αστυνομι-

κών, με το επίδομα των 600 ευρώ,

την κυβερνητική επιλογή που στή-

ριξαν και το ΠΑΣΟΚ, η «Ελλη-

νική Λύση», ο ΣΥΡΙΖΑ και το

ΚΚΕ), την ίδια στιγμή που καταδι-

κάζουν το λαό στη φτώχεια και

στην ανέχεια, απ΄ την άλλη ενισχύ-

ουν και αναβαθμίζουν τους μηχα-

νισμούς ελέγχου και καταστολής.

Τόσο στην ίδια την καθημερινό-

τητα του λαού και της νεολαίας,

στις γειτονιές, στα σχολεία, στις

σχολές, στις φοιτητικές εστίες, με

πρόσχημα την «καταπολέμηση του

εγκλήματος», όσο και -πολύ περισ-

σότερο- απέναντι στους αγώνες

τους, στις κινητοποιήσεις, τις δια-

δηλώσεις και τις απεργίες.  Από

μια αστυνομία  βουτηγμένη στη

διαφθορά, που υπηρετεί την εφαρ-

μογή μιας αντιλαϊκής πολιτικής

των κυβερνήσεων - διαχειριστών

ενός σάπιου εκμεταλλευτικού συ-

στήματος, που παράγει καθημε-

ρινά το έγκλημα, «νόμιμο» ή

«παράνομο». 

Στην πραγματικότητα φοβούνται

τον «εχθρό – λαό» και τη νεολαία,

τόσο τους αγώνες τους όσο και

όποια πιθανά ξεσπάσματά τους

ενάντια σε μια πολιτική που τους

κάνει τη ζωή ολοένα και πιο

μαύρη. Γι’ αυτό και «θωρακίζο-

νται».  

Νέα αναβολή της νέας
«δίκης των Σεπολίων» 
για τις 13/11/2023

Η γνωστή δίκη των 4 αγωνιστών

που είχαν συλληφθεί βίαια στην

πολυκατοικία στα Σεπόλια στις 17

Νοέμβρη 2020 και είχε οριστεί να

ξεκινήσει απ΄ την αρχή στις 14/12,

αναβλήθηκε για τις 13/11/2023. Να

θυμίσουμε ότι η αθωωτική από-

φαση, που κατά πάσα πιθανότητα

θα έβγαινε στις 17/5/22, για τους

αγωνιστές αυτούς, ως αποτέλεσμα

της κατάρρευσης ολόκληρου του

στημένου κατηγορητηρίου, ύστερα

από 6 συνεδριάσεις του δικαστη-

ρίου (απ΄ τις 13/10/21), ακυρώθηκε

πραξικοπηματικά, απαλλάσσο-

ντας αιφνίδια την πρόεδρο, με

απόφαση του Άρειου Πάγου, ακυ-

ρώνοντας όλες τις προηγούμενες

συνεδριάσεις και ξεκινώντας τη

δίκη απ΄ την  αρχή, με άλλη σύν-

θεση! Είναι σαν να λένε: «Εμείς

έχουμε το μαχαίρι, έχουμε και το

πεπόνι». Ξεκινάμε απ΄ την αρχή τη

διαδικασία, προετοιμαζόμαστε κα-

λύτερα, ακυρώνουμε όλες τις κα-

ταθέσεις, τις αντιφάσεις, τα

«μαγειρέματα», για να ξαναστή-

σουμε καλύτερα το κατηγορητή-

ριο. Παρατείνοντας ταυτόχρονα

την ομηρία των κατηγορούμενων

για έναν ακόμα χρόνο.  Το κίνημα

αλληλεγγύης και συμπαράστασης

στους κατηγορούμενους αγωνι-

στές, που υπερασπίζεται συνολικά

το δικαίωμα του λαού στη διαδή-

λωση, πρέπει να συνεχιστεί και να

απαιτήσει την πλήρη αθώωσή τους

για όλες στις κατηγορίες!

Συνεχίζεται η δίκη και η
απεργία πείνας 
των 11 τούρκων και κούρ-
δων αγωνιστών

Τη Δευτέρα 12 Δεκέμβρη, στη δι-

καστική αίθουσα των φυλακών

Κορυδαλλού, συνεχίστηκε η δίκη

των 11 τούρκων και κούρδων

αγωνιστών πολιτικών προσφύγων.

Μια δίκη σε δεύτερο βαθμό για

τους αγωνιστές αυτούς που τους

επέβαλαν συνολικά 333 χρόνια

φυλάκισης, για «συμμετοχή σε

τρομοκρατική οργάνωση», και οι

οποίοι πραγματοποιούν απεργία

πείνας από τις 7 Οκτώβρη μέσα

στις φυλακές. Μια δίκη αποτέλε-

σμα συνεργασίας των διωκτικών

αρχών και των κυβερνήσεων

Ελλάδας και Τουρκίας, καθώς και

των ιμπεριαλιστικών αφεντικών

των ΗΠΑ.  Χαρακτηριστικές στη

δίκη, την ημέρα αυτή, ήταν οι

αντιφάσεις, τα ψέματα και οι… δη-

λώσεις άγνοιας του πρώτου μάρ-

τυρα κατηγορίας, ενός

αστυνομικού της Αντιτρομοκρατι-

κής. Ένδειξη των μεθοδεύσεων και

του κατασκευασμένου και διάτρη-

του κατηγορητηρίου που έχουν

στήσει ενάντια στους αγωνιστές

αυτούς. Αίτημα που έθεσε η υπε-

ράσπιση για αναστολή έκτισης της

ποινής τους λόγω του μεγάλου

χρόνου προφυλάκισης και έκτισης

των πρωτόδικων ποινών τους και

λόγω κινδύνων για την υγεία τους

απ’ την απεργία πείνας δεν έγινε

δεκτό απ΄ το δικαστήριο. Η δίκη

θα συνεχιστεί στις 10 του Γενάρη.

Η συμπαράσταση κάθε αγωνιστή

στους δικαζόμενους πρέπει να

είναι δεδομένη.
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Ανάπλαση Ελαιώνα

Η «ανάπτυξή» τους δεν χωράει τον λαό και τις ανάγκες του

Τη διπλή ανάπλαση -γήπεδο 

του Παναθηναϊκού στον

Ελαιώνα και «πάρκο» στη

Λεωφόρο Αλεξάνδρας- ως

αποτέλεσμα 

των κυβερνητικών πολιτικών 

στο μεταναστευτικό αλλά και

των αλλαγών στο κέντρο 

της Αθήνας παρουσίασαν

κυβερνητικά στελέχη σε μια

τελετή παράδοσης από 

το υπουργείο Μετανάστευσης

στον Δήμο Αθηναίων.  

Α
φού πέταξαν πριν λίγες εβδομά-
δες και τις τελευταίες οικογένει-
ες προσφύγων με τη βία έξω

από τα «σπίτια» τους, έκλεισε η δομή
μεταναστών στον Ελαιώνα και ο χώρος
πλέον πέρασε στον Δήμο Αθηναίων.
Ήδη από το καλοκαίρι, με επιθέσεις της
αστυνομίας και βίαιες εξώσεις προχω-
ρούσε συντονισμένα η εκδίωξη οικογε-
νειών και παιδιών προσφύγων που
ζούσαν στα κοντέινερ του Ελαιώνα. Μια
δομή που είχε αφεθεί να ρημάζει συ-
στηματικά από το κράτος, χωρίς ουσια-
στική πρόβλεψη για τις οικογένειες που
ζούσαν εκεί, με σκοπό να παραδοθεί η
ευρύτερη περιοχή των 10.000 στρεμμά-
των στους επενδυτές. Στην εφαρμογή

«αυστηρής» πολιτικής μείωσης των ρο-
ών απέδωσε ο Μηταράκης την «επιτυ-
χία» αυτή στην ομιλία του. Της πολιτι-
κής των επαναπροωθήσεων και των
δολοφονιών χιλιάδων προσφύγων στα
σύνορα. Μιας πολιτικής που «εξαφανί-
ζει» χιλιάδες κατατρεγμένους και βομ-
βαρδισμένους ανθρώπους για χάρη
μιας «καλής εικόνας» για τους μεγαλο-
επενδυτές.  

Όσο και να αναφέρθηκαν πρωθυ-
πουργός και δήμαρχος Αθηναίων στις
ομιλίες τους σε μια καλύτερη καθημερι-
νότητα για τους κατοίκους της περιο-
χής μέσα από αυτή τη διπλή ανάπλαση,
δεν πείθουν κανέναν. Το σχέδιο προ-
βλέπει πως η μισή έκταση του Ελαιώνα,
που προοριζόταν να χρησιμοποιηθεί
για τις ανάγκες των κατοίκων (δημοτι-
κές αθλητικές εγκαταστάσεις και αμφι-
θέατρο), θα διατεθεί για το κλειστό γή-
πεδο μπάσκετ κατ’ απαίτηση της ΚΑΕ-
ΠΑΟ. Για άλλη μια φορά η νομοθεσία
και το αρχικό ΠΔ όχι απλά παρακά-
μπτονται, αλλά γίνονται κατά παραγ-
γελία των «επενδυτών». Περισσεύει η
υποκρισία όταν προσπαθούν να πεί-
σουν τους κατοίκους του κέντρου ότι
με φαραωνικού τύπου τσιμεντένια κτί-
ρια θα αναβαθμίσουν τους χώρους
πρασίνου. 

Χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα θα δο-
θούν προς εκμετάλλευση για χρήσεις
εμπορίου και αναψυχής -οι λεγόμενες

«επενδύσεις»- με κρατικές επιχορηγή-
σεις, ενώ τα έργα υποδομών στην πε-
ριοχή θα χρηματοδοτηθούν από το Τα-
μείο Ανάκαμψης, μιας και πρόκειται για
«έργο ανάπτυξης».  

Το νέο σχέδιο για τον Ελαιώνα αλλά
και την ευρύτερη περιοχή του Βοτανι-
κού, υπό την συμβουλευτική ηγεσία της
εταιρείας real estate «Dimand» (με
εμπλοκή στο γήπεδο Καραϊσκάκη, στη
Ν. Φιλαδέλφεια, αλλά και σε μια σειρά
«επενδύσεις-αναπλάσεις») μόνο νέο
δεν είναι. Πριν το 2006 εκατοντάδες
στρέμματα αγοράστηκαν από μεγάλες
εταιρείες ακινήτων (Βωβός) στην ευρύ-
τερη περιοχή σε εξευτελιστικές τιμές
λίγο πριν ανακοινωθούν τα σχέδια για
τη διπλή ανάπλαση. Ένα «επενδυτικό
σχέδιο» για την ευρύτερη περιοχή που
πάγωσε λόγω αντιδράσεων των κατοί-
κων αλλά και της οικονομικής κρίσης
που ακολούθησε τα επόμενα χρόνια.
Ένα σχέδιο που καθόλου αδιάφορους
δεν έχει αφήσει τους μεγαλοεπενδυτές
και στο σήμερα.  

Η ανάπλαση του κέντρου της Αθή-
νας και οι «επενδύσεις» καμιά σχέση
δεν έχουν με την βελτίωση της ποιότη-
τας ζωής των κατοίκων.  Στοχεύουν
στη μετατροπή του κέντρου σε ένα τε-
ράστιο αστικό τουριστικό θέρετρο, που
θα χωράει κυρίως ο μαζικός τουρισμός
(η λεγόμενη «βαριά βιομηχανία»). Ένα
κέντρο που θα είναι απλησίαστο για να

μείνουν ή να μετακινούνται οι κάτοικοι
μιας και όλα (ενοίκια, κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις, ΜΜΜ, ιδιωτικά πάρκινγκ)
προορίζονται να εξυπηρετούν κατά βά-
ση τους τουρίστες.  

Το παραγωγικό μοντέλο που έχουν
επιβάλει οι ιμπεριαλιστές στην εξαρτη-
μένη Ελλάδα θέλει τον τρίτο τομέα της
παραγωγής να είναι κυρίαρχος. Η πε-
ριοχή του Ελαιώνα-Βοτανικού στέγαζε
μέχρι πριν λίγα χρόνια εργοστάσια και
βιοτεχνίες, στις οποίες δούλευαν εκα-
τοντάδες εργάτες. Σήμερα το γκρέμι-
σμα εργοστασίων και η δημιουργία
εμπορικών κέντρων, μεγάλων κατα-
στημάτων και κτιρίων γραφείων πα-
ρουσιάζονται ως αναβάθμιση των πε-
ριοχών και άνοιγμα νέων θέσεων εργα-
σίας. 

Από το λόφο του Στρέφη, την πλα-
τεία Εξαρχείων, τον μεγάλο περίπατο,
την Ομόνοια, τα προσφυγικά, τον Εθνι-
κό Κήπο, τον λόφο Φιλοπάππου, την
Ακαδημία Πλάτωνος, μέχρι τον Βοτανι-
κό και τον Ελαιώνα οι «αναπλάσεις»
που σχεδιάζονται με τις  συμπράξεις
κράτους, Δήμου και ιδιωτών δείχνουν
πως στο κέντρο της Αθήνας δεν έχουν
χώρο οι κάτοικοί του και οι ανάγκες
τους. 

Με οργάνωση και αγώνα σε κάθε
γειτονιά, κόντρα σε λύσεις μιας άλλης
διακυβέρνησης, μπορεί να μπει φραγ-
μός στις αντιλαϊκές επιδιώξεις. 

Ανακύκλωση

Στην υπηρεσία του περιβάλλοντος ή της καλής μπίζνας;

Η
ανακύκλωση είναι μέρος αυτής
της προπαγάνδας, η οποία εξα-
πολύεται με τα πιο φωτεινά χρώ-

ματα και τη μεγαλύτερη αποφασιστικό-
τητα. Η γνήσια αγωνία που ο καθένας
μπορεί να έχει για το περιβάλλον και το
μέλλον του πλανήτη, έχει γίνει εργαλείο
στα χέρια του συστήματος και του πολι-
τικού του προσωπικού. Εργαλείο για πο-
λιτικά παιχνίδια, δεσμεύσεις, εξαρτή-
σεις, εκβιασμούς και υποσχέσεις και φυ-
σικά εργαλείο για ασύδοτη κερδοφορία
του κεφαλαίου.

Πεδίο για το ιδιωτικό κεφάλαιο

Το πρώτο ζήτημα σχετικά με την ανα-
κύκλωση στη χώρα μας είναι ότι δεν
αποτελεί σε κανένα επίπεδο κρατικό κα-
θήκον και υποχρέωση! Οι εταιρίες που
αναλαμβάνουν τη διακομιδή των υλικών
και τη διαδικασία ανακύκλωσής τους εί-
ναι ιδιωτικές και μάλιστα είναι μόνο δύο!
Εάν συνυπολογιστεί δε ότι η μία είναι
υπεύθυνη για τη διαχείριση των υλικών
που τοποθετούνται στα «σπιτάκια» αντα-
ποδοτικής ανακύκλωσης («Ανταποδοτι-

κή Ανακύκλωση Α.Ε.») και η άλλη για τα
υλικά των μπλε κάδων («Ελληνική Εται-
ρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε.»),
γίνονται κατανοητές οι διαστάσεις μονο-
πωλίου αυτών των υπηρεσιών! Υπάρχει,
ωστόσο, δημόσιος Φορέας υπό το
υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
που είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη
των υπηρεσιών αυτών και για την τήρη-
ση του νομοθετικού πλαισίου, ο «Ελληνι-
κός Οργανισμός Ανακύκλωσης» (ΕΟΑΝ).

Είναι παραπλανητικός ακόμη και ο
τρόπος με τον οποίο γίνονται αναφορές
στις εταιρίες ανακύκλωσης από τους
διάφορους παρατρεχάμενους, κυβερνη-
τικούς ή μη, αφού δυσκολεύεται κανείς
να καταλάβει εάν πρόκειται για κάποια
κρατική υπηρεσία ή όχι. Ακόμη και τα
ονόματα των εταιριών δημιουργούν
σύγχυση, αφού μπορεί ο πρωθυπουρ-
γός, για παράδειγμα, να θριαμβολογεί
για την «ανταποδοτική ανακύκλωση»
και στην πραγματικότητα να αναφέρε-
ται στην ομώνυμη Α.Ε. και όχι στη δια-
δικασία της ανταποδοτικής ανακύκλω-
σης! Κι αυτό το παράδειγμα ίσως δεν
απέχει πολύ από την πραγματικότητα
τελικά…

Οι διαστάσεις πολιτικού
σκανδάλου

Με αυτά τα δεδομένα, είναι λογικό να
υπάρχουν συγκεκριμένοι εκβιασμοί του
πολιτικού προσωπικού από τα στελέχη
του κεφαλαίου που εμπλέκονται με την
ανακύκλωση. Τα εκατομμύρια, άλλω-
στε, ως γνωστόν είναι πολλά και δεν
αφήνονται στην τύχη. Μέχρι και στις
αποκαλύψεις των υποκλοπών φιγουρά-
ρει η ανακύκλωση, αφού υπάρχει κατα-
γεγραμμένη συνομιλία του Χατζηδάκη
για το ζήτημα αυτό, γεγονός που έχει
αφήσει και υπόνοιες πως για την απομά-
κρυνσή του από το υπουργείο Περιβάλ-
λοντος έπαιξε ρόλο η στάση του απένα-
ντι στις εταιρίες ανακύκλωσης.

Ενώ, λοιπόν, ο αρμόδιος Φορέας
ελέγχου, ο ΕΟΑΝ, κάνει αρνητική εισήγη-
ση προς το υπουργείο για την «Ανταπο-
δοτική Ανακύκλωση Α.Ε.», ότι δεν αντα-
ποκρίνεται στους στόχους υπηρεσιακά
και οικονομικά, ότι δεν εφαρμόζει το
ισχύον νομικό πλαίσιο και διάφορα αντί-
στοιχα, η άδεια της εταιρίας τελικά ανα-
νεώνεται τον Γενάρη του 2021 από τη νέα
υπουργική ηγεσία του Κώστα Σκρέκα. Εί-
χε προηγηθεί λυσσαλέος πόλεμος από τον
ίδιο τον φιλοκυβερνητικό Τύπο εναντίον
του Χατζηδάκη, αφού η «Ανταποδοτική
Ανακύκλωση Α.Ε.» κινδύνευε με απώλεια
της άδειάς της, ύστερα από την εισήγηση
του ΕΟΑΝ. Και επιπλέον, είχε προηγηθεί
εκτενής φωτογράφιση του πρωθυπουρ-
γού και των κυβερνητικών στελεχών σε
σπιτάκι της «Ανταποδοτικής Ανακύκλω-
σης Α.Ε.», που είχε τοποθετηθεί στον χώ-
ρο του συνεδρίου της ΝΔ τον Δεκέμβρη
του 2019… Παρεμπιπτόντως, τη νομική
υπεράσπιση της εταιρίας είχε αναλάβει ο
Αλ. Κούγιας… Η «παρέα», όμως, είναι
ακόμη μεγαλύτερη…

Οι «πρέσβεις» και ο πρέσβης 
της ανακύκλωσης…

Οι υποστηρικτές της ιδιωτικής εται-
ρίας «Ανταποδοτική Ανακύκλωση Α.Ε.»,
που αυτοδιαφημίζονται ως υποστηρικτές
της ανακύκλωσης, εκμεταλλευόμενοι και
τη λεκτική σύγχυση που λέγαμε παραπά-
νω, είναι αρκετοί και ηχηροί. Έχει ενδια-
φέρον μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα της
εταιρίας, αφού φιγουράρουν πολλές
εκλεκτές προσωπικότητες: ο πατριάρ-
χης, ο αρχιεπίσκοπος, ένας μητροπολί-
της, ο Αμερικανός πρέσβης Πάιατ και ο
Γιάννης Αντετοκούνμπο… Τόσο… ψηλά
φτάνουν τα συμφέροντα…

Στην υπηρεσία του κεφαλαίου 
κι όχι στην υπηρεσία 
του περιβάλλοντος

Η δύναμη που κινεί όλα τα νήματα,
που οδηγεί σε όλες τις αποφάσεις και σε
όλες τις «δράσεις», είναι η κερδοφορία
του κεφαλαίου. Αυτή η κερδοφορία φτά-
νει σε ύψη που δύσκολα μπορεί να συλ-
λάβει ο νους του εργαζόμενου λαού. Τα
συμφέροντα είναι τεράστια, γι’ αυτό και
έχουν πέσει με νύχια και με δόντια όλοι
οι μεγάλοι «παίχτες» και παίχτες για να
τα διαφυλάξουν, υποτασσόμενοι, όπως
φαίνεται, σε σκληρούς εκβιασμούς.

Το περιβάλλον για το κεφάλαιο είναι
πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας
και μόνο ως τέτοιο το αντιμετωπίζουν.
Είναι μια επιχειρηματική δραστηριότητα
που βρωμάει από τους πολιτικούς εκβια-
σμούς και το πάρτι των εκατομμυρίων
και στην οποία θέλουν τον λαό χειρο-
κροτητή και συμμέτοχο. 

Όλες οι πλευρές του περιβαλλοντικού ζητήματος έχουν παίξει 

τα τελευταία χρόνια κυρίαρχο ρόλο στην πολιτική όλων 

των κυβερνήσεων στη χώρα μας. Πολύ περισσότερο, έχουν

αποτελέσει κυρίαρχο ζήτημα για το σύνολο του δυτικού κόσμου,

προβάλλοντας μια επίπλαστη πραγματικότητα προόδου και

προστασίας του πλανήτη… Είναι ίσως μια από τις πιο ξεκάθαρες

περιπτώσεις που το σύστημα πάει να βγάλει λάδι 

τον καταστροφικό εαυτό του…



Ο
ικισμός Αγίας Σοφίας στη Δυτική Θεσσαλονί-
κη. Αρκετά μακριά από το κέντρο, σε μια
«βολική» απόσταση 10 χιλιόμετρων περί-

που, ανάμεσα στις φυλακές των Διαβατών και τις
μεταφορικές εταιρείες που με τον καιρό πλήθυναν,
δημιούργησε το τότε υπουργείο Υγείας και Πρόνοι-
ας τον αυτοδιαχειριζόμενο οικισμό Αγία Σοφία. Στα
149 στρέμματα του πρώην στρατοπέδου Γκόνου δη-
μιουργήθηκε ένας πιλοτικός οικισμός, όπου μετε-
γκαταστάθηκαν 3.000 σκηνίτες Ρομά, οι οποίοι ζού-
σαν στην κοίτη του Γαλλικού ποταμού, αλλά και σε
άλλες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσ-
σαλίας. Από το μακρινό 2000 μέχρι σήμερα, εκπο-
νήθηκαν μελέτες επί μελετών και σχέδια επί χάρ-
του, έγιναν ελάχιστες και σποραδικές παρεμβάσεις
για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, για να
επιβεβαιώσουν τελικά το «ουδέν μονιμότερο» της
εγκατάλειψης. 

Ο απομονωμένος καταυλισμός αποτελείται από
λυόμενα σπίτια που έχουν παραχωρηθεί πριν από
20 χρόνια, παράγκες ή αυτοσχέδια καταλύματα. Αυ-
τά που θεωρούνται αυτονόητα και δεδομένα για κά-
θε άλλη κατοικημένη περιοχή είναι ανεκπλήρωτο
όνειρο για τους κατοίκους του καταυλισμού. 

Το ηλεκτρικό ρεύμα κόβεται για ώρες και είναι
το μόνο που έχουν, αν μπορούν βέβαια να το πλη-
ρώσουν. Για υδροδότηση ούτε λόγος, οι κάτοικοι
χρησιμοποιούν πιεστικά μηχανήματα που κι αυτά
λειτουργούν λίγες ώρες. Οι χωματόδρομοι σε κά-
ποιες πλευρές του οικισμού είναι πλημμυρισμένοι
και λασπωμένοι χειμώνα-καλοκαίρι. Η διέλευση
απορριμματοφόρου δεν είναι αυτονόητη, ενώ το
ανύπαρκτο αποχετευτικό σύστημα δημιουργεί μια
αφόρητη και άκρως επικίνδυνη κατάσταση για τη
διαβίωση και υγεία των Ρομά. 

Το μοναδικό δημόσιο «κτίριο» -κοντέινερ στην
πραγματικότητα- που λειτουργεί στον οικισμό, το
νηπιαγωγείο, είναι παρατημένο. Για να φτάσει κά-

ποιος στο πλησιέστερο Κέντρο Υγείας πρέπει να δια-
νύσει μεγάλη απόσταση. 

Δημιουργήθηκε και συντηρείται ένας φαύλος κύ-
κλος αποκλεισμών: η γκετοποίηση, ο γεωγραφικός,
ο κοινωνικός, ο εκπαιδευτικός αποκλεισμός. Ο «αό-
ρατος» οικισμός καθιστά αόρατους και τους ανθρώ-
πους, οι οποίοι όταν διεκδικούν ανθρώπινες συνθή-
κες διαβίωσης, εισπράττουν τη χλεύη, τον ρατσισμό
και την απαξίωση. «Για όλα ευθύνεται το αγύριστο
κεφάλι τους» ή ακόμα χειρότερα «έτσι θέλουν να
ζουν», «είναι η ράτσα τους αυτή». 

Και το γαϊτανάκι της μετακύλησης των ευθυνών
καλά κρατεί. Οι Δημοτικές αρχές αλληλοκατηγο-
ρούνται με την ΕΥΑΘ και τον ΔΕΔΔΗΕ για το ποιος
ευθύνεται για την υδροδότηση, την αποχέτευση, την
ηλεκτροδότηση της περιοχής. Το κράτος, σε μια
προσπάθεια να αποποιηθεί τις δικές του μεγάλες ευ-
θύνες για την αποτυχία προγραμμάτων για την κοι-
νωνική ένταξη των Ρομά, κατηγορεί τους Δήμους
πως δεν καταρτίζουν σωστές και εμπεριστατωμένες
μελέτες. Και τα ευρωπαϊκά κονδύλια καταλήγουν σε
άλλες… τσέπες. Και όλοι μαζί κατηγορούν τους Ρο-
μά πως καταστρέφουν και κλέβουν κάδους σκουπι-
διών, πως χτίζουν άναρχα παραπήγματα, πως κλέ-
βουν ηλεκτρικό ρεύμα. 

Η έκθεση που δημοσίευσε ο Οργανισμός Θεμε-
λιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απο-
τυπώνει με αριθμούς την αδιαφορία και την απρα-
ξία των ελληνικών κυβερνήσεων. Το 96,6% των Ρο-
μά ζει σε συνθήκες φτώχειας, το 68% ζει σε συνθή-
κες στέρησης στέγης, το 84% ζει με σοβαρή στέρη-
ση υλικών, ένας στους τρεις δηλώνει άνεργος, ενώ
το προσδόκιμο ζωής είναι χαμηλότερο από αυτό του
υπόλοιπου πληθυσμού (κατά 9,7 χρόνια για τις γυ-
ναίκες και 8,8 χρόνια για τους άνδρες). Αμείλικτοι
αριθμοί που αποτυπώνουν μια άδικη και σκληρή
ζωή. 

Οι Ρομά σε όλη την Ελλάδα μέσα από τους συλ-
λόγους τους διατυπώνουν προτάσεις
για τη βελτίωση της ζωής τους, αλλά
αυτές, αφού αξιοποιηθούν για τη
«φωτογραφία», πέφτουν στο κενό. Ο
μόνος τρόπος για να μην είναι παρα-
τημένοι, να μην τους τρώνε τα ποντί-
κια και οι κατσαρίδες, είναι να αγωνι-
στούν και να διεκδικήσουν όλα αυτά
που κάνουν τη ζωή βιώσιμη και αξιο-
πρεπή. Μέσα από τη συλλογική πάλη
και την αναζήτηση κοινών σημείων
και επικοινωνίας με το εργατικό και
λαϊκό κίνημα και τις πρωτοπόρες επα-
ναστατικές δυνάμεις μέσα σε αυτό. 

Χ.Κ

Πλήθος, θρήνος και οργή στην κηδεία 
του Κώστα Φραγκούλη στo νεκροταφείο
στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης την Πέμπτη 15
Δεκεμβρίου. Ο θάνατός του ήρθε ύστερα
από χαροπάλεμα οκτώ ημερών, το οποίο
συνοδεύτηκε με τις φωτιές της δίκαιης
οργής για το αστυνομικό έγκλημα. Λίγες
ημέρες μετά, ανακοινώθηκε η απόφαση 
των δικαστών να αφήσουν ελεύθερο μέσα
στη χώρα τον δολοφόνο αστυνομικό, ως
μέρος μιας σκηνοθετημένης διαδικασίας με
σκόπιμες καθυστερήσεις, μέχρι να
καταλαγιάσει η οργή στους συνοικισμούς
των Ρομά. Ήταν μια προσπάθεια που
χρειάστηκε την καταλυτική βοήθεια 
των κάθε λογής «τσιγγανοπατέρων» και
αρχηγών. Και μετά επιστροφή στα ίδια. 
Στη σιωπή και τη λάσπη, όπως είπε
εύστοχα η νηπιαγωγός Ρόδη Καβούνη. «Θα
ξαναγίνουν αόρατοι οι Ρομά!», δήλωσε σε
δημοσιογράφους που τη συνάντησαν 
στην κηδεία. 
Η εν ψυχρώ δολοφονία του Κώστα
Φραγκούλη, του 16χρονου Ρομά από 
τον οικισμό της Αγίας Σοφίας στα Διαβατά
Θεσσαλονίκης, από αστυνομικό της ομάδας
ΔΙΑΣ, προξένησε ένα κύμα οργής 
στους Ρομά όλης της χώρας και συγκλόνισε
πολλούς πέρα από αυτούς. Φωτιές,
αποκλεισμοί δρόμων, συγκρούσεις με 
την αστυνομία. Η κυβέρνηση απάντησε με
τον συνηθισμένο τρόπο. 
Με βία, καταστολή, επιθέσεις σε οικισμούς
Ρομά, απειλές και συκοφαντίες, από τη μια.
Και από την άλλη, με υποσχέσεις, ταξίματα
και ενεργοποίηση των δικτύων επιρροής
και των επικεφαλής των οργανώσεών τους,
οι οποίοι συνήθως λειτουργούν ως
διαμεσολαβητές και εγγυητές 
της συμμόρφωσης με την κρατική αστική
πολιτική κάθε απόχρωσης. Η ανήσυχη
ηρεμία επανήλθε στους οικισμούς και 
τους καταυλισμούς, η οργή της νεολαίας
κρύφτηκε από το προσκήνιο μέσα 
στα γκέτο και η ζωή στο περιθώριο και
στον αποκλεισμό πήρε ξανά τον σκληρό
καθημερινό δρόμο της. Μέχρι την επόμενη
σφαίρα, ως την επόμενη μεγάλη αδικία και
την επόμενη έκρηξη οργής. 
Για όσα συνέβησαν αυτές τις ημέρες,
ύστερα από τη δολοφονία του Κώστα Κάλο
Φραγκούλη, γράφτηκαν και ειπώθηκαν
πολλά και χρήσιμα. Σημασία έχει να μην
ξεχαστούν, αλλά να αποτελέσουν
παρακίνηση και υλικό για απόπειρες
επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με 
τις κοινότητες των Ρομά με το εργατολαϊκό
κίνημα και την επαναστατική αριστερά. 
Τα κείμενα που δημοσιεύονται σε αυτό 
το μικρό αφιέρωμα αυτή την ανάγκη
θέλουν να υπηρετήσουν. 
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Νεκρός ο 16χρονος Ρομά, 

ελεύθερος ο αστυνομικός 

δολοφόνος! 

Οργή στις κοινότητες

των Ρομά 

για το έγκλημα 

και την αδικία

Διαβατά, Οικισμός Αγίας Σοφίας  

Αθλιότητα και εγκατάλειψη 

Τ
ις τελευταίες ημέρες και μ’ αφορμή τη
δολοφονία του ανήλικου Ρομά, από ευ-
θεία βολή περίστροφου αστυνομικού των

ΔΙ.ΑΣ., που τον καταδίωκε για 20 ευρώ που δεν
πλήρωσε σε βενζινάδικο, γέμισαν τα ΜΜΕ με άρ-
θρα και εκπομπές, όπου αφού με μιάμιση σειρά
ξεμπλέκουν με το ίδιο το γεγονός, θυμήθηκαν
ξαφνικά και φόρτωσαν όλες τις παραβατικές ή
κακουργηματικές συμπεριφορές που μπορεί να
γεννήσει η κούτρα τους στους Ρομά. Πρόκειται
για μια προσπάθεια συγκάλυψης της πραγματι-
κής ουσίας της υπόθεσης, που είναι η ασύδοτη
κλιμάκωση της βίας και της καταστολής στους
δρόμους και που απειλεί τη ζωή όλων από τη
μια και επιβεβαιώνει τη βαρβαρότητα που εκπο-
ρεύεται από την κυβέρνηση και τους κρατικούς
μηχανισμούς, από την άλλη.

Ακόμη, πολύ μελάνι χύνεται για να δικαιολο-
γηθούν οι πρωτοβουλίες των αστυνομικών ορ-
γάνων σαν αυτές που δολοφόνησαν τον Αλέξη
Γρηγορόπουλο και πρόσφατα τον Κώστα Φρα-
γκούλη. Απόψεις όπως «η σφαίρα εξοστρακί-
στηκε», «ο κλέφτης Ρομά σήκωσε με σκοπό το
χέρι του ή πήγε να εμβολίσει τους αστυνομι-

κούς» κυκλοφορούν ευρέως. Το κοινό πληρο-
φορείται για την τσιγγάνικη μαφία, τα ναρκωτι-
κά, τα όπλα και τις ασκήσεις που γίνονται σε νε-
αρούς Ρομά, για το πώς να ξεφεύγουν από το
κυνηγητό των αστυνομικών. Πώς να εκμεταλ-
λεύονται, λέει, με διάφορα τσαλίμια των οχημά-
των που επιβαίνουν, τις μηχανικές αδυναμίες
των μοτοσυκλετών των ΔΙ.ΑΣ. που υπερθερμαί-
νονται. Αυτά και άλλα τόσα λέγονται και γρά-
φονται, όταν την ίδια ημέρα με τον πυροβολισμό
του νεαρού Ρομά, ο Μητσοτάκης αναγγέλλει 600
ευρώ εορταστικό μπόνους στους αστυνομικούς.

Οι Ρομά βρίσκονται στα κατώτερα στρώματα
της κοινωνικής διαστρωμάτωσης και ρατσιστι-
κής προκατάληψης εδώ και αιώνες. Πάντοτε
σχεδόν υπό διωγμό, πάντοτε στο περιθώριο,
πάντοτε αυτοί που φταίνε, προσπαθούν ανεπι-
θύμητοι να επιβιώνουν στα γκέτο, όπου ανα-
γκάστηκαν να δημιουργήσουν στα περιθώρια
των αστικών κέντρων. Οι Ναζί τους εξόντωναν
μαζικά σαν τους κομμουνιστές, τους Εβραίους
και τους ομοφυλόφιλους. Όμως οι Ρομά έχουν
το δικό τους αξιόλογο πολιτισμικό πρόσωπο,
τον δικό τους τρόπο ζωής, τις δικές τους καλλι-

«Γύφτοι τα κάναν    



Σ
το άκουσμα της είδησης  του θανάτου του

16χρονου Ρομά Κώστα Φραγκούλη στις 13

Δεκέμβρη, δεκάδες χιλιάδες νέοι και νέες

βγήκαν στους δρόμους των μεγάλων πόλεων της

χώρας -σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Γιάννενα,

Βόλο, Ξάνθη, Χανιά, Ηράκλειο και αλλού. Καταγ-

γέλλοντας την κρατική δολοφονία, κινητοποιήθη-

καν  φοιτητικοί σύλλογοι, σχήματα γειτονιών, ορ-

γανώσεις της Αριστεράς και συλλογικότητες του

αναρχικού/αυτόνομου χώρου. 

Η μαζική έξοδος στο δρόμο αποτέλεσε συνέχεια

των μεγάλων διαδηλώσεων στις 6 του Δεκέμβρη,

ανήμερα της επετείου της δολοφονίας του Αλέξη

Γρηγορόπουλου, μία μέρα μετά τον πυροβολισμό

του Κώστα Φραγκούλη στις 5/12. 

Στη διάρκεια των ημερών αυτών, κύμα οργής

σηκώθηκε και σε ορισμένους από τους μεγαλύτε-

ρους καταυλισμούς των Ρομά στη χώρα. Για πάνω

από τρεις ημέρες οι Ρομά ξεσπούσαν οργισμένοι κα-

τά των δυνάμεων καταστολής, τόσο στο Δενδροπό-

ταμο και στον οικισμό Αγίας Σοφίας στα Διαβατά

Θεσσαλονίκης  όπου ζει η οικογένεια του παιδιού,

όσο και στην Αθήνα, στο Ζεφύρι, το Μενίδι, τα Λιό-

σια, το Χαλάνδρι, τον Ασπρόπυργο και αλλού. Πλή-

θος κόσμου με οργή και οδύνη συγκεντρώθηκε και

στην κηδεία του 16χρονου την Πέμπτη 15 Δεκέμβρη

στα νεκροταφεία  του Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη.

Αφενός, υπήρξε ολοφάνερη η ανησυχία του συ-

στήματος για έναν γενικευμένο ξεσηκωμό Ρομά και

νεολαίας, φορτισμένο από την γενική λαϊκή δυσα-

ρέσκεια και τη μαυρίλα της φτώχειας, του πολέμου

και της καταστολής που έχουν επιβληθεί στη ζωή

του λαού. Αφετέρου, οι προκλήσεις δεν σταματούν,

καθώς το σύστημα στέλνει μηνύματα αδιαλλαξίας

και αποφασιστικότητας. Έντονη ήταν η δράση των

δυνάμεων καταστολής σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα

ενάντια στις διαδηλώσεις, με ΜΑΤ, ΟΠΚΕ, ΔΙΑΣ,

χρήση αύρας, προσαγωγές και συλλήψεις στις

13/12. Επιπλέον, η προκλητική απόφαση του Συμ-

βουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης να αφεθεί

ελεύθερος ο αστυνομικός που κατηγορείται για τη

δολοφονία, ρίχνει νέο λάδι στη φωτιά.

Η νεολαία συνεχίζει να στέλνει μηνύματα, ότι

δεν τρομοκρατείται και δε σιωπά μπροστά στη φρί-

κη της δολοφονικής πολιτικής ενός συστήματος

που ποδοπατά κάθε της δικαίωμα, ως και την ίδια

τη ζωή. Κρίσιμο στοίχημα αποτελεί η πάλη κατά

του συστήματος που δολοφονεί, κατά του πολέ-

μου, της φτώχειας και της καταστολής να συνδεθεί

με τους χώρους σπουδών, τους χώρους δουλειάς

και τις γειτονιές, να αποκτήσει πολιτικό βάθος και

συνέχεια στο χρόνο.
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       τα καρφιά!»
τεχνικές ανησυχίες και φυσικά δεν έχουν καμιά
εμπιστοσύνη σ’ όλους αυτούς τους καλοθελητές
που πότε-πότε κόπτονται να τους ενσωματώ-
σουν στην κοινωνία μας, μ’ ότι αυτό συνεπάγε-
ται για τον αστικό περίγυρο του καπιταλισμού,
που τους απαξιώνει και τους εκμεταλλεύεται.

Οι Ρομά είναι μια αναπόσπαστη μειονότητα
του λαού μας, που υφίσταται όπως όλοι μας τις
ολέθριες αντιλαϊκές επιπτώσεις της απάνθρω-
πης πολιτικής του καπιταλιστικού συστήματος
και της ιμπεριαλιστικής εξάρτησης της χώρας. Η
αρθρογραφία και οι διάφορες εκπομπές δεν έρ-
χονται μόνο να καλύψουν και να εξωραΐσουν τη
δολοφονία του νεαρού Ρομά, αλλά και να ποδη-
γετήσουν την κοινή γνώμη ενάντια στους Ρομά,
που διαδηλώνουν την αγανάκτηση και την οργή
τους, με κεντρικό σύνθημα «Δεν ήταν για τη βεν-
ζίνη, δεν ήταν για τα λεφτά, οι μπάτσοι πυρο-
βόλησαν γιατί ήτανε Ρομά». Την ίδια ημέρα της
δολοφονικής επίθεσης, καλέστηκε διαδήλωση
καταγγελίας στη Θεσσαλονίκη, που πραγματο-
ποιήθηκε με τη συμμετοχή χιλιάδων διαδηλω-
τών, ενώ διαδηλώσεις διαμαρτυρίας συνεχίζο-
νται πανελλαδικά.

Τελειώνοντας, δεν μπορούμε να μη θυμηθού-
με τον μακαρίτη σύντροφο Χρήστο Αθανασίου,
που έπαιρνε από τους σκηνίτες Ρομά της Λαμίας
καθημερινά τα μικρά παιδιά και τα πήγαινε και
τα έφερνε στο σχολείο. Τις προσπάθειές του για
τη δημιουργία συλλόγου Ρομά Κεντρικής Ελλά-
δας, τη συμβολή του στα πολιτιστικά του δήμου
και στη δράση του πολιτιστικού συλλόγου στη
συνοικία Αγίων Θεοδώρων, που κατοικείται κατ’
εξοχήν από Ρομά. Ο πρόωρος θάνατός του στέ-
ρησε από τη Λαμία έναν ακούραστο υποστηρικτή
των δικαιωμάτων των Ρομά και έναν μαχητικό
αγωνιστή των λαϊκών δικαίων και του εργατικού
κινήματος. 

Όσο η λαϊκή δυσαρέσκεια κορυφώνεται με
πολυπληθείς διαδηλώσεις κι εκδηλώσεις, τόσο
οι δοτές μεθοδεύσεις αποπροσανατολισμού της
κοινής γνώμης θα αυξάνονται και να μη μας φα-
νεί παράξενο αν ξανακουστεί εκείνο το παλιό
μύθευμα για τη σταύρωση του Χριστού, «γύφτοι
τα κάναν τα καρφιά!». 

Γ.Χ.

Χιλιάδες στους δρόμους 

για τη δολοφονία του 16χρονου 

Μ
αθητές και μαθήτριες Ρομά. Έννοιες που θεω-
ρούνται ασύμβατες ως προς τις κυρίαρχες αντι-
λήψεις. Η γραφική, στερεοτυπική εικόνα από

έξυπνα, μελαμψά μουτράκια, με σπινθηροβόλο βλέμμα
συνδέει αυτά τα παιδιά με τον δρόμο, τα φανάρια, το
παιχνίδι, τη φασαρία, όχι όμως με την αυστηρή, πει-
θαρχημένη σχολική τάξη. Το ιδεολόγημα αυτό αποτυ-
πώνεται σε εκφράσεις του τύπου «αυτοί δεν θέλουν να
μαθαίνουν τα παιδιά τους γράμματα, τα βγάζουν στη ζη-
τιανιά, τα παντρεύουν από μικρά…». Οι αυθαίρετες γε-
νικεύσεις αναπαράγουν στερεότυπα και διαιωνίζουν τον
κοινωνικό αποκλεισμό των παιδιών Ρομά από την εκ-
παίδευση.

Παρ’ ότι είναι της μόδας η εκπαιδευτική πολιτική της
συμπερίληψης, πακτωλός χρημάτων απορροφάται από
ευρωπαϊκά προγράμματα ένταξης και ενσωμάτωσης,
ενώ πενιχρά επιδόματα δίνονται σε Ρομά, για να φοι-
τούν τα παιδιά στο σχολείο. Ωστόσο, σε όλες αυτές τις
προσπάθειες υπάρχει ένα επιφανειακό υποκριτικό εν-
διαφέρον και μια βαθύτατη ανύπαρκτη πολιτική βούλη-
ση υπεράσπισης του δικαιώματος των παιδιών Ρομά
στις σπουδές και στη μόρφωση.

Σε ένα πρώτο επίπεδο, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι
ανάμεσα στο σχολείο και τα παιδιά όχι μόνο Ρομά, αλ-
λά και άλλων «ευπαθών» κοινωνικών ομάδων -όπως
και τα προσφυγόπουλα- υπάρχουν αντιθέσεις που δεν
είναι εύκολο να αντιμετωπιστούν. Καταρχάς, υπάρχει
πολιτισμική ασυνέχεια, καθώς το σχολείο προάγει και
ενισχύει την κουλτούρα της κυρίαρχης εθνικής ομάδας.
Δεν υπάρχει πρόγραμμα σπουδών, τόσο στην τυπική
όσο και στην άτυπη εκπαίδευση, που να «χωράει» πο-
λιτισμικά χαρακτηριστικά μειονοτικών ομάδων. Επίσης,
τα παιδιά, που πολλά από αυτά ζουν σε οικισμούς,
«γκετοποιημένα», έξω από τα όρια του οικισμού νιώ-
θουν ανασφάλεια. Είναι οι «άλλοι» του σχολείου και
προσπαθούν να «αμυνθούν» απέναντι στους κυρίαρ-
χους μπαλαμό, μαθητές κι εκπαιδευτικούς. Σχετικά με
τη σχολική επίδοση, αυτή είναι η λεγόμενη «αυτοεκ-
πληρούμενη προφητεία» για μαθητές και εκπαιδευτι-
κούς. Δεν περιμένει κανείς τίποτα από αυτά, αλλά και
τα ίδια από τον εαυτό τους. Μπορεί να είναι ελάχιστες
οι περιπτώσεις που προχωρούν στη βαθμίδα του Λυκεί-
ου. Ως εκ τούτου, παρατηρούνται και υψηλά ποσοστά
σχολικής διαρροής.

Ουσιαστικά, οι μαθητές Ρομά προέρχονται από φτω-
χά κοινωνικά περιβάλλοντα, ζουν πολλές φορές σε
άθλιες συνθήκες, χωρίς υποστηρικτικό πλαίσιο και γι’
αυτό είναι απολύτως αναμενόμενο το σχολείο όχι μόνο
να είναι αφιλόξενο, αλλά και εχθρικό προς αυτά. Είναι
πολύ δύσκολο να ανταποκριθούν στη σχολειοποίηση
του νηπιαγωγείου που έχει προωθηθεί, στις αυξημένες
ακαδημαϊκές απαιτήσεις του δημοτικού, όταν μάλιστα
μεγαλώνουν σε οικογενειακά περιβάλλοντα αναλφάβη-
των ενηλίκων. Ποια βοήθεια έχουν αυτά τα παιδιά στο
σπίτι, στην παράγκα, στο λυόμενο; Και όσο τα γνωστι-
κά κενά εντείνονται, τόσο πιο ξένη γίνεται η μαθησιακή
διαδικασία για αυτά. Κι αυτό κορυφώνεται όταν φτά-
νουν στο Γυμνάσιο, που εκεί προστίθενται οι άπειρες
εξεταστικές δοκιμασίες, στις οποίες όσα παιδιά συμμε-
τέχουν -και δεν έχουν εγκαταλείψει- βιώνουν, τι άλλο;
Την απόρριψη. 

Η αλήθεια είναι ότι έρευνες έχουν καταγράψει τους
λόγους για τους οποίους γονείς Ρομά επιθυμούν να πά-
νε τα παιδιά τους σχολείο. Κι αυτοί οι λόγοι μοιάζουν
τόσο πολύ με τους λόγους των μπαλαμό γονέων. «Για
να μάθουν γράμματα, να κάνουν φίλους», αλλά και «να
μας βοηθήσουν στη δουλειά, εμάς που μείναμε αγράμ-
ματοι». Όπως και οι μαθητές Ρομά μοιάζουν τόσο με
τους «άλλους». Εκπαιδευτικοί που δουλεύουν σε γυ-
μνάσιο με μαθητές Ρομά, λένε ότι συνεχώς τα παιδιά
ρωτάνε: «Πότε, κύριε, θα μας πάτε κι εμάς διδακτική
επίσκεψη κάπου;». Μόνο θυμό κι αγανάκτηση μπορεί να
νιώσει κανείς απέναντι σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα
που όλα αυτά τα παιδιά τα απαξιώνει και τα αποκλείει.
Και μπορεί συνάμα να αποτελεί πρόκληση -αλλά και δυ-
σεπίλυτο γρίφο- για όλους τους εμπλεκόμενους στην
εκπαίδευση, μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς. Να
αναζητήσουν τρόπους ώστε να υπερασπιστούν το δικαί-
ωμα αυτών των παιδιών να πηγαίνουν στο σχολείο. Εί-
ναι κι αυτή μια μάχη που πρέπει να δοθεί!

Φ.Ζ.

Ρομά και εκπαίδευση 

Παιδιά 

ενός κατώτερου θεού!



Με βάση την έλλειψη

ενημέρωσης και χώρου 

στα επίσημα ΜΜΕ, αλλά και

την ουσιαστική απουσία

μέτρων προφύλαξης, θα

πίστευε κανείς ότι 

η κατάσταση με την

πανδημία στην Ελλάδα είναι

σχετικά καλή. Κι όμως. 

Οι περισσότεροι από 100

άνθρωποι που χάνουν 

τη ζωή τους κάθε βδομάδα,

πλησιάζοντας πλέον 

τους 35.000 συνολικά,

κατατάσσουν τη χώρα μας

πολύ ψηλά σε αρκετές

μακάβριες λίστες σχετικά με

την πανδημία παγκόσμια

που παρακολουθεί 

το πανεπιστήμιο 

John Hopkins.

Δ
εύτερη στον κόσμο στους

καταγεγραμμένους θανά-

τους ανά εκατομμύριο πλη-

θυσμού και τέταρτη στους ημερή-

σιους θανάτους.

Στη χειρότερη θέση στην Ευρώ-

πη σε ό,τι αφορά τις απώλειες λό-

γω κορονοϊού.

Στην ίδια έκθεση, στις 20 χώ-

ρες που έχουν πληγεί περισσότερο

από την πανδημία την τελευταία

βδομάδα (έχουν περισσότερους

θανάτους σε σχέση με τα κρούσμα-

τα ή τον πληθυσμό τους), μόνο το

Περού είναι σε χειρότερη μοίρα

από μας. Η χειρότερη «πρωτιά»

για τη χώρα μας είναι για τις απώ-

λειες ανά 100.000 κατοίκους τον

τελευταίο χρόνο.

Παρ’ όλα αυτά, για την κυβέρ-

νηση και τους (ει)δικούς της, συ-

νεχίζουμε να τα πηγαίνουμε κα-

λά… Οι περισσότεροι νεκροί είναι

γέροι, που αν δεν έκαναν τέταρτη

δόση φταίει αυτό, ενώ αν έκαναν

φταίνε τα συνοδά νοσήματα που

είχαν… Αλλά και για τους νεότε-

ρους, ίδιες είναι οι τοποθετήσεις.

Τα κυβερνητικά στελέχη κάνουν

ότι δεν βλέπουν την πραγματικό-

τητα. Σχετικά με τις ελλείψεις σε

ΜΕΘ και τους διασωληνωμένους

νεκρούς εκτός ΜΕΘ, η αναπληρώ-

τρια υπουργός Υγείας δήλωσε κυ-

νικά ότι στη χώρα μας τους δια-

σωληνώνουμε όλους κι αφήνουμε

εκτός ΜΕΘ όσους έχουν λιγότερες

πιθανότητες να ζήσουν. Πρόσφα-

τα, δε, επιστρατεύτηκε και το

«επιχείρημα» ότι υπάρχει διαφορά

μεταξύ του αν κάποιος πέθανε

«με» ή «από» Covid. «Ξεχνάνε»

ότι και με την υπόλοιπη νοσηρότη-

τα τα στοιχεία είναι εξίσου κατα-

θλιπτικά. «Ξεχνάνε» ότι οι θάνα-

τοι είναι κατά πολύ αυξημένοι σε

σχέση με το μέσο όρο της πενταε-

τίας προ πανδημίας.

Οι σημαντικότεροι απ’ τους λό-

γους για την κατάσταση αυτή είναι

η τραγική κατάσταση των νοσοκο-

μείων, με τις τεράστιες ελλείψεις

προσωπικού όλων των κλάδων και

υποδομών, η εξουθένωση όσων

συνεχίζουν να δουλεύουν, η ανύ-

παρκτη ή απρόσιτη πρωτοβάθμια

περίθαλψη, η χειροτέρευση της

ζωής του λαού που έχει άμεσες

επιπτώσεις στην υγεία του και η

πολιτική της κυβέρνησης, που όχι

μόνο δεν αντιμετωπίζει τα προβλή-

ματα, αλλά κάνει ακόμα δυσκολό-

τερη την πρόσβαση του λαού στα

νοσοκομεία, με τον «προσωπικό

γιατρό», τα απογευματινά επί πλη-

ρωμή χειρουργεία, τις ΣΔΙΤ κ.ά.

Όλα αυτά είναι πολιτική επιλο-

γή του συστήματος και των κυ-

βερνήσεών του. Μόνο ο οργανω-

μένος, μαζικός κι ανυποχώρητος

αγώνας λαού κι εργαζόμενων

μπορεί να τ’ ανατρέψει. Οι γνω-

στές, ρεφορμιστικού χαρακτήρα

και λογικής, προτάσεις για το

«καλό μοντέλο περίθαλψης», πό-

σο μάλλον η υπεράσπιση ή και

εξιδανίκευση του ΕΣΥ, αποπροσα-

νατολίζουν και δεν βοηθούν στην

ανάπτυξη κινήματος. Στο σύστημα

που ζούμε, αυτό που πρέπει και

μπορούμε να κάνουμε είναι να

διεκδικούμε τα δικαιώματά μας

και να υπερασπιζόμαστε τις κατα-

κτήσεις μας. Οι αυταπάτες για το

ρόλο του κράτους, για το ρόλο

των εκλογών και των κυβερνήσε-

ων, έχουν ήδη στοιχίσει πολύ στο

λαό μας. Η σωστή εκτίμηση των

χαρακτηριστικών αυτού του συ-

στήματος, της κατάστασης του

αντιπάλου και της δική μας, είναι

απαραίτητες προϋποθέσεις για νι-

κηφόρους αγώνες.

Οι νόμοι που έχουν ψηφιστεί

απανωτά για την περίθαλψη,

όπως ισχύει και γενικά, δεν είναι

για «να μείνουν στα χαρτιά», όσο

κι αν πίσω απ’ αυτή τη διατύπωση

κρύβονται οι συνδικαλιστικές ηγε-

σίες σε ΠΟΕΔΗΝ και ΟΕΝΓΕ για ν’

αποφύγουν τη σύγκρουση με την

πολιτική του συστήματος. Οι νόμοι

ψηφίζονται για να εφαρμοστούν

και μόνο οι αγώνες μπορούν να

τους ανατρέψουν.

Όσο πιο γρήγορα ο λαός κι οι

εργαζόμενοι πάρουν την κατάστα-

ση στα χέρια τους, ξεπεράσουν

τις συμβιβασμένες και υποταγμέ-

νες ηγεσίες τους και παλέψουν

για τα δικαιώματά τους, τόσο

μπορεί ν’ ανοίξει ο δρόμος για την

αντιμετώπιση των συνεπειών της

κυριαρχίας του συστήματος. Κάθε

είδους αναμονή, οδηγεί το λαό

και τους εργαζόμενους σε ολοένα

χειρότερη θέση.
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Η πανδημία καλά κρατεί 

κι ο λαός συνεχίζει να θρηνεί

Η
μαζική απεργιακή διαδήλωση των

εκπαιδευτικών στην Αθήνα στις 15

Δεκέμβρη επιβεβαιώνει την εκτί-

μηση πως ένα σημαντικό κομμάτι του κλά-

δου συνεχίζει να κινητοποιείται και να ψά-

χνει απαντήσεις σε αγωνιστική κατεύθυν-

ση, κόντρα στον συμβιβασμό και την υπο-

νόμευση της ηγεσίας (ΟΛΜΕ, ΔΟΕ και

ΠΑΜΕ). Σε συνδυασμό με τη μεγάλη συμ-

μετοχή των εκπαιδευτικών στη γενική

απεργία στις 9 Νοέμβρη και τη διαδήλωση

του Πολυτεχνείου, αποδεικνύεται πως η

απεργία και η διαδήλωση ως μορφές πά-

λης, όχι μόνο δεν έχουν ξοφλήσει, όπως

επιδιώκει ο νόμος Χατζηδάκη και ισχυρίζε-

ται η συνδικαλιστική ηγεσία, αλλά παρα-

μένουν τα βασικά όπλα των εργαζομένων.

Η τελευταία απεργία ανέδειξε τις δυ-

νατότητες αλλά και τις αδυναμίες που

εμποδίζουν ένα κλάδο 180.000 εργαζόμε-

νων να απαντήσει αποτελεσματικά στην

επίθεση που δέχεται και να διεκδικήσει τα

δικαιώματά του. Η μαζικοποίηση των γε-

νικών συνελεύσεων είναι απαραίτητος

όρος και ο μόνος τρόπος για να μπει

φραγμός στους χειρισμούς της συνδικαλι-

στικής ηγεσίας, που εξαφάνισε ακόμα και

τη λέξη αξιολόγηση από τις αφίσες και τα

πλαίσιά της. 

Ο νέος χρόνος έρχεται με όλο το πακέ-

το της αξιολόγησης (αυτοαξιολόγηση, δια-

γωνισμός PISA και εξωτερική-ατομική

αξιολόγηση που ξεκινά από τους νεοδιόρι-

στους), μαζί με την παραπέρα αφαίμαξη

του μισθού. Οι μορφές πάλης που μέχρι

τώρα κρατούσαν αντίσταση δεν αρκούν.

Θα ανατρέπουν με αγώνες, με απεργίες

και διαδηλώσεις.

Απεργία ΟΛΜΕ-ΔΟΕ

Να ξεπεραστούν 

οι αδυναμίες για 

να ξεδιπλωθούν 

οι δυνατότητες

Παρεμβάσεις και Πρωτοβουλίες Ενάντια στην Ακρίβεια
Συνεχίζεται η προσπάθεια 

Η
προσπάθεια οργάνωσης αντιστάσεων ενάντια
στην ακρίβεια συνεχίζεται σε γειτονιές της
Αθήνας και άλλων πόλεων. Σε κάποιες περι-

πτώσεις έχει προχωρήσει περισσότερο, με τη συ-
γκρότηση Πρωτοβουλιών Ενάντια στην Ακρίβεια που
στηρίζονται από σχήματα της αριστεράς και ανέντα-
χτους αγωνιστές. Σε κάποιες άλλες περιοχές υπάρχει
δυσκολία στη συγκρότηση Πρωτοβουλιών κοινής
δράσης, κυρίως στη βάση διαφορετικών εκτιμήσεων
για την περίοδο και τις προτεραιότητες που αυτή θέ-
τει. Στον Βόλο έγινε παρέμβαση ενάντια στην ακρί-
βεια στην περιοχή της Νέας Ιωνίας. Η προσπάθεια
αυτή, παρότι έδωσε κουράγιο στον λαό της περιο-
χής, δεν στηρίχτηκε από άλλες δυνάμεις της αριστε-
ράς. Από την άλλη, στην Αθήνα, στη γειτονιά της Κυ-
ψέλης πραγματοποιήθηκε μαζική παρέμβαση και πι-
κετοφορία από την Πρωτοβουλία ενάντια στην ακρί-
βεια, ενώ υπάρχουν και περιοχές, όπως οι Άγιοι
Ανάργυροι, όπου ενώ έχουν προηγηθεί κινητοποιή-
σεις και παρεμβάσεις με την ευρύτερη στήριξη σχη-

μάτων της περιοχής, δεν έχει υπάρξει η συνέχεια που
θα μπορούσε. Έχουν υπάρξει καθυστερήσεις, άλλοτε
λόγω υποκειμενικών δυσκολιών και άλλοτε λόγω
διαφορετικών προτεραιοτήτων, χωρίς αυτό να ση-
μαίνει ότι έχει εγκαταλειφθεί η προσπάθεια. Κάπως
έτσι είναι η εικόνα και στις υπόλοιπες περιοχές.

Η ακρίβεια συνεχίζει την ανοδική της πορεία σε
όλα τα είδη πρώτης ανάγκης και ο λαός λυγίζει κάτω
από το βάρος των καθημερινών ανατιμήσεων. Η ανά-
γκη οργάνωσης πρωτοβουλιών ενάντια στην ακρί-
βεια κάθε άλλο παρά έχει ξεπεραστεί. Όσο και αν
προσπαθεί η κυβέρνηση να διασκεδάσει τις εντυπώ-
σεις με τις ελεημοσύνες που μοιράζει με τη μορφή
επιδομάτων, δεν καταφέρνει να κοροϊδέψει κανέναν.
Γιατί κοροϊδία είναι να ισχυριστεί κάποιος ότι με λι-
γότερα από 20 ευρώ τον μήνα θα καταφέρουν οι οι-
κονομικά ασθενέστεροι να καλύψουν τις ανάγκες
που δημιουργεί ο διψήφιος πληθωρισμός. 

Το έντονα προεκλογικό κλίμα που έχει διαμορ-
φωθεί καθορίζει την επίσημη πολιτική ατζέντα και

την επικαιρότητα. Ένας από τους στόχους, από τη
μεριά του συστήματος, είναι να μπλοκάρει κάθε κι-
νηματική διαδικασία, να αποφύγει -έστω και προσω-
ρινά- την οργή του λαού. Όμως η πείνα και η φτώ-
χεια ούτε κρύβονται, ούτε μπορούν να περιμένουν
λύσεις μέσα από τις προεκλογικές δεσμεύσεις κυβέρ-
νησης και αντιπολίτευσης. Οι πρόσφατες κινητοποιή-
σεις κατέγραψαν τη διάθεση του λαού να αγωνιστεί,
με τη μαζική συμμετοχή του σε όλα τα αγωνιστικά
καλέσματα του προηγούμενου διαστήματος. Στόχος
για τις δυνάμεις που αναφέρονται στο κίνημα θα πρέ-
πει να είναι η συνέχιση των προσπαθειών για την ορ-
γάνωση της πάλης ενάντια στην ακρίβεια σε κάθε πό-
λη, σε κάθε γειτονιά. Κόντρα στα ψεύτικα εκλογικά
διλήμματα και τα επιδόματα της φτώχειας και της κο-
ροϊδίας, να αντιτάξουμε τον δρόμο του αγώνα. Με
πρωτοβουλίες, παρεμβάσεις, κινητοποιήσεις, να πα-
λέψουμε για τα πραγματικά προβλήματα, να διεκδι-
κήσουμε το δικαίωμα στη ζωή.
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Μπροστά σε σοβαρές

μισθολογικές ανατροπές

βρίσκονται χιλιάδες μικρομεσαίοι

αυτοαπασχολούμενοι και

εργαζόμενοι με Δελτίο Παροχής

Υπηρεσιών (μπλοκάκι) 

απ’ την 1/1/2023 που θα δουν

τις ασφαλιστικές εισφορές τους

ν’ αυξάνονται κατά 10%.

Ο
ι αυξήσεις των ασφαλιστικών ει-
σφορών προβλέπονται απ’ την
εφαρμογή του ασφαλιστικού νό-

μου Βρούτση (ν. 4670/2020). Με το άρ-
θρο 35, τροποποιήθηκε ο προηγούμενος
νόμος Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016),
που όριζε τις ασφαλιστικές εισφορές ως
ποσοστό του μηνιαίου εισοδήματος των
ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτο-
απασχολούμενων, και ορίστηκαν ξανά
ασφαλιστικές κατηγορίες-κλάσεις, με
αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές. Ορί-
στηκε επίσης ο τρόπος αναπροσαρμογής

τους (μόνο προς τα πάνω), από το 2023
και ύστερα. Το 2023 και το 2024, λοιπόν,
μπαίνει σε εφαρμογή η πρόβλεψη περί
σύνδεσης των εισφορών με τον πληθωρι-
σμό («ετήσιο γενικό δείκτη τιμών κατα-
ναλωτή») του προηγούμενου έτους, ενώ
απ’ το 2025 κι έπειτα (και αφού έχουν
πάρει μια γερή ώθηση προς τα πάνω), θα
προσαυξάνονται ετήσια σύμφωνα με το
δείκτη μεταβολής μισθών.

Η εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων
συνδέεται μ’ έναν δυσθεώρητο πληθω-
ρισμό ο οποίος, σύμφωνα με τον πρό-
σφατα ψηφισμένο προϋπολογισμό, φτά-
νει στο 9,9% για το 2022. Η κυβέρνηση,
σε μια προσπάθεια να ξεγελάσει τις
εντυπώσεις και εφαρμόζοντας τη λογική
του «διαίρει και βασίλευε», χρησιμοποι-
εί και αξιοποιεί αντιδραστικές αντιθέσεις
μεταξύ μισθωτών και αυτοαπασχολού-
μενων κατά το δοκούν. Βασικότερο επι-
χείρημα η δήθεν λειψή συνεισφορά των
ελεύθερων επαγγελματιών στα ασφαλι-
στικά ταμεία τα οποία για άλλη μια φο-
ρά βρίσκονται στο χείλος του γκρεμού
μετά απ’ τις επανειλημμένες ανοιχτές ή
κεκαλυμμένες ληστείες του κράτους για
λογαριασμό του ντόπιου και ξένου κε-
φαλαίου.

Μικρομεσαίοι επαγγελματίες, αλλά
κι η μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών,
καλούνται να πληρώσουν βαρύ τίμημα
σε μια πολύ δύσκολη και ήδη βεβαρημ-
μένη κατάσταση. Οι κραυγές αγωνίας
πληθαίνουν για ολόκληρους κλάδους
που, μαζεύοντας δυσθεώρητες αυξή-
σεις, αντιμετωπίζουν ζητήματα ύπαρξης
και επιβίωσης.

Τεράστιο ζήτημα που εσκεμμένα
υποκρύπτεται απ’ όλες τις πλευρές απο-
τελούν οι εργαζόμενοι με ΔΠΥ-μπλοκάκι.
Χιλιάδες μηχανικοί, δικηγόροι και άλλοι
εργαζόμενοι που μαστίζονται απ’ το
«μπλοκάκι» με ό,τι αυτό σημαίνει για τις
εργασιακές σχέσεις-λάστιχο που κυ-
ριαρχούν και οι οποίοι αποτελούν την
πλατιά βάση των αντίστοιχων κλάδων,
θα δουν τις αυξήσεις στις ασφαλιστικές
εισφορές να μεταφέρονται με άμεσο
τρόπο στις ήδη φορτωμένες πλάτες
τους.

Εδώ και αρκετά χρόνια, είναι γεγο-
νός ότι ακόμη και στην περίπτωση πα-
ροχής υπηρεσιών σ’ έναν μόνο εργοδό-
τη με ξεκάθαρα χαρακτηριστικά εξαρτη-
μένης σχέσης εργασίας, όπου οι εργα-
σιακές σχέσεις θα έπρεπε να ταυτίζονται
μ’ αυτές ενός μισθωτού, η εργοδοσία

στην πράξη αξιοποιεί όλη την ασυδοσία
που δίνει το αντεργατικό νομικό οπλο-
στάσιο και πράττει κατά το δοκούν. Απε-
μπολεί κάθε υποχρέωσή της σε δώρα,
άδειες, επιδόματα και ταυτόχρονα
εντάσσει στη συμφωνία του μισθού τις
ασφαλιστικές εισφορές του εργαζόμε-
νου, με τις όποιες αυξήσεις προκύπτουν
να βαραίνουν άμεσα τον ίδιο.

Πάνω σ’ ένα τέτοιο ναρκοθετημένο
έδαφος, οι νέες αυξήσεις στις ασφαλι-
στικές εισφορές αφορούν χιλιάδες εργα-
ζόμενους με μπλοκάκι οι οποίοι, μέσα
απ’ τα συλλογικά τους όργανα, πρέπει
άμεσα και αποφασιστικά να διεκδική-
σουν να μη μεταφερθεί κανένα κόστος
και καμία αύξηση στις δικές τους πλά-
τες. Οι αυξήσεις στις ασφαλιστικές ει-
σφορές σηματοδοτούν μεγάλες και άμε-
σες μειώσεις μισθών και ως τέτοιες πρέ-
πει να παλευτούν απέναντι στο κράτος
και την εργοδοσία. Ταυτόχρονα, η συζή-
τηση γύρω απ’ το «ΔΠΥ-μπλοκάκι», τις
εργασιακές σχέσεις-λάστιχο που αυτό
κουβαλά, την απαίτηση κατάργησής του
και τη διεκδίκηση μόνιμης και σταθερής
δουλειάς με δικαιώματα πρέπει ν’ ανοί-
ξει στους κλάδους πιο αποφασιστικά.

Αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές

Εργαζόμενοι με μπλοκάκι, αυτοαπασχολούμενοι, μικρο-επαγγελματίες

αντιμέτωποι με νέο μισθολογικό πετσόκομμα

Αρρώστησες; Απολύεσαι!

Δ
ικηγορική εταιρεία στην Αθήνα αποφάσισε ν’ απολύσει δικη-
γόρο, επειδή η τελευταία τόλμησε να αρρωστήσει και να
απουσιάσει. Όπως αναφέρει η ίδια, σε συνέντευξη που έδω-

σε στην Ταξική Πορεία, ο εργοδότης την απέλυσε παρά το γεγονός
ότι εκείνη είχε προσκομίσει όλα τ’ απαραίτητα έγγραφα απ’ τα
οποία προέκυπτε τόσο η ασθένειά της όσο κι η νοσηλεία της στο νο-
σοκομείο! Μάλιστα η προκλητικότητα της εργοδοσίας δεν σταμάτη-
σε εκεί. Όχι μόνο πέταξαν την εργαζόμενη στο δρόμο, αλλά αρνή-
θηκαν να της δώσουν και τα δεδουλευμένα της για όσο χρόνο εργά-
στηκε το Νοέμβρη!

Στις δύο κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν απ’ το Σωμα-
τείο Μισθωτών Δικηγόρων έξω απ’ τα γραφεία της εταιρείας προ-
κειμένου να καταγγελθεί το γεγονός, η εργοδοσία απάντησε καλώ-
ντας την αστυνομία. Αστυνομικοί, ΔΙΑΣ και ΔΡΑΣΗ έσπευσαν στο ση-
μείο της κινητοποίησης για να τρομοκρατήσουν τους συγκεντρωμέ-
νους. Αποδεικνύεται ξανά και ξανά πως κάθε αντίσταση από πλευ-
ράς των εργαζομένων θα βρίσκει απέναντί της την τρομοκρατία προ-
κειμένου να καμφθεί. Το νομοθετικό οπλοστάσιο άλλωστε, όπως
έχει διαμορφωθεί απ’ την αδιάκοπη επίθεση απέναντι στα εργασια-
κά και συνδικαλιστικά δικαιώματα, με αποκορύφωμα το νόμο Χα-
τζηδάκη, διαμορφώνει το πιο εύφορο έδαφος για ν’ ανθίσει η εργο-
δοτική και κρατική τρομοκρατία.

Η πρακτική της συγκεκριμένης εταιρείας δεν αποτέλεσε μια εξαί-
ρεση στον κανόνα. Αντίθετα, η εργοδοσία και σ’ αυτήν την περί-
πτωση αξιοποίησε στο έπακρο το καθεστώς κάτω απ’ το οποίο ερ-
γάζεται σήμερα η συντριπτική πλειοψηφία των μισθωτών δικηγό-
ρων. Το γεγονός δηλαδή ότι πρόκειται για εργαζόμενους που στην
πράξη είναι μισθωτοί, θεωρούνται όμως «συνεργάτες» που παρέ-
χουν απλώς τις υπηρεσίες τους χωρίς να συνάπτουν συμβάσεις εξαρ-
τημένης εργασίας. Και σ’ αυτήν την περίπτωση λοιπόν, όπως και σ’
όλες τις περιπτώσεις των εργαζομένων με μπλοκάκι, το αποτέλεσμα
είναι η μη υπαγωγή των εργαζομένων στις διατάξεις της εργατικής
νομοθεσίας. Έτσι, η εργοδοσία δεν έχει καμία υποχρέωση απέναντί
τους κι οι εργαζόμενοι με τη σειρά τους δεν έχουν κανένα απ’ τα δι-
καιώματα που έχει ένας μισθωτός εργαζόμενος, όπως είναι ενδεικτι-
κά η ασφάλιση, οι άδειες, η (όποια) προστασία από απόλυση, η απο-
ζημίωση απόλυσης, το ταμείο ανεργίας κ.ά.

Όσο επικρατούν οι συγκεκριμένες συνθήκες εργασίας στον κλά-
δο, τέτοιες προκλητικές πρακτικές θα εμφανίζονται συνεχώς. Ακόμα
πιο σίγουρο είναι ότι όσο αυτές οι πρακτικές δεν βρίσκουν απάντη-
ση απ’ τους εργαζόμενους, θα πληθαίνουν. Άμεση λοιπόν η ανα-
γκαιότητα διεκδίκησης τόσο της επαναπρόσληψης και καταβολής
των δεδουλευμένων της απολυμένης εργαζόμενης όσο κι ο αγώνας
των εργαζομένων του κλάδου για προσλήψεις σύμφωνα με την
πραγματική σχέση εργασίας, την υπογραφή ΣΣΕ με αυξήσεις στους
μισθούς και την υπεράσπιση και διεκδίκηση δουλειάς με δικαιώματα
από κοινού με το σύνολο των εργαζομένων.

Θεσσαλονίκη

Συναυλία αλληλεγγύης 

στους απεργούς της Μαλαματίνα

Μ
ε επιτυχία και συμμετοχή πάνω από

χιλίων εργαζομένων και νέων ολο-

κληρώθηκε η συναυλία ταξικής αλ-

ληλεγγύης στην απεργία στη Μαλαματίνα, στη

Θεσσαλονίκη. Ήδη από πριν τη διεξαγωγή

της, αυτή η συναυλία μετρούσε δεκάδες που

μπλέχτηκαν με τη διοργάνωσή της, βάζοντας

πραγματικά πλάτη να στηθεί, να διεξαχθεί και

να πετύχει. Τη συναυλία, μέσα από την Πρω-

τοβουλία Ταξικής Αλληλεγγύης στην Απεργία

στη Μαλαματίνα, την Πρωτοβουλία Αλληλεγ-

γύης στα Δυτικά και την Επιτροπή Αλληλεγ-

γύης στα Ανατολικά, αλλά και του Σωματείου

Εργατοϋπαλλήλων Οινοποιίας Μαλαματίνα

οργάνωσαν μια σειρά από συλλογικότητες και

οργανώσεις της αριστεράς και του κινήματος.

Ηχηρή, ωστόσο, ήταν η απουσία του ΚΚΕ, που

έχει αφήσει αυτό τον αγώνα προ πολλού. Οι

μουσικοί που συμμετείχαν έδειξαν τη στήριξή

τους, παίζοντας εθελοντικά,

εκφράζοντας και από τη με-

ριά τους την αλληλεγγύη

τους στον δίκαιο αγώνα των

εργατών στη Μαλαματίνα.

Η απεργία, παρά τις δυ-

σκολίες, τα χτυπήματα της

εργοδοσίας, του νόμου και

της κυβέρνησης, συνεχίζει

με 17 απολυμένους εδώ και

4 μήνες. Τέτοιες κινήσεις αλ-

ληλεγγύης είναι που μπο-

ρούν και δίνουν κουράγιο

στους απολυμένους και τους

απεργούς να συνεχίσουν τον

αγώνα, αλλά συμβάλλουν

και στην οικονομική τους ενίσχυση, σε μια πε-

ρίοδο που αυτή η ενίσχυση των αλληλέγγυων

είναι το μοναδικό τους εισόδημα. Οι εργάτες

εξακολουθούν τον αγώνα τους, απαιτώντας

την επαναπρόσληψη όλων τους στο εργοστά-

σιο και την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης

Εργασίας.

Στη διοργάνωση συμμετείχε και η Ταξική

Πορεία, μέσα από τις πρωτοβουλίες και τις

επιτροπές που έχουν στηθεί όλο αυτό το διά-

στημα και δρουν για την υπεράσπιση και τη

στήριξη της απεργίας. Στη συναυλία η Ταξική

Πορεία έστησε το τραπεζάκι της, διανέμοντας

το υλικό της και βοηθώντας με το δυναμικό

της στις βάρδιες κατά τη διάρκεια της διοργά-

νωσης. Η στήριξη αυτή είναι ο μόνος δρόμος

για να νικούν οι απεργίες και ο λαός και απο-

τελεί άποψη της Ταξικής Πορείας αυτή η κα-

τεύθυνση, που στηρίζει με τις δυνάμεις της.



Σ
τις 6, 7 και 8 Δεκέμβρη πραγματοποιή-
θηκε το 38ο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ. Συμ-
μετείχαν 36 ομοσπονδίες με 239.266 

μέλη και 638 συνέδρους. Η τελευταία τριετία 
ήταν πλούσια σε γεγονότα: πανδημία, ακρί-
βεια, πόλεμος, ψήφιση του νόμου Χατζηδάκη, 
άγρια επίθεση της κυβέρνησης στα εργασιακά 
δικαιώματα, ένταση της φασιστικοποίησης και 
της καταστολής. Αλλά κι οι συνεχείς κινητο-
ποιήσεις στο χώρο της εκπαίδευσης και της 
περίθαλψης, οι μεγάλες συγκεντρώσεις της 
απεργίας της 9ης Νοέμβρη και της επετείου 
του Πολυτεχνείου και οι καθημερινοί μικρό-
τεροι αγώνες. Θα περίμενε, λοιπόν, κανείς, αν 
όχι να αποτυπωθούν όλα αυτά εκλογικά, του-
λάχιστον να επιβάλουν ένα αγωνιστικό πρό-
γραμμα δράσης. Ωστόσο αυτό δεν προέκυψε.

Για παράδειγμα, παρά τις επαναλαμβα-
νόμενες τοποθετήσεις των συνέδρων για την 
κατάσταση που βιώνουν οι εργαζόμενοι στα 
νοσοκομεία και οι εκπαιδευτικοί, στο δια ταύ-
τα, όταν κλήθηκε το συνέδριο να αποφασίσει 
τη στάση του μπροστά στις 24ωρες απεργίες 
της 14ης και 15ης Δεκέμβρη, αποφάσισε… 
στάσεις εργασίας.

Στο δε ζήτημα του νόμου Χατζηδάκη, η συ-
ζήτηση αναλώθηκε στο κατά πόσο το επόμε-
νο συνέδριο θα αποδεχθεί ομοσπονδίες που 
έχουν διεξάγει ηλεκτρονικές ψηφοφορίες και 
το αν και πότε θα γραφτούν τα σωματεία στο 
ΓΕΜΗΣΟΕ. Θεωρήθηκε δηλαδή στην πραγμα-
τικότητα δεδομένος ο νόμος και επί της ου-
σίας δεν ακούστηκε καμία πρόταση δράσης 
για την κατάργησή του παρά μόνο η… υπό-
σχεση του εκπροσώπου της ΕΑΕ (ΣΥΡΙΖΑ) να 
τον τροποποιήσει μια επόμενη κυβέρνηση. Βέ-
βαια μέχρι τότε και επειδή δεν ξέρει τι θα γίνει, 
η ΕΑΕ φρόντισε να στηρίξει τις προτάσεις των 
ΔΑΣ (ΠΑΜΕ), ΜΕΤΑ (ΛΑΕ), ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 
(ΑΝΤΑΡΣΥΑ) και ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟ-
ΠΗΣ (από ΟΤΑ κυρίως).

Ειδικότερα για τις ηλεκτρονικές ψηφοφο-

ρίες, η συζήτηση αφορούσε στο τι θα γίνει 
στο επόμενο συνέδριο, γιατί στο συγκεκρι-
μένο πιστοποιήθηκαν και έγιναν αποδεκτές 
όλες οι ομοσπονδίες που είχαν προχωρήσει 
σε ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Άλλωστε, όπως 
αποκάλυψε η ΠΑΣΚΕ, όλες οι παρατάξεις του 
συνεδρίου, συμπεριλαμβανομένης και της 
ΔΑΣ, συμμετείχαν και μάλιστα εξέλεξαν και 
συνέδρους μέσω αυτών. Τελικά πέρασε η 
πρόταση των παρατάξεων ΔΑΣ, ΜΕΤΑ, ΕΑΕ, 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ και ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑ-
ΤΡΟΠΗΣ για «υποχρεωτικές δια ζώσης ψηφο-
φορίες όπως ορίζει το καταστατικό της ΑΔΕΔΥ» 
(από δω και πέρα), με τις ΔΑΚΕ και ΠΑΣΚΕ να 
μειοψηφούν επικαλούμενες τη μικρή συμμε-
τοχή των εργαζομένων στις δια ζώσης διαδι-
κασίες, αγνοώντας προκλητικά τους λόγους 
που ωθούν τους εργαζόμενους μακριά απ’ 
τα σωματεία και για τους οποίους αυτοί είναι 
οι βασικοί υπεύθυνοι. Μάλιστα η διατύπωση 
«όπως ορίζει το καταστατικό της ΑΔΕΔΥ» αφή-
νει ανοιχτό το ενδεχόμενο τροποποίησης, αν 
τα πράγματα ζορίσουν.

Όσον αφορά δε στο ΓΕΜΗΣΟΕ, επίσης πέ-
ρασε η πρόταση των παρατάξεων ΔΑΣ, ΜΕΤΑ, 
ΕΑΕ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ και 
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑ-
ΤΡΟΠΗΣ να μην «περα-
στεί κανένα στοιχείο», 
έναντι της πρότασης των 
ΔΑΚΕ και ΠΑΣΚΕ που 
παρέπεμπαν το θέμα 
μετά την απόφαση της 
Ολομέλειας του ΣτΕ και 
τότε είδωμεν. Εξάλλου 
όπως ειπώθηκε από εκ-
πρόσωπο της ΔΑΚΕ «δεν 
έχουμε να φοβηθούμε 
και τίποτα», άρα γιατί να 
μη δώσουμε τα στοιχεία 
μας, εφόσον βέβαια δεν 
αποτελούν… προσωπικά 

δεδομένα; Αλήθεια, σε ποιους απευθύνεται 
η «αγωνιστική» πρόταση που πέρασε; Πώς 
«προσπερνιέται» το γεγονός ότι η πλειοψηφία 
των σωματείων που ανήκουν στην ΑΔΕΔΥ (αν 
όχι και η ίδια, που δεν φροντίζει να το ξεκα-
θαρίσει) έχουν ήδη αιτηθεί την εγγραφή τους 
στο ΓΕΜΗΣΟΕ;

Όσον αφορά στο πρόγραμμα δράσης, 
εκτός από τοποθετήσεις για αυξήσεις και επα-
ναφορά του 13ου και 14ου μισθού, ο… αγώ-
νας ανατέθηκε στη νέα Εκτελεστική Επιτροπή. 
Την τελευταία στιγμή μάλιστα και αφού είχε 
αποχωρήσει ήδη η πλειοψηφία των συνέδρων 
των ΔΑΚΕ και ΠΑΣΚΕ, πέρασαν δυο προτάσεις 
των ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ περί 24ωρης απεργίας 
στις 15 Δεκεμβρίου και της ΔΑΣ για 24ωρη 
στις αρχές του 2023. Είναι προφανές ότι όσο 
έγινε η μία άλλο τόσο θα γίνει κι η άλλη! Ας 
μην παραβλέπουμε δε τις συνθήκες κάτω απ’ 
τις οποίες περνάνε οι προτάσεις: μπροστά σε 
άδειες καρέκλες συνέδρων και με τις κυρίαρ-
χες παρατάξεις ν’ απουσιάζουν προκλητικά, 
με αποτέλεσμα όταν φτάνουν στο δια ταύτα 
να αποδεικνύονται κενά χαρτιά.

Τέλος, όσον αφορά στα αποτελέσματα, 

που παρατίθενται στον πίνακα, η ΔΑΣ πα-
νηγυρίζει. Με δεδομένη τη μείωση της συμ-
μετοχής και του αριθμού των συνέδρων, 
καθώς και των ποσοστών των υπόλοιπων 
παρατάξεων, η αύξηση κατά μόλις 3 ψήφους 
της ΔΑΣ καταγράφεται ως αύξηση της τάξης 
του 2,7% και της δίνει 2 επιπλέον έδρες στο 
Γενικό Συμβούλιο. Μια αύξηση που κρατάμε 
μικρό καλάθι για το πώς έχει σκοπό να την 
αξιοποιήσει. Το ότι όμως οι κυρίαρχες δυνά-
μεις ΔΑΚΕ και ΠΑΣΚΕ είδαν τα ποσοστά τους 
να μειώνονται είναι γεγονός που ίσως απο-
τυπώνει μια τάση απαγκίστρωσης των εργα-
ζομένων απ’ την επιρροή τους, γεγονός που 
πιθανά σχετίζεται και με την επιδείνωση των 
όρων ζωής τους.

Το επόμενο διάστημα λοιπόν θα δούμε 
αν και πώς η άνοδος των δυνάμεων της ΔΑΣ, 
η πτώση των ΔΑΚΕ και ΠΑΣΚΕ καθώς και η 
«συνεργασία», τουλάχιστον σε επίπεδο προ-
τάσεων, μεταξύ του «τόξου» ΔΑΣ, ΜΕΤΑ, ΕΑΕ, 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ και ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑ-
ΤΡΟΠΗΣ, θα επηρεάσουν την κίνηση της ΑΔΕ-
ΔΥ. Δεν προβλέπεται πάντως κάποια εντυπω-
σιακή αλλαγή.

38ο ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΑΔΈΔΥ

Πολλά λόγια… μικρό καλάθι για τους εργαζόμενους
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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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ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΈΔ)

 Πλήρες φακέλωμα, στην υπηρεσία της επίθεσης  
στα δικαιώματα ανέργων και εργαζομένων

Ένα πλήρες φακέλωμα για τον άνεργο, ο οποίος, 
σαν «ένοχος», πρέπει να ν’ αποδεικνύει συνεχώς πως 
ψάχνει για δουλειά, αποτελεί η ψηφιοποίηση όλων των 
συστημάτων της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ). Το «Ψηφιακό 
Μητρώο» θα περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία, το 
βιογραφικό και ποιο επάγγελμα ή επαγγέλματα προτι-
μά κάθε άνεργος. Επιπλέον, θα έχει πληροφορίες για 
το αν οι εγγεγραμμένοι δικαιούνται και λαμβάνουν 
επίδομα ανεργίας ή άλλες παροχές και διευκολύνσεις, 
αν συμμετέχουν ή όχι στο Ατομικό Σχέδιο Δράσης, αν 
συμμετέχουν σε προτάσεις για κατάλληλες θέσεις ερ-
γασίας μέσω ΔΥΠΑ, αν συμμετέχουν σε προγράμματα 
απασχόλησης και δράσεις συνεχιζόμενης επαγγελματι-
κής κατάρτισης.

Για όσους είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μη-
τρώο για περισσότερους από 12 μήνες, τα όποια βοη-
θήματα, παροχές και διευκολύνσεις θα καταβάλλονται πλέον 
με βάση εισοδηματικά και όχι περιουσιακά κριτήρια. Άλλωστε, 
ο Χατζηδάκης υποστηρίζει ότι στόχος είναι η φροντίδα των 
«πραγματικών» ανέργων καθότι υπάρχουν και κάποιοι που 
δηλώνουν ατομικό εισόδημα 30.000 και 40.000 ευρώ το χρό-
νο, παριστάνοντας τους άνεργους για να παίρνουν παροχές. 
Μάλλον εκεί στο υπουργείο γνωρίζουν πολλούς άνεργους που 
ζουν στην Εκάλη και «…κάνουν κατάχρηση του δημόσιου χρή-
ματος» δηλαδή των ψίχουλων που δικαιούται ένας άνεργος. Η 
κυβέρνηση προσπαθεί να παρουσιάσει τους άνεργους σαν 
βολεμένους και το επίδομα ανεργίας σαν παροχή και όχι 

σαν δικαίωμα, το οποίο οι ίδιοι οι εργαζόμενοι το έχουν 
πληρώσει και με τις κρατήσεις στους μισθούς τους και με 
την υπεραξία που τους κλέβει συνολικά το κεφάλαιο.

Το υπουργείο επιπλέον θέλει να εμφανίζεται ότι βοηθά-
ει τους άνεργους να βρουν γρήγορα δουλειά, γι’ αυτό και 
τους παρέχει «σύμβουλο εργασίας». Στην πραγματικότητα, 
πρόκειται για μηχανισμό εκβιασμού. Αν ένας άνεργος αρνη-
θεί τρεις προσφερόμενες θέσεις εργασίας, διαγράφεται απ’ 
το Ψηφιακό Μητρώο για δύο χρόνια. Αν αρνηθεί συμμετοχή 
σε «δράση κατάρτισης», διαγράφεται για έξι μήνες. Και στις 
δύο αυτές περιπτώσεις, κάθε παροχή θα διακόπτεται. Στην 
πράξη, ο άνεργος πρέπει να αποδεχτεί όλους τους όρους 

του εργασιακού μεσαίωνα, να δεχτεί οποιαδήποτε 
δουλειά με οποιουσδήποτε όρους, για να μην 
τον πετάξουν έξω απ’ τα μητρώα και βρεθεί με 
μηδενικά δικαιώματα.

Τα μέτρα αυτά δεν είναι καινούργια, όμως η 
κυβέρνηση πάει την επίθεση πολλά βήματα παρα-
πέρα, βαφτίζοντάς τα «κίνητρο» και τους άνεργους 
«τεμπέληδες». Μ’ αυτόν τον τρόπο, τους πετάει 
το μπαλάκι της ατομικής ευθύνης μέσω των τι-
μωρητικών μέτρων που τίθενται σ’ εφαρμογή. Η 
ανεργία δεν είναι επιλογή κανενός εργαζόμενου 
αλλά αποτέλεσμα της ίδιας της λειτουργίας 
του συστήματος, το οποίο την αξιοποιεί για να 
συμπιέσει ακόμα περισσότερο τους μισθούς και 
όλα τα εργασιακά δικαιώματα. Απέναντι σ’ αυ-
τούς τους εκβιασμούς και τις απειλές, οι άνεργοι θα 

πρέπει να βρεθούν με τους εργαζόμενους σε κοινούς αγώ-
νες για την πλήρη και σταθερή δουλειά για όλους, για την 
αύξηση του επιδόματος ανεργίας και την καταβολή του χω-
ρίς προϋποθέσεις και περιορισμούς. Η διέξοδος βρίσκεται 
στους συλλογικούς αγώνες, κόντρα στην τρομοκρατία και 
την ηττοπάθεια, κόντρα στην αναμονή για έναν καλύτερο 
«σωτήρα». Αγώνες στους οποίους ρόλο πρέπει να έχουν 
τόσο τα σωματεία όσο και κάθε δύναμη που θέλει να υπηρε-
τήσει την υπόθεση των εργαζόμενων. Βάζοντας φρένο στην 
αντιλαϊκή πολιτική που θέλει να τσακίσει όλα τα δικαιώμα-
τα, για όλους.



Θ
υσία στην προεκλογική περίοδο φαίνεται να γίνο-
νται οι εργατικές ανάγκες, αλλά και οι αγωνιστικές 
διαθέσεις που εκδηλώθηκαν μαζικά το προηγού-

μενο διάστημα. Αν και τα προβλήματα για τους εργαζό-
μενους διογκώνονται ασταμάτητα και η κατάσταση στους 
χώρους δουλειάς μετατρέπεται σε εφιάλτη, όλα δείχνουν 
ότι οι συνδικαλιστικές ηγεσίες δεν πρόκειται να ταράξουν 
τις ήδη ταραγμένες αναζητήσεις του αστικού πολιτικού συ-
στήματος για τον επόμενο διαχειριστή του. Είναι και αυτός 
ένας από τους ρόλους που πάντα προόριζε το αστικό σύ-
στημα για τους εργατοπατέρες: να μπορούν να παίρνουν 
τα «μηνύματα» που τους στέλνει και να διαχειρίζονται τους 
εργαζόμενους όπως επιβάλλουν οι ανάγκες του. Δηλαδή, 
στις κρίσιμες περιόδους να κρατούν τους εργαζόμενους στη 
γωνία, στο περιθώριο.

Έτσι, η ΓΣΕΕ, πέρα από το να μας «φωτίζει» με μελέτες 
και αναλύσεις της κατάστασης, δεν κάνει το παραμικρό, 
ενώ σε αντίστοιχο μήκος κύματος κινείται και η ΑΔΕΔΥ, 
που μάλιστα βγήκε και από συνέδριο. Δυναμωμένη, φα-
νταζόμαστε, αν κρίνουμε από τους πανηγυρισμούς της ΔΑΣ 
(της παράταξης του ΚΚΕ) για την ενίσχυσή της.

Ακόμη και η «κλιμάκωση» που υποσχόταν το ΠΑΜΕ με 
το συλλαλητήριο της 17ης Δεκέμβρη, μάλλον για αποκλιμά-
κωση και κλείσιμο έμοιαζε. Τόσο από άποψη μαζικότητας 
όσο και από άποψη δυναμικής και προοπτικής. Και αυτό 
δεν οφείλεται στην αμηχανία που προκάλεσε η ψήφιση και 
από το ΚΚΕ του επιδόματος των 600 ευρώ για τους μηχα-
νισμούς καταστολής (αν και υπάρχει και μια τέτοια πτυχή) 
όσο στο πόσο πραγματικά εννοεί (που δεν τα εννοεί) τα 
περί «κλιμάκωσης» η ηγεσία του Περισσού.

Είναι χαρακτηριστική και καθόλου τυχαία η παρακάτω 
αντίφαση. Σε άρθρο του Ριζοσπάστη την Τρίτη 13 Δεκέμ-
βρη (ένα από τα πολλά που προετοίμαζαν την «κλιμάκωση» 
για τις 17 Δεκέμβρη) αναφερόταν ότι «με αφορμή τον κρατικό 
προϋπολογισμό - οδοστρωτήρα για τα λαϊκά νοικοκυριά, σωμα-
τεία καλούν τους εργαζόμενους, τον λαό να πάρουν τη σκυτάλη 
από τη μεγάλη απεργία στις 9 Νοέμβρη, να δυναμώσουν την 
οργάνωση και την πάλη, να θέσουν στο προσκήνιο τα αιτήματα 
και τις διεκδικήσεις τους και να κλιμακώσουν με νέα απεργία 
μέσα στον Γενάρη.» (Η υπογράμμιση δική μας) 

Όμως, στην κεντρική του τοποθέτηση στο συλλαλητή-
ριο του Συντάγματος, ο Βάλσαμος Συρίγος, γενικός γραμ-
ματέας του Ομοσπονδίας Οικοδόμων, τα περιέγραψε «λίγο» 
διαφορετικά τα πράγματα: «“Η παρακαταθήκη που άφησε η 
απεργία στις 9 Νοέμβρη είναι σημαντική, η επιτυχία της δεί-
χνει τον δρόμο της κλιμάκωσης”, υπογράμμισε. Η κλιμάκωση 
αυτή, διευκρίνισε, “δεν θα έρθει αυτόματα, με την κήρυξη της 
πανελλαδικής απεργίας που θα επιδιώξουμε να γίνει το αμέ-
σως επόμενο διάστημα”, αλλά με τη δουλειά των σωματείων 
“μέσα στους χώρους παραγωγής, εκεί που θα ξεσπάνε μικρές 
εστίες διεκδίκησης και αγώνα, οι οποίες θα οδηγήσουν εκ των 
πραγμάτων και εκ της ανάγκης σε γενικευμένο, πανελλαδικό 
απεργιακό αγώνα”».

Προς αναζήτηση, λοιπόν, της κλιμάκωσης! Ή μάλλον, 
μια από τα ίδια για τους ρεφορμιστές του ΚΚΕ που αναζη-
τούν την απόδραση από τις δεσμεύσεις που γεννά η όξυν-
ση της ταξικής πάλης, η έξαρση της αντεργατικής επίθεσης, 
από τη μια, και η διόγκωση της οργής, από την άλλη. Από-
δραση για να ριχτούν στη μάχη που ξέρουν καλά, στη μάχη 
των εκλογών και των κοινοβουλευτικών αυταπατών.

• Μόνο η εργατική τάξη και οι πλατιές εργαζόμενες μά-
ζες δεν μπορούν να αποδράσουν από τη σκληρή πραγμα-
τικότητα. Την πραγματικότητα της φτώχειας, της ανεργίας, 
των απολύσεων, του εργασιακού μεσαίωνα, της καταστο-
λής. 

- Αυξήθηκαν κατά 119.255 οι άνεργοι τον Νοέμβρη 
σε σχέση με τον Οκτώβρη, φτάνοντας τους 1.061.419, ξε-
περνώντας δηλαδή το ένα εκατομμύριο. Από αυτούς, μόλις 
οι 147.113 πήραν το πενιχρό επίδομα ανεργίας, δηλαδή 
μόλις ένας στους οκτώ!

- Εξαπλώνεται η φτωχοποίηση των εργαζομένων στη 
χώρα, σε εξόφθαλμο βαθμό. Οι μετρήσεις της  ΕΛΣΤΑΤ 
αναδεικνύουν ξεκάθαρα το πρόβλημα: Ενώ σε ονομαστι-
κούς όρους καταγράφεται αύξηση των μισθών της τάξης 
του 1,7%, σε πραγματικούς όρους και με τον πληθω-
ρισμό να διαμορφώνεται σε διψήφιο νούμερο κατα-
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Με το δρόμο του αγώνα και της σύγκρουσης με τη βάρβαρη πολιτική
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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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Οι λαμπερές βιτρίνες των καταστημάτων  
δεν μπορούν να καλύψουν την τεράστια οργή  

που σιγοβράζει στους χιλιάδες εμποροϋπαλλήλους

Ό
σο κι αν προσπαθεί η κυβέρνηση και όλοι 
οι παράγοντες του συστήματος να παρουσι-
άσουν μια εικόνα ευδαιμονίας, ενόψει των 

γιορτών, η σκληρή καθημερινότητα τους χαλάει το 
παραμύθι. Γιατί η κάλπικη αυτή ευδαιμονία δεν αντα-
ποκρίνεται ούτε στο ελάχιστο στην πραγματικότητα 
που βιώνει ο λαός μας, ο οποίος δίνει καθημερινά τη 
μάχη με την επιβίωση και τα κάθε λογής κυβερνητι-
κά «κόλπα», όπως η κοροϊδία του «καλαθιού του αϊ 
Βασίλη» δεν μπορούν να διασκεδάσουν την ανέχεια 
του και τη βίαιη φτωχοποίησή του. Ακόμη χειρότε-
ρη είναι η περίοδος αυτή για τους χιλιάδες εμπορο-
ϋπαλλήλους, στις πλάτες των οποίων στήνεται το 
κακόγουστο αυτό παραμύθι. Ένας κλάδος που κάθε 
χρόνο βρίσκεται αντιμέτωπος με όλο και χειρότερες 
συνθήκες εργασίας και την ίδια ώρα καλείται να χα-
μογελάει και ν’ ανταποκρίνεται στο εορταστικό κλίμα 
που επιχειρούν οι εργοδότες να επιβάλουν μέσα στα 
καταστήματα.

Το γιορτινό αυτό σκηνικό αποτελεί έναν πραγμα-
τικό εφιάλτη για τους εργαζόμενους στο εμπόριο, που 
δουλεύουν ατέλειωτες ώρες κάτω από απάνθρωπες 
συνθήκες. Δεν έφτανε το μπαράζ πριν από λίγο καιρό, 
όταν καλέστηκαν ν’ ανταπεξέλθουν στην εξοντωτική 
«black Friday», αμέσως μετά να δουλέψουν Κυριακή 
και ακριβώς την επόμενη μέρα ν’ αντιμετωπίζουν τη 
«cyber Monday». Λίγες εβδομάδες αργότερα θα ήρθε 

το εορταστικό ωράριο, για να κάνει ακό-
μη πιο εξοντωτικές τις συνθήκες εργασίας 
τους. Εκβιασμένα χαμόγελα και γιορτινή 
διάθεση επιβεβλημένη με το βούρδουλα 
της εργοδοσίας, προκειμένου να κινηθεί 
η αγορά και να κερδοφορήσει το κεφά-
λαιο κι αυτά τα Χριστούγεννα!

Οι χιλιάδες εμποροϋπάλληλοι της 
χώρας καλούνται και φέτος να δουλέψουν 7 μέρες 
τη βδομάδα με άκρως εντατικοποιημένους ρυθμούς. 
Οι υπερωρίες (συνήθως απλήρωτες) αποτελούν κα-
θημερινότητα, η καταστρατήγηση της Κυριακάτικης 
αργίας θεωρείται δεδομένη, ενώ οι μισθοί παραμέ-
νουν καθηλωμένοι σε επίπεδα πολύ κατώτερα των 
αναγκών των εργαζομένων. Η εφαρμογή των σπα-
στών ωραρίων κι οι μετακινήσεις από κατάστημα σε 
κατάστημα κάνουν ακόμη πιο ασφυκτική την κατά-
σταση. Την ίδια ώρα, οι απειλές κι οι εκβιασμοί απ’ 
την εργοδοσία κάθε άλλο παρά συμβαδίζουν με το 
γιορτινό κλίμα που αποπνέουν οι βιτρίνες. Γι’ αυτό 
και φέτος, όπως και κάθε χρόνο, οι καταγγελίες για 
περιστατικά εργοδοτικής αυθαιρεσίας και τρομοκρα-
τίας είναι δεκάδες.

Πίσω απ’ την εκβιασμένη εορταστική διάθεση των 
εργαζομένων στο εμπόριο κρύβεται η τεράστια αγα-
νάκτηση για την εργασιακή βαρβαρότητα που αντιμε-
τωπίζουν. Είναι η ίδια αγανάκτηση που σιγοβράζει σ’ 
όλον τον κόσμο της δουλειάς, που αδυνατεί να κα-
λύψει τις βασικές ανάγκες του κάτω απ’ το βάρος της 
ακρίβειας. Όσο λαμπερά κι αν είναι τα χριστουγεννιά-
τικα φωτάκια που γέμισαν τη χώρα, δεν μπορούν να 
καλύψουν αυτή τη δίκαιη οργή! Παρά τις προσπάθει-
ες εκτόνωσης και καταστολής της αγωνιστικής διάθε-
σης που έχει εκφραστεί, αυτή όλο και πιο επιτακτικά 
θ’ αναζητά διέξοδο στο δρόμο του αγώνα!

γράφεται μισθολογική μείωση που ξεπερνάει το 
επίπεδο του 8%, γεγονός που κατατάσσει την Ελλάδα 
στην προτελευταία θέση στην Ε.Ε. σε όρους πραγμα-
τικής αγοραστικής δύναμης. Στον αντίποδα, οι μισθοί 
στην Ευρωζώνη αυξήθηκαν πέντε φορές περισσότε-
ρο (4,1%) με τον πληθωρισμό να είναι χαμηλότερος 
(8,0%).

Αυτή η πραγματικότητα ασφαλώς και δεν μπορεί να 
κρυφτεί από τα κάθε λογής «pass» αλλά ούτε και από 
τις «επιτυχίες» που διαλαλεί η κυβέρνηση. «Συγχαρητή-
ρια για την υπογραφή της νέας συλλογικής σύμβασης εργα-
σίας. Πρόκειται για μεγάλη επιτυχία.» είπε ο Μητσοτάκης 
σε εκδήλωση του υπουργείου Τουρισμού. Αυτή η «επι-
τυχία», διετούς διάρκειας, προβλέπει αύξηση των βα-
σικών μισθών κατά μόλις 5,5% για το 2023 και κατά 
μόλις 5% για το 2024! Και όχι μόνο αυτό. Παράλλη-
λα, επεκτείνει τη δυνατότητα των ξενοδόχων να μην 
χορηγούν τα εβδομαδιαία ρεπό ξεκούρασης στα 
εποχικά ξενοδοχεία για ακόμη μεγαλύτερο διάστημα: 
από τις 15 Μάη μέχρι τις 15 Οκτώβρη! Μέχρι τώρα η 
περίοδος αυτή ήταν από 1 Ιούνη έως 30 Σεπτέμβρη. 
Μετά από μια τέτοια «επιτυχία» ο Μητσοτάκης δεν πα-
ρέλειψε να παροτρύνει τους μεγαλοξενοδόχους «να μη 
διστάζουν να ανταμείψουν τον κόπο και την προσπάθεια 
των υπαλλήλων τους χορηγώντας έξτρα μπόνους». Διότι 
είναι γνωστό ότι οι μεγαλοξενοδόχοι φημίζονται για 
την... διστακτικότητά τους!

- Σαρώνουν τα εργατικά «ατυχήματα» και οι 
θάνατο εργαζομένων. Ατελείωτος ο φόρος αίματος 
που πληρώνει η εργατική τάξη. Νεκρός έπεσε 30χρο-
νος εργαζόμενος στη ΒΦΛ (Λιπάσματα Καβάλας). Ένας 
ακόμα εργαζόμενος, σε εργολάβο, έχασε τη ζωή του, 
λόγω πτώσης από σκάλα και ενώ εκτελούσε εργασίες 
σε κολόνα του ΔΕΔΔΗΕ στο Περιστέρι. Σοβαρά τραυ-
ματίας κατέληξε εναερίτης εργαζόμενος του ΔΕΔΔΗΕ 
μέσω εργολαβίας στην Πάτρα. Ακρωτηριασμένη στο 
χέρι εργαζόμενη στο Αγρίνιο. Και κατά τα άλλα, η Ελ-
λάδα βαδίζει το δρόμο της ανάπτυξης.

 • Αυτή η ζοφερή πραγματικότητα δεν παρα-
πέμπεται. Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να «αποδρά-
σουν». Και δεν έχουν περιθώριο να αναζητούν αυτα-
πάτες και εύκολες λύσεις. Οι διάφοροι «σωτήρες» που 
έχουν ήδη βγει στις ρούγες, το μόνο που κάνουν είναι 
να τους βυθίζουν ακόμη βαθύτερα στη μοιρολατρία 
και την υποταγή, να ευνουχίζουν τις αγωνιστικές δι-
αθέσεις που ήδη εκφράστηκαν. Ο δρόμος των εργα-
ζομένων δεν είναι ο δρόμος προς τις κάλπες, αλλά ο 
δρόμος του αγώνα και της σύγκρουσης με αυτούς που 
στηρίζουν το σύστημα της εκμετάλλευσης και της κατα-
πίεσης. Στο ταραγμένο αστικό πολιτικό προσωπικό, ας 
προσθέσουμε και μια ακόμη ταραχή, αυτήν που πραγ-
ματικά φοβάται: του εργαζόμενου που αγωνίζεται, που 
διεκδικεί, που εξεγείρεται.
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Τ
ο Σάββατο 17 Δεκέμβρη ψηφί-
στηκε στη Βουλή από την κυ-
βερνητική πλειοψηφία της ΝΔ ο

κρατικός προϋπολογισμός για το 2023.
Ένα νέο αντιλαϊκό σχέδιο δράσης που
η υλοποίησή του θα φορτωθεί στις
πλάτες του εργαζόμενου λαού για την
εξυπηρέτηση των συμφερόντων του
ξένου και ντόπιου κεφαλαίου και των
ιμπεριαλιστών πατρώνων.

Ο Μητσοτάκης κράτησε για την τε-
λευταία μέρα της συζήτησης την ανα-
κοίνωση για άλλη μία «ενίσχυση», αυ-
τή τη φορά για αγορά τροφίμων, εξά-
μηνης διάρκειας, μέσα στο 2023, που
θα ξεκινήσει από τον Φλεβάρη και θα
έχει συνολικό προϋπολογισμό 650
εκατομμύρια. Τα οποία θα προέλθουν
από τη φορολόγηση των υπερκερδών
των διυλιστηρίων που, σύμφωνα με
εκτιμήσεις, μόνο για το 2022 θα ξεπε-
ράσουν τα 3 δισ. ευρώ. Πέρα από το
εξευτελιστικό για το λαό «κουπόνι για
τρόφιμα», που θα είναι ένα μηνιάτικο
επίδομα από 22 έως 72 ευρώ (για οι-
κογένεια με τέσσερα παιδιά και πά-
νω), αυτό που αποκαλύπτει η ανακοί-
νωσή του είναι το βάθος της φτώχειας
και της εξαθλίωσης στο οποίο έχουν
ριχτεί οι λαϊκές οικογένειες και επιχει-
ρεί να εξωραΐσει η κυβέρνηση.

Ο Σταϊκούρας πανηγύριζε στη Βου-
λή για τον πρώτο «ελεύθερο» από αυ-
στηρή επιτήρηση προϋπολογισμό ύστε-
ρα από 12 χρόνια και την ίδια στιγμή
στις προβλέψεις του τίθεται στόχος για
πρωτογενές πλεόνασμα 1,7 δισ. με μει-
ώσεις στις πρωτογενείς δαπάνες κατά
4,1 δισ. με την αιτιολογία της «προ-
σαρμογής στους μεσοπρόθεσμους στό-

χους της δημοσιονομικής πολιτικής».
Ταυτόχρονα δεν προβλέπεται καμία
αύξηση για τις αμοιβές των εργαζόμε-
νων, ενώ σημαντική είναι η μείωση
στις «κοινωνικές παροχές» για να επι-
βεβαιωθεί ότι η λιτότητα για το λαό
αποτελεί βασική αιχμή της πολιτικής
της επίθεσης. Ενώ διαψεύδονται οι
προβλέψεις ότι θα χαλαρώσει η «δαμό-
κλεια σπάθη» της δημοσιονομικής στα-
θερότητας της ΕΕ τα επόμενα, από την
πανδημία, χρόνια. 

Για εξαρτημένες χώρες όπως η
Ελλάδα οι επιθυμίες της ντόπιας αστι-
κής τάξης για «χαλάρωση» αποδει-
κνύονται φρούδες καθώς το δημόσιο
χρέος «καλά κρατεί» και απαίτηση
των ιμπεριαλιστών είναι ότι πρέπει να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις απο-
πληρωμής του με «ματωμένα πλεονά-
σματα» σε βάρος του λαού. Εξάλλου η
οικονομική εξάρτηση επικυρώνεται
για άλλη μία χρονιά και από τον κρα-
τικό προϋπολογισμό που προβλέπει
αύξηση στο 7,4% του ΑΕΠ για το έλ-
λειμμα στο ισοζύγιο των τρεχουσών
συναλλαγών το 2023. Στοιχείο που
δείχνει ότι κυριαρχούν οι ανισότιμες
οικονομικές σχέσεις με το ξένο μονο-
πωλιακό κεφάλαιο παρά τους κυβερ-
νητικούς πανηγυρισμούς για τις εξα-
γωγές και τη «βαριά βιομηχανία» του
τουρισμού, η οποία προβλέπεται να
κινηθεί σε «χαμηλές πτήσεις».

Εκεί όμως που ξεσκεπάζεται πλή-
ρως το κυβερνητικό αφήγημα των επι-
τυχιών και της ανάπτυξης που θα προ-
σφέρει στο λαό το ντόπιο καπιταλιστι-
κό σύστημα είναι η πρόβλεψη του
κρατικού προϋπολογισμού για «μείω-

ση» της ανεργίας κατά… 0,1% μέσα
στο 2023, από το 12,7% στο 12,6%. Εί-
ναι η ομολογία των εκπροσώπων του
αστικού πολιτικού συστήματος ότι η
«έκρηξη» των επενδύσεων δεν αφορά
και δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα σε
όσους εργαζόμενους βιώνουν την κό-
λαση της ανεργίας, αλλά θα συμβάλει
αποκλειστικά στην αύξηση της κερδο-
φορίας του κεφαλαίου μέσα από
«επενδύσεις» οι οποίες δεν προσθέ-
τουν θέσεις εργασίας, αποδεικνύο-
ντας τον ληστρικό και αντιπαραγωγι-
κό χαρακτήρα τους. Και για να ενι-
σχύσει αυτό το «μοντέλο ανάπτυξης»
του ντόπιου καπιταλιστικού συστήμα-
τος η κυβέρνηση προβλέπει στον προ-
ϋπολογισμό το πρόγραμμα των δημο-
σίων επενδύσεων να φτάσει σε ύψος
δαπανών 12 δισ. ευρώ. 

Λιτότητα για μισθούς και συντά-
ξεις, κόψιμο των κοινωνικών δαπα-
νών, αλλά οι επιδοτήσεις για το ντόπιο
και ξένο κεφάλαιο αποτυπώνονται με
τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Ενώ ταυτό-
χρονα η ενίσχυση των στρατιωτικών
εξοπλισμών, που θα φθάσουν τα 6
δισ. ευρώ, φανερώνει τη διάθεση της
κυβέρνησης να εντείνει τον αντιδρα-
στικό ανταγωνισμό με την τούρκικη
αστική τάξη για την απόσπαση της εύ-
νοιας των ιμπεριαλιστών και καλύτερο
ρόλο και θέση στην περιοχή.

Τόσο στην εισηγητική έκθεση του
προϋπολογισμού όσο και στις ανακοι-
νώσεις του υπουργείου Οικονομικών
εκφράζεται έντονα η ανησυχία ότι οι
γενικότερες εξελίξεις «κάνουν αβέβαι-
ες τις προβλέψεις για την οικονομία».
Μάλιστα δίνεται ιδιαίτερη σημασία

στην εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρα-
νία ως ενός από τους πιο σημαντικούς
παράγοντες που θα καθορίσουν την
πορεία των οικονομικών μεγεθών τό-
σο διεθνώς όσο και στη χώρα. Είναι
εξοργιστικές οι «ανησυχίες» που εκ-
φράζονται, ιδιαίτερα για την ένταση
του πολέμου στην Ουκρανία, την ίδια
στιγμή που η κυβέρνηση της ΝΔ ετοι-
μάζεται, κατόπιν απαίτησης και εντο-
λής ΗΠΑ-ΝΑΤΟ, να στείλει πυραύλους
S-300 στην Ουκρανία. Στην πραγματι-
κότητα, μέσα από την έκφραση των
«ανησυχιών» θέλει να σκεπάσει τη δι-
κή της ευθύνη, να αιτιολογήσει την
επίθεση στο λαό και να ζητήσει μεγα-
λύτερη «κατανόηση» από τα ιμπερια-
λιστικά αφεντικά. 

Η πρόβλεψη για αύξηση του ΑΕΠ
κατά 1,8% το 2023 με πολλές υποθέσεις
εργασίας τόσο όσον αφορά τις τιμές
της ενέργειας και των καυσίμων όσο
και τη γενικότερη πορεία της καπιταλι-
στικής οικονομίας, κυρίως στην Ευρώ-
πη, αποκαλύπτει και τα «όρια» του ντό-
πιου καπιταλιστικού συστήματος, παρά
το ξεζούμισμα των εργαζόμενων και
την επέλαση της καπιταλιστικής ακρί-
βειας. Σε συνδυασμό με την πρόβλεψη
για έναν πληθωρισμό της τάξης του 5%,
που και αυτός εξαρτάται από τις εξελί-
ξεις στην παγκόσμια καπιταλιστική οι-
κονομία, διαμορφώνεται μία εφιαλτική
προοπτική για την εργαζόμενη πλειο-
ψηφία που ήδη βιώνει τη φτώχεια, την
ακρίβεια και την ανεργία. 

Και εδώ από τη μεριά της κυβέρνη-
σης ανασύρεται η θεωρία του «εισαγό-
μενου πληθωρισμού» που ευθύνεται
για την εκρηκτική άνοδο των τιμών σε

όλα τα είδη και τις υπηρεσίες πρώτης
ανάγκης για το λαό. Μια θεωρία που
θέλει να αποκρύψει ότι η ακρίβεια εί-
ναι ακριβώς αποτέλεσμα του εκμεταλ-
λευτικού χαρακτήρα του καπιταλιστι-
κού συστήματος το οποίο με την εκρη-
κτική αύξηση των τιμών αποσπά ακόμα
μεγαλύτερο ποσοστό υπεραξίας από
αυτό που καρπώθηκε στην παραγωγι-
κή διαδικασία. Και ταυτόχρονα να συ-
σκοτίσει τον εξαρτημένο χαρακτήρα
του ντόπιου καπιταλισμού που ακρι-
βώς επειδή έχει αυτά τα χαρακτηριστι-
κά αποτελεί πεδίο τεράστιας κερδοφο-
ρίας για το ξένο κεφάλαιο και ταυτό-
χρονα πολλαπλασιάζει τα βάρη στον
εργαζόμενο λαό.

Η ψήφιση του αντιλαϊκού προϋπο-
λογισμού δεν είχε την απάντηση που
του έπρεπε από τη μεριά του εργατι-

κού – λαϊκού κινήματος με απεργίες και
κινητοποιήσεις, παρά το γεγονός ότι
όλη την προηγούμενη περίοδο υπήρ-
ξαν δείγματα των αγωνιστικών διαθέ-
σεων των εργαζόμενων και της νεολαί-
ας τόσο στην απεργία της 9 Νοέμβρη
όσο και στις πορείες για το Πολυτε-
χνείο, τη δολοφονία Γρηγορόπουλου
και αυτές για τη δολοφονία του 16χρο-
νου Κώστα Φραγκούλη. Σε αυτή την
κατάσταση «βοήθησαν» τόσο αυτοί
που σήκωσαν το χέρι τους και ψήφισαν
«αναντίστοιχα» τα 600 ευρώ επίδομα
στις δυνάμεις καταστολής όσο και αυ-
τοί που μπροστά στις επερχόμενες
«εκλογικές μάχες» ζυμώνονται μεταξύ
τους για «ενωτικές πρωτοβουλίες» αλ-
λά αρνούνται προτάσεις κοινής δράσης
για να έχει συνέχεια η εργατική – λαϊ-
κή αντίσταση και διεκδίκηση.

Προϋπολογισμός 2023

Ένα ακόμη αντιλαϊκό σχέδιο προς υλοποίηση 

Υποκλοπές

Μοχλός αναδιάταξης του αστικού πολιτικού σκηνικού

Έ
ρμαιο των αποκαλύψεων γύρω από
το λεγόμενο σκάνδαλο των υποκλο-
πών έχει καταστεί η κυβέρνηση. Από

τα μέσα του Αυγούστου διακατέχεται από
έναν διαρκή αιφνιδιασμό και πανικό, τρέχει
ασθμαίνοντας πίσω από τις εξελίξεις, αδυνα-
τεί να διαχειριστεί την κατάσταση. Ακόμη και
ο ποιο φανατικός νεοδημοκράτης αποδέχεται
ότι το Μαξίμου και ο Κ. Μητσοτάκης βρίσκο-
νται στο επίκεντρο των ευθυνών. 

Οι αποκαλύψεις παίρνουν τη μορφή χιονο-
στιβάδας, με το Documento αλλά και τα ΜΜΕ
του ομίλου Μαρινάκη να δημοσιεύουν κάθε λί-
γο δεκάδες ονόματα, από πολίτικους αντίπα-
λους και επιχειρηματίες μέχρι τους αρχηγούς
των ενόπλων δυνάμεων. Ακόμη και πρωτο-
κλασάτα στελέχη της ΝΔ, αλλά και υπουργοί
της κυβέρνησης φιγουράρουν στις λίστες των
παρακολουθήσεων και έχουν καταπιεί τη
γλώσσα τους χωρίς να βγάζουν λέξη. 

Σε μια προσπάθεια να κερδίσει χρόνο, η
κυβέρνηση παραπέμπει τα πάντα στην «ανε-
ξάρτητη» δικαιοσύνη, η οποία, με πρώτο βιο-
λί τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ντογιάκο,
ερευνά από πού έγιναν οι διαρροές και όχι
ποιος ενορχήστρωσε τις παρακολουθήσεις,
ποιος και πώς παρακολουθούσε ποιον. Την
ίδια στιγμή, βέβαια, κυβέρνηση, Μαξίμου και
Κ. Μητσοτάκης όχι μόνο δεν έχουν διαψεύσει
τίποτα, αλλά υποχρεωθήκαν να επιβεβαιώ-

σουν δημοσίευμα των NY Times ότι το υπουρ-
γείο Εξωτερικών έδωσε δυο άδειες στην
Intellexa για την εξαγωγή του «κακόβουλου»
λογισμικού σε ξένες χώρες. 

Η αποκάλυψη για την παρακολούθηση του
τηλεφώνου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στα μέ-
σα του περασμένου Αυγούστου σηματοδοτού-
σε μια νέα κατάσταση για το αστικό πολιτικό
σκηνικό και τη ΝΔ, ποιοτικά διαφορετική από
τις αποκαλύψεις των υποθέσεων των δημοσιο-
γράφων Σταύρου Μαλιχούδη (Νοέμβριος του
2021) και Θανάση Κουκάκη (Απρίλιος του
2022) που πέρασαν στα ψιλά.

Σηματοδοτούσε, ουσιαστικά, την παρέμ-
βαση των ξένων κέντρων εξουσίας για την
αναδιαμόρφωση του ντόπιου αστικού πολιτι-
κού σκηνικού πριν από τις εκλογές, με σκοπό
να διασφαλίσουν τα συμφέροντά τους μετά
τις εκλογές. Τα ίδια κέντρα φαίνεται πως εί-
χαν παρέμβει λίγο νωρίτερα καίγοντας το σε-
νάριο για εκλογές το περασμένο καλοκαίρι,
υποχρεώνοντας τον Κ. Μητσοτάκη να δηλώ-
νει στις 7 Ιουλίου ότι παίρνει «το ρίσκο της
σταθερότητας» και «αν αυτό οδηγήσει σε πο-
λιτικό κόστος λόγω του δύσκολου χειμώνα,
ας είναι έτσι».

Αναφερόμαστε στα γνωστά κέντρα εξου-
σίας των ΗΠΑ-ΕΕ, τα μεγάλα αφεντικά της ντό-
πιας άρχουσας τάξης και του πολιτικού της
προσωπικού, που λυμαίνονται και απομυζούν

τη χώρα και τον λαό, αλλά και που ανταγωνί-
ζονται για το ποιος θα έχει το πάνω χέρι. Αμε-
ρικανικά και ευρωπαϊκά κέντρα εξουσίας
ανταγωνίζονται, επιχειρώντας, το καθένα
προς όφελός του, την αναδιαμόρφωση του
αστικού πολιτικού σκηνικού με τέτοιο τρόπο
που θα αντανακλά και θα αποτυπώνει, σε επί-
πεδο πολιτικής διαχείρισης, το βάθεμα της
ιμπεριαλιστικής εξάρτησης της αστικής τάξης,
με την άμεση προώθηση των γεωπολιτικών
και οικονομικών συμφερόντων του ιμπεριαλι-
σμού, στο βαθμό που απαιτεί η νέα εποχή που
εγκαινίασε ο πόλεμος στην Ουκρανία. 

Αυτών των ιμπεριαλιστικών χωρών οι μυ-
στικές υπηρεσίες και οι πράκτορες αλωνίζουν
τη χώρα και τους κρατικούς μηχανισμούς. Οι
«σοβαρές υπηρεσίες», που λέει και ο Κ. Καρα-
μανλής. Αλήθεια, ποιος παρακολουθεί την
ΕΥΠ; Ποιος διοχετεύει επιλεκτικά και φιλτρα-
ρισμένα τις πληροφορίες και τα στοιχεία των
αποκαλύψεων στη δημοσιογραφική «έρευνα»;

Προφανώς υπάρχουν και τα «ιδιωτικά συμ-
φέροντα», στα οποία αναφέρθηκε ο Κ. Μητσο-
τάκης, δηλαδή μερίδες της ντόπιας αστικής
τάξης που «ρίχτηκαν» στη μοιρασιά έναντι άλ-
λων, και αναζητούν μια άλλη κυβερνητική λύ-
ση ή μια νέα συμφωνία με τη ΝΔ. Η διάρκεια,
το βάθος και η έκταση του «σκανδάλου», κυ-
ρίως όμως των ιμπεριαλιστικών απαιτήσεων,
δείχνει να ξεπερνάει την εσωτερική διάσταση.

Περισσότερο φαίνεται πως τέτοιες μερίδες επι-
χειρούν να αξιοποιήσουν προς όφελός τους
την ιμπεριαλιστική παρέμβαση. 

Υποκλοπές, Πάτσης, Σπυράκη, ακόμη και
Καϊλή έχουν ήδη μεταβάλει τα δεδομένα και
αναδιαμορφώνουν συνεχώς το αστικό πολιτι-
κό σκηνικό. Ο δημοσκοπικός καλπασμός της
ΝΔ επιβραδύνεται, κλείνει η ψαλίδα μεταξύ σε

αυτήν και τον ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να έχει πολωθεί
το κλίμα και χωρίς να έχει ξεσπάσει δημοσιά η
εσωκομματική κόντρα στο εσωτερικό της.

Αν, σύμφωνα με τον Μ. Κωττάκη, τον Κ. Κα-
ραμανλή «τον δολοφόνησαν πολιτικά ξένα κέ-
ντρα», για τον Κ. Μητσοτάκη και το σύνολο του
αστικού πολιτικού σκηνικού φαίνεται να πέ-
φτουν, προς το παρόν, προειδοποιητικά πυρά. 

«Σ
οσιαλ-Καμμένο». Μ' αυτόν τον χα-
ρακτηρισμό αναφέρθηκε ο Μητσο-
τάκης στη Βουλή, στη συζήτηση για

τον προϋπολογισμό, στον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ
Ν. Ανδρουλάκη. Ο πρωθυπουργός θεωρεί
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ εν δυνάμει κυβερνητικούς εταί-
ρους. «Εάν η Νέα Δημοκρατία είναι στην αντι-
πολίτευση, ένας συνδυασμός κυβερνητικός
υπάρχει: εσείς παρέα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Άλλος δεν
υπάρχει. Δεν υπάρχουν άλλα κόμματα. Τώρα
ομολογείτε το στόχο σας: η Νέα Δημοκρατία
στην αντιπολίτευση και εσείς σε ένα νέο ρόλο,
τύπου σοσιάλ-Καμμένου, έτσι φαντάζεστε τον
εαυτό σας».

Η επίθεση Μητσοτάκη έγινε μετά τη δήλωση
Ανδρουλάκη στην ΚΕ του ΠΑΣΟΚ, ότι θα αγωνι-
στεί για ένα εκλογικό αποτέλεσμα «που θα
στείλει τη Ν.Δ. στην αντιπολίτευση και θα δημι-
ουργήσει μια προοδευτική κυβέρνηση με το
ΠΑΣΟΚ πρωταγωνιστή». Παρά το γεγονός ότι
απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά στον σχημα-
τισμό κυβερνητικής-κοινοβουλευτικής συνερ-
γασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι ξεκάθαρο ότι έγινε
ένα βήμα αποκλείοντας μετεκλογική συνεργα-
σία με τη ΝΔ. Μάλιστα, ο Σκανδαλίδης, στέλε-
χος του ΠΑΣΟΚ, δήλωσε ότι «μπορεί να γίνει
κυβέρνηση με κοινοβουλευτική πλειοψηφία που
δε θα έχει πρωθυπουργό ούτε τον κ. Μητσοτά-
κη ούτε τον κ. Τσίπρα».

Είναι σαφές ότι όλα τα παραπάνω απηχούν
διεργασίες που αφορούν τις εκλογές και τα
αποτελέσματά τους. Κέντρα έξω και μέσα στη
χώρα αναζητούν εναλλακτικές εκδοχές στη δια-
χείριση του συστήματος, με κυβερνητικές λύ-
σεις μέσω αναδιάταξης και σύμπραξης δοκιμα-
σμένων κομμάτων. Σε καμιά περίπτωση δεν
επιθυμούν ακυβερνησία, κομμάτιασμα ή διάλυ-
ση του υπάρχοντος πολιτικού προσωπικού σε
ένα έδαφος αστάθειας και απρόβλεπτων γεω-
πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων. Έτσι, η
εκδοχή για μετεκλογική συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ-
ΠΑΣΟΚ προβάλλεται και σαν παράγοντας στα-
θερότητας για το πολιτικό σύστημα, με την
αποφυγή δεύτερων εκλογών.

Αυτή η προοπτική ενισχύθηκε το τελευταίο
διάστημα και δημοσκοπικά. Ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ πα-
ραμένει δεύτερος, μειώνοντας βέβαια τη διαφο-
ρά του με τη ΝΔ και με το σύνθημά του «δικαιο-
σύνη παντού» να ξεπερνά το αντίστοιχο αίτημα
Μητσοτάκη για «σταθερότητα». Όμως, άλλα εί-
ναι τα δημοσκοπικά στοιχεία που σπρώχνουν τη

συνεργασία. Για παράδειγμα, εμφανίζεται ότι
πάνω από το 50% του εκλογικού σώματος δη-
λώνει ότι θέλει κυβέρνηση συνεργασίας από τις
πρώτες εκλογές της απλής αναλογικής. Επιπλέ-
ον, το 28,9% προτιμά κυβέρνηση συνεργασίας
με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ έναντι του 25,2% που θέλει
συνασπισμό κομμάτων με κορμό την ΝΔ, ενώ
για πρώτη φορά εμφανίζεται σε δημοσκόπηση
να είναι περισσότεροι οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ
που προκρίνουν συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ ένα-
ντι εκείνων που θέλουν συγκυβέρνηση με την
ΝΔ. Ουσιαστικά καταγράφεται η οικοδόμηση
ενός «αντί-ΝΔ μετώπου», καθώς η σημερινή κυ-
βέρνηση αναδεικνύεται ως η χειρότερη επιλογή
για τους ψηφοφόρους.

Μέσα σ' αυτό το σκηνικό καθόλου τυχαίο δεν
μπορεί να θεωρηθεί το άρθρο του Αντ. Καρακα-
ούση, πρώην διευθυντή στην εφημερίδα «Βήμα
της Κυριακής». Αφού αμφισβητεί τη δυνατότητα
να πορευτεί η χώρα με σταθερότητα υπό τον
Μητσοτάκη, αναφέρει διάλογο με οικονομικό
παράγοντα που ανακήρυξε τον Ευκλείδη Τσα-
καλώτο ως τον καλύτερο υπουργό Οικονομικών
των τελευταίων δεκαετιών(!). Η επισήμανση ότι
ο συγκεκριμένος «επιφανής οικονομικός παρά-
γων» είναι γνωστός για τα αντι-ΣΥΡΙΖΑ αισθή-
ματά του αναδεικνύει πως μέσα στο ντόπιο κε-
φάλαιο αναζητείται μια άλλη κατανομή του πα-
κέτου του Ταμείου Συνοχής και συνολικά της
διαχείρισης των όποιων έργων.

Μυρίζει εκλογές και αναπόφευκτα υπάρχει
επιτάχυνση της διαμόρφωσης των όρων μετάβα-
σης για την επόμενη μέρα. Από το κάδρο δεν λεί-
πουν και σκεπτικισμοί εντός της ΝΔ. Η σκέψη να
τελειώσει ο Μητσοτάκης πριν τις εκλογές δεν
φαίνεται σήμερα ότι μπορεί να προχωρήσει, με-
τά και τη δήλωση Σαμαρά για ενότητα του κόμ-
ματος. Μάλιστα, η δήλωσή του, ότι η συγκυβέρ-
νηση με τον Βενιζέλο αποτελεί σημαντική παρα-
καταθήκη, είναι ενδεικτική της αναγκαιότητας
για ενότητα και ομοψυχία των κομμάτων.

Κάποια δεξιά έντυπα και ιστοσελίδες που
αναζητούν τους... σωτήρες της χώρας καταλή-
γουν στην τριάδα Καραμανλής-Σαμαράς-Βενιζέ-
λος. Κανείς, βέβαια, παράγοντας του συστήμα-
τος δε χάνεται, αλλά αποτελεί και μια τεράστια
ομολογία του προβλήματος που αντιμετωπίζει το
σύστημα στη χώρα με το πολιτικό του προσωπι-
κό. Όσο για τον λαό, δε μπορεί να ξεχαστεί τι
έχουν κάνει στη ζωή του ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ. Κα-
νένας εγκλωβισμός, καμιά αυταπάτη.

Διεργασίες διαμόρφωσης

εναλλακτικών εκδοχών

διακυβέρνησης



Τ
ο τελευταίο διάστημα σε μια σει-

ρά από σχολές τόσο στην Αθήνα

(Αρχιτεκτονική, ΑΣΟΕΕ, ΠΑΔΑ

κ.α.) όσο και πανελλαδικά (Πολυτεχνείο

Ξάνθης, Πολυτεχνείο Κρήτης κ.α.) έχει

ανοίξει ένα ακόμη ζήτημα της εφαρμογής

του νόμου Πλαίσιο για τα πανεπιστήμια

που ψηφίστηκε το καλοκαίρι. Το ζήτημα

των ηλεκτρονικών εκλογών για την ανά-

δειξη των συμβουλίων φοιτητών. Τα

συμβούλια φοιτητών έρχονται να καταρ-

γήσουν τα συνδικαλιστικά δικαιώματα

των φοιτητών όπως τα ήξεραν. Είναι ένα

μέτρο ανταγωνιστικό στους ίδιους τους

φοιτητικούς συλλόγους. Που έρχεται να

τους καταργήσει ως τα μέσα πάλης που

είχαν οι φοιτητές στη διάθεσή τους για

να παλεύουν μαζικά και να υπερασπίζο-

νται τα δικαιώματά τους.

Ο στόχος της κυβέρνησης προφανής.

Να ξεμπερδέψει επιτέλους με τις μαζικές

συλλογικές διαδικασίες των φοιτητών,

τις φοιτητικές παρατάξεις και σχήματα

και τους μαζικούς αγώνες. Όπως ακριβώς

και στα εργασιακά έτσι και στα φοιτητι-

κά, το σύστημα φοβάται τη δύναμη της

μαζικής οργάνωσης και πάλης και θέλει

να βάλει φραγμό ακριβώς σε αυτή τη δυ-

νατότητα των φοιτητών να οργανώνονται

και να διεκδικούν.

Οι «νέες» φοιτητικές εκλογές, όπως

έχει ανακοινωθεί, θα γίνονται με ενιαίο

ψηφοδέλτιο. Το γεγονός αυτό, το ότι δη-

λαδή θα αναμετρώνται πρόσωπα και όχι

πολιτικές γραμμές και αντιλήψεις τις κα-

θιστά αμέσως απολίτικες, αφού ακόμη

περισσότερο τώρα οι φοιτητές θα καλού-

νται να επιλέξουν τι θα ψηφίσουν με βά-

ση τη δημοφιλία ή την όποια εκδούλευση

(σημειώσεις κ.λπ.) μπορεί να τάξει ο κά-

θε υποψήφιος και όχι με βάση την πολιτι-

κή γραμμή που καταθέτει. Τα συμβούλια

φοιτητών καμιά σχέση δεν (θα) έχουν με

τα ΔΣ των φοιτητικών συλλόγων, αφού

δεν θα σχετίζονται ούτε θα λογοδοτούν

σε συλλογικές διαδικασίες, όπως π.χ. τις

γενικές συνελεύσεις. Δεν θα έχουν καμία

σχέση με την οργάνωση του αγώνα των

φοιτητών. Ο ρόλος τους θα είναι να συν-

διαλέγονται με το καθηγητικό κατεστημέ-

νο και να δημιουργούν μια ψευδαίσθηση

δημοκρατίας μέσα στα πανεπιστήμια. Μό-

νος στόχος θα είναι να περνούν χωρίς

αντιδράσεις την επίθεση του συστήματος

και το κάθε αντιλαϊκό μέτρο και να δίνουν

μια εικόνα συμφωνίας των φοιτητών με

αυτές τις πολιτικές που καταστρέφουν τη

ζωή και το μέλλον της νεολαίας. 

Δεν είναι δυνατόν βέβαια να παραλεί-

ψουμε και τον τρόπο εκλογής αυτών των

συμβουλίων, τις ηλεκτρονικές ψηφοφο-

ρίες, που πέρα από ζητήματα τεχνικής

υφής (π.χ. δυνατότητα έξωθεν παρέμβα-

σης στο αποτέλεσμα και όχι μόνο) ανοί-

γουν και πολιτικά ζητήματα, όπως για

παράδειγμα το γεγονός ότι ένας φοιτη-

τής δεν θα εμπλέκεται με την προσωπική

του στάση και συμμετοχή στη διαδικασία

των εκλογών αλλά απλά ως ένας παθη-

τικός δέκτης θα πατάει ένα κουμπί.

Τα συμβούλια φοιτητών έρχονται με

πιο αναβαθμισμένο και συγκροτημένο

τρόπο να συνεχίσουν και να καθιερώ-

σουν αυτό που τόσα χρόνια προσπαθού-

σε να κάνει το σύστημα μέσα από τη λε-

γόμενη συνδιοίκηση. Να χτυπήσει και να

υποκαταστήσει (αν είναι δυνατόν) τις

φοιτητικές συλλογικές διαδικασίες και

να δώσει επίφαση δημοκρατίας στις απο-

φάσεις που θα παίρνουν οι διοικήσεις

των ιδρυμάτων με την καθοδήγηση του

κράτους. 

Είναι μεγάλη ανάγκη το φοιτητικό κί-

νημα να υπερασπιστεί την οργάνωσή του

και τα κεκτημένα του. Πρέπει οι φοιτητι-

κοί σύλλογοι να ενεργοποιηθούν σε μια

κατεύθυνση αγωνιστική, μέσα από τις

συλλογικές τους διαδικασίες, μέσα από

τις γενικές τους συνελεύσεις, κόντρα σε

λογικές ανάθεσης που οι δυνάμεις της

ρεφορμιστικής αριστεράς καλλιεργούν

ήδη μέσω της συνδιοίκησης. Μόνο μέσα

από τη συλλογική και οργανωμένη πάλη

οι φοιτητές μπορούν να ανατρέψουν την

επίθεση και να διεκδικήσουν ένα μέλλον

με δικαιώματα.
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Συμβούλια φοιτητών…

συμβούλια επίθεσης του συστήματος

στους φοιτητές!

#JoinAUnion

Τ
ους τελευταίους μήνες βλέπουμε ένα κύμα κινητοποιήσεων ερ-
γαζομένων στην Ευρώπη και κυρίως στην Αγγλία, με τελευταίο
παράδειγμα τις απανωτές απεργίες που είτε έχουν γίνει είτε

έχουν προκηρυχθεί στον τομέα της υγείας, της εκπαίδευσης, στα ταχυ-
δρομεία, σε εταιρείες τρένων, ενέργειας κ.ά.

Τα μέχρι τώρα δεδομένα δείχνουν ότι αυτό το κύμα είναι -και- απο-
τέλεσμα της ανοδικής τάσης των τελευταίων χρόνων στη συμμετοχή
νέου κόσμου στα σωματεία. Η αυξητική τάση φαίνεται να είναι ανάλο-
γη αυτής που υπήρχε την εποχή τής επέλασης της Θάτσερ. Πιο συγκε-
κριμένα, ύστερα από μια συνεχή πτώση των 30 τελευταίων χρόνων, το
2020 αυξήθηκαν (για 4η συνεχόμενη χρονιά) κατά 118.00 οι νέες συμ-
μετοχές, φτάνοντας το συνολικό 6,6 εκατομμύρια. Ωστόσο, για να
υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης, να πούμε πως το μέγιστο που είχαν
φτάσει ήταν τα 13,2 το 1979[1]. Η αύξηση αυτή ωστόσο έρχεται μετ’
εμποδίων διότι, πέρα από το γενικό αντι-οργανωτικό αφήγημα που
υπάρχει και εκεί, υπάρχουν και οι νέες σχέσεις εργασίας, οι «ενοικια-
ζόμενοι εργαζόμενοι», οι οποίοι δεν έχουν το δικαίωμα να μπουν στο
σωματείο και πλέον αποτελούν σημαντικό ποσοστό των εργαζομένων.  

Η παραπάνω τάση φαίνεται να είναι αποτέλεσμα της προηγούμενης
περιόδου: Κατά τη διάρκεια της πανδημίας έγινε φανερή η ανάγκη ορ-
γάνωσης των εργαζομένων απέναντι στις σκληρές συνθήκες εργασίας
που διαμορφώθηκαν. Συνθήκες όπως η τηλεργασία, τα ανύπαρκτα μέ-
τρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, η έλλειψη οικονομικής και ια-
τρικής κάλυψης σε περίπτωση νόσησης, καθώς και η εργασιακή αβε-
βαιότητα σε περιπτώσεις και τομείς όπου σταμάτησε η εργασία λόγω
του ιού. Στη συνέχεια ο πληθωρισμός και η ακρίβεια είχαν σαν αποτέ-
λεσμα το κόστος ζωής να ανεβαίνει όλο και περισσότερο, ενώ την ίδια
στιγμή γίνονταν γνωστά τα όλο και μεγαλύτερα κέρδη των εταιρειών. 

Φυσικά, οι εργασιακές συνθήκες δεν ήταν πολύ καλύτερες πριν
από την πανδημία. Εδώ και χρόνια η Rolls Royce και άλλοι εργοδότες
χρησιμοποιούν τα διαβόητα «zero-hour contracts»[2]. Η συγκεκριμέ-
νη είναι μια ελαστική σχέση εργασίας, όπου ο εργαζόμενος έρχεται να
καλύψει κενά σε βάρδιες ή και αλλαγές της τελευταίας στιγμής. Πα-
ρουσιάζεται και εδώ πως δίνει μια ελαστικότητα στον εργαζόμενο, ξέ-
ρουμε όμως τι σημαίνει αυτό. Βασικά χαρακτηριστικά αυτής της θέσης
είναι: μη σταθερό ωράριο, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της εταιρεί-
ας (γιατί όταν το έχεις ανάγκη θα πάρεις όποια ώρα δουλειάς είναι
διαθέσιμη), μη σταθερό εισόδημα, δεν υπάρχει αποζημίωση στην πε-
ρίπτωση απόλυσης κ.ά. Η συνεχόμενη επίθεση των τελευταίων χρό-
νων στην Αγγλία φαίνεται να βρίσκει μια μαζική αντίσταση από τους
εργαζομένους σήμερα. 

Χαρακτηριστικό αυτής της μαζικότητας ίσως είναι και τίτλοι στην
Guardian το καλοκαίρι σαν αυτόν: «Δεν πιστεύεις ότι οι απεργίες είναι
η λύση; Ποια είναι;»[3]. Χαρακτηριστική ηγετική φυσιογνωμία αποτε-
λεί ο Mick Lynch, ο οποίος είναι στο συνδικάτο των εργαζομένων στα
τρένα. Έχοντας μεγάλη απήχηση στα social media και με μερικές εν-
διαφέρουσες τοποθετήσεις κατά καιρούς, έχει τη δυνατότητα να επη-
ρεάζει και να εκφράζει τους εργαζόμενους. Ενδεικτικό ότι η μεγαλύ-
τερη «κατηγορία» που του απευθύνουν στα κανάλια είναι πως είναι
μαρξιστής, κομμουνιστής κ.λπ. Ενδεικτικό, βέβαια, του έντονου αντι-
κομμουνισμού που διέπει το αγγλικό κράτος.

Θα λέγαμε πως και στο παρελθόν υπήρξαν «ανήσυχοι» οι βρετα-
νοί εργαζόμενοι, ειδικότερα θυμόμαστε την εποχή της Θάτσερ που ο
λαός είχε προβάλει σθεναρή αντίσταση στην πολιτική της. Το ζήτημα
είναι προς τα πού στοχεύει κάθε φορά αυτή η «ανησυχία», τα αιτή-
ματα δηλαδή που μπαίνουν μπροστά σε κάθε τέτοια κινηματική πε-
ρίοδο. Είναι γεγονός ότι ιστορικά η ιδεολογική βάση συγκρότησης
των βρετανικών -και όχι μόνο- συνδικάτων (τρεϊντγιουνιονισμός) έχει
δεχτεί σφοδρή αντιπαράθεση από το κομμουνιστικό κίνημα και τον
Λένιν. Ο ρεφορμισμός δηλαδή που αποδέχεται τις καπιταλιστικές σχέ-
σεις παραγωγής σαν θέσφατο και αναζητά μόνο τη βελτίωση, μέσω
μεταρρυθμίσεων, των όρων πώλησης της εργατικής δύναμης των ερ-
γατών και των οργανωμένων μέσα στα συνδικάτα. Αυτή η ιδεολογική
βάση συνέβαλε καθοριστικά και στα όρια της πάλης της εργατικής τά-
ξης στην Αγγλία, ιδιαίτερα το πρώτο μισό του 20ού αιώνα.

Σίγουρα η τάση νέων εργαζόμενων για εγγραφή στα συνδικάτα
στην Αγγλία δεν μπορεί να ιδωθεί έξω από τις σημερινές συνθήκες.
Της ανάγκης οργάνωσης του λαού και απάντησής τους συλλογικά
στην επίθεση του συστήματος. Γι’ αυτό αποτελεί θετικό δείγμα. Στην
κατεύθυνση της πρωτόλειας συγκρότησης των εργαζομένων.

Λ.Π.

[1] https://www.theguardian.com/politics/2021/may/27/member-
ship-of-uk-trade-unions-rises-for-fourth-year-in-a-row
[2]
https://www.theguardian.com/business/2016/mar/09/zero-hour-
contract-is-not-flexiblity-but-exploitation-and-its-rising
[3]
https://www.theguardian.com/uk-news/2022/aug/23/mick-lynch-
rmt-work-dignity-union-power
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Ξύλο, τραμπουκισμοί και μαφιόζικες πρακτικές

Καμία σχέση και θέση με τους φοιτητικούς συλλόγους

Καρδίτσα

Η αντιαγροτική πολιτική έβγαλε ξανά τα τρακτέρ στους δρόμους

Γ
ια άλλη μια χρονιά φέτος, τα
προβλήματα έβγαλαν ξανά τους
αγρότες της Καρδίτσας στους

δρόμους. Από τις 8 Δεκέμβρη και για
12 μέρες, δεκάδες τρακτέρ και γεωρ-
γικά μηχανήματα από τα χωριά της
Καρδίτσας συγκεντρώθηκαν σε παρά-
δρομο της εθνικής οδού Ε-65 μετά από
κάλεσμα της Ομοσπονδίας Αγροτικών
Συλλόγων. 

Δεν ήταν «μια από τα ίδια» ή άλλη
μια «εθιμική» κινητοποίηση, όπως
ίσως βιαστούν κάποιοι να πουν. Στην
Καρδίτσα, έναν αγροτικό νομό και με
μικρό μέσο κλήρο, η πλειοψηφία των
αγροτικών νοικοκυριών εξαρτάται από
τη βαμβακοκαλλιέργεια. Και φέτος,
μια χρονιά που λόγω και της «διατρο-
φικής κρίσης» είχαμε αυξήσεις τιμών
σε προϊόντα όπως σιτηρά, καλαμπόκι
κ.λπ., στο βαμβάκι είχαμε μείωση της
τιμής περίπου 10 λεπτά ανά κιλό. Πέ-
ρυσι τέτοια εποχή οι αγρότες πουλού-
σαν περίπου με 0,79€ το κιλό, ενώ φέ-
τος πουλάνε με 0,68€ το κιλό. Και ενώ
από τη μια έχουμε μείωση στην τιμή,
από την άλλη έχουμε κατακόρυφη αύ-
ξηση στο κόστος καλλιέργειας. Το λί-
πασμα από 24-28€ που είχε πέρυσι,
φέτος ξεπέρασε τα 45-50€ το σακί. Το
κόστος συλλογής από 20-22€ το στρέμ-
μα πέρυσι, φέτος ανέβηκε στα 30-32€
το στρέμμα. Το πετρέλαιο από 1,30€
ξεπέρασε τα 2€ το λίτρο. Το ρεύμα
έφτασε στα 0,21€/Kwh από 0,07€/Kwh
πέρυσι. Μιλάμε, δηλαδή, για εκτόξευ-
ση του κόστους παραγωγής. Και αυτά
τα οξυμένα προβλήματα, το εξοντωτι-
κό κόστος παραγωγής από τη μια και
οι χαμηλές τιμές από την άλλη, είναι
που έβγαλαν τους αγρότες στον δρό-
μο. Μαζί μ’ αυτά είναι και τα «κακά
μαντάτα» για τη νέα ΚΑΠ 2023-2027,
που φέρνει κι άλλη μείωση εισοδήμα-
τος για τους μικρομεσαίους αγρότες,
με αυστηρότερες προϋποθέσεις και νέ-
ες μειώσεις στις επιδοτήσεις.

Η φετινή κινητοποίηση δεν είχε, βέ-
βαια, τη μεγάλη μαζικότητα που είχαν
παλιότερα αγροτικά συλλαλητήρια

στην Καρδίτσα, αλλά σίγουρα είχε κα-
λύτερη συμμετοχή από τις κινητοποιή-
σεις των τελευταίων 3-4 χρόνων. Και
μπορεί μέχρι στιγμής να μην είχαμε τα
πολλά μπλόκα ανά την Ελλάδα που εί-
χαμε σε παλιότερες χρονιές, αλλά η κι-
νητοποίηση των αγροτών της Καρδί-
τσας δείχνει ότι τα προβλήματα είναι
οξυμένα. Μέσα στους φτωχομεσαίους
αγρότες διογκώνεται η δυσαρέσκεια, η
οργή και η αγανάκτηση για την αντια-
γροτική πολιτική κυβέρνησης-ΕΕ. Η
κυβέρνηση θέλει να προλάβει αυτή την
οργή και την αγανάκτηση και να την
εκτονώσει, πριν απλωθεί η σπίθα που
άναψαν οι Καρδιτσιώτες αγρότες. Γι’
αυτό και ο υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης, Γεωργαντάς, δέχτηκε συνά-
ντηση μαζί τους, χωρίς όμως να ικανο-
ποιήσει ούτε ένα από τα αιτήματά
τους. Αντίθετα, είναι εμπαιγμός και
κοροϊδία π.χ. τη στιγμή που το λίπα-
σμα ακρίβυνε πάνω από 20€ το σακί, η
κυβέρνηση να «ενισχύει» τους αγρότες
με 11,59%, δηλαδή 5-6€ το σακί!

Όσο για την ΚΑΠ 2023-2027, δεν
πρόκειται καθόλου για μια «νέα» ΚΑΠ,
όπως θέλει να την παρουσιάζει η κυ-
βέρνηση, αλλά αποτελεί συνέχεια της
γνωστής ΚΑΠ που εφαρμόζεται χρόνια
τώρα και έφερε φτωχοποίηση και ξε-
κλήρισμα της φτωχής και μεσαίας αγρο-
τιάς, εγκατάλειψη και ερήμωση των χω-
ριών και της υπαίθρου, συγκέντρωση
και συγκεντροποίηση της αγροτικής
γης, των καλλιεργειών, των εκμεταλ-
λεύσεων και της παραγωγής, ελλειμμα-
τικό αγροτικό ισοζύγιο, βάθεμα της δια-
τροφικής εξάρτησης της χώρας κ.ά. Μό-
νο στην τελευταία 10ετία, σύμφωνα με
την απογραφή γεωργίας-κτηνοτροφίας
2021 της ΕΛΣΤΑΤ, είχαμε:

- μείωση 30% των κατ’ αποκλειστικό-
τητα αγροτών και κτηνοτρόφων  (από
875.563 το 2009 μειώθηκαν σε 615.520
το 2020)

- μείωση 27% των γεωργικών εκμε-
ταλλεύσεων (από 723.006 το 2009 μει-
ώθηκαν σε 530.679 το 2020)

- μείωση 18% της χρησιμοποιούμε-

νης γεωργικής έκτασης (ΧΓΕ)
- μείωση της καλλιεργούμενης

έκτασης: -41% στα αμπέλια, -11% σε
δενδρώδεις καλλιέργειες και θερμοκή-
πια, -22% στις λοιπές καλλιεργούμενες
εκτάσεις

- μείωση του αριθμού των ζώων: -
26,7% στα πουλερικά, -25,3% στα αιγο-
ειδή, -21,6% στους χοίρους, -15,7 στα
προβατοειδή, -3,7% στα βοοειδή κ.λπ. 

Με την ΚΑΠ 2023-2027 αυτή η
αντιαγροτική πολιτική θα συνεχιστεί
και θα δυναμώσει. Μέσα από διάφορα
«κανάλια» και μηχανισμούς («οικολο-
γικά σχήματα», «σύγκλιση επιδοτήσε-
ων» κ.λπ.) έχουμε  μειώσεις και στις
επιδοτήσεις, που στην 5ετία θα φτά-
σουν πάνω από 70%! Για παράδειγμα,
στις αροτραίες καλλιέργειες, η βασική
ενίσχυση από τα 45€ το στρέμμα που
ήταν μέχρι σήμερα θα μειωθεί σταδια-
κά έως το 2027 στα 21,5€/στρέμμα.

Για την πλειοψηφία των αγροτικών
νοικοκυριών υπάρχει θέμα επιβίωσης.
Για να ανακοπεί η φτωχοποίηση και το
ξεκλήρισμα της φτωχομεσαίας αγρο-
τιάς, απαιτείται σύγκρουση με την

αντιαγροτική πολιτική. Να μην εκτονω-
θεί στις κάλπες η οργή και η αγανάκτη-
ση των αγροτών, αλλά να υπάρχει
αγωνιστική διέξοδος και κλιμάκωση.
Δεν βοηθάνε «συμβολικές» κινητοποιή-
σεις, αλλά απαιτείται μαζικό αγροτικό
κίνημα σε κοινό μέτωπο με τα άλλα
κομμάτια του εργαζόμενου λαού. Δεν
βοηθάνε αγροτικοί σύλλογοι-σφραγί-
δες, που είναι κομματικά παραμάγαζα,
αλλά απαιτείται να συγκροτηθούν «από
τα κάτω» πραγματικά όργανα πάλης
των αγροτών. Δεν βοηθάνε «κατεβατά»
αιτημάτων-προεκλογικά προγράμματα,
αλλά αιτήματα και διεκδικήσεις αιχμής
που να ανακουφίζουν και να συσπειρώ-
νουν την πλειοψηφία. Για αναπλήρωση
εισοδήματος. Για τιμές-εισόδημα που
να καλύπτουν το κόστος ζωής των
φτωχών και μεσαίων αγροτών. 

Μετά από 12 μέρες στον δρόμο, τα
τρακτέρ ξαναγύρισαν στα χωριά. Τα
προβλήματα, όμως, είναι εδώ. Και
έχουμε σίγουρο ότι αυτά τα προβλήμα-
τα θα ξαναβγάλουν τους αγρότες στον
δρόμο. Σ’ αυτό οφείλει να συμβάλει κά-
θε δύναμη, κάθε αγωνιστής αγρότης.

Τ
ην τελευταία βδομάδα εξελίσσε-
ται στις σχολές της Αθήνας (με
προεκτάσεις στις σχολές όλης της

χώρας) μια οργανωτικού τύπου αντιπα-
ράθεση ανάμεσα στις δυνάμεις της ΚΝΕ
και της ΑΡΑΣ με αφορμή την ψήφιση
(και) από το ΚΚΕ στη Βουλή του επιδό-
ματος για τα σώματα ασφαλείας.

Όσο και αν καθεμία από αυτές τις
δυνάμεις προσπαθεί να φανεί ως το
«θύμα» αυτής της αντιπαράθεσης ή
«αυτός που δεν έριξε την πρώτη μπου-
νιά», φέρουν και οι δύο τεράστιες ευ-
θύνες και για τα περιστατικά αυτά κα-
θαυτά και για την αποσυγκρότηση και
τη «νηνεμία» που χαρακτηρίζει το φοι-
τητικό κίνημα στην παρούσα φάση συ-
νολικότερα. Οι οργανωτικές αντιπαρα-
θέσεις έρχονται ως αποτέλεσμα της
ανικανότητας των δυνάμεων αυτών να
αντιπαρατεθούν πολιτικά. Είναι άμεσο

επακόλουθο της ιδιοκτησιακής λογικής
για το φοιτητικό κίνημα και τους φοιτη-
τικούς συλλόγους τόσο από την ΚΝΕ
όσο και από τα ΕΑΑΚ. Λογική που θεω-
ρούν ότι τους επιτρέπει στο όνομα των
φοιτητικών συλλόγων να ανοίγουν κε-
φάλια και να στέλνουν στο νοσοκομείο
φοιτητές. 

Τέτοιες αντιπαραθέσεις έρχονται
μόνο να βλάψουν τους φοιτητικούς
συλλόγους και τις διαδικασίες τους. Εί-
ναι αποκρουστικές για κάθε προοδευτι-
κό φοιτητή που κάνει τα πρώτα του βή-
ματα στο φοιτητικό κίνημα, απωθούν,
απογοητεύουν και στέλνουν τον φοιτη-
τόκοσμο σπίτι του. Δεν έχουν καμία
σχέση με την αριστερά και το κίνημα,
ούτε και με τον τρόπο με τον οποίο θα
έπρεπε αυτή να παλεύει, να διαδηλώνει
και να αντιπαρατίθεται. Εκτός όλων
των άλλων ρίχνουν νερό στους μύλους

του συστήματος το οποίο ακόμα πιο
άνετα θα μιλάει για άσυλο βίας και ανο-
μίας, ακόμα πιο γρήγορα θα προχωρά-
ει τη διάλυση των φοιτητικών συλλό-
γων, το πέταγμα της αριστεράς έξω
από τα πανεπιστήμια.

Σίγουρα δεν είναι ούτε η πρώτη φορά
που εμφανίζονται τέτοια περιστατικά
στους χώρους ασύλου ούτε η πρώτη φο-
ρά που τα καταγγέλλουμε. Αυτές οι πρα-
κτικές άλλωστε έχουν και την ιστορική
και την πολιτική τους μήτρα. Είναι η συ-
νέχεια της δράσης των λεγόμενων
«ΚΝΑΤ» της ΚΝΕ πριν από δεκαετίες.
Δράση που υιοθετήθηκε και από τα υπό-
λοιπα κομμάτια της ρεφορμιστικής αρι-
στεράς μετέπειτα. Και σίγουρα δεν χρει-
άζεται να ανατρέξουμε πολλά χρόνια πί-
σω για να θυμηθούμε τα ξύλα και τους
τραμπουκισμούς ανάμεσα σε διάφορες
κατά καιρούς οργανώσεις που συμμετεί-

χαν και συμμετέχουν στα ΕΑΑΚ. Είτε αυ-
τά αφορούσαν ένα συντονιστικό πόλης
είτε το μοίρασμα της πρώτης αλυσίδας.
Αυτά από την αριστερά που ορκίζεται
στο όνομα της ενότητας…

Κάθε αγωνιστής και νεολαίος που θέ-
λει να παλέψει για τα δικαιώματά του
πρέπει απέναντι σε τέτοια περιστατικά
να κρατήσει συγκεκριμένη στάση. Όχι
στάση διαιτητή, παίρνοντας το μέρος
κάποιου, αλλά στάση καταγγελίας. Για
την ανασυγκρότηση του φοιτητικού κι-
νήματος, την εμπλοκή του φοιτητόκο-
σμου στις συλλογικές διαδικασίες απαι-
τείται πολιτική και όχι οργανωτική αντι-
παράθεση. Για να ξεσπάσουν νέες εστίες
αντίστασης και αγώνα, για να κερδη-
θούν τα δικαιώματα που τσακίζει το σύ-
στημα, πρέπει οι νέοι αγωνιστές να πε-
ριθωριοποιήσουν και να καταγγείλουν
αυτές τις πρακτικές.



«Αυτή η δήλωση της Μέρκελ αλλάζει ριζικά

την κατάσταση από όλες τις απόψεις, πάνω

απ’ όλα στην πολιτική, και για μένα είναι ένα

σαφές μήνυμα ποιον να μην εμπιστευτώ»,

τόνισε ο Σέρβος πρόεδρος Βούτσιτς σε ομιλία

του, απαντώντας σε δήλωση της πρώην

καγκελαρίου για τις Συμφωνίες του Μινσκ.

Πρόσθεσε ότι «αυτό επηρεάζει σοβαρά τη

στάση της Σερβίας στο Κοσσυφοπέδιο»!

Σ
ε συνέντευξή της στην εφημερίδα Zeit, που δημο-
σιεύθηκε στις 7 Δεκεμβρίου, η Μέρκελ είπε ότι οι
Συμφωνίες του Μινσκ «έδωσαν στην Ουκρανία

ανεκτίμητο χρόνο για να γίνει ισχυρότερη, όπως φαίνε-
ται σήμερα… η Ουκρανία του 2014-2015 δεν είναι η σύγ-
χρονη Ουκρανία»! Επίσης αμφέβαλε αν τα κράτη του
ΝΑΤΟ θα μπορούσαν να υποστηρίξουν το Κίεβο όπως το
κάνουν τώρα!

Η δήλωση Μέρκελ δείχνει προθέσεις, αλλά δεν σημαί-
νει πως οι εξελίξεις (όπως ολοκληρωθούν) θα ανταποκρί-
νονται στους αρχικούς σχεδιασμούς. Ο παράγων χρόνος
και η αξιοποίησή του δεν προσδιορίζουν μονοσήμαντα την
έκβασή τους. Το Μινσκ, έστω, έγινε για να προετοιμάσει
την Ουκρανία για έναν πόλεμο. Παρέβλεψε ωστόσο ότι η
Ρωσία θα χρησιμοποιούσε τον ίδιο χρόνο για να προχω-
ρήσει και σε πόλεμο. 

Το Κόσοβο βρίσκεται πλέον ένα βήμα από την ανά-
φλεξη, 23 χρόνια μετά τον πόλεμο του ΝΑΤΟ και το κτίσι-
μο ενός προτεκτοράτου στα πλευρά της Σερβίας, με μόνι-
μη επιτήρηση από τη νατοϊκή KFOR. Σήμερα δεν αναγνω-
ρίζεται ως ανεξάρτητο κράτος (εκτός από Σερβία και Ρω-
σία), από 5 μέλη της ΕΕ (μεταξύ τους και η Ελλάδα) και
περισσότερες από εκατό ακόμη χώρες. Η Συμφωνία των
Βρυξελλών, τον Απρίλη του 2013, δημιούργησε τα σημε-
ρινά δεδομένα αστάθειας. Σύμφωνα με αυτήν, η Κοινότη-
τα Σερβικών Δήμων θα αποτελεί αυτοδιοικητικό όργανο
Σέρβων. Το Βελιγράδι δηλώνει ότι έχει εκπληρώσει το μέ-
ρος των συμφωνιών των Βρυξελλών, ενώ η Πρίστινα ανέ-
στειλε τη διαδικασία. 

Αφορμή των τελευταίων συγκρούσεων ήταν η σύλλη-
ψη ενός Σέρβου πρώην αστυνομικού (με κατηγορίες για
τρομοκρατική δράση) στο φόντο της μόνιμης αντιπαράθε-
σης των τελευταίων μηνών για την απόφαση της Πρίστι-
νας να αποσύρει όλες τις  σερβικές πινακίδες κυκλοφο-
ρίας για τα Ι.Χ. Ως γνωστόν, η παρέμβαση της ΕΕ έδωσε
μια μικρή ανακωχή, αλλά παραμένει σε εκκρεμότητα η
λειτουργία των θεσμικών οργάνων του βόρειου Κοσόβου.
Σέρβοι δήμαρχοι, οι τοπικοί δικαστές και περίπου 600
αστυνομικοί παραιτήθηκαν τον περασμένο μήνα, σε έν-
δειξη διαμαρτυρίας για το θέμα των πινακίδων. Οι νέες
εκλογές που προγραμματίστηκαν για 18 του Δεκέμβρη
αναβλήθηκαν από την πρόεδρο Οσμάνι για τον Απρίλιο,
με τη δικαιολογία της εκτόνωσης της έντασης στην περιο-
χή, αφού το βασικό σερβικό κόμμα ανήγγειλε ότι θα τις
μποϊκοτάρει. 

Ακολουθεί ωστόσο κάτι πιο περίεργο. Ο Βούτσιτς ζητά
από την KFOR (τη δύναμη του ΝΑΤΟ ) την «άδεια να ασκή-
σει το δικαίωμα» που χορηγήθηκε από το ψήφισμα 1244
του ΣΑ ΟΗΕ, με το οποίο η Σερβία μπορεί να στείλει δύ-
ναμη 1.000 αστυνομικών στην περιοχή. Πρόκειται για το
ψήφισμα που ακολούθησε τη λεγόμενη «Τεχνική Συμφω-
νία» αποχώρησης των Σέρβων, την 9η Ιουνίου του 1999,
και σήμανε το «τέλος του πολέμου». Ο Βούτσιτς ισχυρίζε-
ται ότι το αίτημα στοχεύει να μειωθούν οι εντάσεις(;), αν
και πιστεύει ότι η KFOR πιθανότατα δεν θα το αποδεχτεί.
Μια τέτοια μονομερής κίνηση, ακόμα και με επίκληση ψη-
φίσματος του ΣΑ, θα ανέβαζε επίπεδο στην ένταση. Γι’
αυτό πολλοί εκτιμούν ότι η κίνηση αυτή έγινε για να
ακουστεί ότι υπάρχει τέτοιο ψήφισμα ή λόγω του ότι οι
Αλβανοί έστειλαν 1.000 δικούς τους στο σερβικό θήλακα. 

Αλλά και ο Κούρτι έκανε αίτημα και μάλιστα επίσημο!
Απευθυνόμενος στην τσεχική προεδρία, ζήτησε να λάβει
το Κόσοβο το χαρακτηρισμό της υποψήφιας χώρας για
ένταξη στην ΕΕ! Σίγουρα, και όλοι ξέρουν, πρόκειται για
πυροτέχνημα, που όμως αθροίζεται στις προκλήσεις απέ-
ναντι στη Σερβία.

Τους τελευταίους μήνες στο Κόσοβο οι εντάσεις διαδέ-
χονται η μία την άλλη. Και όπως φαίνεται, τα πιο ακραία
στοιχεία της Πρίστινας, και βέβαια ο Κούρτι, κινούνται
σαν να θέλουν να προκαλέσουν την επέμβαση των Σέρ-
βων, θεωρώντας ότι αυτή θα προκαλέσει εμπλοκή του
ΝΑΤΟ. Το ερώτημα αφορά το ανεκτό εύρος από τους Να-

τοϊκούς των κινήσεων της αλβανικής ηγεσίας του Κοσό-
βου, που δεν πρέπει να ξεφύγει από τους ειδικότερους
σχεδιασμούς των ΗΠΑ, ωθούμενο και από προσωπικές φι-
λοδοξίες και από διάφορα κέντρα και παράκεντρα της Δύ-
σης. Και κάποιες κινήσεις πρέπει να σχετίζονται με αυτό.
Χαρακτηριστική περίπτωση η καταδίκη, σε κάθειρξη 26
ετών, του πρώην στρατιωτικού διοικητή του UCK, Σαλίχ
Μουσταφά, από το Ειδικό Δικαστήριο για το Κόσοβο στη
Χάγη, για ανθρωποκτονία και βασανιστήρια την περίοδο
1998-99. Επίσης, υπάρχει παραδοχή ύπαρξης διαφθοράς
και διαμορφώνεται κλίμα μη ανοχής της! Με παρέμβασή
του, ο πρέσβης των ΗΠΑ στα Τίρανα, Κιμ, έστειλε σαφές
μήνυμα ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να εντείνουν τις προ-
σπάθειες για την αντιμετώπιση της διαφθοράς και να
απαιτούν να λογοδοτήσουν διεφθαρμένοι παράγοντες σε
Αλβανία, Κόσοβο και Β. Μακεδονία! 

Αυτές οι κινήσεις των ΗΠΑ καταδεικνύουν πραγματι-
κούς φόβους πως οι εσωτερικές εξελίξεις στις χώρες των
Δυτικών Βαλκανίων εγκυμονούν κινδύνους ανεξέλεγκτης
αποσταθεροποίησης. Αντιμέτωποι με αυτή τη πιθανότη-
τα, ακόμη και άμεσης εμπλοκής των σερβικών ενόπλων
δυνάμεων -δηλαδή με πόλεμο-, κορυφαίοι αξιωματούχοι
της ΕΕ (Μπορέλ) και του ΝΑΤΟ (γγ Στόλτενμπεργκ) ζήτη-
σαν «αυτοσυγκράτηση» και «αποκλιμάκωση» και από τα
δύο μέρη. 

Πόσο έτοιμη είναι όμως η Δύση για μια νέα εμπλοκή
κλίμακας στα Βαλκάνια; Μια δεύτερη εστία θερμής ανα-
μέτρησης στην περιοχή ταυτόχρονα με την Ουκρανία θα
αποτελούσε ακόμη μεγαλύτερη δοκιμασία στην ενότητα
της Δύσης. Αλλά, από την άλλη, τι μπορούν να κάνουν
οι Σέρβοι σε αυτή την κατάσταση που διαμορφώνεται
στο Κόσοβο; Η Σερβία βρίσκεται βαθιά μέσα σε έδαφος
του ΝΑΤΟ, περικυκλωμένη από όλες τις πλευρές. Και αυ-
τό γίνεται πολύ χειρότερο από τις πολιτικές «πολλα-
πλών κατευθύνσεων», ακόμη και της σημερινής κυβέρ-
νησης Βούτσιτς η οποία, από τη μια, δείχνει να επιδιώ-
κει ένταξη και υποστήριξη από την ΕΕ και, από την άλ-
λη, έχει να αντιμετωπίσει μια «κοινή γνώμη» όχι τόσο
ευνοϊκή σε αυτό. Πάντως τελευταία προβάλλονται ιδιαί-
τερα έντονα από τα δυτικά ΜΜΕ κινήσεις μονάδων
(στρατού και αστυνομίας) της Σερβίας στα σύνορα με το
Κόσοβο, που εδώ και βδομάδες βρίσκονται σε κατάστα-
ση αυξημένης ετοιμότητας.

Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, στο παρασκήνιο κορυφώ-
νονται οι διπλωματικές προσπάθειες ΕΕ και ΝΑΤΟ για μια
«λύση» της τελευταίας στιγμής. Πριν από λίγες μέρες συ-
ναντήθηκαν στο Βελιγράδι με τον Βούτσιτς ο διαμεσολα-
βητής της Ευρωπαϊκής Ενωσης, Λάιτσακ, και ο ειδικός
απεσταλμένος των ΗΠΑ, Εσκομπάρ, αφού προηγήθηκε
επίσκεψη στην Πρίστινα. Το κλίμα ήταν βαρύ και έλειψαν
ανακοινώσεις, αλλά από διαρροές λέγεται ότι στο τραπέ-
ζι των διαπραγματεύσεων βρίσκεται ξανά η γνωστή γαλ-
λογερμανική πρόταση που βασίζεται στο μοντέλο των δύο
Γερμανίων του 1971: εξομάλυνση των σχέσεων χωρίς
αμοιβαία αναγνώριση.

Το Κόσοβο παραμένει μια θνησιγενής κατασκευή και
άρα όλοι θέλουν κέρδισμα χρόνου για… το κέρδισμα της
περιοχής. Και όλοι νιώθουν αυτή η πίεση να εντείνεται
από την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία. Οι Αμερικα-
νονατοϊκοί μάλλον είναι απίθανο να έχουν όλα όσα χρει-
άζονται για να (ξανα)επιτεθούν στη Σερβία. Και επανεκτι-
μούν τα διαθέσιμα μέσα για να εμποδίσουν τη Ρωσία να
προσφέρει οποιαδήποτε άλλη μορφή υποστήριξης εκτός
από τα λόγια, δηλαδή τους διάφορους τρόπους έκφρασης
πολιτικής υποστήριξης, προς το Βελιγράδι. Μπορεί σήμε-
ρα η υποστήριξη της Σερβίας από τη Ρωσία να έχει ζητή-
ματα δύσκολα να ξεπεράσει, αλλά και η ΕΕ, ως προκά-
λυμμα της επέκτασης του ΝΑΤΟ, δείχνει να πιάνει τα όριά
της, πράγμα που υποδηλώνει πως και οι ΗΠΑ κινδυνεύ-
ουν να χάσουν ένα τόσο βολικό «φύλλο συκής». Η ΕΕ έχει
ξεθωριάσει στα μάτια πολλών Βαλκάνιων. 

Πρόσφατα, ο ρώσος πρέσβης στο Βελιγράδι, Χερτσέν-
κο, παραλλήλισε τις συμφωνίες των Βρυξελλών για το
Κοσσυφοπέδιο με τις συμφωνίες του Μινσκ. Υπάρχουν συ-
χνοί παραλληλισμοί μεταξύ της κατάστασης στην Ουκρα-
νία και της κατάστασης στο Κόσοβο, αφού η περίοδος
στην οποία έχουμε εισέλθει οδηγεί όλο και περισσότερο
στην κλιμάκωση των αντιπαραθέσεων παρά στην αποκλι-
μάκωση. Όμως η επέκταση του πεδίου αναμέτρησης Ανα-
τολής - Δύσης από την ανατολική και νότια Ουκρανία στα
δυτικά βαλκάνια μέσω του Κοσόβου εγκυμονεί κινδύνους
αποσταθεροποίησης της ευρύτερης περιοχής, με όσα αυ-
τό μπορεί να συνεπάγεται για την εύφλεκτη, ούτως ή άλ-
λως, Ν.Α. Μεσόγειο… 

Χ.Β.
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Η πυκνή και παράλληλη εξέλιξη

των στρατιωτικών και πολιτικών

κινήσεων με κέντρο τον πόλεμο

στην ή καλύτερα για την Ουκρανία

(και όχι μόνο) αναδεικνύει ξανά

και ξανά πως «ο πόλεμος είναι 

η συνέχιση της πολιτικής με άλλα

μέσα», που στη συγκεκριμένη

περίπτωση αφορά την πολιτική και

τις παγκόσμιες επιδιώξεις 

των μεγάλων ιμπεριαλιστικών

δυνάμεων που συμμετέχουν άμεσα

(Ρωσία) ή έμμεσα (ΗΠΑ-ΝΑΤΟ) 

στη μεγαλύτερη, από τον Β’

Παγκόσμιο Πόλεμο και έπειτα,

σύγκρουση στην ευρωπαϊκή

ήπειρο. Γι’ αυτό και γίνονται τόσο

ευδιάκριτα όχι μόνο 

τα αντιτιθέμενα συμφέροντα 

των αντίπαλων μερών αλλά και 

οι ενυπάρχουσες αντιθέσεις σε

κάθε πλευρά. Άλλο τόσο γίνονται

ευδιάκριτοι οι σοβαροί

προβληματισμοί και τα αδιέξοδα

που διαπιστώνουν δυνάμεις 

του συστήματος μπροστά 

στα επικίνδυνα, για την ίδια 

του την ύπαρξη, όρια στα οποία

συνεχώς πλησιάζει αυτή 

η σύγκρουση. Προβληματισμοί και

αδιέξοδα που μέχρι στιγμής δεν

κατορθώνουν να ανασχέσουν 

τη βασική ροπή προς το βάθεμα

και πλάτεμα της σύγκρουσης. 

«Διάλογος» με βόμβες και όπλα

Νομίζουμε ότι έχει γίνει φανερό πως οι

τρεις επιθέσεις του καθεστώτος του Κιέ-

βου με σαφή -αν και υπόγεια- την αμερι-

κανοΝΑΤΟϊκή ιμπεριαλιστική υποστήριξη

βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος (έως και

700 χιλιόμετρα από τα δυτικά σύνορα της

Ρωσίας), που περιελάμβαναν μεταξύ άλ-

λων και την αεροπορική βάση Ένγκελς

όπου σταθμεύουν τα στρατηγικά βομβαρ-

διστικά των ρωσικών αεροδιαστημικών

δυνάμεων, δεν ήταν μόνο ή και κυρίως

απάντηση στους σαρωτικούς βομβαρδι-

σμούς του ενεργειακού δικτύου της Ου-

κρανίας από τη Ρωσία. Περισσότερο απο-

τελούσε «απάντηση» σε έναν ιδιότυπο

«διάλογο» που διεξάγεται στα πλαίσια της

Δύσης συνολικά και των ΗΠΑ ιδιαίτερα και

αφορούσε ειδικά μια «απάντηση» στο δυ-

νάμωμα τελευταία των φωνών για δια-

πραγματεύσεις. «Διάλογο» στον οποίο

συμμετέχει και επεμβαίνει και η Ρωσία,

ενώ και η ίδια αντιμετωπίζει στο εσωτερι-

κό της και στις διεθνείς σχέσεις της πιέ-

σεις ανάλογου χαρακτήρα. Φυσικά, όπως

ο πόλεμος έτσι κι αυτός ο «διάλογος» συ-

νεχίζεται αμείωτα…

Έτσι είχαμε άλλα δύο – τρία κύματα

βομβαρδισμών του ρωσικού ιμπεριαλι-

σμού με το κύμα της 16ης Δεκέμβρη (ένα-

το από την έναρξή τους στις αρχές φθινο-

πώρου) να είναι το πιο συντριπτικό. Βομ-

βαρδισμοί που συνεχίζουν να σμπαραλιά-

ζουν το ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας

ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Εντάσεις μεταξύ Σερβίας - Κοσόβου

Ποιος κερδίζει χρόνο; Σε ποιον λιγοστεύει; 



και να καθιστούν μη λειτουργικά σημα-

ντικά τμήματα του σιδηροδρομικού δι-

κτύου της Κεντρικής Ουκρανίας, γεγο-

νός που έχει ήδη τον αντίχτυπό του στο

μέτωπο του Ντονμπάς. Βομβαρδισμοί

που αυξάνουν την εσωτερική πολιτική

και κοινωνική πίεση στο καθεστώς του

Κιέβου, ενώ δίνουν ακόμη μεγαλύτερο

έδαφος στις ενστάσεις των ευρωπαίων

ιμπεριαλιστών όσον αφορά την αντιρω-

σική επιθετική γραμμή των ΗΠΑ με την

οποία αναγκάζονται εν πολλοίς να συ-

ντάσσονται. Βομβαρδισμοί που συνδυά-

ζονται με μια –ύστερα από αρκετό καιρό-

αργή προέλαση των ρωσικών στρατιω-

τικών δυνάμεων στο βασικό μέτωπο του

Ντονμπάς, γεγονός που υποδεικνύει

εκτός των άλλων ότι έχουν αρχίσει να

παίζουν ρόλο οι ξεκούραστες εφεδρείες

που στάλθηκαν εκεί. 

Στο Ντονμπάς οι ρωσικές δυνάμεις

έχουν περικυκλώσει και είναι στην τελι-

κή ευθεία της κατάληψης μερικών σημα-

ντικών πόλεων – φρουρίων του Κιέβου

(Μπακχμούτ, Σολεντάρ, Μαρίινκα), κρί-

σιμων κόμβων της πυκνής οχυρωματι-

κής γραμμής που είχε φτιαχτεί με τη

βοήθεια των δυτικών προστατών την πε-

ρίοδο 2014-2022 στην περιοχή. Εξελίξεις

που ασκούν επιπλέον πίεση εξίσου στην

κατεύθυνση της αναζήτησης μιας κάποι-

ας εκεχειρίας και στην κατεύθυνση πα-

ραπέρα ενίσχυσης του Κιέβου. 

Αντιθέσεις και σταθερές 
στη Δύση

Εκ παραλλήλου και μετά τις δηλώ-

σεις Μακρόν και Μπάιντεν αλλά και του

Σολτς που εξέφρασε την «ανάγκη» η

«Ευρώπη να ξαναγυρίσει στην ειρηνική

τάξη πραγμάτων», και αφού το Κρεμλί-

νο ανταπάντησε πως δεν έχει νόημα η

συζήτηση με τις ΗΠΑ μιας και αυτές δεν

αναγνωρίζουν τα «νέα εδάφη που τώρα

ανήκουν στη Ρωσία», ο υπέργηρος αλλά

μάλλον απόλυτα διαυγής Κίσινγκερ

επανήλθε για μια ακόμη φορά στο καυ-

τό ζήτημα. Με βάση έναν ρεαλιστικό κυ-

νισμό που τον διακρίνει, τα προτεινόμε-

να από αυτόν μέτρα αποτελούν μια προ-

σπάθεια αντιστοίχισης των αποτελεσμά-

των στο στρατιωτικό και πολιτικό πε-

δίο. Σε άρθρο του στο περιοδικό «The

Spectator» που έχει τίτλο «Πώς να απο-

φύγουμε έναν νέο Παγκόσμιο Πόλεμο»,

καλεί σε αμοιβαίες υποχωρήσεις/κατο-

χυρώσεις για τον αντίπαλο. Έτσι προ-

τείνει την κατοχύρωση του Ντονιέτσκ,

του Λουγκάνσκ και φυσικά της Κριμαίας

στη Ρωσία και διενέργεια δημοψηφι-

σμάτων «στις άκρως αμφισβητούμενες

περιοχές που έχουν αλλάξει πολλές φο-

ρές χέρια κατά τη διάρκεια των αιώνων»

(αναφέρεται φανερά σε Χερσώνα, Ζα-

πορίζιε). Παράλληλα θεωρεί πως δεν

έχει πια νόημα η συζήτηση για την «ου-

δετερότητα» της Ουκρανίας και πως αυ-

τό που πρέπει να μπει στο τραπέζι είναι

το είδος της σχέσης της με το ΝΑΤΟ.

Επιστέγασμα των προτάσεών του, αφε-

νός η αναγνώριση του ρόλου της Ρω-

σίας και αφετέρου το κτίσιμο, όπως

γράφει, πάνω «στις στρατηγικές αλλα-

γές που έχουν ήδη συντελεστεί, ενσω-

ματώνοντάς τες σε μια νέα δομή, για να

πετύχουμε ειρήνη μέσω των διαπραγμα-

τεύσεων». Φυσικά η «υποδοχή» των

προτάσεών του από το καθεστώς Ζελέν-

σκι ήταν η αναμενόμενη.

Στο μεταξύ, με τους Δυτικούς να

έχουν δώσει έως τώρα 40 δισ. δολάρια,

όσα σχεδόν ο ετήσιος αμυντικός προϋπο-

λογισμός της Γαλλίας, και ενώ η ΕΕ ψή-

φισε πρόσφατα το ένατο πακέτο κυρώ-

σεων αλλά και νέες χορηγίες στο Κίεβο

(άλλα 2 δισ. ευρώ) για στρατιωτικό εξο-

πλισμό, οι κόντρες μεταξύ ΗΠΑ και Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης συνεχίζονται. Το «Ου-

κρανικό» κυρίως αλλά και ο νόμος IRA

τροφοδοτούν ακατάπαυστα την αντιπα-

ράθεση και τις δυσαρέσκειες των ευρω-

παίων ιμπεριαλιστών. Ο Μακρόν κατά τη

διάρκεια της επίσκεψής του στην Ουάσι-

γκτον υπογράμμισε την ανάγκη στρατη-

γικού διαλόγου των δύο πλευρών και τό-

νισε με νόημα πως λόγω της πολιτικής

των ΗΠΑ να κοιτάζουν πρώτα τον εαυτό

τους και μετά την αντιπαλότητά τους με

την Κίνα, «η Ευρώπη, άρα και η Γαλλία

μετατρέπεται σε ένα είδος μεταβλητής

προσαρμογής» για αυτές. 

Παράλληλα βέβαια οι ΗΠΑ, όπως επί-

σης έδειξε η επίσκεψη Μακρόν στην Ουά-

σιγκτον, συνεχίζουν να βάζουν τις σφή-

νες τους στις σχέσεις Γαλλίας-Γερμανίας.

Έτσι δίνουν μεσολαβητικό ρόλο στο Πα-

ρίσι που επιπλέον επιχειρεί με όπλο τη

γεωπολιτική του ισχύ να υπονομεύσει

την οικονομική-πολιτική πρωτοκαθεδρία

του Βερολίνου στην ΕΕ. Αντίστοιχα το Βε-

ρολίνο συνοδεύει τις διακηρύξεις για τη

δημιουργία από μέρους του του μεγαλύ-

τερου στρατού στην Ευρώπη με βαθύτε-

ρες –αν και καθόλου εύκολα επιτεύξιμες-

επιδιώξεις. Έτσι ο Σόλτς με άρθρο του

στο «Foreign Affairs» δηλώνει την πρό-

θεση της Γερμανίας να «γίνει ο εγγυητής

της ευρωπαϊκής ασφάλειας (…) και υπέρ-

μαχος πολυμερών λύσεων σε παγκόσμια

προβλήματα.» 

Οι αμερικάνοι ιμπεριαλιστές μέσω

του ΝΑΤΟ, της πρόθυμης Βρετανίας που

αναζητά ρόλο στη σκιά του «αμερικά-

νου αδελφού» και των χωρών της «Νέ-

ας Ευρώπης», συνεχίζουν να οικοδο-

μούν σταθερά τη διεύρυνση της στρα-

τιωτικοπολιτικής τους παρουσίας στα

δυτικά πλευρά της Ρωσίας και στην

καρδιά της ευρωπαϊκής ηπείρου. Σ΄ αυ-

τή την κατεύθυνση, από τις εξελίξεις

διαγράφεται η «απόδοση» μεγαλύτερου

ρόλου στην Πολωνία για να εξυπηρετη-

θεί η περικύκλωση της Ρωσίας, ρόλο

που η αστική τάξη της Πολωνίας υιοθε-

τεί φανερά μέσω της σημαντικής ενί-

σχυσης του στρατού της και ευελπιστώ-

ντας σε αναβάθμιση της θέσης της στην

περιοχή. Ίσως δεν είναι μόνο προπα-

γάνδα οι αναφορές στα ρώσικα ΜΜΕ ότι

η Βαρσοβία εποφθαλμιά κάποια από τα

τμήματα της Δυτικής Ουκρανίας (που

κάποτε ανήκαν στο Πολωνο-Λιθουανικό

Βασίλειο). Το «δώρο» με τα εκρηκτικά

που ουκρανός αξιωματούχος παρέδωσε

στον αρχηγό της πολωνικής αστυνομίας

μήπως ήταν μια προειδοποίηση εκ μέ-

ρους του Κιέβου;

Ρώσικες δηλώσεις 
και διπλωματικές κινήσεις

Έχοντας ανακτήσει ξανά την πρωτο-

βουλία στο πεδίο των μαχών η Ρωσία

στο πολιτικό και το διπλωματικό πεδίο

από τη μια ενισχύει τις φυγόκεντρες τά-

σεις στη Δύση και από την άλλη επιμένει

στην προβολή των ευρασιατικών χωρών

που σχηματίζουν, όπως λέει, «μια νέα

παγκόσμια πλειοψηφία.» Όχι γιατί έχει

αυταπάτες για τα όρια των κοινών συμ-

φερόντων τους, αλλά γιατί θεωρεί πως

μπορεί να εκμεταλλευτεί τη δυσαρέ-

σκεια πολλών αστικών τάξεων από την

αποικιοκρατική και ιμπεριαλιστική κα-

ταπίεση αιώνων από τους δυτικούς

«ιδιοκτήτες» του πλανήτη. Παράλληλα

προσπαθεί να συγκροτήσει παραπέρα

τις συμμαχίες της και να τις χρησιμοποι-

ήσει –όσο είναι αυτό δυνατόν- στη σύ-

γκρουση με ΗΠΑ-ΝΑΤΟ στην (ή για την)

Ουκρανία, αναδεικνύοντας τα ευρύτερα

διακυβεύματά της. 

Όπως υπογράμμισε και ο επικεφαλής

του Οργανισμού Συνθήκης Συλλογικής

Ασφάλειας (CSTO), του «αμυντικού συμ-

φώνου» της Ρωσίας, το αποτέλεσμα του

πολέμου στην Ουκρανία και οι όροι των

ειρηνευτικών συμφωνιών που θα ακο-

λουθήσουν «θα καθορίσουν σε μεγάλο

βαθμό την κατάσταση ασφαλείας σε ολό-

κληρη την Ανατολική Ευρώπη και στον

ευρασιατικό χώρο γενικά, και ίσως την

αρχιτεκτονική τής διεθνούς ασφάλειας».

Ενώ ο Πούτιν σε μήνυμά του προς τη Σύ-

νοδο των υπουργών Άμυνας του Οργανι-

σμού Συνεργασίας της Σανγκάης (SCO)

και της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων

Κρατών (CIS) των πρώην σοβιετικών δη-

μοκρατιών τόνισε μεταξύ διαπίστωσης

και απειλής πως «η πιθανότητα σύ-

γκρουσης στον κόσμο αυξάνεται ως άμε-

ση συνέπεια των προσπαθειών της Δύ-

σης να διατηρήσει την κυριαρχία της με

οποιοδήποτε μέσο».

Χαραμάδες αισιοδοξίας 
δεν υπάρχουν

Τις τελευταίες μέρες έχει αναζωπυ-

ρωθεί η συζήτηση στο πλαίσιο της Δύ-

σης για την αποστολή πυραύλων PATRI-

OT μεγάλου βεληνεκούς από τις ΗΠΑ

στο καθεστώς του Κιέβου. Άραγε οι

ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε μια κίνηση

που δεν σπάει απλώς μία ακόμη κόκκι-

νη γραμμή όσον αφορά την έμμεση

εμπλοκή τους στον πόλεμο, αλλά θα

δώσει τη δυνατότητα στο Κίεβο να

απειλήσει άμεσα τη Ρωσία με χτυπήμα-

τα στις μεγάλες πόλεις της; Οπότε οι

αμφίσημης σημασίας αλλά πάντως

άκρως ανησυχητικές δηλώσεις του Με-

ντβέντεφ για νόμιμους νατοϊκούς στό-

χους αποτελούν μία ακόμη έκφραση

των υπερβολικών και πολλές φορές

χωρίς αντίκρυσμα τοποθετήσεών του ή

στέλνουν προειδοποιητικό μήνυμα προς

τους αμερικανούς ιθύνοντες για τις συ-

νέπειες που θα έχει μια τέτοια κίνηση

από μεριάς τους; 

Την ώρα που γράφονταν αυτές οι

γραμμές, έβγαιναν και οι πρώτες ειδή-

σεις για την επίσκεψη Πούτιν στη Λευκο-

ρωσία. Οι ανακοινώσεις Πούτιν και Λου-

κασένκο για το βάθεμα της συνεργασίας

των δυο χωρών δεν μας διαφώτισαν πα-

ραπέρα και ούτε αναμενόταν άλλωστε

για το περιεχόμενο των συνομιλιών.

Άλλωστε τα ρωσικά ΜΜΕ αρχικά και

έπειτα και τα δυτικά έχουν προκαταβο-

λικά ρίξει την προσοχή τους στις βαρυ-

σήμαντες, όπως γράφουν, δηλώσεις

στις οποίες θα προχωρήσει ο Πούτιν μέ-

σα στην εβδομάδα αυτή, πιθανότατα την

Πέμπτη 22 του Δεκέμβρη. Σε κάθε περί-

πτωση, τα χαρακτηριστικά των ιμπερια-

λιστών και οι επιδιώξεις τους δεν μας

αφήνουν χαραμάδες αισιοδοξίας για το

τι μέλλει γενέσθαι.
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Περιμένοντας τα χειρότερα
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Περού

Αμερικανοκίνητο θεσμικό πραξικόπημα της Δεξιάς
Ο λαός στους δρόμους

Ε
δώ και είκοσι ημέρες, η πολιτική
κατάσταση στο Περού χαρακτηρί-
ζεται από μέγιστη αναταραχή και

ακραία πόλωση. Το Κογκρέσο της χώ-
ρας, όπου επικρατούν οι δεξιές και
ακροδεξιές παρατάξεις, αποφάσισε στις
7 του Δεκέμβρη να καθαιρέσει τον εκλεγ-
μένο πρόεδρο Πέντρο Καστίγιο, με την
αιτιολογία της «ηθικής ανεπάρκειας»,
σύμφωνα με το άρθρο 113 του Συντάγ-
ματος και να ορίσει την αντιπρόεδρο Ντί-
να Μπολουάρτε στη θέση του. Με πρό-
σχημα την προσπάθεια διάλυσης του κοι-
νοβουλίου από τον καθαιρεθέντα πρόε-
δρο, που ήθελε να προλάβει μια τέτοια
εξέλιξη, τα κόμματα της δεξιάς αντιπολί-
τευσης, με την αρωγή του στρατού και
τη συναίνεση του αμερικάνικου παράγο-
ντα, υποστήριξαν το κοινοβουλευτικό
πραξικόπημα. Μάλιστα, η πρέσβειρα των
ΗΠΑ στο Περού, γνωστή πρώην πράκτο-

ρας της CIA, δήλωσε απερίφραστα πως
«οι Ηνωμένες Πολιτείες προτρέπουν τον
πρόεδρο Καστίγιο να ανατρέψει την προ-
σπάθειά του να διαλύσει το Κογκρέσο και
να επιτρέψει στους δημοκρατικούς θε-
σμούς του Περού να λειτουργήσουν σύμ-
φωνα με το Σύνταγμα». Όπως βλέπουμε,
τη σήμερον ημέρα η ανάμιξη των ιμπε-
ριαλιστών για τη διαφύλαξη των συμφε-
ρόντων τους δεν γίνεται πλέον με αιμα-
τηρά στρατιωτικά πραξικοπήματα (όπως
συνηθιζόταν τις περασμένες δεκαετίες
στη Λατινική Αμερική και αλλού), αλλά
με την κάλυψη του «θεσμικού» και κοι-
νοβουλευτικού μανδύα. Δεν είναι η πρώ-
τη φορά που ο πρόεδρος Καστίγιο απει-
λείται με βίαιη καθαίρεση. Από τότε που
ο συγκεκριμένος αγωνιστής του συνδι-
καλιστικού κινήματος ανέλαβε την προε-
δρία της χώρας, τον Ιούλιο του 2021, με
οριακή πλειοψηφία, ως απάντηση των

λαϊκών μαζών στην καταστροφική δια-
κυβέρνηση του Αλμπέρτο Φουτζιμόρι και
στη συνέχεια του Μαρτίν Βισκάρρα, βρί-
σκεται στο στόχαστρο των ξένων πολυε-
θνικών και των ντόπιων υποτακτικών
τους, μεγαλοτσιφλικάδων και μεγαλο-
βιομηχάνων. Είναι γεγονός ότι η αντι-
δραστική καθεστηκυία τάξη εξακολουθεί
να κρατά τα ηνία της εξουσίας, παρά και
ενάντια στη θέληση των μαζών.

Και σε άλλες χώρες της Λατινικής
Αμερικής έγιναν κατά καιρούς, και συνε-
χίζουν να γίνονται, προσπάθειες να μπει
φραγμός στην αναδυόμενη, «αναμορφω-
μένη» σοσιαλδημοκρατία. Στη Βολιβία
του Μοράλες, στην Αργεντινή της Κίρ-
σνερ, στη Βραζιλία της Ντίλμα Ρουσέφ.
Η δικαιολογία (ή μάλλον, το πρόσχημα)
πάντα η ίδια: «ηθική ανεπάρκεια»,
εμπλοκή σε σκάνδαλα διαφθοράς, πραγ-
ματικά ή μη, προσπάθεια αμφισβήτησης
της «παραδοσιακής» σχέσης εξάρτησης
με τον προστάτη «μεγάλο αδελφό του
Βορρά» (τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό).
Ο πραγματικός λόγος: δεν μπορεί να γί-
νει ανεκτή η παραμικρή απειλή, ακόμη
και εν μέρει, ενάντια στο παγιωμένο κα-
θεστώς κυριαρχίας των μεγαλοαστών
και του ιμπεριαλισμού. Οι κοινωνικές
ανισότητες και η καταπίεση των ιθαγε-
νών πληθυσμών πρέπει να διατηρούνται,
ως προϋπόθεση για την καταλήστευση
των φυσικών πόρων και το αβγάτισμα
των κερδών της ολιγαρχίας.

Στην περίπτωση του Περού, ωστόσο,
η απάντηση των λαϊκών μαζών στο πρα-
ξικόπημα ήταν άμεση και καταιγιστική.
Τα ίδια στρώματα των αγροτών και των
ιθαγενών, που τους προηγούμενους μή-
νες διαδήλωναν κατά του Καστίγιο, επει-
δή θεωρούσαν πως η κυβέρνησή του δεν
προχωρούσε στις μεταρρυθμίσεις με τον

απαιτούμενο ρυθμό, συνειδητοποίησαν
πως η νέα «πρόεδρος» Μπολουάρτε επι-
διώκει την οπισθοδρόμηση, στηριζόμενη
στην ακροδεξιά πλειοψηφία στο Κογκρέ-
σο. Ξεκίνησαν διαδηλώσεις σε ολόκληρη
τη χώρα, που δέχθηκαν βίαιη καταστολή
από τις δυνάμεις της αστυνομίας και του
στρατού. Ο αριθμός των νεκρών και
τραυματιών πολλαπλασιάζεται, ειδικά
στην επαρχία Απουρίμακ, τόπο καταγω-
γής του Καστίγιο. Η Μπολουάρτε, σε
συγχορδία με τους «θεσμικούς» παράγο-
ντες και τους εκπροσώπους των ξένων
μεγάλων δυνάμεων, καταγγέλλει τον
«αυταρχισμό» της Αριστεράς και αποκα-
λεί τους διαδηλωτές «τρομοκράτες»,
που δεν δέχονται το αποτέλεσμα μιας
«φυσιολογικής κοινοβουλευτικής διαδι-
κασίας». Έτσι λέγονται τώρα τα πραξι-
κοπήματα… Ταυτόχρονα, προκηρύσσει
πρόωρες εκλογές στα τέλη του 2023 και
απευθύνει έκκληση για «εθνική ομοψυ-
χία», ώστε να υπάρξει εθνικός διάλογος
για συνταγματική μεταρρύθμιση (δηλαδή
για επιστροφή στο αυταρχικό καθεστώς
του Φουτζιμόρι).

Το μέλλον των κινητοποιήσεων θα
κριθεί από την αποφασιστικότητα του
περουβιάνικου λαού, που καιρός είναι
να συνειδητοποιήσει ότι καμία αλλαγή
προς όφελός του δεν μπορεί να καρπο-
φορήσει χωρίς την ενεργό συμμετοχή
των μαζών. Σε μια ήπειρο όπου το βαθύ
κράτος της εξαρτημένης από τους ιμπε-
ριαλιστές ολιγαρχίας έχει προαιώνια και
γερά θεμέλια, καμία σοσιαλδημοκρατία
δεν θα πετύχει στηριζόμενη στις «θεσμι-
κές κοινοβουλευτικές διαδικασίες» (τις
οποίες, άλλωστε, επικαλούνται και οι
πραξικοπηματίες). Το παράδειγμα του
Αλιέντε στη Χιλή, πριν από 50 χρόνια,
αποτελεί τρανή απόδειξη.

Οι εργαζόμενοι στη Βρετανία μάς δείχνουν το δρόμο της διεκδίκησης

Μ
πορεί οι ποδοσφαιριστές της
Αγγλίας να μην κατάφεραν για
άλλη μια φορά να φέρουν στο

«σπίτι του» το πολυπόθητο παγκόσμιο
κύπελλο ποδοσφαίρου, όμως η βρετανι-
κή εργατική τάξη δείχνει να επανέρχεται
δριμύτερη, φέρνοντας στη χώρα ένα
πρωτόγνωρο κύμα απεργιών ενάντια
στους χαμηλούς μισθούς, τις συνθήκες
εργασίας και τις απολύσεις. 

Η εργατική τάξη στη Βρετανία, όπως
και στην Ελλάδα και άλλα μέρη του κό-
σμου, υποφέρει από μειώσεις της πραγ-
ματικής αξίας των μισθών ως αποτέλε-
σμα των αχαλίνωτων αυξήσεων των τι-
μών. Όταν οι τιμές των τροφίμων και
της ενέργειας αυξάνονται ταχύτερα από
τους μισθούς, μένουν λιγότερα στο πορ-
τοφόλι στο τέλος του μήνα, και για
όσους ήταν ήδη φτωχοί τώρα γίνεται
δύσκολο να αντέξουν οικονομικά ακόμη
και τα απαραίτητα. 

Το κόστος ζωής στο Ηνωμένο Βασίλειο
έχει αυξηθεί δραματικά τον τελευταίο
χρόνο. Με βάση τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, οι
τιμές των τροφίμων στην Αγγλία αυξήθη-
καν κατά 16,4% και οι τιμές της ενέργειας
κατά 58,6%. Ο πληθωρισμός είναι στο 11%
(ο υψηλότερος των τελευταίων 40 χρό-
νων). Πολλοί είναι αυτοί που πρέπει τώ-
ρα να επιλέξουν μεταξύ της θέρμανσης
του σπιτιού τους ή του φαγητού για τους
ίδιους και τις οικογένειές τους. 

Ως απάντηση στις υψηλές τιμές, μια

σειρά από συνδικάτα οργανώνουν
απεργίες και απαιτούν πραγματικές αυ-
ξήσεις μισθών. Από το καλοκαίρι εκατο-
ντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι σε ταχυ-
δρομεία και σε σιδηρόδρομους, σε συ-
γκοινωνίες, μεταφορές και τελωνεία,
εκπαιδευτικοί και εργαζόμενοι διαφό-
ρων ειδικοτήτων στο δημόσιο σύστημα
Υγείας της Βρετανίας (νοσηλεύτριες και
νοσηλευτές, μαίες και ειδικευόμενοι
υγειονομικοί, πληρώματα ασθενοφό-
ρων, χειριστές κλήσεων κ.ά.) συμμετέ-
χουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις οι
οποίες μέρα με τη μέρα διευρύνονται σε
όλο και περισσότερους κλάδους.

Αρκετές απεργίες ήταν επιτυχείς και
οδήγησαν σε πραγματικές αυξήσεις μι-
σθών. Αρχές Νοέμβρη, οι λιμενεργάτες
στο Λίβερπουλ εξασφάλισαν αυξήσεις
μισθών μεταξύ 14% και 18% ύστερα από
απεργία δύο εβδομάδων κατά της Peel
Ports, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρεί-
ες λιμένων της Βρετανίας. Ενώ οι οδη-
γοί λεωφορείων στο Hull, έπειτα από
ένα μήνα στάσεων εργασίας, ανάγκα-
σαν την Stagecoach να συμφωνήσει σε
20% αύξηση των μισθών.

Ποια είναι η απάντηση της συντηρητι-
κής κυβέρνησης; Αφενός, η κυβέρνηση
Σούνακ, «για να αποτρέψει την παράλυση
της κοινωνίας», καταφεύγει στη συκοφά-
ντηση των εργατικών αγώνων και επι-
στρατεύει το στρατό και δημόσιους υπαλ-
λήλους για να ενεργήσουν ως απεργο-

σπάστες σε τομείς που θεωρούνται στρα-
τηγικής σημασίας, όπως οι μεταφορές, τα
ασθενοφόρα ή τα σύνορα, ή ακόμη και,
αν το κρίνει απαραίτητο, να στρατιωτικο-
ποιήσει ορισμένους από τους απεργια-
κούς τομείς. Ο στρατός είχε και στο πα-
ρελθόν αναπτυχθεί για τη μεταφορά καυ-
σίμων. Αφετέρου, απορρίπτει τα αιτήμα-
τα των εργαζομένων και επεξεργάζεται
σχέδια περαιτέρω χτυπήματος του δικαι-
ώματος στην απεργία. Στηρίζει τα μονο-
πώλια και ξοδεύει δισεκατομμύρια στον
πόλεμο κατά της Ρωσίας. 

Με τις απεργίες και τις διαδηλώσεις
η ταξική πάλη οξύνεται και η οικονομι-

κή κρίση δημιουργεί τη βάση για πολιτι-
κή κρίση τη στιγμή που η νέα κυβέρνη-
ση Σούνακ προσπαθεί να εδραιωθεί. Το
κύμα των κινητοποιήσεων που έχει ξε-
σπάσει σε όλο το νησί φέρνει κοντά
πολλούς και διαφορετικούς κλάδους,
χωρίς ωστόσο να μπορούμε να μιλήσου-
με για γενική απεργία. Η απουσία της
πολιτικής οργάνωσης που θα μπορούσε
να καθοδηγήσει αυτό το ξέσπασμα είναι
εμφανής. Οι εργαζόμενοι στη Βρετανία
μάς δείχνουν καθημερινά, ωστόσο, το
δρόμο της διεκδίκησης και ότι είναι δυ-
νατό να μπουν στην ημερήσια διάταξη
τα εργατικά ζητήματα.



Τ
ο Τάαλ, στο Λουζόν, πολύ κοντά
στην πρωτεύουσα Μανίλα, είναι
ένα από τα ενεργά ηφαίστεια,

επίφοβο για νέες καταστροφικές εκρή-
ξεις στην ηφαιστειογενή νησιώτικη χώρα
του Ειρηνικού. Από το 1572 που ξεκινούν
οι ιστορικές καταγραφές, το Τάαλ παρα-
μένει ζωντανό και απειλητικό, προξενώ-
ντας μερικές φορές μεγάλες καταστρο-
φές. Από τις μεγαλύτερες ήταν αυτή του
Ιανουαρίου του 1911, όταν η έκρηξη γέν-
νησε εκατοντάδες σεισμούς, σκόρπισε τη
στάχτη σε μια ακτίνα δυο χιλιάδων χιλιο-
μέτρων και σκότωσε περισσότερους από
χίλιους ανθρώπους. Τότε οι κοινότητες
των φτωχών αγροτών που βρίσκονταν
κοντά στο ηφαίστειο, στις όχθες των λι-
μνών που περιέβαλλαν τον κρατήρα,
αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν βό-
ρεια. Εγκαταστάθηκαν στο σημερινό Σί-
τιο Μπουντόγκ στο Κανλουμπάνγκ της
επαρχίας Λαγκούνα. Εκεί ξεκίνησαν να
καλλιεργούν καρύδες, καφέ, καλαμπό-
κι, ρύζι και διάφορα λαχανικά, ξεχερσώ-
νοντας και ξεβοτανίζοντας τη γη.

Η περιοχή, μια τεράστια χασιέντα στην
αποικιακή περίοδο, ανήκε σε Ισπανούς
γαιοκτήμονες και αργότερα σε καθολι-
κούς μοναχούς ως τις αρχές της δεκαετίας
του 1920, που πέρασε στα χέρια της αμε-
ρικάνικης κατοχικής κυβέρνησης. Αυτή
την πούλησε σε έναν ξένο επιχειρηματία,
ο οποίος μετέτρεψε ένα μεγάλο μέρος της
έκτασης σε φυτεία ζαχαροκάλαμου, διώ-
χνοντας τους μικρούς αγρότες από τα χω-
ράφια τους. Επικεφαλής της Εθνοσυνέ-
λευσης πριν τον πόλεμο, ανώτατος δικα-
στής στην εποχή της γιαπωνέζικης κατο-
χής και δικηγόρος που εκπροσωπούσε πι-
στά τα συμφέροντα των ξένων γαιοκτη-
μόνων που αγόραζαν διαδοχικά την έκτα-
ση, ο Χοσέ Γιούλο περίμενε υπομονετικά.
Το 1948, όταν ο τελευταίος γαιοκτήμονας
αποφάσισε να την πουλήσει, άρπαξε την
ευκαιρία παρά το γεγονός ότι οι φτωχοί
αγρότες είχαν ξεσηκωθεί και ζητούσαν
αγροτική μεταρρύθμιση και διανομή της
γης. Ο επιτήδειος δικηγόρος φρόντισε να
τα έχει καλά με την κυβέρνηση και να κά-
νει ένα γάμο συμφέροντος, συγγενεύο-
ντας με την οικογένεια των γαιοκτημόνων
Αρανέτα. Ο Δον Χοσέ Γιούλο από την μια
άρπαζε βίαια την γη των αγροτών προ-

σθέτοντας χιλιάδες στρέμματα στην ιδιό-
κτητη χασιέντα του, ενώ από την άλλη η
Δόνα Σεσίλια Αρανέτα έκτιζε εκκλησίες,
έκανε αγαθοεργίες και μοίραζε υποσχέ-
σεις. Ο Δον Γιούλο έφτασε στο σημείο στα
1961, χρησιμοποιώντας εξαγορές και
απειλές, να αναγκάσει αρκετούς αγρότες
και εργάτες γης να πάρουν μέρος σε δια-
μαρτυρία ενάντια στην αγροτική μεταρ-
ρύθμιση γιατί, τάχα, καλοπερνούσαν στο
λατιφούντιό του! Όσοι αρνήθηκαν να το
κάνουν αντιμετώπισαν διωγμούς. Την
εποχή της δικτατορίας του Φερντινάντ
Μάρκος, ο Γιούλο, που διορίστηκε για λί-
γο και υπουργός Δικαιοσύνης, διαφέ-
ντευε με απεριόριστη σκληρότητα τη ζωή
και τη γη χιλιάδων ανθρώπων που δού-
λευαν γι’ αυτόν, μιας και εξαιρέθηκε ακό-
μη και από αυτήν την περιορισμένη αγρο-
τική διανομή που έκανε ο δικτάτορας. Η
χασιέντα έφτασε να περιλαμβάνει τρεις
μεγάλες πόλεις στη επαρχία Λαγκούνα! 

Η διαρκής αναμέτρηση ανάμεσα
στους γαιοκτήμονες και τους φτωχούς
αγρότες στην χασιέντα Γιούλο πέρασε
από διαδοχικές ιστορικές φάσεις, αλλά
δεν σταμάτησε ως τα σήμερα και φυσικά
δεν είναι η εξαίρεση. Μια ελάχιστη μειο-
ψηφία μεγάλων γαιοκτημόνων, στενά δε-
μένων με το μετά-αποικιακό καθεστώς,
είχε στην ιδιοκτησία της το μεγαλύτερο
τμήμα της εύφορης γης σε όλα τα μεγάλα
νησιά του αρχιπελάγους. Σε πολλές περι-
πτώσεις, πολιτικοί και γαιοκτήμονες ήταν
τα ίδια πρόσωπα, όπως στην περίπτωση
της οικογένειας Ακίνο. Το ζήτημα της γης
αποτέλεσε κεντρικό διακύβευμα στους
αγώνες του λαϊκού κινήματος στις Φιλιπ-
πίνες και αποτέλεσε αφορμή για το ξέ-
σπασμα πολλών τοπικών εξεγέρσεων, οι
οποίες συνήθως τέλειωναν μέσα σε λου-
τρό αίματος. Ακριβώς μέσα σε αυτές τις
εξεγέρσεις, με την συνδρομή φοιτητών
και διανοούμενων από τις πόλεις, γεννή-
θηκε η ιδέα για αντάρτικο των Φιλιππινέ-
ζων κομμουνιστών στις δεκαετίες του ‘60
και του ‘70, χρησιμοποιώντας θετικά και
αρνητικά διδάγματα από τη νίκη της Κι-
νέζικης επανάστασης και την αιματηρή
καταστολή της εξέγερσης στην Ινδονη-
σία. Το 1969, ύστερα από μια μακρόχρο-
νη εσωκομματική διαπάλη στο Φιλιππινέ-
ζικο κομμουνιστικό κίνημα, ιδρύθηκε ο

αντάρτικος Νέος Λαϊκός Στρατός από το
νεοσυσταθέν Κ.Κ. Φιλιππίνων, με καθο-
ριστική την συμβολή του νεαρού τότε Χο-
σέ Μαρία Σισόν. Έκτοτε το αντάρτικο, σε
συνδυασμό με πλήθος κοινωνικών οργα-
νώσεων στις πόλεις, πρωταγωνίστησε
στους αγώνες ενάντια στη δικτατορία
Μάρκος, κόντρα στον αμερικάνικο ιμπε-
ριαλισμό και την ντόπια αστικο-φεουδαρ-
χική ολιγαρχία. Παρά την αιματηρή κατα-
στολή, την επιδείνωση του διεθνούς συ-
σχετισμού ύστερα από την καπιταλιστική
παλινόρθωση στην Κίνα και την Ινδοκίνα
και τις αναπόφευκτες διαψεύσεις και
αποτυχίες, οι Φιλιππινέζοι κομμουνιστές
άντεξαν συνεχίζοντας περισσότερο από
μισό αιώνα ένοπλης πάλης. 

Αντίθετα με τις μεγάλες προσδοκίες
που γέννησε η ανατροπή της δικτατορίας
Μάρκος ύστερα από τη μεγάλη λαϊκή εξέ-
γερση το 1986, ελάχιστα άλλαξαν στην
Φιλιππινέζικη κοινωνία. Η ολιγαρχία προ-
σαρμόστηκε στις προδιαγραφές μιας ανά-
πηρης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και
βρήκε νέους τρόπους για να αναπαράγει
την εξουσία της. Οικογένειες σαν αυτήν
του Δον Χοσέ Γιούλο προσαρμόστηκαν
στα νέα δεδομένα, ίδρυσαν σύγχρονα πο-
λυκλαδικά μονοπώλια και επεκτάθηκαν
στις επενδύσεις ακινήτων και τη μετατρο-
πή της κλεμμένης γης των αγροτών σε
βιομηχανικές ζώνες και οικιστικές περιο-
χές για καπιταλιστική εκμετάλλευση. Τα
παλιά χωράφια έχουν γίνει γήπεδα
γκολφ, βιομηχανικά πάρκα, τουριστικά
καταλύματα και κέντρα αναψυχής. Ένα
πράγμα μόνο δεν άλλαξε! Η συνεχής επι-
δίωξή τους να ξεκληρίσουν τους φτωχούς
αγρότες και να τους μετατρέψουν σε φθη-
νούς εργάτες, σε εφεδρικό στρατό ανέρ-
γων και μετανάστες για εξαγωγή. Μόλις
πέρσι, τον Ιανουάριο του 2021, ένοπλοι
μπράβοι των εταιριών της οικογένειας Γι-
ούλο, με την ανοχή των κρατικών αρχών,
επιτέθηκαν σε αγροτικό οικισμό αντιστε-
κόμενων χωρικών και έκαψαν αρκετά
σπίτια για να τους αναγκάσουν να φύ-
γουν από την πατρογονική γη. «Τα νύχια
της αποικιοκρατίας, του ιμπεριαλισμού

και του γραφειοκρατικού καπιταλισμού εί-
ναι μπηγμένα βαθιά στο σώμα του αγροτι-
κού πληθυσμού του Κανλουμπάνγκ, κα-
θώς αντιμετωπίζουν την αναγκαστική
έξωση σε μια γη που καλλιεργούν για πε-
ρισσότερο από έναν αιώνα!» έγραφε στην
οργισμένη ανακοίνωσή της η SAMANA-
Buntog, μια τοπική αριστερή αγροτική
ένωση, τμήμα της Kilusang Magbubukid ng
Pilipinas (KMP), μιας μετωπικής πανεθνι-
κής αγροτικής ομοσπονδίας που πρόσκει-
ται στο Κ.Κ. Φιλιππίνων. 

Το υπουργείο Άμυνας, εκφράζοντας
την άποψη της φιλιππινέζικης ολιγαρ-
χίας, στην είδηση του θανάτου του Χοσέ
Μαρία Σισόν σχολίασε πως βγήκε από τη
μέση το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ει-
ρήνη και κάλεσε τους αντάρτες του Νέου
Λαϊκού Στρατού να παραδώσουν τα
όπλα! Μια νέα εποχή ξημερώνει για τις
Φιλιππίνες, συμπλήρωνε η αλαζονική
ανακοίνωση των στρατιωτικών, οι οποί-
οι βαρύνονται με αμέτρητα εγκλήματα σε
βάρος των Φιλιππινέζων. Στο ίδιο μήκος
κύματος ο φασίστας πρώην πρόεδρος
Ροντρίγκο Ντουτέρτε δήλωσε πως ο θά-
νατος του Σισόν σηματοδοτεί το «τέλος
μιας εποχής» και γεννά ελπίδες για το
«τέλος των εξεγέρσεων στις Φιλιππί-
νες»! Ευσεβείς πόθοι ασεβών και ανιστό-
ρητων! Ο Σισόν μπορεί να έπαιξε σημα-
ντικό ρόλο στην σύγχρονη ιστορία της
επαναστατικής πάλης των Φιλιππινέζων,
αλλά δεν ήταν αυτός που την υποκίνησε.
Τέτοιας έκτασης και βάθους κοινωνικές
διεργασίες και εκρήξεις δεν προκαλού-
νται από τη βούληση ενός ή ακόμη και
μιας ομάδας ανθρώπων. Γεννιούνται στο
έδαφος των κοινωνικών αντιθέσεων και
τέτοιες έχει πολλές και μεγάλες η νησιω-
τική χώρα του Ειρηνικού. Τα ηφαίστεια,
όπως είναι γνωστό, δεν μπορούν να στα-
ματήσουν να εκρήγνυται όσο κάτω από
την επιφάνεια τους το μάγμα παραμένει
καυτό. Και η ζωή τους είναι απείρως με-
γαλύτερη από τη σύντομη διαδρομή ενός
ανθρώπου, όσο επιδραστικός και αν
ήταν αυτός και οι ιδέες του στις συνειδή-
σεις των σύγχρονών του. 
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Τάαλ, Λουζόν, Φιλιππίνες 

Το ηφαίστειο και οι άνθρωποι 

Πηγές και προτάσεις 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ για τις πρόσφατες επιθέσεις σε βάρος των αγροτών
στη χασιέντα Γιούλο
uplbperspective.org/2020/08/28/matapos-i-haras-mga-residente-tatlong-
bahay-sinunog-sa-hacienda-yulo
www.bulatlat.com/2010/06/11/peasants-in-hacienda-yulo-vow-to-continue-
fighting-for-the-land-they-till
ΔΕΙΤΕ ένα χάρτη με τις μεγάλες γαιοκτησίες
www.ibon.org/large-landholdings-amid-peasant-landlessness
ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ την ιστοσελίδα της αγροτικής ένωσης KMP, peasantmove-
mentph.com

atheatoskosmosps.blogspot.com

Μ
ε μεγάλη θλίψη πληροφορηθήκαμε ότι ο σύντροφος Jose Maria
Sison δεν είναι πια μαζί μας. Ο θάνατος του Ka Joma είναι μεγάλη
απώλεια για τον φιλιππινέζικο λαό και το Κομουνιστικό Κόμμα Φι-

λιππίνων. Η συμβολή του Jose Maria Sison στην ίδρυση και την πορεία του
ΚΚΦ ήταν αδιαμφησβήτητα σπουδαία και καθόρισε ιδεολογικά και πολιτικά
το προφίλ και την ταυτότητα του κόμματος. Η αντιπαράθεσή του με το κα-
πιταλιστικό ιμπεριαλιστικό σύστημα αλλά και με τη ρεβιζιονιστική γραμμή
ήταν καθοριστική και ουσιαστική για να δημιουργηθεί το σημερινό Κομμου-
νιστικό Κόμμα. Ακόμα και τις τελευταίες δεκαετίες τις ζωής του, που έμενε
σαν πολιτικός πρόσφυγας στην Ευρώπη, συνέχιζε την ιδεολογική πολιτική
δουλειά για το κόμμα του και η συνεισφορά του παρέμενε σημαντική.

Με τον σύντροφο Sison και τους συντρόφους του ΚΚΦ συναντηθήκαμε
σε διεθνείς επιτροπές, διοργανώσεις εκδηλώσεων για ιδεολογικά ζητήμα-
τα και στην ILPS, στην οποία συμμετείχαμε πριν κάποια χρόνια. Η συνει-
σφορά του στην υπόθεση των λαών και του κομμουνιστικού κινήματος εί-
ναι σημαντική και σίγουρα δεν περνάει απαρατήρητη.

Στους συντρόφους του Κομουνιστικού Κόμματος Φιλιππίνων, στην Κε-
ντρική Επιτροπή του Κόμματος, αλλά και στη γυναίκα του Julieta de Lima
εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια και στέλνουμε συντροφικούς χαι-
ρετισμούς εκ μέρους του Καθοδηγητικού Οργάνου του ΚΚΕ(μ-λ).

Ανακοίνωση του ΚΚΕ(μ-λ) για τον θάνατο του σ. Jose Maria Sison

O Ka Joma ζει στους αγώνες των λαών



Δ
ημοσιεύουμε αποσπάσματα της
τοποθέτησης του ΚΚΕ(μ-λ) που
γράφτηκε με αφορμή το κείμενο

«Σχετικά με την ανακοίνωση του ΚΚΕ(μ-
λ) για τη διαδήλωση της 6ης Δεκέμβρη
και την απόφαση -μέρους- της εξωκοινο-
βουλευτικής Αριστεράς για "πολιτικό δια-
χωρισμό από τα αναρχικά μπλοκ"» που
δημοσιεύτηκε στο Efodos.net με την
υπογραφή «Αναρχικοί/ες, Κομμουνι-
στές/στριες που συμμετείχαμε στη δια-
δήλωση της 6ης Δεκέμβρη».

Ολόκληρη η τοποθέτηση είναι αναρ-
τημένη στην ιστοσελίδα του ΚΚΕ(μ-λ)
www.kkeml.gr.

Κομμουνισμός και αναρχία:
ρεύματα ασυμβίβαστα

και ανταγωνιστικά μεταξύ τους

«Ο αναρχισμός ήταν συχνά ένα είδος
τιμωρίας για τα οπορτουνιστικά αμαρτή-
ματα του εργατικού κινήματος. Και τα
δύο αυτά εκτρώματα αλληλοσυμπληρώ-
νονταν». 

Στη ρήση αυτή του Λένιν μπορεί μέ-
χρι και σήμερα κάποιος να αναζητήσει
την ερμηνεία της πολιτικής βάσης ανα-
παραγωγής και ανάπτυξης των αναρχι-
κών/αυτόνομων ομαδοποιήσεων στις
σύγχρονες συνθήκες. Πράγματι, η ήττα
του εργατικού-επαναστατικού-κομμου-
νιστικού κινήματος και η αστικορεφορ-
μιστική κυριαρχία που είχε ως συνέπεια,
παράλληλα με την εμφανή αδυναμία
των επαναστατικών δυνάμεων να καθο-
ρίσουν καταστάσεις, έχουν αφήσει το
πεδίο ελεύθερο στην αναρχική δράση
και ιδεολογία. Έτσι, τα ξεπουλήματα
αγώνων από τον επίσημο -και μη- ρε-
φορμισμό, οι κοινοβουλευτικές αυταπά-
τες, η ξέφρενη εκλογολαγνεία, η γραμ-
μή της ταξικής συνεργασίας, η ποικιλό-
μορφη συμμόρφωση στην αστική νομι-
μότητα, η συνεχής και καθημερινή δυ-
σφήμιση του «κόκκινου», των κομμουνι-
στικών συμβόλων και ιδανικών από αυ-
τούς που ψευδεπίγραφα και καταχρη-
στικά τα επικαλούνται (το 600άρι στους
μπάτσους από το ΚΚΕ είναι ένα πρόσφα-
το και κραυγαλέο παράδειγμα, αλλά όχι
το μόνο), οδηγούν ένα ολόκληρο αγωνι-
στικό δυναμικό αηδιασμένο στην αγκα-
λιά της αναρχίας/αυτονομίας. Δεν του
είναι άμεσα ορατό, βέβαια, ότι με αυτή
του την επιλογή καταλήγει τελικά στα
ίδια και χειρότερα αδιέξοδα!

Ασφαλώς, στο παραπάνω συμβάλλει
καθοριστικά και ο κυρίαρχος αστικός
αντικομμουνισμός, που αποτελεί κεντρι-
κό φυσιογνωμικό στοιχείο και τον ακρο-
γωνιαίο λίθο της αναρχικής θεώρησης.
Και ας θυμήθηκαν οι συντάκτες του κει-
μένου... τον Μάο! Γιατί τι άλλο είναι η
πρόθυμη και αυτούσια αναπαραγωγή
κάθε αστικής χυδαιότητας για το κομ-
μουνιστικό κίνημα του προηγούμενου αι-
ώνα από τα μέλη του «χώρου»; Τι άλλο
είναι το αντιαριστερό μένος με το οποίο
κινούνται τμήματα της αναρχίας ενάντια
σε δυνάμεις και αγωνιστές της αριστεράς
σε διαδικασίες του κινήματος, που πολ-
λές φορές φτάνει μέχρι και σε ανοιχτούς
τραμπουκισμούς; Τι άλλο είναι η άρνηση
και καταγγελία της πολιτικής οργάνω-
σης ως «εξουσιαστικής κατασκευής» και
τα έξαλλα αντικομματικά-αντιπαρατα-
ξιακά κηρύγματα, και μάλιστα σε μια συ-
γκυρία ανελέητης επίθεσης του συστή-
ματος στην οργανωμένη πάλη, που φτά-
νει μέχρι και στην επιδίωξη της ποινικο-
ποίησής της (όπως χαρακτηριστικά, με-
ταξύ άλλων, δείχνουν τα μέτρα που προ-

ωθούνται για τις παρατάξεις στα πανεπι-
στήμια); […]

Στην πραγματικότητα, το πλήγμα που
έχουν δεχτεί στη σημερινή εποχή οι αρι-
στερές ιδέες και αξίες της οργάνωσης,
της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης
παρέχει ένα προνομιακό πεδίο για την
εξάπλωση της αναρχικής ιδεολογίας,
ακόμα και αν συλλογικότητες του α/α
χώρου εμφανίζονται να ομνύουν σε κά-
ποιες από αυτές τις έννοιες. Στον πυρήνα
της αναρχικής κοσμοθεώρησης, άλλω-
στε, βρίσκεται η αποθέωση της ατομικό-
τητας, η αυτονομία του μεμονωμένου αν-
θρώπου, η αυτενέργεια της μονάδας. Αυ-
τό είναι απόλυτα συμβατό από κοινωνική
άποψη με την ψυχολογία και την οπτική
των μικροαστικών στρωμάτων, των
οποίων ο α/α χώρος αποτελεί πολιτική
έκφραση. Ειδικά σε συνθήκες κρίσης και
καταβύθισής τους, ορισμένα από τα τμή-
ματα αυτών των στρωμάτων ριζοσπαστι-
κοποιούνται και αναζητούν διέξοδο, που
-ελλείψει σύνδεσης με μια συγκροτημένη
εργατική τάξη και την κομμουνιστική κα-
τεύθυνση- καταλήγει, στην καλύτερη πε-
ρίπτωση, σε μια ανώδυνη φασαρία. 

[…] Ολόκληρη η διαδρομή του κομ-
μουνιστικού κινήματος στηρίχθηκε στο
εξής κοσμοϊστορικό γεγονός, που καθό-
ρισε τις εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο
για πάνω από έναν αιώνα: τη συνένωση
της κομμουνιστικής απελευθερωτικής
ιδεολογίας με το κίνημα της εργατικής
τάξης. Στη βάση αυτής της σχέσης πολι-
τικού και κοινωνικού υποκειμένου πραγ-
ματοποιήθηκαν οι έφοδοι των μαζών,
γκρεμίστηκαν τα παλιά καθεστώτα, ανα-
τράπηκε η αστική εξουσία και η ιμπερια-
λιστική επικυριαρχία σε μια σειρά από
χώρες, οικοδομήθηκαν νέες κοινωνίες,
άλλαξε η όψη του κόσμου, μέχρι να ανα-
στραφεί αυτή η πορεία από την ήττα και
την καπιταλιστική παλινόρθωση. 

Πώς, ακριβώς, απαντάει η α/α το
ερώτημα του υποκειμένου; Οι περιπλα-
νήσεις που έχει κάνει ιστορικά, από τις
θεωρητικές συλλήψεις για μια «ξεχειλω-
μένη» εργατική τάξη μέχρι και τις αναζη-
τήσεις για νέα επαναστατικά υποκείμενα
στο «περιθώριο» και σε διάφορες επιμέ-
ρους κοινωνικές κατηγορίες, αποδεικνύ-
ουν ότι δεν μπορεί. 

Δεν μπορεί διότι, σε αντιδιαστολή με
τον μαρξισμό που απάντησε αυτά τα ζη-
τήματα από τον 19ο αιώνα, αδυνατεί να
κατανοήσει τους ιστορικούς όρους και τη
νομοτέλεια ανάπτυξης των κοινωνιών,
την ταξική πάλη ως «μηχανισμό» της κοι-
νωνικής εξέλιξης. Έχει να επιδείξει μόνο
θεωρητική-πολιτική φτώχεια σε ό,τι
αφορά την προσέγγιση της ουσίας της
κεφαλαιοκρατικής εκμετάλλευσης και,
σε συνάρτηση με αυτό, ούτε θέλει ούτε
μπορεί να καταπιαστεί στα σοβαρά με το
ζήτημα του ποια είναι και πού εντοπίζε-
ται η πρωτοπόρα τάξη της κοινωνίας. 

[…] Δεν υπάρχει, επομένως, η τάξη
και η πάλη της. Υπάρχει το «ανταγωνι-
στικό κίνημα» (της κοινωνίας με το κρά-
τος; των εξεγερμένων με τους εξουσια-
στές; ποιοι είναι αυτοί που ανταγωνίζο-
νται;). Ακόμα και όταν α/α συλλογικότη-
τες αναφέρονται διακηρυκτικά στον
«κοινωνικό και ταξικό πόλεμο», δυσκο-
λεύονται να προσδιορίσουν ανάμεσα σε
ποιους διεξάγεται. Δεν υπάρχει ο υπολο-
γισμός του επιπέδου συγκρότησης και
των διαθέσεων των μαζών για τον καθο-
ρισμό αιτημάτων, στόχων και μορφών
πάλης. Υπάρχει μόνο η άκρατη βουλη-
σιαρχία και οι επιθυμίες των μεμονωμέ-
νων «εξοργισμένων» ατόμων, που με

ακτιβισμούς και παραδειγματικές ενέρ-
γειες, κυνηγητό με τις δυνάμεις κατα-
στολής, συμβολικά σπασίματα ή ακόμα
και ατομικό τερορισμό, θα «διεγείρουν»
τον «κοιμισμένο» λαό. Και ας επιβάλλε-
ται αυτό στο σύνολο των περιπτώσεων
με τον πιο άθλιο «εξουσιαστικό» τρόπο,
στις πλάτες ολόκληρων μαζικών διαδι-
κασιών και πορειών του κινήματος, κό-
ντρα στη συλλογική θέληση των συμμε-
τεχόντων και αφήνοντάς τους πλήρως
εκτεθειμένους στη μανία της κρατικής
τρομοκρατίας.

[…] Το θεωρητικό-πρακτικό έκτρωμα
της καθεστωτικής αριστεράς, που εκ-
φράζεται με το «ένα είναι το κόμμα» του
ΚΚΕ και την ταύτισή του με το κίνημα,
αλληλοσυμπληρώνεται με το αντίστοιχό
του της αναρχίας, που δεν αναγνωρίζει
ως κίνημα οτιδήποτε βρίσκεται έξω από
τα όρια των ομάδων, των συνελεύσεων
βάσης, των καταλήψεων και του ευρύτε-
ρου κομματικού μηχανισμού (ναι, τέτοι-
ος είναι, και ας τον βαφτίζουν αλλιώς)
και του τρόπου δράσης της α/α. 

[…] Έτσι κι αλλιώς, ο ατόφιος ρεφορ-
μισμός αποτελεί την πεμπτουσία του α/α
σώματος θέσεων και πρακτικών. Αυτό
ακριβώς, και τίποτε περισσότερο, είναι η
πρόταση για τη δημιουργία «νησίδων
ελευθερίας» σε συνθήκες καπιταλιστικών
σχέσεων παραγωγής και αστικής πολιτι-
κής κυριαρχίας. Ελάχιστα διαφέρει από
την κλασική μεταρρυθμιστική λογική της
σταδιακής «άλωσης» του αστικού κρά-
τους και των «μετασχηματισμών» και
«τομών» που βαθμιαία θα οδηγήσουν στη
γέννηση της νέας κοινωνίας από τα
σπλάγχνα της παλιάς. Ο κοινός παρονο-
μαστής δεν είναι άλλος από την παραίτη-
ση από την προοπτική της κεντρικής ανα-
μέτρησης με το σύστημα και του επανα-
στατικού τσακίσματος της αστικής κρατι-
κής μηχανής. Άλλωστε, φάνηκε ιστορικά
ότι κάτι τέτοιο οδηγεί στην ανάγκη εγκα-
θίδρυσης μιας νέας εξουσίας και στη δι-
κτατορία του προλεταριάτου, μιας έννοι-
ας απαγορευμένης στη σκέψη και τον λό-
γο αναρχικών και ρεφορμιστών.

Η μόνη ειδοποιός διαφορά, ίσως, εί-
ναι ότι οι α/α ομάδες καυχιούνται πως
υλοποιούν αυτό το «όραμα» στον παρό-
ντα χρόνο, «εδώ και τώρα», εντός των
καταλήψεων και των «αυτοδιαχειριζόμε-
νων δομών». Πέρα από το ότι η κατάλη-
ξη τέτοιων εγχειρημάτων είναι απλώς η
καθημερινή διαχείριση της μιζέριας και
της απελπισίας εντός των σχέσεων μιας
κοινωνίας εκμετάλλευσης και καταπίε-
σης από τις οποίες δεν μπορεί κανείς να
ξεφύγει, το γεγονός αυτό έχει ένα κρίσι-
μο επακόλουθο για τις α/α ομάδες: την
εξάρτηση των όποιων δυνατοτήτων τους
να συμβιώνουν «εναλλακτικά» από τον
βαθμό ανοχής που στην εκάστοτε φάση
επιδεικνύει απέναντι σε αυτές τις δομές
το αστικό κράτος. 

Επομένως, όταν τα περιθώρια ανοχής
εξαντλήθηκαν και το κράτος αποφάσισε
να δείξει τα δόντια του, ο χώρος της α/α
βρέθηκε σε εξαιρετικά δυσμενή θέση. Η
πίεση αυτή, σε συνδυασμό με τη λαθεμέ-
νη ανάγνωση των χαρακτηριστικών και
της φάσης του καπιταλιστικού-ιμπερια-
λιστικού συστήματος, τον έκανε επιρρε-
πή σε αυταπάτες μιας πιο «ήπιας διαχεί-
ρισης». Στη βάση αυτή, λοιπόν, σαν
έτοιμος από καιρό, ρυμουλκήθηκε από
την κυβερνητική λύση του ΣΥΡΙΖΑ το
2015, στη συντριπτική του πλειοψηφία
τον στήριξε εκλογικά, ενώ τάσεις του
τον ακολούθησαν μέχρι και στο κάλπικο
δημοψήφισμα, προσδοκώντας μια άλλου

είδους αντιμετώπιση. Για άλλη μια φο-
ρά, διαψεύστηκε. […]

Ποιον κοροϊδεύουν οι θιασώτες
της «ενότητας»;

[…] Αλήθεια, ήταν προσκεκλημένες οι
πολιτικές οργανώσεις της αριστεράς
στην αναρχική «Ανοιχτή Συνέλευση για
την 6η Δεκέμβρη» ή και σε οποιαδήποτε
άλλη διαδικασία για την οποιαδήποτε
άλλη κίνηση, για να συνδιαμορφώσουν
και να συναποφασίσουν; Πώς χαράσσει
σχεδιασμό ο α/α χώρος, αν όχι με την
παραδοσιακή μικροηγεμονίστικη τακτική
τού «αποφασίζουμε εν κρυπτώ και ανα-
κοινώνουμε»; Κινήθηκε ποτέ με την πα-
ραμικρή κοινοδρασιακή λογική ή προτι-
μάει πάντα να τα κανονίζει όλα εντός του
«μαγαζιού»;

Αν η συλλογική, ανοιχτή και συνειδη-
τή επιλογή αριστερών οργανώσεων για
τη συγκρότηση μιας διακριτής πορείας
από τα μπλοκ του α/α χώρου εκλαμβά-
νεται από ορισμένους περίπου ως casus
belli, τότε πώς πρέπει να εκληφθούν: 

- Τα συνεχή αναρχικά σαμποταρί-
σματα και οι αντιαριστερές απαγορεύ-
σεις των εκδηλώσεων του εορτασμού
του Πολυτεχνείου; 

- Το δολοφονικό καρτέρι ενάντια στη
συγκέντρωση οργανώσεων και συλλογι-
κοτήτων κατά την έναρξη του Πολυτε-
χνείου του 2015, με αρκετά από τα μέλη
τους να καταλήγουν στο νοσοκομείο; 

- Οι πρακτικές τρομοκράτησης και
επιθέσεων ενάντια σε μη αρεστά μπλοκ
σε διαδηλώσεις; 

- Η διαρκής παρενόχληση και φίμωση
αριστερών σχημάτων από ομάδες της
αναρχίας σε σχολές, όπως στην ΑΣΟΕΕ; 

- Η επίθεση αναρχικών στο μπλοκ του
ΚΚΕ(μ-λ) το 2010, την ίδια στιγμή που
δεχόταν τις εφόδους των μηχανοκίνητων
δολοφόνων της ομάδας ΔΙΑΣ, με διακιν-
δύνευση της σωματικής ακεραιότητας
των μελών του, στη μεγάλη λαϊκή διαδή-
λωση της 5ης του Μάη; 

- Το πέσιμο σε αριστερές δυνάμεις
έξω από το κάτω Πολυτεχνείο στην κα-
τάληξη μαθητικής πορείας το 2019; 

- Το παρόμοιου χαρακτήρα πέσιμο
την ίδια χρονιά, λίγες μέρες πριν από τη
17 Νοέμβρη, πάλι σε αριστερές δυνά-
μεις, αφού πρώτα αυτές είχαν φάει ξύλο
και πολιορκούνταν στην ΑΣΟΕΕ για ώρες
από τις δυνάμεις καταστολής; 

- Οι τραμπούκικες ενέδρες που στή-
νουν κατά καιρούς αναρχικοί σε μέλη
αριστερών οργανώσεων που έχουν
στοχοποιήσει; […]

Ο Δεκέμβρης δεν έχει «ιδιοκτήτες»

[…] Ο Δεκέμβρης, ως μαζικό ξέσπα-
σμα, ξεπέρασε το σύνολο των δυνάμεων
με αναφορά στο κίνημα, αριστερών και
αναρχικών. Παρόλα αυτά, ο αυθόρμητος
χαρακτήρας του, καθώς και η εμφάνιση
σε ευρεία κλίμακα πρακτικών εκτόνωσης
και τυφλής βίας από σημαντικά κομμάτια
που συμμετείχαν σε αυτόν, θεωρήθηκαν
από την α/α ως «δικαίωση». Αυτοί που
ξημεροβραδιάζονταν οικτίροντας τις λαϊ-
κές μάζες που ήταν «στα κλουβιά τους»,
όταν τελικά τις είδαν αιφνιδιασμένοι να
ξεσπάνε κατά χιλιάδες, βάζοντάς τους τα
γυαλιά, πίστεψαν ότι έφτασε «η στιγμή
τους». Και πράγματι, ο α/α χώρος είδε
στον Δεκέμβρη την ενσάρκωση των πιο
άγριων ονείρων του, την πραγμάτωση
των γραφικών του «εξεγερτικών» κραυ-
γών, το ζωντάνεμα των φιλοδοξιών του,
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Μην γράψετε λάθος …γράψτε αναντίστοιχο

Τ
ον Δεκέμβρη του 2008 και εν μέ-
σω των συγκλονιστικών κινητο-
ποιήσεων για τη δολοφονία του

Αλ. Γρηγορόπουλου από τον ειδικό
φρουρό Επ. Κορκονεα, ο Ριζοσπάστης
κυκλοφόρησε στις σελίδες του ένα διή-
γημα με τίτλο «Το λάθος τηλεφώνημα
ενός φονιά». Εν ολίγοις, μέσα σε εκείνες
τις ταραγμένες μέρες της εξέγερσης, το
ΚΚΕ αποφάσισε να δώσει ανθρώπινο
πρόσωπο στον φονιά Κορκονέα και να
εξηγήσει γιατί το παιδί της παραδουλεύ-
τρας, το οποίο έχει μεγαλώσει μέσα σε
συνθήκες ψυχολογικής, οικονομικής και
κοινωνικής πίεσης, δεν φταίει ουσιαστι-
κά για αυτό που έκανε, αλλά άλλοι όπλι-
σαν το χέρι του. Λίγο πολύ, το ρεζουμέ
ήταν ότι «παιδί του λαού είμαι και εγώ,
δεν φταίω, το σύστημα φταίει!».

Τις ίδιες μέρες, μόνιμο θέμα στα κα-
νάλια ήταν το ζήτημα της βίας. Το σύ-
στημα, που μόλις είχε δολοφονήσει
έναν 16χρονο, επίμονα και συστηματι-
κά απαιτούσε από όλους τους εκπρο-
σώπους της Αριστεράς εκείνη την πε-
ρίοδο να καταδικάσουν την βία από
όπου και αν προέρχεται. Ήταν η επιτο-
μή της ειρωνείας, οι δολοφόνοι και οι
υπαίτιοι να ζητάνε από αυτούς που ορ-
γίζονταν και ξεσηκώνονταν καταδίκη
της βίας. Τότε ήταν που το ΚΚΕ έδωσε
για μια ακόμα φορά τα διαπιστευτήριά
του στο σύστημα και κάτω από τις πιέ-
σεις των ημερών, δια στόματος της τό-
τε Γ.Γ. δήλωνε στη Βουλή ότι «Με την
πραγματική λαϊκή εξέγερση δεν θα σπά-
σει ούτε ένα τζάμι».

Φυσικά, έχουν προηγηθεί παρεμβά-
σεις σε συλλαλητήρια και εκλογές των
σωμάτων ασφαλείας, ημερίδες για το ζή-
τημα (Φλεβάρης 1999) με καλεσμένους
ακαδημαϊκούς, ΠΑΣΟΚους βουλευτές
και… κάθε καρυδιάς καρύδι, όπου ευ-
θαρσώς και όχι για πρώτη φορά γίνονται
δηλώσεις από τον Σ. Κόρακα, βουλευτή
του ΚΚΕ, ότι «επιβάλλεται να ενταθούν
παραπέρα οι προσπάθειες και για τον εκ-
δημοκρατισμό και για τον αναπροσανα-
τολισμό των Σωμάτων Ασφαλείας, ώστε
να γίνουν πραγματικά ο διώκτης του
εγκλήματος και όχι καταστολέας, όπως
θέλει η κυβέρνηση να τα χρησιμοποιεί,
για την εφαρμογή της αντιλαϊκής της πο-

λιτικής, όπως αυτή υπαγορεύεται από τα
γνωστά αντιλαϊκά κέντρα».

Είναι, λοιπόν, προφανές ότι η υπερ-
ψήφιση του επιδόματος των 600 ευρώ
δεν είναι κάτι καινούργιο, δεν είναι ένα
λάθος και δεν είναι κάτι έξω από την
αντίληψη του ΚΚΕ. Αντίθετα, είναι από-
τοκο της αντίληψης του ειρηνικού πε-
ράσματος, της υποταγής στην αστική
νομιμότητα με την οποία είναι συνυφα-
σμένο αυτό το κόμμα και της άποψής
του ότι αυτή η κοινωνία μεταρρυθμίζε-
ται, αρκεί να είναι η σωστή καθοδήγη-
ση στο τιμόνι. Έτσι, λοιπόν, αμετανόη-
τοι δολοφόνοι σαν τον Κορκονέα, τον
Σαραλιώτη, τον δολοφόνο του Κώστα
Φραγκούλη είναι εν δυνάμει σύμμαχοι
του λαού και πολύ περισσότερο είναι
παιδιά του, που πρέπει να τα νουθετή-
σουμε, γιατί το σύστημα αυτό τους έχει
διαφθείρει. Να σημειώσουμε εδώ ότι η
όποια αυτοκριτική έγινε δια στόματος
Κουτσούμπα για την ψήφιση του επιδό-
ματος δεν αλλάζει τίποτα από τα παρα-
πάνω. Αντίθετα, τα ενισχύει και ανα-
δεικνύει και την προεκλογική πρεμού-
ρα που έχει πιάσει τα επιτελεία του
ΚΚΕ. Άλλωστε, όχι μόνο δεν θεωρείται
λάθος και εκτός αντίληψης η οικονομι-

κή ενίσχυση των σωμάτων ασφαλείας,
αλλά απλά θεωρείται αναντίστοιχη, με
βάση τη συγκυρία της δολοφονίας του
16χρονου Φραγκούλη. Και πώς θα μπο-
ρούσε να είναι αλλιώς, αφού όλο το
προηγούμενο διάστημα, με αφορμή το
αφήγημα της τουρκικής επιθετικότητας
που το ΚΚΕ αναπαράγει μαζί με το σύ-
στημα, αναδεικνύει συνέχεια το ζήτημα
του αξιόμαχου των ενόπλων δυνάμεων.
Ούτε, βέβαια, σώζεται η κατάσταση
από τις όποιες διορθωτικές δηλώσεις
του Κουτσούμπα στον Ασπρόπυργο,
που θέλει τα σώματα καταστολής να
μην παίρνουν ούτε μισθό. Αλήθεια, τα
στελέχη της αστυνομίας που στις διαδη-
λώσεις καθοδηγούν την καταστολή, το
λιμενικό που ανά καιρούς κάνει τα γνω-
στά push-backs και πνίγονται μετανά-
στες ή καταστέλλει με ξύλο και χημικά
τις απεργίες των ναυτεργατών, αυτοί
να παίρνουν; Οι τόσοι άλλοι ένστολοι,
που θα βρεθούν απέναντι στον λαό και
δεν ανήκουν άμεσα στα σώματα κατα-
στολής, αλλά εξυπηρετούν την ίδια βα-
σική αρχή, ότι δηλαδή διαφυλάσσουν
το σύστημα της άρχουσας τάξης και τις
λειτουργίες του, αυτοί να τα πάρουν;

Είναι προφανές ότι ένα κόμμα το

οποίο έχει αποκοπεί πλήρως από την
όποια επαναστατική ιστορία είχε, δεν
μπορεί να αντιπαρατεθεί στα σοβαρά με
το σύστημα της εκμετάλλευσης και της
καταπίεσης. Άραγε, τι χρειάζεται η επα-
νάσταση και το τσάκισμα του αστικού
κράτους, αν τα σώματα ασφαλείας και ο
κρατικός μηχανισμός αποτελείται από
παιδιά του λαού, που μπορούν να έρ-
θουν με το λαϊκό κίνημα; Τι να την κά-
νουμε τη βίαιη ανατροπή του συστήμα-
τος της εκμετάλλευσης, αν μπορούμε
απλά να κάνουμε πέρα τα σώματα κατα-
στολής και να «σωφρονίσουμε» τους
υπόλοιπους; Μήπως τελικά οι «πιο τιπο-
τένιοι αστυνομικοί υπηρέτες», που έλεγε
και ο Ένγκελς, δεν είναι τόσο τιποτένιοι,
αλλά εν δυνάμει σύμμαχοί μας; Κατανο-
ούμε το ΚΚΕ και τις πιέσεις που του
ασκούνται από το εσωτερικό και από το
κίνημα, ειδικά όσο πλησιάζει και η μητέ-
ρα των μαχών για αυτό το κόμμα… οι
εκλογές. Όμως, επίσης κατανοούμε ότι
δεν είναι καινούργια αυτή η στάση του,
αλλά όσο θυμόμαστε εμείς, είναι η πάγια
και διαρκής του θέση, από τη στιγμή που
αποφάσισε (πριν πολλές δεκαετίες) να
είναι νεροκουβαλητής του συστήματος
της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης.

την προσέγγιση των έσχατων ορίων μέ-
χρι τα οποία μπορεί να φτάσει ο πολιτι-
κός του ορίζοντας. Για μερικές εβδομά-
δες, στις πλάτες της μαζικής κίνησης (ως
συνήθως) του επιτράπηκε να ζήσει μέσα
στην παραζάλη των φαντασιώσεών του,
να βιώσει την «ουτοπία», να απογειωθεί
τελείως και να χάσει κάθε επαφή με την
πραγματικότητα. Μέχρι να προσγειωθεί
επώδυνα στη συνέχεια, όταν το κίνημα
ξεφούσκωσε, και να αρχίσει ξανά το
γνωστό μονότονο τροπάρι για τους
«εκλεκτούς» και τους «βολεμένους».

Ούτε κατά διάνοια δεν ανήκει ο Δε-
κέμβρης στην αναρχία, όπως και σε κα-
νέναν. Επί της ουσίας, η α/α ούτε μπο-
ρούσε να προσδιορίσει τα αίτια αυτών
που συνέβαιναν, ούτε είχε άποψη για
τους στόχους και το περιεχόμενο που θα
τα αναβαθμίσουν, ούτε ήταν ικανή και
πρόθυμη να χαράξει κατεύθυνση για τη
συνέχειά τους. Κινήθηκε αποθεώνοντας
το αυθόρμητο και με αποκλειστική επι-
κέντρωση στις δυνάμεις καταστολής,
προτάσσοντας ένα στενό αντικατασταλ-
τικό πλαίσιο απόψεων και πρακτικών,
που το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν μπο-

ρούσε να δώσει τα αναγκαία πολιτικά
καύσιμα για να πάει παραπέρα η υπόθε-
ση του αγώνα. […]

Η κρατική καταστολή στοχεύει
τον «εχθρό-λαό»

[…] Φρίττουν οι συντάκτες του κειμέ-
νου, επειδή κάναμε λόγο για τον «πολιτι-
κά ευάλωτο χαρακτήρα» της α/α απέναντι
στην καταστολή. Και ευθύς αμέσως, σπεύ-
δουν να δικαιώσουν τον χαρακτηρισμό
μας, αναφερόμενοι στις επιθέσεις που δέ-
χονται δήθεν γιατί είναι πιο γενναίοι και
χρησιμοποιούν «τα υλικά των εξεγέρσε-
ων»! Ας το ξεκαθαρίσουμε μια και καλή: η
πολιτική ευαλωτότητα του χώρου της α/α
συνίσταται ακριβώς σε αυτή του την από-
λυτη αυτοαναφορικότητα, καθώς και την
πλήρη αποσύνδεση της τακτικής του από
τις διαθέσεις των μαζών. 

Όταν κάνεις σημαία σου το ότι η κα-
ταστολή είναι δήθεν αποκλειστικά δικό
σου προνόμιο, αντικειμενικά στενεύεις
την πολιτική-κινηματική βάση απάντη-
σης στην καταστολή. Όταν ως χώρος
έχεις συνηθίσει να περιστρέφεσαι μονά-

χα γύρω από τον εαυτό σου, επίσης, αρ-
νούμενος επίμονα τη λογική τής μαζικής
απεύθυνσης, τότε έχεις απολέσει και τη
σημαντικότερη ασπίδα αλληλεγγύης και
προφύλαξης στην οποία μπορούν και
πρέπει στις σημερινές συνθήκες κλιμα-
κούμενης φασιστικοποίησης να προ-
σβλέπουν οι αγωνιστές: τη στήριξη από
την εργατική τάξη, τον λαό και τη νεο-
λαία απέναντι στις επιθέσεις του αστικού
κράτους. […]

Πατώντας σε δυο βάρκες,
θα πέσεις στο νερό

[…] Στη σημερινή φάση, σε μια εποχή
σύγχυσης και ιδεολογικής θολούρας,
υπάρχουν αγωνιστές, δυνάμεις και τά-
σεις που επιλέγουν να κρατούν μια εν-
διάμεση στάση. Δεν έχουμε σκοπό να αμ-
φισβητήσουμε τις καλές προθέσεις που
έχουν πολλοί από αυτούς. Δεν μας δια-
φεύγει, βέβαια, και το οπορτουνιστικό
ψάρεμα στα θολά νερά του μικροαστικού
ριζοσπαστισμού και της απογοήτευσης
που χαρακτηρίζει άλλους. 

[…] Σε τελική ανάλυση, υπηρετεί αυ-

τή η επιλογή τον λαό; Πιστεύουν πραγ-
ματικά ότι μπορεί να συμβάλει στην
υπόθεση της ανασυγκρότησης της εργα-
τικής τάξης και του κομμουνιστικού κι-
νήματος; Να δώσει απαντήσεις στο κο-
ρυφαίο ζήτημα των όρων και των αιτιών
της καπιταλιστικής παλινόρθωσης; Να
οριοθετηθεί με καθαρό τρόπο απέναντι
στο καπιταλιστικό-ιμπεριαλιστικό σύ-
στημα και με αυτόν τον τρόπο να προσ-
διορίσει και τους πραγματικούς εχθρούς
που έχει να αντιμετωπίσει στη μακρά
του διαδρομή το εργατικό και λαϊκό κί-
νημα; Να συνεισφέρει στη χάραξη αιτη-
μάτων και κατευθύνσεων πάλης; Να
ανοίξει δρόμους για την επαναστατική
στρατηγική του κινήματος, τους στόχους
της Ανεξαρτησίας και του Σοσιαλισμού;
Ή -και ακριβώς επειδή εδράζεται σε σα-
θρές βάσεις- θα καταλήξει στην ανακύ-
κλωση -σε ανώτερο επίπεδο και με νέα
μορφή- των ίδιων ανυπέρβλητων αδιε-
ξόδων και αντιφάσεων;

Για εμάς, πάντως, αυτά είναι τα απο-
φασιστικά κριτήρια!

ΚΚΕ(μ-λ), Δεκέμβρης 2022
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Τ
ην περασμένη Κυριακή πραγμα-
τοποιήθηκε στη Σφεντόνα το
αφιέρωμα στο σμυρναίικο τρα-

γούδι. Η εκδήλωση περιλάμβανε όχι μό-
νο πολιτική/πολιτιστική εισήγηση, αλλά
και μουσική για όλο το μεσημέρι και φα-
γητό που μαγείρεψαν οι καλεσμένοι.

Η εισήγηση έπιασε το ζήτημα της
απαρχής του τραγουδιού στη Σμύρνη,
ξεκινώντας από τις ρίζες του πριν από
τη δισκογραφική καταγραφή των αρ-
χών του περασμένου αιώνα. Αναφέρ-
θηκε στις κοινωνικές αιτίες εξέλιξης,
ανάπτυξης και παρακμής του, καθώς
και στη σχέση του με το ρεμπέτικο
(αστικό λαϊκό τραγούδι με βάση τον
Πειραιά). Μιλήσαμε για τα μουσικά εί-
δη και τις κομπανίες που αναπτύχθη-
καν, όπως οι καντάδες, οι αμανέδες
των καφέ αμάν και οι εστουδιαντίνες.

Σημαντικό σημείο υπήρξε το θέμα της
εθνικής συγκρότησης σε Ελλάδα και
Τουρκία, που με τη δυτικότροπη τάση
των ντόπιων αστικών τάξεων χτυπήθη-
καν τα ανατολικά στοιχεία του τραγου-
διού των κατοίκων της Σμύρνης και ει-
δικότερα ο αμανές και μάλιστα από τα
ίδια τα καθεστώτα με λογοκρισία και
απαγορεύσεις. Και, τέλος, έγινε ανα-
φορά στις πιθανές αιτίες παρακμής
του ύφους αυτού αλλά και στις επιρ-
ροές που αυτή η μουσική έχει μέχρι και
σήμερα. Στη συνέχεια ακολούθησε το
μουσικό μκομμάτι, πιάνοντας όλο το
φάσμα του σμυρναίικου τραγουδιού
ιστορικά και υφολογικά, από τα παρα-
δοσιακά και τη μουσική πριν από το '22
μέχρι και την προσφυγιά και τις μετα-
ξικές απαγορεύσεις.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε πλή-

θος κόσμου που συμμετείχε σε πολύ με-
γάλο βαθμό ενεργά και στο μαγείρεμα
των εδεσμάτων που συνόδευσαν το κυ-

ριακάτικο αυτό μεσημέρι, ενώ το γλέντι
κράτησε ώς αργά το απόγευμα.

Δ.Π.

Θεσσαλονίκη, Σφεντόνα 

Εκδήλωση για το σμυρναίικο τραγούδι 
με αφορμή τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή

ΟΙΚΟΝΟΚΟΣΜΟΣ

Τον Οικονόκοσμο γράφει ο Δημήτρης Μάνος 

Ε
ν μέσω παρόξυνσης των παγκό-

σμιων αντιθέσεων και έντασης της

γεωπολιτικής αντιπαράθεσης, σε

έναν πόλεμο -όπως λέγεται- «όλων ενα-

ντίον όλων», αποτελεί μία κατά κάποιον

τρόπο έκπληξη η ανακοίνωση της επικε-

φαλής του ΔΝΤ Γκεοργκίεβα για τη δημι-

ουργία ενός «χώρου», μιας στρογγυλής

τράπεζας (που στην πορεία μπορεί να γί-

νει και πραγματική παγκόσμια τράπεζα)

για το παγκόσμιο δημόσιο χρέος.

Ακόμα μεγαλύτερη έκπληξη αποτελεί

το γεγονός πως, σύμφωνα με την ανα-

κοίνωση της επικεφαλής, η συμφωνία

για τη δημιουργία ενός τέτοιου «χώρου»

επιτεύχθηκε κυρίως με την Κίνα. Η Γκε-

οργκίεβα, ο πρόεδρος της Παγκόσμιας

Τράπεζας David Malpass και άλλοι οικο-

νομικοί ηγέτες συναντήθηκαν στην κινε-

ζική επαρχία Anhui, με αξιωματούχους

της Λαϊκής Τράπεζας της Κίνας, του

υπουργείου Οικονομικών της Κίνας, της

EXIM Bank και της China Development

Bank. Η τελευταία έχει εξελιχτεί στον κο-

ρυφαίο πιστωτή του κόσμου.

Η συνάντηση είχε συγκεκριμένο «πρό-

τζεκτ», σχετικό με την ανάγκη επιτάχυν-

σης της ελάφρυνσης του χρέους για χώ-

ρες όπως η Ζάμπια και η Σρι Λάνκα. Τον

διάλογο με τους Κινέζους η Γκεοργκίεβα

τον παρουσίασε ως μία «γόνιμη ανταλλα-

γή απόψεων». Μετά τη συνάντηση, η Γκε-

οργκίεβα δήλωσε ότι έλαβε διαβεβαίωση

από τους Κινέζους ηγέτες για το θέμα του

χρέους κατά τη διάρκεια των συναντήσε-

ών της, μετά από επανειλημμένες εκκλή-

σεις για μεταρρυθμίσεις, ώστε να επιτα-

χυνθούν οι επεξεργασίες στο πλαίσιο της

G20, για να συμπεριλάβουν ακόμη και

χώρες μεσαίου εισοδήματος. 

Επανειλημμένα έχει επικριθεί η Κίνα

ότι κωλυσιεργεί στο να αποδεχτεί μεταρ-

ρυθμίσεις αντιμετώπισης τους παγκόσμι-

ου χρέους, τόσο στα πλαίσια των G20,

όσο και στην επέκτασή του σε χώρες με-

σαίου ή και μικρότερου οικονομικού και

γεωπολιτικού «βεληνεκούς». Τόσο η

υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Γιέλεν,

όσο και γενικότερα δυτικοί αξιωματού-

χοι έχουν επικρίνει την Κίνα για αυτή την

«κωλυσιεργία».

Οι Κινέζοι από τη μεριά τους έχουν

θέσει ως όρο για τη συμμετοχή τους σε

ένα τέτοιο πλαίσιο, γενναίο και πραγμα-

τικό κούρεμα για τους ιδιώτες και τις πο-

λυμερείς «αναπτυξιακές τράπεζες», που

διακρατούν μεγάλο μέρος του χρέους,

προκειμένου η διαδικασία να είναι «πιο

δίκαιη». Ας σημειωθεί εδώ πως κρατικές

είναι οι κινέζικες τράπεζες που διακρα-

τούν επίσης από τη μεριά τους ένα μεγά-

λο όγκο -τον μεγαλύτερο- του παγκόσμι-

ου δημόσιου χρέους. Άρα η επικεφαλής

του ΔΝΤ συναντήθηκε με ένα από τα μέ-

ρη που έχουν αναφορά στο «πρόβλη-

μα». Επιδιώκεται σε δεύτερη φάση (ή…

παράλληλα;) και συνάντηση με τους πα-

γκόσμιους ιδιώτες πιστωτές. 

Σίγουρα το ζητούμενο και το επίδικο

δεν είναι -για κανένα από τα «μέρη»- η…

δικαιοσύνη και το ενδιαφέρον για τις

χώρες «μεσαίου εισοδήματος». Το πραγ-

ματικό ζήτημα, βέβαια, που υπάρχει εκεί

έχει να κάνει με την επιδείνωση των

όρων δανεισμού για τις χώρες, καθώς

επιλέγεται η αύξηση των επιτοκίων. Αυ-

τό είναι κάτι που μπορεί να προκαλέσει

διαδοχικές αδυναμίες εξυπηρέτησης του

δημόσιου χρέους και αναταράξεις στις

παγκόσμιες αγορές. Τη δεκαετία του

’70, το πρόβλημα είχε πάρει τη μορφή

του «τεράστιου χρέους του τρίτου κό-

σμου». Αιώνια επιστροφή;

Από την άλλη, η εκτίναξη του παγκό-

σμιου χρέους (ιδιωτικού και δημόσιου)

έφθασε στο επίπεδο-ρεκόρ των  235

τρισ. δολαρίων το 2021, αν και μειώθη-

κε ως ποσοστό του ΑΕΠ, λόγω ανάκαμ-

ψης της παγκόσμιας οικονομίας από τη

μεγάλη ύφεση που προκάλεσε η πανδη-

μία το 2020, σύμφωνα με στοιχεία

του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Συ-

γκεκριμένα, σε σχέση με το 2020 μειώ-

θηκε κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες στο

247% του παγκόσμιου ΑΕΠ,  αλλά παρέ-

μεινε υψηλότερο κατά 19 μονάδες σε

σχέση με τα προ της πανδημίας επίπεδα.

Το συνολικό ιδιωτικό χρέος, που πε-

ριλαμβάνει το χρέος των εταιρειών και

των νοικοκυριών, μειώθηκε κατά 6 μο-

νάδες στο 153% του ΑΕΠ, ενώ το δημόσιο

χρέος μειώθηκε κατά 4 μονάδες στο 96%

του ΑΕΠ. Οι ασυνήθιστα μεγάλες διακυ-

μάνσεις του λόγου χρέους/ΑΕΠ προκύ-

πτουν λόγω της ανάκαμψης από την

πανδημία και της ταχείας αύξησης του

πληθωρισμού που ακολούθησε, σημειώ-

νει το Ταμείο.

Η δυναμική του χρέους ήταν πολύ

διαφορετική μεταξύ των ομάδων χω-

ρών.  Η μείωση ήταν μεγαλύτερη στις

αναπτυγμένες οικονομίες, όπου τόσο το

ιδιωτικό όσο και το δημόσιο χρέος μειώ-

θηκαν κατά 5% του ΑΕΠ το 2021, ανα-

στρέφοντας σχεδόν το ένα τρίτο της

εκτίναξης που καταγράφηκε το 2020. Η

περίφημη «άνιση ανταλλαγή» εκδηλώνε-

ται και εδώ…

Ο πληθωρισμός, αν και μειώνει ονο-

μαστικά το ποσοστό του χρέους (αφού

αυξάνει το ΑΕΠ και μειώνει τον λόγο

χρέους/ΑΕΠ) δεν μπορεί να θεωρηθεί

σαν μία ασφαλιστική δικλίδα. Κάθε άλ-

λο. Όχι μόνο γιατί -καθώς δείχνει σημά-

δια «μονιμοποίησης»- οι δανειστές θα

ζητήσουν να αυξηθούν οι επισφάλειες

μπροστά σε αυτό που κυρίως φοβού-

νται: Αν «προκληθούν», δηλαδή, αυξή-

σεις των μισθών… 

Αλλά και γιατί τον ακολουθεί –απ’

ό,τι δείχνουν τα πράγματα- κρίση ύφε-

σης.

Το συμπέρασμα από όλα τα παραπά-

νω είναι, λοιπόν, ότι οι κινήσεις της Γκε-

οργκίεβα κάθε άλλο παρά είναι προσχη-

ματικές. Εκφράζουν πραγματικές αγω-

νίες των οικονομικών κέντρων του συ-

στήματος και των διαχειριστών του. Οι

δηλώσεις της το επιβεβαιώνουν: «Συμ-

φωνήσαμε ότι θα πρέπει να σχηματίσου-

με μια παγκόσμια στρογγυλή τράπεζα για

το δημόσιο χρέος σε ανώτατο επίπεδο

–(να συμμετέχουν) οι βασικοί πιστωτές,

ορισμένοι από τους δανειολήπτες, ο

ιδιωτικός τομέας– με συνδιοργανωτές

την Παγκόσμια Τράπεζα, το ΔΝΤ και την

προεδρία της G20», είπε.

Ο Κέβιν Γκάλαχερ, διευθυντής του

Κέντρου Πολιτικής Παγκόσμιας Ανάπτυ-

ξης του Πανεπιστημίου της Βοστώνης,

δήλωσε ότι χρειάζεται σαφώς μια ευρύ-

τερη, πιο συστημική λύση. «Μια συστη-

μική λύση θα μπορούσε να είναι “μουσι-

κή στα αυτιά” όλων μας, αν αυτό σημαί-

νει ότι θα πρέπει πραγματικά να συγκε-

ντρώσουμε όλες τις διαφορετικές κατη-

γορίες πιστωτών, συμπεριλαμβανομέ-

νων των πολυμερών αναπτυξιακών τρα-

πεζών, αλλά κυρίως των ιδιωτών ομολο-

γιούχων και των Κινέζων», δήλωσε.

«Χρειαζόμαστε αυτό το μέρος… Δεν μπο-

ρούμε να έχουμε λύσεις για τον συστημι-

κό κίνδυνο, με τα μέρη αυτής της λύσης

να βρίσκονται σε διαφορετικά δωμάτια

και να μην μιλούν μεταξύ τους ταυτόχρο-

να. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί». 

Το ζήτημα είναι ότι οι εξελίξεις στον

παγκόσμιο… χώρο δεν δείχνουν να ευνο-

ούν μία τέτοια συνεύρεση που όλοι ομο-

λογούν και κρίνουν ως αναγκαία. 

Πάντα για το καλό των χωρών «με-

σαίου εισοδήματος» βεβαίως, βεβαίως.

Παγκόσμια στρογγυλή τράπεζα για το παγκόσμιο δημόσιο χρέος!



Το Ολοκαύτωμα των Ρομά

Η «Τελική Λύση», όπως ονομάστηκε
από τους Ναζί η συστηματική εξόντωση
των Εβραίων, περιελάμβανε και άλλες
μειονότητες, όπως οι Ρομά αλλά και σλα-
βικής καταγωγής πληθυσμοί (κυρίως Πο-
λωνοί και Σοβιετικοί αιχμάλωτοι πολέ-
μου), ομοφυλόφιλοι, ανάπηροι, μάρτυ-
ρες του Ιεχωβά, κομμουνιστές.

Σίγουρα το Ολοκαύτωμα των Ρομά
στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν εί-
ναι από τα γνωστά γεγονότα. Βέβαια, με
αφορμή την τελευταία μαζική εκτέλεση
περίπου 3.000 Ρομά στους θαλάμους αε-
ρίων στις 2/8/1944, η 2 Αυγούστου τιμά-
ται, ανεπίσημα, με πρωτοβουλία μη κυ-
βερνητικών οργανώσεων, ως Παγκόσμια
Ημέρα του Ολοκαυτώματος των Ρομά.
Πολύ σπάνια όμως θα δούμε αναφορές
στο συγκεκριμένο γεγονός. 

Οι συστηματικές διώξεις των Ρομά
από το ναζιστικό καθεστώς ξεκίνησαν το
1935, στο 7ο Συνέδριο του Εθνικοσοσια-
λιστικού Κόμματος, με τους νόμους της
Νυρεμβέργης. Τότε οι Ρομά συμπεριλή-
φθηκαν στις μη γερμανικές -άρα και επι-
κίνδυνες για το «καθαρό» γερμανικό αί-
μα- φυλές. Οι ισχυρισμοί ενισχύθηκαν με
τα αποτελέσματα «ερευνών» ναζιστών
γιατρών που «αποδείκνυαν» τη γενετική
τους προδιάθεση για εγκληματικές ενέρ-
γειες. Το 1939 ανακοινώθηκε διάταξη
που απαγόρευε στους Ρομά να μετακι-
νούνται από τον τόπο κατοικίας τους. Το
1940 διατυπώθηκε επίσημα για πρώτη
φορά η ανάγκη να μεταφερθούν σε
στρατόπεδα εργασίας. Κι αυτό αφορού-
σε τους Ρομά όλης της κατεχόμενης Ευ-
ρώπης από τους Ναζί. Ένα από αυτά
ήταν στην Πολωνία, κοντά στο χωριό
Κέλμνο, όπου εξοντώθηκαν 5.000 με μο-
νοξείδιο του άνθρακα.

Όταν ξεκίνησε η συγκέντρωσή τους
στο Άουσβιτς άρχισε και η συστηματική
τους εκμετάλλευση σε καταναγκαστικά
έργα, αλλά και σε ιατρικά πειράματα
από τον Γιόζεφ Μένγκελε με εισαγωγή
θανατηφόρων μικροβίων στο σώμα,
επώδυνες στειρώσεις και άλλες απίστευ-
της αγριότητας ενέργειες. Τα βασανιστή-
ρια ήταν φριχτά και οι εκτελέσεις χιλιά-
δες κάθε μέρα. Υπήρχαν ειδικοί θάλαμοι
αερίων και κρεματόρια για τους Ρομά. 

Μέσα σε λίγα χρόνια υπολογίζεται ότι
τα θύματα των Ρομά (από πείνα, βασανι-
στήρια και εκτελέσεις) ήταν 500.000, αν
και νεότεροι υπολογισμοί ανεβάζουν τον
αριθμό τους σε πάνω από 1.000.000. Το
Ολοκαύτωμα των Ρομά αποσιωπήθηκε
σε πολλές χώρες, ανάμεσά τους και στην
Ελλάδα όπου για πολλά χρόνια δεν γινό-
ταν καμιά αναφορά σ’ αυτό. Καθόλου
παράξενο βέβαια αν σκεφτούμε την πο-
λιτική ελέγχου, απομόνωσης και γκετο-
ποίησής τους που έχουν ακολουθήσει οι
κυβερνήσεις όλα τα χρόνια μέχρι και τις
μέρες μας. Για παράδειγμα, μόλις το
1985 η κυβέρνηση της Γερμανίας ανα-
γνώρισε τη μαζική εξόντωση των Ρομά.

Στην Ελλάδα αναγνωρίστηκαν ως έλλη-
νες πολίτες το 1979.

Στην Ελλάδα της Κατοχής

Λιγοστά είναι τα στοιχεία για τους Ρο-
μά την περίοδο της Κατοχής στην Ελλάδα.
Άνθρωποι που δεν ήταν καταγεγραμμένοι
πουθενά, βρέθηκαν έρμαια στις ορέξεις
των κατακτητών και των ελλήνων συνερ-
γατών τους. Ειδικά οι τελευταίοι αποδεί-
χθηκαν αμείλικτοι διώκτες τους. Οι πε-
ρισσότεροι υπέφεραν από την πείνα και
τις αγγαρείες στις οποίες υποβάλλονταν.
Πολλοί προσπάθησαν να επιβιώσουν μέ-
σω μικροσυναλλαγών και εκδουλεύσεων
που έκαναν για τους Γερμανούς, χωρίς
όμως να καταφέρουν να αποφύγουν τα
χειρότερα. Ξυλοδαρμοί, βασανισμοί, βια-
σμοί ακόμα και μικρών κοριτσιών συνό-
δευαν τις εισβολές των Ναζί στους τσιγ-
γάνικους καταυλισμούς. Σε πολλές περι-
πτώσεις δημιουργήθηκαν στρατόπεδα συ-
γκέντρωσης όπως αυτό της Σίνδου, δίπλα
στον Γαλλικό ποταμό. Τα χρόνια μετά τη
λήξη του πολέμου δημιουργήθηκε καταυ-
λισμός Ρομά σε κοντινή περιοχή και αρ-
γότερα μεταφέρθηκε στα Διαβατά, στον
σημερινό οικισμό Αγία Σοφία. 

Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά της
ιστορίας. Δεν ήταν λίγοι οι Ρομά που αρ-
νήθηκαν να υποταχθούν, συμμετείχαν
στην Αντίσταση και βγήκαν στο βουνό,
επανδρώνοντας τις τάξεις του ΕΛΑΣ. Σε
χωριά των Σερρών πολλοί Ρομά εντά-
χθηκαν στο ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ. Για τον
λόγο αυτό κυνηγήθηκαν από Ταγματα-
σφαλίτες και ΠΑΟτζήδες και καταδικά-
στηκαν σε έκτακτα στρατοδικεία ως κομ-
μουνιστές. 

Πολύ χαρακτηριστική περίπτωση εί-
ναι αυτή του Βασίλη Μήτρου (καπετάν
Γύφτος) που έδρασε στην Εύβοια. Ατρό-
μητος, ριψοκίνδυνος, πραγματικό παλι-
κάρι, δεν δίσταζε μπροστά στο θάνατο.
Είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος των Γερ-
μανών και των Ταγματασφαλιτών. Πολε-
μούσε πάντα ακάλυπτος και όρθιος με το
αυτόματο, θερίζοντας τους κατακτητές.
Είχε κερδίσει την εκτίμηση των Ελλήνων
και όποτε περνούσε από τα χωριά έτρε-
χαν να τον γνωρίσουν. 

Αξίζει να αναφερθεί ένα από τα ση-
μαντικότερα κατορθώματά του, η ανατί-
ναξη ενός μεγάλου ταχύπλοου γερμανι-
κού σκάφους στο λιμάνι της Κύμης που
εμπόδισε το πέρασμα των βρετανικών
πλοίων αλλά και του ΕΛΑΝ τα οποία με-
τέφεραν αντάρτες και πολεμικό υλικό σε
άλλες περιοχές. Μόνος του μπήκε μέσα
στο σκάφος και τοποθέτησε εκρηκτικό
μηχανισμό που τον πυροδότησε ο ίδιος. 

Μια ιστορική μάχη στην οποία συμμε-
τείχε και έμελλε να είναι η τελευταία του
ήταν η μάχη της Λαμπούσας, κοντά στο
Αλιβέρι. Η μάχη αυτή έγινε ως απάντηση
του ΕΛΑΣ στην πυρπόληση του χωριού
Κακολύρι-Ταξιάρχες και την εκτέλεση 30
κατοίκων του από τους Ναζί το Μάιο του
1944. Στη μάχη της Λαμπούσας σκοτώ-

θηκαν ή αιχμαλωτίστηκαν σχεδόν όλοι οι
Γερμανοί από τους 140 της μηχανοκίνη-
της φάλαγγας. Ήταν από τις σημαντικό-
τερες μάχες του ΕΛΑΣ γιατί κατάφερε να
ελέγξει την Εύβοια και τον Ευβοϊκό κόλ-
πο, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί μια
δίοδος διαφυγής των Γερμανών που κιν-
δύνευαν να αποκοπούν. 

Παραθέτουμε μια αναφορά στην μάχη
της Λαμπούσας και στον Β. Μήτρου από
την ιστοσελίδα του Δήμου Κύμης-Αλιβε-
ρίου. «Στις 3 Σεπτέμβρη 1944 στην Λα-
μπούσα γράφτηκε μία από τις χρυσές σε-
λίδες στην εποποιία της Εθνικής Αντίστα-
σης. Τα ηρωικά παλικάρια του 3ου Τάγ-
ματος του 7ου Συντάγματος του ΕΛΑΣ με
την ηγεσία του Προκόπη Τζάνου ή Λόγ-
γου έδωσαν ένα καθοριστικό κτύπημα
στους Γερμανούς κατακτητές, "απάντη-
σαν" στην ναζιστική θηριωδία που προη-
γήθηκε λίγους μήνες πριν, τον Μάιο του
’44, στο Κακολύρι. Έδωσαν δύναμη και
αισιοδοξία στο σκλαβωμένο λαό της Κα-
ρυστίας, ανάσα ελπίδας στα χωριά μας.
[…] Αξίζει να σταθούμε στον Βασίλη Μή-
τρου. Ο Καπετάνιος του ο Θανάσης Τζά-
νος γράφει γι’ αυτόν: "Άξιος και φιλότι-
μος καθώς ήταν ο Βασίλης πήρε την
πρώτη θέση στη δουλειά της οργάνωσης
και έτρεχε στις πιο επικίνδυνες αποστο-
λές που τον έστελναν. Μα ο Βασίλης ήταν
ανήσυχος. Η δουλειά της πολιτικής οργά-
νωσης δεν τον ικανοποιούσε, ήθελε να
ανέβει στο βουνό να γίνει αντάρτης, να
πολεμήσει τους Γερμανούς με το όπλο
στο χέρι. Στην μεγάλη του όμως επιμονή
αναγκάστηκαν να τον αφήσουν και ο Βα-
σίλης έτρεξε όσο μπορούσε γρήγορα για
να βρεθεί εκεί που τον έσπρωχνε η καρ-
διά του, στον ΕΛΑΣ. Και εκεί δεν άργησαν
να τον γνωρίσουν, γι’ αυτό πολύ γρήγο-
ρα τον αγάπησαν και τον εκτίμησαν. Τον
έμαθαν σε λίγο τα χωριά, τον έμαθαν οι
ταγματασφαλίτες, τον έμαθαν οι Γερμα-
νοί. "Έρχεται ο Γύφτος", έλεγαν οι τσο-
λιάδες και έτρεχαν να κρυφτούν. "Πέρα-
σε ο Γύφτος", έλεγαν στις γειτονιές και
έτρεχαν να τον γνωρίσουν. Απέραντη
αγάπη από τους σκλαβωμένους και τους
φίλους, άσβεστο μίσος από τους Γερμα-
νούς και τους Προδότες". Αυτός ήταν ο
ηρωικός Βασίλης Μήτρου ο μοναδικός
έλληνας νεκρός της Μάχης της Λαμπού-
σας». 

Ο καπετάν Γύφτος πολέμησε στη μά-
χη αυτή μέχρι να του τελειώσουν οι

σφαίρες. Τότε όρμησε πάνω σε έναν Γερ-
μανό για να πάρει το όπλο του, αλλά δέ-
χτηκε μια σφαίρα που τον τραυμάτισε
θανάσιμα. Τέλος, να αναφέρουμε ότι
όλη η οικογένεια του Β. Μήτρου συμμε-
τείχε στον ΕΛΑΣ και όλοι σκοτώθηκαν ή
εκτελέστηκαν. Στην τοποθεσία όπου
σκοτώθηκε υπάρχει η προτομή του.

Αξιοσημείωτη είναι και η μάχη των
ανταρτών με τους Ναζί στα Κάτω Πετρά-
λωνα το 1944, μετά την οποία εκτελέ-
στηκαν 20 αντάρτες. Οι 12 από αυτούς
ήταν Ρομά. Υπάρχει επιτύμβια πλάκα στο
Γ’ Νεκροταφείο. 

Επίσης, στις 4 Αυγούστου του 1944
εκτελέστηκαν 11 Ρομά που συνελήφθη-
σαν στο μπλόκο της Αγίας Σοφίας στον
Ταύρο. Μάλιστα στο Δήμο Ταύρου υπάρ-
χει μνημείο προς τιμήν τους. 

Μια άλλη περίπτωση αντάρτη Ρομά
ήταν ο Χρήστος Χαλκιάς από την περιοχή
της Κόνιτσας. Μαχητής και ταυτόχρονα
βιολιτζής, ήταν η ψυχή του γλεντιού των
ανταρτών στα βουνά. Συμμετείχε και
στον εμφύλιο.

Γεγονότα άγνωστα τα περισσότερα
που συμπληρώνουν την άγνωστη ιστορία
των Ρομά, των φτωχοδιαβόλων που κυ-
νηγημένοι ανά τους αιώνες δεν καταφέρ-
νουν να ριζώσουν πουθενά. Που μέχρι
και τις μέρες μας ζουν εξαθλιωμένοι, μέ-
σα στις λάσπες των παραμελημένων οι-
κισμών τους, χωρίς τα στοιχειώδη για να
εξυπηρετήσουν τις βασικές τους ανά-
γκες. Ζωές δύσκολες. Το μόνο εύκολο
για αυτούς είναι να βρεθούν δολοφονη-
μένοι με μια σφαίρα στο κεφάλι από τα
όπλα της αστυνομίας. Για 20 ευρώ!

Πηγές: 

Δημήτριος Τσακίρης, «Η συμπεριφο-
ρά των κατοχικών δυνάμεων απέναντι
στους έλληνες Τσιγγάνους και πώς επέ-
ζησε αυτή η μειονότητα» Επιμορφωτικό
υλικό, Ιωάννινα 2004

Κείμενο στο διαδίκτυο του Άγγελου
Χατζηνικολάου, δασκάλου στο 5ο Δια-
πολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Μενεμένης
Θεσσαλονίκης (Δενδροπόταμος), δρ
ΠΤΔΕ/ΑΠΘ

Ιστοσελίδα «Μηχανή του Χρόνου»

Σ.Σ.
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Οι Ρομά στην Αντίσταση

Στις 16 Δεκεμβρίου 1942, πριν από 80 χρόνια, ο Χάινριχ Χίμλερ,

ο ανώτατος αρχηγός των Ες Ες, ο άνθρωπος που οργάνωσε 

το Ολοκαύτωμα των Εβραίων, διέταξε να μεταφερθούν οι Ρομά από

τα γκέτο στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Άουσβιτς. 

Ήταν το μεγαλύτερο στρατόπεδο συγκέντρωσης στη ναζιστική

Γερμανία και η εντολή για την ίδρυσή του, το 1940, δόθηκε από 

τον ίδιο. Από τότε ξεκίνησε το σχέδιο για τη μαζική εξόντωσή τους. 
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Ηθικό Ι
Η Ρωσία σχεδιάζει να στείλει μουσικούς στην
πρώτη γραμμή του πολέμου της στην Ουκρα-
νία, σε μια προσπάθεια να τονώσει το ηθικό
των στρατευμάτων της. Ειδικότερα, το ρωσι-
κό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε τη σύσταση
«δημιουργικής ταξιαρχίας πρώτης γραμμής»
αυτή την εβδομάδα, λέγοντας ότι στη μονάδα
θα περιλαμβάνονται τραγουδιστές και μουσι-
κοί. Ρέκβιεμ.

Μήνυμα Ι
Ο Ζελένσκι ζήτησε από τη Διεθνή Ποδοσφαιρι-
κή Ομοσπονδία (FIFA) να του επιτρέψει να
απευθύνει ένα μήνυμα ειρήνης πριν από τον
τελικό. Κόπηκε στο VAR.

Ηθικό ΙΙ
Αντιμέτωπο με κινητοποιήσεις εργατών και
απεργίες βρίσκεται το Ηνωμένο Βασίλειο, το
οποίο θα επιστρατεύσει περίπου 1.200 στρα-
τιώτες και 1.000 δημόσιους υπαλλήλους για
να αντικαταστήσουν τα πληρώματα ασθενο-
φόρων και τα μέλη της συνοριακής αστυνο-
μίας που απεργούν τις ημέρες των
Χριστουγέννων. Εμβατήρια.

Ρινγκ
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ευχαρίστως
θα ανέβαινε σε ένα ρινγκ για να παλέψει με
τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Ρόκι, η
επιστροφή. 

Σφαίρες
Ο Αλέξης Κούγιας υποστήριξε για άλλη μια
φορά ότι ο αστυνομικός δεν ήθελε να πυροβο-
λήσει. «Ο εντολέας μου δεν ήθελε να πυροβο-
λήσει το παιδί. Είχε περίστροφο με 13
σφαίρες, έριξε μόνο δύο σφαίρες, ενώ θα
μπορούσε να ρίξει όλες τις σφαίρες», είπε.
Τις υπόλοιπες αναλαμβάνει να τις ρίξει ο
ίδιος.

Σαμαράκια
Αρνείται το δόλο ο αστυνομικός της ομάδας
ΔΙΑΣ σχετικά με τη δολοφονία του Κώστα
Φραγκούλη, ισχυριζόμενος ότι «στο σημείο
που εγώ πυροβόλησα χαμηλά υπάρχουν σαμα-
ράκια και οι ράγες του τραίνου κι αναπήδησε
η μοτοσικλέτα με αποτέλεσμα να πάει πιο
ψηλά». Αυτή τη φορά εξοστρακίστηκε η μοτο-
συκλέτα.

Ψήφος
«Και εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να
αναγνωρίσουμε ότι η ψήφος του ΚΚΕ στο επί-
δομα των 600 ευρώ μόνο για ένστολο προσω-
πικού του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
ήταν αναντίστοιχη», δήλωσε ο ΓΓ του ΚΚΕ, Δ.
Κουτσούμπας. Ήταν λίγα.

Σύνορα
Κατά μήκος των συνόρων του Έβρου θα προ-
στεθούν 250 συνοριοφύλακες. Και άλλοι τόσοι
στους καταυλισμούς των Ρομά.

Μήνυμα ΙΙ
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι
δήλωσε ότι βρίσκεται στην Ουάσιγκτον για να
ευχαριστήσει την αμερικανική κυβέρνηση για
τη βοήθεια που παρέχει στη χώρα του στον
πόλεμο με τη Ρωσία, τονίζοντας ότι θα έχει συ-
νομιλίες για τη στρατιωτική ενίσχυση της Ου-
κρανίας. Θα απευθύνει μήνυμα στον τελικό
του ράγκμπι.

Δ
εν περνάει μέρα που να μην έχου-
με δηλώσεις επιθετικού χαρακτή-
ρα κι απ’ τις δύο πλευρές του Αι-

γαίου. Η τουρκική πλευρά κραδαίνει τον
νέο πύραυλο Typhoon και τις δυνατότη-
τες του βεληνεκούς του. Παράλληλα,
επαναλαμβάνει μονότονα την επιθετική
ρητορική ότι “θα έρθουμε μια νύχτα”.
Πίσω απ’ τις λέξεις, βρίσκονται τα μόνι-
μα πεδία έντασης και διεκδίκησης: το Αι-
γαίο πέλαγος, η ανατολική Μεσόγειος,
οι ΑΟΖ και οι εξορύξεις, η δυτική Θράκη,
το προσφυγικό-μεταναστευτικό, η Κύ-
προς. Τα γεωπολιτικά και οικονομικά
οφέλη που προσδοκώνται. Οι ρόλοι που
διεκδικούνται. Ταυτόχρονα, έχει ανοίξει
ήδη παράθυρο από τη μεριά των ΗΠΑ
για τον στρατιωτικό εκσυγχρονισμό της
γείτονος, με την αναβάθμιση των υπαρ-
χόντων και την αγορά νέων μαχητικών
αεροσκαφών F-16.

Η ελληνική πλευρά συνεχίζει στη
γραμμή της λεγόμενης διεθνοποίησης
του τουρκικού αναθεωρητισμού, επιθετι-
κότητας και αμφισβήτησης της ελληνικής
κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιω-
μάτων της χώρας. Συνεχίζει σε όλα τα
φόρα και τις διμερείς διπλωματικές συ-
ναντήσεις να θέτει τα ζητήματα και την
άποψή της, ενώ επί του πεδίου, όπως
λέγεται, ήδη διεξάγονται έρευνες στο
δυτικό τμήμα της χώρας και νοτιοδυτικά
της Κρήτης από τις γνωστές ενεργειακές
πολυεθνικές της Δύσης. Τα εξοπλιστικά
προγράμματα δεν έχουν σταματημό σε
αέρα, στεριά και θάλασσα. Το “σφράγι-
σμα” των συνόρων συνεχίζεται με αμεί-
ωτη ένταση, την ώρα που η επίδειξη εξο-

πλισμού και οι απανωτές και τακτικές
επισκέψεις κυβερνητικών στελεχών στα
νησιά του ανατολικού Αιγαίου προβάλ-
λονται δεόντως.

Το τελευταίο διάστημα, η Αίγυπτος
και η Λιβύη έχουν εκ των πραγμάτων
μπει στην εξίσωση. Η μη αναγνώριση
αποφάσεων της κυβέρνησης της δεύτε-
ρης σε σχέση με το τουρκολιβυκό σύμ-
φωνο και τις θαλάσσιες ζώνες -μια ευ-
θεία παρέμβαση στα εσωτερικά άλλης
χώρας, αφού αμφισβητείται η νομιμότη-
τα της κυβέρνησής της- είχε ως αποτέ-
λεσμα το γνωστό διπλωματικό επεισόδιο
με τον Δένδια στην Τρίπολη, που οδήγη-
σε σε αιχμηρές δηλώσεις της ίδιας της
υπουργού Εξωτερικών της χώρας. Η
σφήνα της Αιγύπτου, εξάλλου, με τη μο-
νομερή οριοθέτηση των δυτικών θαλάσ-
σιων συνόρων της με τη Λιβύη, αν και
δεν παράγει άμεσα έννομα αποτελέσμα-
τα αφού είναι μονομερής και όχι διμε-
ρής, χαροποίησε την ελληνική πλευρά,
που την έκανε περίπου “σημαία” της. Το
γεγονός ότι τέμνει σε κάποια έκταση τη
θαλάσσια ζώνη του τουρκολιβυκού συμ-
φώνου, θεωρείται ως “επιτυχία” από
την εδώ πλευρά, που αμφισβητεί έμπρα-
κτα τα υπό διαμόρφωση de facto δεδο-
μένα. Μόνο που η Αίγυπτος προσπαθεί
να διασφαλίσει τα δικά της γεωπολιτικά
και οικονομικά συμφέροντα και όχι να
ταχθεί οριστικά υπέρ ή κατά μιας εκ των
αντιμαχόμενων πλευρών. Κάτι που είναι
βέβαιο ότι, ακόμη κι αν δεν ομολογείται
ανοιχτά, (οφείλουν να) γνωρίζουν Ελλά-
δα και Τουρκία.

Όλες αυτές οι κινήσεις εκλαμβάνο-

νται ένθεν κακείθεν ως ενθάρρυνση των
βλέψεων, των μωροφιλοδοξιών αλλά
και ως άμβλυνση των φόβων των δύο
αρχουσών τάξεων. Στο ίδιο πλαίσιο, η
καλλιέργεια του εθνικισμού δεν έχει τέ-
λος, με δευτερεύουσα πλευρά να είναι οι
επικείμενες εκλογές και στις δύο χώρες
και πρωτεύουσα ο υπαρκτός, ασυμβίβα-
στος ανταγωνισμός υπόστασης και συμ-
φερόντων των κυρίαρχων κοινωνικών
ελίτ των δύο χωρών. Το αντιδραστικό
αυτό κλίμα δηλητηριάζει τους δύο λαούς
καθημερινά και προετοιμάζει το έδαφος
μιας αλληλοσφαγής. Όσο κι αν κλίνεται
η λέξη διάλογος σε όλες τις πτώσεις,
έστω και υπό προϋποθέσεις, η ουσία εί-
ναι ότι προετοιμάζονται για έναν ακόμη
άδικο πόλεμο, οποτεδήποτε κι αν “χρει-
αστεί”. Αυτό είναι κάτι που εξαρτάται,
σχεδόν απόλυτα, από τα κελεύσματα, τις
επιθυμίες και τις ανοχές των ιμπεριαλι-
στών που κανοναρχούν τις εξελίξεις και
βασικά των ΗΠΑ.

Η νέα πρωτοβουλία επανέναρξης
διαλόγου που προωθεί τελευταία η γερ-
μανική πλευρά, μέσω της καινούργιας
επικεφαλής του διπλωματικού γραφεί-
ου του Μητσοτάκη και του εξ απορρή-
των του Ερντογάν, που είχαν την πρώ-
τη τους (και τελευταία;) συνάντηση στις
Βρυξέλλες, δείχνει ότι ο γερμανικός
ιμπεριαλισμός ανησυχεί για τη συνεχι-
ζόμενη και κλιμακούμενη ένταση, που,
ναι μεν είναι “καλή” για την πώληση
οπλικών συστημάτων και από τη Γερμα-
νία και στις δύο χώρες, αλλά η πιθανό-
τητα να “ξεφύγει” από ελεγχόμενα
πλαίσια δεν είναι πλέον μόνο υπόθεση

εργασίας. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα
διακυβευτούν τα οικονομικά και πολιτι-
κά συμφέροντα της Γερμανίας, αφού εί-
ναι δεδομένο ότι τον πρώτο και καθορι-
στικό λόγο θα έχουν τα υπερατλαντικά
αφεντικά των δύο αντιμαχόμενων αστι-
κών τάξεων. Προσπαθεί, επομένως, να
αποφύγει μια τέτοια εξέλιξη. Κάλλιο
γαϊδουρόδενε… Μόνο που δεν είναι κα-
θόλου βέβαιο ότι δεν θα μείνει και αυτή
η απόπειρα μετέωρη.

Η κατάσταση ανάμεσα στις άρχουσες
τάξεις Τουρκίας και Ελλάδας θα εξακο-
λουθήσει να είναι τεταμένη, γιατί δεν
μπορούν να συμβιβαστούν και να γεφυ-
ρωθούν τα συμφέροντά τους. Μέσα στο
γενικότερο κλίμα αναταραχής που επι-
κρατεί διεθνώς, η περιοχή της νοτιοα-
νατολικής Μεσογείου θα εξακολουθήσει
να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδοϊ-
μπεριαλιστικού ανταγωνισμού και να
παράγει επικίνδυνα για τους λαούς δε-
δομένα. Οι εντάσεις θα συνεχίσουν να
είναι σε πρώτο πλάνο και οι υφέσεις
στα πιο πίσω. Οι σημερινές παραινέσεις
των ισχυρών του πλανήτη για καταλά-
γιασμα, μπροστά στο κύριο μέτωπο του
πολέμου στην Ουκρανία που είναι και
αυτό που έχει αναδυθεί με επείγοντα
χαρακτήρα, δεν σημαίνει ότι θα πέσουν
οι τόνοι και θα δοθεί η δυνατότητα
στους δύο λαούς να σφυρηλατήσουν τη
φιλία, την ταξική αλληλεγγύη και τη
συστράτευση απέναντι σε όλους τους
εμπρηστές, εξωτερικούς και εσωτερι-
κούς, του πολέμου. Είναι αυτό ακριβώς
που κάτω από όλες τις συνθήκες είναι
αναγκαίο και μπορετό να παλεύεται!

Ελληνοτουρκικά

Συνεχίζεται η αντιπαράθεση, ανεβαίνει η επικινδυνότητα

σχολια


