


Μ
έρα τη μέρα ελέγχεται και καθο-
δηγείται η κυβέρνηση -και όχι
μόνο αυτή- από τα υπερατλαντι-

κά αλλά βέβαια και τα ευρωπαϊκά αφε-
ντικά της χώρας. Η κάθε μέρα και πιο
οξυμένη και επικίνδυνη κατάσταση στο
ουκρανικό πεδίο και το κρίσιμο ζήτημα
των εξελίξεων στη ΝΑ Μεσόγειο, η διάτα-
ξη και ο ρόλος της χώρας σε σχέση με τα
ζητήματα αυτά αποτελούν το βασικό πε-
ριεχόμενο των τακτικών επαφών –όσες
τουλάχιστον δημοσιοποιούνται- της κυ-
βέρνησης με αμερικάνους και ευρωπαί-
ους ιμπεριαλιστές. 

Με αυτά τα ζητήματα ασχολήθηκε και
η τελευταία (24/10) τηλεφωνική συνομι-
λία Μητσοτάκη με τον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ
Μπλίνκεν, την οποία οι συνομιλητές και
βασικά οι ΗΠΑ θεώρησαν σκόπιμο να δη-
μοσιοποιήσουν, καταγράφοντας για άλλη
μια φορά τη «δέσμευση» της Ελλάδας να
υποστηρίξει «την ασφάλεια της Ουκρα-
νίας». Δηλαδή να καταγράψουν τη δέ-
σμευση της χώρας να χρησιμοποιηθεί με
όποιον τρόπο απαιτήσουν τα συμφέροντα
των ΗΠΑ στο κρίσιμο και στρατηγικής ση-
μασίας για τα συμφέροντά τους ουκρανι-
κό μέτωπο. Αλλά επιπλέον η ανακοίνωση
του Στέιτ Ντιπάρτμεντ καταγράφει και
την ανάγκη της «σταθερότητας στην Ανα-
τολική Μεσόγειο», μια σαφής αναφορά
στον εξελισσόμενο αντιδραστικό ελληνο-
τουρκικό ανταγωνισμό που οι ΗΠΑ χρησι-
μοποιούν ώστε να διατάξουν και τις δύο
χώρες σύμφωνα με τις ανάγκες του μετώ-
που περικύκλωσης της Ρωσίας.

Βέβαια, εκτός από την καθοριστική
αμερικάνικη καθοδήγηση για το ρόλο και
τη στάση της χώρας στην περιοχή και στο
ουκρανικό ζήτημα, υπάρχει και… το Βερο-
λίνο! Η επίσκεψη Σόλτς στην Αθήνα ήρθε
για να υπενθυμίσει, να ανανεώσει και να
ενισχύσει τον ρόλο του γερμανικού ιμπε-
ριαλισμού που είναι «ριγμένος» με βάση
την πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ που αν μη τι
άλλο καθορίζουν τη στάση της Δύσης στο
ουκρανικό πεδίο. Γι’ αυτό ενόψει της επί-
σκεψης του γερμανού καγκελάριου η
ατζέντα δεν είχε βέβαια αναφορά στο κα-
θαυτό Ουκρανικό αλλά σε όλα τα άλλα.
«Διμερή», «οικονομικά», «ενεργειακό»
και βέβαια το ζήτημα των «ελληνοτουρκι-
κών σχέσεων» καθώς το Βερολίνο όλο και
λιγότερο ελέγχει την εξέλιξη στο ζήτημα
αυτό και με όσα αυτό σημαίνει και για τον
έλεγχο της σχέσης του με την Τουρκία. 

Είναι σαφές ότι με τα «διμερή» και τα
«οικονομικά» το Βερολίνο ασκεί σημαντι-
κές πιέσεις στην ελληνική πλευρά και
πριν ακόμα έρθει ο Σολτς δημοσιεύτηκε η
γερμανική επιδίωξη για αγορά από την
Ελλάδα νέου εξοπλιστικού πακέτου
ύψους 2 έως 4 δισ. ευρώ! Αυτό το «αίτη-
μα» του Βερολίνου -που δεν αμφιβάλλου-
με ότι θα ικανοποιηθεί με το παραπάνω
από την κυβέρνηση- είναι μια πρώτη απά-
ντηση στα εξοπλιστικά προγράμματα που
έχει πάρει η χώρα από ΗΠΑ αλλά και από
Γαλλία. Αλλά είναι βέβαιο ότι το «αίτημα»
αυτό δεν θα είναι και το τελευταίο. Είναι
βέβαιο ότι το Βερολίνο θα συνεχίσει στη
γραμμή της πίεσης για μια χώρα που
ελέγχει τους όρους δανεισμού της, ο
οποίος αποτελεί βάση λειτουργίας της οι-
κονομίας της. Ήδη στην τελευταία επα-
νέκδοση 5ετούς ομολόγου η κυβέρνηση…

«κατέφυγε» στην επιλογή του κυμαινόμε-
νου επιτοκίου μιας και το σταθερό επιτό-
κιο βρίσκεται ήδη περίπου στο 5%!

Είναι νομίζουμε προφανές το τι ση-
μαίνουν όλα αυτά για τη χώρα και το λαό
μας. Η χώρα βυθίζεται ολοένα περισσό-
τερο στην εμπλοκή της στον πόλεμο, γί-
νεται προπύργιο των αμερικανονατοϊ-
κών φονιάδων σε μια σύγκρουση που
φορτώνει διαρκώς παραπάνω, αλλά γί-
νεται και «εργαλείο» των περιφερειακών
εντάσεων που παράγονται και συνοδεύ-
ουν την κεντρική σύγκρουση. Ταυτόχρο-
να και στα πλαίσια αυτής της πορείας
μακραίνει διαρκώς το γαϊτανάκι των εξο-
πλισμών, αλλά κυρίως σφίγγει η μέγγε-
νη των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών
επί της χώρας και του λαού. Μέσα σε αυ-
τήν τη μέγγενη βρίσκεται η ήδη άθλια
κοινωνική και οικονομική κατάσταση και
κάθε άλλο παρά μπορούν να αποκλει-
στούν απότομες και δραματικές επιδει-
νώσεις της κατάστασης αυτής. 

Εξάλλου, και όσο γίνεται πιο συγκε-
κριμένο το τι είναι το «καλάθι του νοικο-
κυριού», γίνεται πιο φανερό ότι αποτελεί
μια επίσημη κυβερνητική ομολογία πως
δεν μπορεί και δεν επιδιώκει να εξασφα-
λίσει τίποτε για τη ζωή και την επιβίωση
ακόμα του λαού. Η εκτεταμένη φτώχεια
και εξαθλίωση που ήδη αντιμετωπίζει ο
εργαζόμενος λαός, ζώντας μέσα σε συν-
θήκες εργασιακής και κοινωνικής βαρβα-
ρότητας, θα βαθαίνει και θα απλώνεται
ευθέως ανάλογα με την πολιτική που τα
δίνει όλα στα ιμπεριαλιστικά αφεντικά και
στα μεγάλα τζάκια. Μια πολιτική που στη-
ρίζεται σε όλα τα βασικά της ζητήματα
από όλα τα αστικά κόμματα. Μια πολιτική
που δεν έχει και δεν μπορεί να έχει «αντι-
πολίτευση» από ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ κ.ά., για-
τί εκφράζει τα συνολικά αδιέξοδα του συ-
στήματος της εξάρτησης και της εκμετάλ-
λευσης που όλοι υπηρετούν. 

Μια πολιτική που για να στηριχτεί και
να επιβληθεί απαιτεί ολοένα και περισσό-
τερο τρομοκρατία και καταστολή, που εί-
ναι η μόνη πραγματική απάντηση του συ-
στήματος και της κυβέρνησής του απένα-
ντι σε κάθε κίνηση, αίτημα και διεκδίκη-
ση. Η κυβέρνηση έχει στήσει με το «δά-
χτυλο στη σκανδάλη» τις δυνάμεις των
πραιτοριανών του συστήματος για να
αποτρέψουν τον «μεγάλο κίνδυνο»: το
ξέσπασμα μαζικών κινητοποιήσεων και
αγώνων. Ενώ ταυτόχρονα οι καθεστωτι-
κές δυνάμεις στο συνδικαλιστικό πεδίο
και στους χώρους της νεολαίας έχουν
αναλάβει ενεργητικά ρόλο κατάπνιξης
κάθε κίνησης που θα συγκροτεί όρους
μαζικής πάλης. 

Όλη αυτή η κατάσταση προστίθεται
και συσσωρεύεται πάνω στις πολιτικές
«γύψου» και καταπίεσης ακόμα και ατο-
μικών ελευθεριών της περιόδου της κα-
ραντίνας. Όλη αυτή η κατάσταση τροφο-
δοτεί και αναδεικνύει τις πιο σκοτεινές
πλευρές του καπιταλισμού που σάπισε,
αναδεικνύει περίπου νομιμοποιητικά το
σκοτάδι του Κολωνού με «αναλυτές» του
ζητήματος τους… «συνδικαλιστές» της
Αστυνομίας. Όλη αυτή η κατάσταση τρο-
φοδοτεί και ενισχύει τις ανοιχτά φασίζου-
σες και φασιστικές δυνάμεις και κραυγές
αφού οι δικές τους κραυγές ενάντια στον
εργάτη, τη γυναίκα, τον μετανάστη, τον

λαό, τους λαούς γίνονται η πολιτική τού
επίσημου αστικού συστήματος.

Πάνω από όλα ωστόσο όλη αυτή η κα-
τάσταση απαιτεί από τις αριστερές, αγω-
νιστικές, επαναστατικές δυνάμεις να δεί-
ξουν εμπιστοσύνη στη δύναμη της μαζικής
πάλης, να δείξουν εμπιστοσύνη στο λαό
και τη νεολαία. Η πρόταση συντονισμού
για την ανάπτυξη της μαζικής πάλης που
έχει καταθέσει το ΚΚΕ(μ-λ) δεν είναι μια
πρόταση της συγκυρίας, δεν μπορεί να
αντιμετωπιστεί κοντόθωρα, δεν πρόκειται
να «ξεπεραστεί» από τις αυταπάτες και
τις απάτες των εκλογικών σχεδιασμών.

Ενισχύεται καθημερινά από την απαιτητι-
κή και σκληρή πραγματικότητα και παρά
τους φανερούς εχθρούς και κρυφούς
αντιπάλους της έχει δρόμο να παλευτεί
αποφασιστικά μέσα στο λαό και τη νεο-
λαία! Είναι το βασικό ζήτημα που οφεί-
λουμε να αναδείξουμε παλεύοντας για
την απεργία της 9 Νοέμβρη που θέλουμε
να συμβάλουμε να είναι μέρα γενικευμέ-
νου ξεσηκωμού. Αλλά πρέπει να είναι φα-
νερό ότι η πρόταση αυτή θα είναι και το
βασικό ζήτημα και ζητούμενο και την επο-
μένη της 9 του Νοέμβρη.
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Ανοιχτή γραμμή με ΗΠΑ - επίσκεψη Σολτς

Σε ιμπεριαλιστική μέγγενη λαός και χώρα!

Για την αντιπολεμική συγκέντρωση 
της Τρίτης 18/10 στην Αθήνα

Τ
ην ώρα που τα μέτωπα του άδικου πολέμου ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-Ρωσίας στην Ου-
κρανία φλέγονται και η ήδη οξυμένη αντιπαράθεση των ιμπεριαλιστών με-
ταφέρεται και σε μια σειρά άλλες περιοχές του πλανήτη...

Την ώρα που η χώρα μας μετατρέπεται ολοένα και περισσότερο σε αμερικα-
νονατοϊκό ορμητήριο και εμπλέκεται στη σύγκρουση, ενώ παράλληλα η αντιδρα-
στική ελληνοτουρκική αντιπαράθεση δυναμώνει...

...Μόλις μερικές δεκάδες συμμετείχαν στην αντιπολεμική συγκέντρωση της
Τρίτης 18/10 στο Σύνταγμα. Η αναντιστοιχία αυτή δεν αποτελεί ευθύνη του λαού
μας -που όποτε του δίνεται η δυνατότητα μαζικοποιεί διαδηλώσεις και κινητοποι-
ήσεις- αλλά οφείλεται στην πολιτική υποτίμηση από τις δυνάμεις της Αριστεράς
των κινδύνων που προκύπτουν απ’ την εξέλιξη της ενδοϊμπεριαλιστικής αντιπα-
ράθεσης και της σημασίας που έχει η πάλη ενάντια στον ιμπεριαλισμό. Οφείλεται
σ΄ εκείνες τις πολιτικές λογικές που οδήγησαν στο να μην έχει πραγματοποιηθεί
καμία αντιπολεμική-αντιιμπεριαλιστική διαδήλωση απ' τον περασμένο... Μάρτη,
και που με δυσκολία -ή και απροθυμία- αντιμετώπισαν την πραγματοποίηση και
αυτής της συγκέντρωσης.

Με τέτοια δεδομένα ήταν επόμενο να μην γίνεται καν συζήτηση για διαδήλω-
ση στην αμερικάνικη και -πολύ περισσότερο- στη ρώσικη πρεσβεία, ενώ ακόμη
και στη συγκέντρωση εκφράστηκε η τάση υποτίμησής της, καθώς τα μπλοκ των
οργανώσεων συγκεντρώθηκαν στην πλατεία (χωροταξικός "αυτοπεριορισμός" που
ξεπερνούσε ακόμα και την περίοδο της... καραντίνας!). Μόνο μετά την πίεση του
ΚΚΕ(μ-λ) και την επιλογή του να παραταχθεί στο επάνω μέρος της πλατείας, απέ-
ναντι από τη Βουλή, ανέβηκαν και τα υπόλοιπα μπλοκ (ΝΑΡ, ΟΚΔΕ, ΟΚΔΕ-Σπάρ-
τακος, R project και το πανό της κοινής Πρωτοβουλίας αυτών των οργανώσεων).

Στη συγκέντρωση συμμετείχε με μπλοκ το ΚΚΕ(μ-λ), και παρά το θάνατο του
συντρόφου γραμματέα, Ανδρέα Βογιατζόγλου, την ίδια μέρα, που ανακοινώθηκε
και στη συγκέντρωση. Ήταν και αυτό μία ένδειξη τιμής στα ιδανικά για τα οποία
πάλεψε ο σύντροφός μας. Όλο το προηγούμενο διάστημα το ΚΚΕ(μ-λ) είχε επιμεί-
νει στην αναγκαιότητα μαζικής αντιπολεμικής αντιιμπεριαλιστικής κινητοποίησης
και είχε απευθύνει και συγκεκριμένο κάλεσμα.

Το ΚΚΕ(μ-λ) θα επιμείνει να αναδεικνύει, στην πολύ σοβαρή και ιδιαίτερα κρί-
σιμη περίοδο που διανύουμε, την ανάγκη συγκρότησης μαζικού αντιπολεμικού-
αντιιμπεριαλιστικού κινήματος, ως ζωτική ανάγκη του λαού και της νεολαίας. 



Μ
ετά τους απανωτούς διαξιφι-
σμούς -διεθνοποίηση το λένε-
στα διάφορα φόρα, Ελλάδα και

Τουρκία κλιμακώνουν την ένταση κι επί
του πεδίου. Η δοκιμή του νέου τουρκι-
κού βαλλιστικού πυραύλου Tayfun στη
Μαύρη Θάλασσα και οι όλο νόημα δηλώ-
σεις της τουρκικής ηγεσίας ακολουθήθη-
καν από σειρά ασκήσεων των ελληνικών
ενόπλων δυνάμεων σε ξηρά, αέρα και
θάλασσα. Η θερμοκρασία στις δύο πλευ-
ρές του Αιγαίου συνεχίζει να ανεβαίνει
επικίνδυνα.

Είναι γεγονός ότι ο πύραυλος ανησύ-
χησε την άρχουσα τάξη της χώρας μας,
όσο κι αν προσποιείται ότι “δεν ασχο-
λείται με τα εξοπλιστικά της γείτονος”.
Τα τουρκικά, μάλιστα, ΜΜΕ κάνουν λό-
γο έως και για τη δυνατότητά του να με-
ταφέρει πυρηνική κεφαλή! Φυσικά έχει
χρόνια μπροστά του μέχρι να μπει σε μα-
ζική παραγωγή, ωστόσο εντάσσεται σί-
γουρα στις φανερές βλέψεις της τουρκι-
κής αστικής τάξης να αναβαθμίσει την
παρουσία της ως περιφερειακού παίχτη

στην ευρύτερη περιοχή. Τούρκοι επιτε-
λείς δηκτικά μιλούν για ένα μόνο μικρό
δείγμα του δρόμου στον οποίο έχει ει-
σέλθει η τουρκική πολεμική βιομηχανία.
Στοιχεία που δημοσιεύονται δείχνουν
μια ταχύτατη ανάπτυξη του κλάδου, που
έχει φτάσει να κατασκευάζει το 80-85%
των πάσης φύσης όπλων που χρησιμο-
ποιούν οι ένοπλες δυνάμεις της γείτο-
νος. Γνωστό είναι, επίσης, ότι αρκετοί
τύποι μη επανδρωμένων αεροσκαφών
και drones κατασκευάζονται στην Τουρ-
κία, ενώ ένας τουλάχιστον τύπος πα-
ρουσιάζει τις μεγαλύτερες ίσως εξαγω-
γές παγκοσμίως.

Το τρίπτυχο διεθνές δίκαιο, εξοπλι-
σμοί και ισχυρές (δυτικές) συμμαχίες
αποτελεί τα “ατού” που θεωρεί πως
έχει με το μέρος της η ελληνική πλευρά.
Οι αγορές του αιώνα σε πολεμικούς εξο-
πλισμούς, βέβαια, διαδέχονται η μία
την άλλη. Μετά τα Rafale, την αναβάθ-
μιση των F-16 και την υποσχετική για τα
F-35, θεωρείται ότι η Ελλάδα αποκτά
υπεροχή στον αέρα. Σε συνδυασμό με
την προσπάθεια αποτροπής της ανα-
βάθμισης των υπαρχόντων και αγοράς
νέων F-16 από την Τουρκία που, ωστό-
σο, τελευταία εμφανίζει ρωγμές. Κοντά
σ’ αυτό το στόχο της υπεροπλίας βρί-
σκεται και στη θάλασσα με τις γαλλικές
φρεγάτες και κορβέτες και με τα -ίδια
με αυτά που έχει το ελληνικό ναυτικό-
γερμανικά υποβρύχια να μην έχουν
ακόμη παραδοθεί στην Τουρκία. Το γε-
γονός ότι υπολείπεται στο στρατό ξηράς
έρχεται να “καλυφθεί” με μια νέα συμ-
φωνία μαμούθ με τη Γερμανία για την
αγορά 100άδων τεθωρακισμένων αρμά-
των μάχης, τον εκσυγχρονισμό όλων
των Leopard που υπάρχουν, αλλά και
την αναβάθμιση των φρεγατών Meko
του πολεμικού ναυτικού. (Να γιατί έφυ-
γαν από τα νησιά του ανατολικού Αιγαί-
ου για το ουκρανικό μέτωπο τα σοβιετι-
κής κατασκευής άρματα μάχης που εί-
χαν έρθει στη χώρα μας μετά την
“απορρόφηση” της πρώην Ανατολικής

Γερμανίας από τη Δυτική. Άλλωστε,
“είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία”).
Ήταν ένα από τα κύρια θέματα, επίσης,
της πρόσφατης επίσκεψης του καγκε-
λάριου Σολτς στη χώρα μας που θα
αποφέρει στο γερμανικό ιμπεριαλισμό
περί τα 4 δισ. ευρώ! Αυτό θα πει αγορές
ή, αν προτιμάτε, πωλήσεις.

Την ώρα που και το παραμικρό επί-
δομα για κομμάτια του λαού περνάει από
κόσκινο μην τυχόν κι “εκτροχιαστούν”
τα μνημονιακά δημοσιονομικά της χώ-
ρας, το αστικό πολιτικό προσωπικό και η
κυβέρνηση της ΝΔ έχουν ανεβάσει τον
λογαριασμό για εξοπλιστικά στην περιο-
χή των 15 δισ. ευρώ. Και να σκεφτεί κα-
νείς ότι αυτά είναι μόνο όσα μαθαίνουμε,
γιατί υπάρχουν και τα κρυφά κονδύλια
που δεν ανακοινώνονται -κάτι σαν τους
φορείς των υποκλοπών- για, τι άλλο,
“λόγους εθνικής ασφαλείας”! Για τους
εμπόρους του πολέμου, τα ιμπεριαλιστι-
κά κράτη και τις πολεμικές πολυεθνικές
τους έχει πράγματι μεγάλη αξία η κλιμα-
κούμενη ελληνοτουρκική αντιπαράθεση.
Η Τουρκία, πάντως, εξήγγειλε διά στό-
ματος Ερντογάν ένα νέο γιγαντιαίο εξο-
πλιστικό πρόγραμμα ύψους 26 δισ. δο-
λαρίων! Η μακάβρια κούρσα των εξοπλι-
σμών δεν έχει σταματημό. 

Τη στιγμή κατά την οποία οι πόρτες
της τουρκοελληνικής κόντρας είναι ερ-
μητικά κλειστές και η κάθε πλευρά προ-
σπαθεί να κερδίσει πόντους σε βάρος
της άλλης, πάντα στο πλαίσιο της ιμπε-
ριαλιστικής εξάρτησης, αφήνεται ανοι-
χτό ένα παράθυρο για διπλωματικές συ-
νομιλίες. Κατά “παράδοξο” τρόπο, αυτό
αφορούν οι πρόσφατες δηλώσεις των
δύο “γερακιών”-υπουργών Άμυνας Πα-
ναγιωτόπουλου και Ακάρ. Ερντογάν και
Μητσοτάκης, Δένδιας και Τσαβούσο-
γλου, την ίδια στιγμή, συναγωνίζονται
σε λεονταρισμούς. Η κεμαλική αντιπολί-
τευση και ο φασίστας κυβερνητικός
εταίρος Μπαχτσελί υπερθεματίζουν σε
προκλητικές δηλώσεις και προτροπές
κατά της Ελλάδας. Στη χώρα μας ο
ΣΥΡΙΖΑ, κατά την πρόσφατη συνεδρίαση
της Κεντρικής του Επιτροπής, αποφάσι-
σε ομόφωνα να ζητήσει απ’ την κυβέρ-
νηση την άμεση επέκταση των ελληνι-
κών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μί-
λια στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και
ιδιαίτερα νότια της Κρήτης! Μάλιστα ο
Τσίπρας έκανε ρητή αναφορά ότι δεν
αφορά η απόφαση αυτή το Αιγαίο Πέλα-
γος και δεν εμπίπτει στο casus belli από
πλευράς Άγκυρας. Έτσι νομίζει. Αντι-
δραστικοί και “προοδευτικοί” διαγκωνί-
ζονται σε εθνικισμό-σοβινισμό αλλά και
τυχοδιωκτισμό, ένθεν κακείθεν.

Ενδεχομένως κάποιοι να θεωρούν ότι
η σημερινή κλιμάκωση του ελληνοτουρ-
κικού ανταγωνισμού είναι “μια από τα
ίδια”. Δεν συμμεριζόμαστε καθόλου μια
τέτοια ανάγνωση των δεδομένων. Και
γιατί υποεκτιμά την παγκοσμίων διαστά-
σεων θερμή αναμέτρηση μεταξύ Δύσης-
Ρωσίας που διεξάγεται στα ουκρανικά
εδάφη και που τμήμα της είναι και οι
αντιθέσεις που αναθερμαίνονται στη Νο-
τιοανατολική Μεσόγειο, αλλά και επειδή
αποπροσανατολίζει και εφησυχάζει τους
λαούς. Αυτούς που με την αντιπολεμική
και αντιιμπεριαλιστική τους πάλη είναι
και οι μόνοι που μπορούν να αποτρέ-
ψουν μια ακόμη αλληλοσφαγή.
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Αποψη

Ελληνοτουρκικά

Κλιμάκωση της έντασης 

και νέα εξοπλιστικά

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Στη μνήμη του Ανδρέα Βογιατζόγλου, προσφέρουν για την ενίσχυση
της Προλεταριακής Σημαίας: 

- Ο σ. Γ.Γ. 50€
- Ο σ. Αρτέμης από τα Χανιά 200€
- Σύντροφοι και συναγωνιστές από την Καρδίτσα 330€
- Ο Χρήστος Γκαραγκάνης 100€
- Ο Θανάσης και η Ιωάννα 150€

Τσιόδρας: «Αποτύχαμε παταγωδώς»

Η επιστήμη της πολιτικής 
και η πολιτική της επιστήμης!

Κ
ανείς δεν περίμενε να ακούσει τη φράση «αποτύχαμε παταγω-

δώς» από το στόμα του αποκαλούμενου στρατηγού κατά της

πανδημίας, Τσιόδρα. Ο Πλεύρης έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι δεν

αναφερόταν στην κυβέρνηση, αλλά στην επιστημονική κοινότητα. Πιο

αναλυτική η Καθημερινή εξήγησε πως ο καθηγητής μίλησε για αποτυ-

χία στη λεγόμενη «επικοινωνία κινδύνου», με αποτέλεσμα να δοθεί χώ-

ρος σε αντιεπιστημονικές απόψεις, σε αντιεμβολιαστές και συνωμοσιο-

λόγους. 

Δεν χρειάζεται να αναλύσουμε την ομιλία για να αντιληφθούμε

ακριβώς το νόημά της. Στο ερώτημα αν οι απόψεις και οι αποφάσεις

της επιτροπής εμπειρογνωμόνων της οποίας επικεφαλής ήταν ο Τσιό-

δρας ήταν πολιτικές ή επιστημονικές έχουμε απαντήσει από την αρχή

της πανδημίας. Αν και η κυβέρνηση ισχυριζόταν ότι άκουγε τους ειδι-

κούς, στην πραγματικότητα ήταν οι ειδικοί που άκουγαν την κυβέρνη-

ση και προσάρμοζαν πάντα τις …επιστημονικές τους απόψεις στις πολι-

τικές της αποφάσεις.

Προφανώς, βέβαια, ο Τσιόδρας δεν είχε καμία πρόθεση να εξαπο-

λύσει μια τόσο ευθεία και αιχμηρή κατηγορία κατά της κυβέρνησης

και, από αυτήν την άποψη, έχει ένα δίκιο ο Πλεύρης. Όμως μια τέτοια

δήλωση δεν μπορεί παρά να έχει πολιτικά χαρακτηριστικά, ακόμα κι

αν στρέφεται κατά της επιστημονικής κοινότητας.

Άλλωστε, ποια ανάγκη ώθησε τον καθηγητή να την κάνει; Τι άλλο

εκτός από μια απλή αλήθεια, την οποία όλος ο κόσμος καταλαβαίνει:

Ότι η κυβέρνηση έχει λήξει την πανδημία, χωρίς, όμως, να την ρωτή-

σει! Ότι τα κρούσματα αυξάνονται και πάλι, παρά τα εμβόλια και τον

μεγάλο αριθμό ανθρώπων που έχουν νοσήσει και, αργά αλλά σταθερά,

αυξάνονται και οι σκληροί δείκτες, νοσηλείες σε ΜΕΘ και θάνατοι. Και

ότι το …δόγμα της ατομικής ευθύνης, που και πάλι κυριαρχεί, δεν μπο-

ρεί να κρύψει τα μεγάλα εγκλήματα ενός συστήματος που δεν ενδιαφέ-

ρεται για την υγεία του λαού: τα αποδεκατισμένα νοσοκομεία, το ανύ-

παρκτο σύστημα υγείας (αν δεν έχεις να πληρώσεις), τις σχολικές αί-

θουσες των 25 και 30 παιδιών, τον συνωστισμό σε χώρους δουλειάς

και μέσα μεταφοράς.

Επειδή όλα αυτά, όμως, ο ...Σωτήρης (όπως τον αποκαλούσε ο Μη-

τσοτάκης στις κοινές τους εμφανίσεις) δεν θα μπορούσε να τα πει, αν

και τα ξέρει πολύ καλά, προτίμησε να τα ρίξει στους …αντιεπιστημονι-

κούς επιστήμονες.

Όσο για τους άλλους, η επιστημοσύνη τους λερώνεται από την υπό-

θεση των μηνυμάτων που αντάλλαξε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρ-

σουλα φον ντερ Λάιεν, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Pfizer

Άλμπερτ Μπουρλά την άνοιξη του 2021, τα οποία αφορούσαν προμή-

θεια εμβολίων από την ΕΕ, ύψους πάνω από 30 δισ. ευρώ. Λέγεται

πως το ναυάγιο των εμβολίων της AstraZeneca λίγους μήνες πριν υπο-

χρέωνε την πρόεδρο να δράσει γρήγορα, έστω και παρακάμπτοντας

τις επίσημες διαδικασίες. Βέβαια, το γεγονός ότι έχει ήδη διαγράψει τα

μηνύματα δεν την βοηθά να πείσει για τις καλές της προθέσεις! Πολύ

περισσότερο που το έχει ξανακάνει, είχε διαγράψει ύποπτα μηνύματα

με διάφορους εξωτερικούς συμβούλους όταν ήταν υπουργός Άμυνας

της Γερμανίας.

Η βρωμιά του καπιταλιστικού-ιμπεριαλιστικού συστήματος φτάνει

μέχρι την αμφισβήτηση της ίδιας του της νομιμότητας. Δεν τους φτάνει

που έκοψαν και έραψαν τις νομοθεσίες και τους κανονισμούς τους

κράτη και συνασπισμοί κρατών για να κερδίζουν περισσότερα και γρη-

γορότερα οι μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες από τη μεγάλη μπάζα των

εμβολίων κατά της COVID, αναζητούν και διόδους κάτω από το τραπέζι

για να κλείσουν δουλειές δισεκατομμυρίων. Φυσικά με αυτούς που τα

έχουν, π.χ. την ΕΕ και όχι, για παράδειγμα, με την Αφρική, οι κάτοικοι

της οποίας ας μείνουν απροστάτευτοι! Το κέρδος έχει σημασία κι όχι η

ανθρώπινη ζωή και υγεία. Αυτή, αν είναι εμπόδιο, θυσιάζεται και αν

είναι καύσιμο στην πορεία προς το κέρδος και την κυριαρχία, τότε κα-

ταναλώνεται αδηφάγα…

Μήπως πρέπει να αναρωτηθούμε αν η παταγώδης αποτυχία του κα-

πιταλισμού να προστατέψει την ανθρωπότητα από την πανδημία ανα-

φέρεται στην πολιτική ή την επιστήμη; Ή μήπως στην επιστήμη της πο-

λιτικής και την πολιτική της επιστήμης;
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Α
υτός θα μπορούσε να ήταν ο τίτλος

της ομιλίας του Μητσοτάκη στη σχο-

λή της Αστυνομίας στις 19/10, σε εκ-

δήλωση του υπουργείου «Προστασίας» του

Πολίτη, με θέμα την ασφάλεια των πολιτών

και την καταπολέμηση της εγκληματικότη-

τας. Μιας «εγκληματικότητας» για την

οποία, χωρίς περιστροφές, ο Μητσοτάκης

έσπευσε να αποσαφηνίσει τι εννοεί. Μιλώ-

ντας για «μετάλλαξη» της παραβατικότητας,

για «αξιοποίηση της τεχνολογίας από επίδο-

ξους εγκληματίες», για «υπονόμευση της Δη-

μοκρατίας από εξτρεμιστικές πράξεις, αλλά

και από ακραία ρητορική». Δίνοντας έτσι ένα

σαφές πολιτικό στίγμα σ’ αυτήν και ποινικο-

ποιώντας ακόμα και την έκφραση πολιτικού

λόγου, που μπορεί να θεωρηθεί «εξτρεμιστι-

κός». Ανάμεσα στα εύσημα, στους επαίνους

και στα συγχαρητήριά του προς τους αστυ-

νομικούς, που εκφράζουν μια επιβράβευση

του «έργου τους», την ίδια στιγμή που τα

ΜΑΤ ανοίγουν κεφάλια φοιτητών, απεργών

εργατών, κατοίκων, που τους «ραντίζουν»

με χημικά, την ίδια στιγμή που μέσα σε αστυ-

νομικά τμήματα, σαν κι αυτό της Ομόνοιας,

αστυνομικοί βιάζουν κοπέλες, εξήρε τη δρά-

ση των αστυνομικών δυνάμεων σε μια σειρά

πολύ συγκεκριμένα μέτωπα: Σ’ αυτό των

απαγορεύσεων την περίοδο της «καραντί-

νας» για την πανδημία του κορονοϊού. Όπου

μέσα σ’ ένα διαλυμένο και απρόσιτο για το

λαό σύστημα περίθαλψης, κι ενώ μια σειρά

χώροι -«υγειονομικές βόμβες»- του συστή-

ματος παρέμεναν άθικτοι, απαγορεύονταν

συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις, δέχονταν

επιθέσεις από ΜΑΤ και Αύρες, πραγματοποι-

ούνταν ξυλοδαρμοί και συλλήψεις και αγω-

νιστές σέρνονταν σε δίκες. 

Σ’ αυτό της λεγόμενης «διαχείρισης» του

προσφυγικού, όπου η «αποτροπή της εργα-

λειοποίησης των δεκάδων χιλιάδων απελπι-

σμένων ανθρώπων» -όπως τους χαρακτήρι-

σε, με κροκοδείλια δάκρυα, ο Μητσοτάκης-

σήμαινε… ξύλο, χημικά και καταστολή ενά-

ντιά τους! Και νέος φράχτης 27 χιλιομέτρων

και 2.000 νέοι συνοροφύλακες… Σ’ αυτό της

λεγόμενης «διαχείρισης των πυρκαγιών»,

όπου για να μη χρεωθεί πολιτικό κόστος

από ανθρώπινα θύματα, όπως η κυβέρνηση

ΣΥΡΙΖΑ (το κόστος τον ενδιέφερε, όχι τα θύ-

ματα), προχωρούσε σε βίαιη εκκένωση πε-

ριοχών, αντί να καταπολεμά τις αιτίες και

τα αποτελέσματα των πυρκαγιών. Κάτι που

ούτε ήθελε ούτε μπορούσε να κάνει η κυ-

βέρνηση και η κάθε συστημική διαχείριση.

Δεν έλειψαν οι αναφορές του στην «κατάρ-

γηση του άβατου των Εξαρχείων» που «πα-

ραδόθηκαν στους κατοίκους» (με λαμαρί-

νες, συρματοπλέγματα και μόνιμη στρατο-

πέδευση ΜΑΤ, ΔΙΑΣ και ασφαλιτών, για να

στηθεί ο Σταθμός Μετρό πάνω στην πλα-

τεία) ή «στην εξάλειψη της τρομοκρατίας»

(μόνιμος χαρακτηρισμός ή πρόσχημα της

επίθεσης των κυβερνήσεων και των ιμπε-

ριαλιστών ενάντια στους λαϊκούς αγώνες).

Από το «κάδρο» δεν έλειπε βέβαια η στοχο-

ποίηση των φοιτητών και των αγώνων

τους, με αναφορές στο… «άντρο παραβατι-

κών συμπεριφορών», που δεν είναι άλλο

από τις φοιτητικές Εστίες και την Πανεπι-

στημιούπολη του Ζωγράφου! Η αναφορά

στον «περιορισμό» και την απαγόρευση των

διαδηλώσεων δεν θα μπορούσε επίσης να

λείπει, ενώ οι λέξεις «εξτρεμισμός»,

«ακραίοι πολιτικοί χώροι», «κίνδυνοι για τη

δημοκρατία» διαπερνούσαν συχνά το λόγο

του. Τονίζοντας ταυτόχρονα, εμμέσως πλην

σαφώς, και τη συστράτευσή του (συγνώμη,

την υποταγή του) με τα αμερικανο-ΝΑΤΟϊκά

ιμπεριαλιστικά αφεντικά. 

Και βέβαια, «λεφτά υπάρχουν» για την

προμήθεια του νέου εξοπλισμού της αστυνο-

μίας που ανέφερε, όπως για 5.000 νέα αστυ-

νομικά οχήματα και μοτοσικλέτες, για 20.000

νέα αλεξίσφαιρα γιλέκα, για νέες στολές και

ηλεκτρονικό εξοπλισμό (όπως και για τα εξο-

πλιστικά, βεβαίως). Για την υποκριτική

«γαρνιτούρα» και τις δήθεν «ευαισθησίες»

του –και του αστυνομικού σώματος- απέναντι

στη βία ενάντια στις γυναίκες και στα παιδιά

δεν θα αναφερθούμε! Πόσο μάλλον όταν μι-

λάμε για μηχανισμούς που μισούν το λαό και

που έχουν γαλουχηθεί με τη βία, κάθε εί-

δους, ενάντιά του, και για ένα σύστημα που

την παράγει καθημερινά. Η ομιλία Μητσοτά-

κη ήταν μια «εφ’ όλης της ύλης» παράθεση

της πολιτικής τής έντασης της κρατικής τρο-

μοκρατίας και καταστολής, έτσι όπως εκ-

φράζεται σήμερα, της ίδιας της φασιστικο-

ποίησης, αλλά και «προάγγελος» για το μέλ-

λον που επιφυλάσσουν οι επικυρίαρχοι ενά-

ντια στον «εχθρό-λαό», στη νεολαία και τους

εργαζόμενους. Μια πολιτική που εκτός των

άλλων εμπεριέχει και τη στήριξη των αστυ-

νομικών μηχανισμών για παραπέρα έλεγχο,

εκφοβισμό και καταστολή του λαού, τόσο

στις αντιστάσεις του όσο και στην ίδια του

την καθημερινότητα. 

Ομιλία Μητσοτάκη στη Σχολή της Αστυνομίας

Γραμμή στήριξης, ενθάρρυνσης 

και διεύρυνσης της κρατικής καταστολής

δημοκρατικά 
δικαιώματα

Αθώοι οι 4 αγωνιστές 
για συμμετοχή 
σε κινητοποίηση ενάντια
στα αιολικά, 
στην Καρδίτσα

Αθωώθηκαν απ΄ το Τριμελές Πλημ-

μελειοδικείο της Καρδίτσας οι 4

αγωνιστές που κατηγορήθηκαν για

τη συμμετοχή τους σε κινητοποί-

ηση έξω απ΄ το δημαρχείο της Καρ-

δίτσας τον Αύγουστο του 2019.

Ήταν τη μέρα που η οικονομική

επιτροπή του δήμου θα αποφάσιζε

τη δημοπράτηση δημόσιων δασι-

κών εκτάσεων για να εγκαταστα-

θούν σ΄ αυτές πυλώνες υψηλής

τάσης, για τη μεταφορά ρεύματος

από αιολικά εργοστάσια, στις κο-

ρυφές της Νιάλας και του Βοϊδολί-

βαδου των Αγράφων. Να

θυμίσουμε πως η συγκέντρωση

αυτή εκατοντάδων διαδηλωτών

έξω απ΄ το δημαρχείο είχε χτυπηθεί

απ’ τις δυνάμεις των ΜΑΤ. Οι 4

αγωνιστές στοχοποιήθηκαν απ΄ το

Αστυνομικό Τμήμα της Καρδίτσας

επειδή «ήταν απ΄ αυτούς που συμ-

μετέχουν σε κινητοποιήσεις» (!),

αλλά κι από άλλες «πληροφορίες»

(καταλαβαίνουμε…), όπως δήλω-

σαν χαρακτηριστικά στη δίκη

αστυνομικοί μάρτυρες κατηγορίας.

Κλήθηκαν 3 μήνες μετά την κινητο-

ποίηση (!) να δώσουν ανωμοτί κα-

τάθεση σχετικά με τη συγκέντρωση

αυτή. Λίγους μήνες μετά, τους απο-

δόθηκαν βαριές κατηγορίες πλημ-

μεληματικού βαθμού, όπως

«διέγερση σε διάπραξη εγκλημά-

των», «απόπειρα διατάραξης της

λειτουργίας υπηρεσίας», «βία κατά

υπαλλήλων» και «φθορά ξένης

ιδιοκτησίας». Ο εισαγγελέας πρό-

τεινε την ενοχή τους για τις δύο τε-

λευταίες κατηγορίες, ενώ ΜΑΤ,

ΟΠΚΕ και κλούβες βρίσκονταν

έξω απ΄ το δικαστήριο. Ωστόσο το

σαθρό κατηγορητήριο κατέρρευσε.

Η μικρή αυτή νίκη του κινήματος

πρέπει να αποτελέσει έναυσμα για

την αθώωση και όλων των άλλων

αγωνιστών που σέρνονται σε δίκες

(όπως οι διωκόμενοι για συμμε-

τοχή στη διαδήλωση στον Τύ-

μπανο), αλλά και για τον ίδιο τον

αγώνα για τη διάσωση των Αγρά-

φων απ’ την κεφαλαιοκρατική εκ-

μετάλλευση ντόπιων και ξένων και

συνολικά απέναντι σε μια πολιτική

που θυσιάζει τη ζωή του λαού, τη

φύση και τις ανάγκες του στο

βωμό των επιδιώξεων κεφαλαίου

και ιμπεριαλιστών.

Όχι στη συγκάλυψη 
της δολοφονίας 
του Βασίλη Μάγγου!
Μαζική διαδήλωση 
στο Βόλο

Ενώ η δίκη των 3 αστυνομικών

που κατηγορούνται για τον άγριο

ξυλοδαρμό και βασανισμό του

αγωνιστή Βασίλη Μάγγου, που

είχε σαν αποτέλεσμα τον θάνατό

του, αναβλήθηκε για τον Μάρτη

του 2023, 1.000 διαδηλωτές πορεύ-

τηκαν μαχητικά το Σάββατο 15/10

στους δρόμους του Βόλου, κρατώ-

ντας ζωντανή τη μνήμη του και την

καταδίκη ενός ακόμα κρατικού

εγκλήματος με θύμα έναν νέο άν-

θρωπο. Αλλά και την προσπάθεια

συγκάλυψής του απ΄ τους ιθύνο-

ντες μιας πολιτικής που ολοένα και

φασιστικοποιείται. Ο θάνατος του

Βασίλη προήλθε από τα σοβαρά

εσωτερικά τραύματα (έξι κατάγ-

ματα πλευρών και θλάσεις στο συ-

κώτι και στη χοληδόχο κύστη) που

προκάλεσαν οι αστυνομικοί. Το

«έγκλημα» του Βασίλη, για το

σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης

και της εξάρτησης, ήταν πως ενερ-

γοποιούνταν στο κίνημα και συμ-

μετείχε στις μαζικές λαϊκές

κινητοποιήσεις ενάντια στο εργο-

στάσιο καύσης σκουπιδιών της

ΑΓΕΤ-Lafarge στο Βόλο. Σε μια τέ-

τοια κινητοποίηση, τον Ιούνη του

2020, που χτυπήθηκε από τα ΜΑΤ,

τον συνέλαβαν και τον βασάνισαν.

Ενεργή παρουσία τόσο στη διαδή-

λωση του Σαββάτου όσο και στις

κινητοποιήσεις εναντία στη συγκά-

λυψη έχει κι ο πατέρας του, Γιάν-

νης Μάγγος. Στη διαδήλωση

συμμετείχε με μπλοκ και το ΚΚΕ(μ-

λ), όπως και άλλες δυνάμεις της

Αριστεράς και του α/α χώρου από

τη Θεσσαλία και αλλού. Η κατα-

δίκη των φυσικών και πολιτικών

αυτουργών της δολοφονίας αλλά

και της πολιτικής που τη γέννησε

πρέπει να αποτελεί μόνιμο αίτημα. 

Απεργία πείνας 
11 τούρκων αγωνιστών 

Κακοποίηση αγωνίστριας 
στις Γυναικείες Φυλακές 
Ελαιώνα Θηβών

Σε απεργία πείνας απ΄ τις 7 του

Οκτώβρη με αιτήματα υπεράσπι-

σης της αθωότητας και των δικαι-

ωμάτων τους κατέβηκαν οι 11

τούρκοι φυλακισμένοι αγωνιστές

και αγωνίστριες που είχαν καταδι-

καστεί το Μάρτη του 2020 σε 333

χρόνια φυλάκιση (!!!) συνολικά,

για «συμμετοχή σε τρομοκρατική

οργάνωση» και για «προμήθεια,

μεταφορά και κατοχή όπλων».

Αποδείξεις για την καταδίκη τους

αυτή δεν υπήρχαν, παρά μόνο

υπόνοιες! Ανάμεσα στα ενοχοποιη-

τικά στοιχεία ήταν και τα…συνθή-

ματα που φώναζαν στις δίκες και

οι φωτογραφίες του Μαρξ, του

Ένγκελς, του Μάο καθώς και

Τούρκων επαναστατών (Mahir

Çayan και Dursun Karatas) που

βρέθηκαν στα σπίτια τους! Χαρα-

κτηριστική στην υπόθεση αυτή

είναι η συνεργασία της τούρκικης

ΜΙΤ με την ελληνική Αντιτρομο-

κρατική, η συνεργασία των δύο

ανταγωνιζόμενων αστικών τά-

ξεων, Ελλάδας και Τουρκίας, ενά-

ντια στους αγωνιστές. Ενόψει της

δίκης τους στο Εφετείο, στις 16

του Νοέμβρη, το Λαϊκό Μέτωπο

Τουρκίας καλεί σε κινήσεις αλλη-

λεγγύης. 

Στο μεταξύ, στις 17/10 η πολιτική

κρατούμενη απεργός πείνας Hazal

Seçer κακοποιήθηκε απ’ την αρχι-

φύλακα και άλλους δεσμοφύλακες

στις Γυναικείες Φυλακές Ελαιώνα

Θηβών στην προσπάθειά τους να

της βάλουν ενδοφλέβιο ορό.

Αστυνομικός των ΜΑΤ χτυπά φοιτήτρια με την ασπίδα του



Χ
ημικός ευνουχισμός, θανατική ποινή,
δημόσια διαπόμπευση, λιθοβολισμός
και άλλα τέτοια. Από όλα έχει ο… «δη-

μόσιος διάλογος». Άλλα λέγονται από επίση-
μα χείλη, άλλα «αφήνονται να λέγονται» για
τη δημιουργία κλίματος. Όχι, δεν μιλάμε για
τον δημόσιο διάλογο σε κάποιο «βαθύ Ισλα-
μιστικό κράτος» (όπως συνηθίζουν να τα
αποκαλούν). Άλλωστε, πολλές από τις παρα-
πάνω ποινές είναι πραγματικότητα και στις
χώρες του...«αναπτυγμένου δυτικού κό-
σμου» (ΗΠΑ, Γερμανία κ.λπ.).

Μιλάμε για τον «δημόσιο διάλογο» που
«άνοιξε» στη χώρα μας σε σχέση με το ζήτημα
των ποινών. Αφορμή αποτέλεσε η υπόθεση
του παιδοβιασμού της 12χρονης στον Κολωνό
και είναι μια συζήτηση που συνεχίζεται από
πέρσι, με την λεγόμενη υπόθεση Πισπιρίγκου.

Κοινή βάση της συζήτησης -η οποία ξεκι-
νάει πάντα με τους όρους των από πάνω- η
παραδοχή ότι το σύστημα που ζούμε απε-
χθάνεται τα «εγκλήματα κατά της γενετή-
σιας ελευθερίας». Ότι αυτές οι πράξεις δεν
έχουν πολιτικό χρώμα και δεν μπορούν να
χρεώνονται σε πολιτικά κόμματα (πόσο μάλ-
λον στις αξίες του συστήματος). Βέβαια, αυ-
τό συμβαίνει μόνο σε περιπτώσεις που τέτοι-
ες πράξεις θα τις «κάνει ένα παιδί του συ-
στήματος». Σε περιπτώσεις αξιόποινων πρά-
ξεων κανενός μετανάστη τις έχουν έτοιμες...
«τις κρεμάλες για το συνάφι τους», αφού
«όλοι οι σκουρόχρωμοι τέτοια κάνουν».

Είναι πράγματι αξιοπρόσεκτο πώς το σύ-
στημα που επιτρέπει και διευρύνει την παιδι-
κή εργασία και εκμετάλλευση, εμφανίζεται
ως ο μεγαλύτερος υποστηρικτής των ανηλί-
κων. Μάλιστα, όσο πιο δεξιό είναι το στέλε-
χος του συστήματος που τοποθετείται, με τό-
σο πιο σκληρή ποινή συντάσσεται.

Να ξεκαθαρίσουμε κάτι: ζητάμε όπως και
όλος ο -δίκαια- οργισμένος λαός να καταδι-
καστούν οι υπεύθυνοι σε αυτή την υπόθεση.
Όπως και οργιστήκαμε όταν μάθαμε ότι ο εν
ψυχρώ δολοφόνος (Κορκονέας) του (15χρο-
νου) Αλέξη Γρηγορόπουλου αφέθηκε ελεύθε-
ρος 14 μόλις χρόνια μετά τη δολοφονία. 

Είμαστε βέβαιοι, όμως, ότι αυτή η συζήτη-
ση που διεξάγεται έχει άλλες επιδιώξεις. Και
το βασικό σε αυτό είναι η μεγάλη συγκάλυψη.
Όχι -απαραίτητα- του συγκεκριμένου, όπως
ισχυρίζεται η αξιωματική αντιπολίτευση.
Άλλωστε, το σύστημα είναι διατεθειμένο να
θυσιάσει και μερικά δικά του παιδιά. Η μεγάλη
συγκάλυψη αφορά στις κοινωνικές αιτίες και
συνθήκες που γεννούν αυτού του είδους τα
εγκλήματα. Και σε αυτό το κομμάτι μοναδικός
κατηγορούμενος είναι ο καπιταλισμός, που
έχει στον πυρήνα του την εκμετάλλευση αν-
θρώπου από άνθρωπο. Γιατί μήπως δεν είναι
στην πιο ακραία της μορφή εκμετάλλευση η
εκπόρνευση, η χρησιμοποίηση γυναικών (πά-
ντα πιο αδύναμων στρωμάτων), παιδιών κ.λπ.
σαν εργαλεία για κάθε είδους διαστροφή;

Πάντα γίνονταν αυτά, θα πουν κάποιοι.
Θα διορθώσουμε λέγοντας ότι θα συνεχίσουν
να υπάρχουν και θα διευρύνονται όσο παρα-

μένει η συνθήκη της εκμετάλλευσης.
Εδώ υπάρχει και μια άλλη παράμετρος στη

συζήτηση. Την παραδέχονται και στελέχη του
συστήματος: «Οι κοινωνικές συνθήκες έχουν
αλλάξει», υπογραμμίζουν, «...μήπως όλα αυ-
τά τα περιστατικά αποτελούν μια νέα διάσταση
επακόλουθη μιας κοινωνίας ανθρώπινης εξα-
χρείωσης και αποκτήνωσης, όπου έχουν κατα-
λυθεί και καταργηθεί κάθε κώδικας αρχών και
αξιών απαραίτητων για την αρμονική και φυ-
σιολογική κοινωνική συνύπαρξη;».

Τι εκφράζουν οι παραπάνω ανησυχίες; Το
σύστημα με την επίθεσή του σκορπά εξα-
θλίωση και απόγνωση, διαλύει τις κοινωνικές
σχέσεις και γεννά την ανθρωποφαγία. Και
απέναντι σε αυτό προτάσσει και άλλη ανθρω-
ποφαγία. Δεν το απασχολεί η ανθρώπινη
ζωή, γι’ αυτό μιλάει τόσο εύκολα για τον θά-
νατο. Το μόνο που το ενδιαφέρει είναι να συ-
νεχίζει να διαιωνίζει την ύπαρξή του. Επειδή
όμως ξέρει ότι αυτό γεννάει και άλλα προ-
βλήματα, προσπαθεί να διαμορφώσει κοινω-
νίες που θα συνηθίζουν στον θάνατο. Κοινω-
νίες που θα μαζεύονται να παρακολουθούν
μια εκτέλεση (λες και είναι αρένα μελλοθανά-
των). Κοινωνίες στις οποίες θα κλέβεις ένα
μήλο και θα σου κόβουν το χέρι.

Πρώτο θέμα για εβδομάδες στα κανάλια,
η κακοποίηση που βίωνε το ανήλικο κορίτσι.
Οι διάφοροι μάρτυρες, οι «ευυπόληπτοι οι-
κογενειάρχες», ο «ρόλος της μητέρας» και
συνολικά ο τρόπος που παρουσιάζονται τα
γεγονότα οδηγούν στο συμπέρασμα πως τα
εγκλήματα είναι γέννημα διεστραμμένων
προσωπικοτήτων και όχι απότοκο της εκμε-
ταλλευτικής φύσης του ίδιου του συστήμα-
τος. Η αστική προπαγάνδα ξεδιπλώνεται σε
όλο της το μεγαλείο.

Σε συνέντευξη με αφορμή τις εξελίξεις στην
υπόθεση βιασμού της 12χρονης, ο ακροδεξιός
υπουργός Εσωτερικών, Βορίδης, τοποθετήθη-
κε σχετικά με τη συζήτηση που έχει ανοίξει για
τις ποινές, λέγοντας πως «σε ορισμένες περι-
πτώσεις τα ισόβια πρέπει να είναι ισόβια». Το
παράδειγμα, βέβαια, των «αμετανόητων ιδεο-
λογικά τρομοκρατών», που επικαλέστηκε κα-
θόλου τυχαία, καταδεικνύει απέναντι σε ποι-
ους προσπαθεί να οχυρωθεί το σύστημα, όταν
ζητάει πιο «ειδικές» και πιο αυστηρές ποινές
για «ειδικά» εγκλήματα (βλ. τρομοκρατία).

Πίσω από κάθε έγκλημα, βρίσκεται η σα-
πίλα της εκμεταλλευτικής φύσης του ίδιου
του συστήματος. Περισσεύει, λοιπόν, η υπο-
κρισία των πολιτικών εκπροσώπων που ζη-
τούν ενίσχυση της αστυνομίας ή των δικα-
στηρίων ως λύση, την ώρα που κάθε κύκλω-
μα που ξεσκεπάζεται απολαμβάνει από την
κάλυψη ως και τη συμμετοχή τους. Καμία
σχέση δεν έχει η αστική δικαιοσύνη, οι νόμοι
της και η αυστηροποίηση των ποινών με τη
δικαίωση των θυμάτων, με την αποτροπή
αντίστοιχων εγκλημάτων ή τη δικαίωση της
λαϊκής οργής. Στους αγώνες για την ανατρο-
πή του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος
και για το χτίσιμο μιας δίκαιης κοινωνίας θα
βρίσκει το δίκιο του ο λαός. 
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Χανιά

Να αθωωθούν οι 8 διαδηλωτές
της 6/12/2020 !

Σ
τις 4 Νοέμβρη ξεκινάει, έπειτα από 2 χρόνια ομηρίας, η
δίκη των 8 διαδηλωτών στα Χανιά. Κατηγορούνται για τη
συμμετοχή τους στη συγκέντρωση της 6ης Δεκεμβρίου

2020 η οποία είχε απαγορευτεί από την αστυνομία με το πρό-
σχημα της προστασίας από το κορονοϊό.

Ήταν η περίοδος που η εγκληματική διαχείριση της κυβέρνη-
σης είχε οδηγήσει να έχουμε 100 νεκρούς τη μέρα από το κορο-
νοϊό. Ήταν τότε που η κυβέρνηση πλάσαρε σαν απάντηση στην
πανδημία το ιδεολόγημα της ατομικής ευθύνης και την αστυνο-
μοκρατία, ενώ ο λαός στοιβαζόταν στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
και πέθαινε εκτός ΜΕΘ. Και όποιοι προσπαθούσαν να σπάσουν το
γύψο για να αντισταθούν στην αντιλαϊκή λαίλαπα τους περίμε-
ναν τα ρόπαλα της αστυνομίας. Οι κινητοποιήσεις της 17 Νοέμ-
βρη και της 6ης Δεκέμβρη 2020 μπορεί να αντιμετώπισαν τη σφο-
δρή καταστολή, αλλά έπαιξαν ρόλο για να γυρίσει μπούμερανγκ
η αστυνομοκρατία το αμέσως επόμενο διάστημα στις φοιτητικές
διαδηλώσεις και στη Νέα Σμύρνη.

Το νομοθετικό οπλοστάσιο του κράτους έχει ισχυροποιηθεί
από την περίοδο της καραντίνας, με το νόμο «περιορισμού»
των διαδηλώσεων να είναι σε ισχύ, το νόμο Χατζηδάκη να χτυ-
πάει τα σωματεία, την πανεπιστημιακή αστυνομία να επιχειρεί-
ται να μπει στις σχολές. Η καταστολή στις διαδηλώσεις έχει
πολλαπλασιαστεί, όπως και οι διώξεις αγωνιστών και απερ-
γών. Ενδεικτικά, στα Χανιά είναι ενεργές διώξεις φοιτητών
επειδή κινητοποιήθηκαν με τον σύλλογό τους, ενώ οργιάζει η
τρομοκρατία στους χώρους δουλειάς, με πρόσφατη την απόλυ-
ση ξενοδοχοϋπαλλήλου επειδή είχε συνδικαλιστική δράση.  

Σήμερα, λοιπόν, η πολιτική δίκη των 8 διεξάγεται σε μια συ-
γκυρία έντασης της φασιστικοποίησης της δημόσιας και πολιτι-
κής ζωής. Είτε με την ιδεολογική τρομοκρατία είτε με τα ρόπαλα
της αστυνομίας, στόχος είναι να παραλύσουν οι αντιστάσεις, να
βγει στην παρανομία το δίκιο της οργάνωσης και του αγώνα. Στις
4 Νοέμβρη λοιπόν επιχειρείται να καταδικαστεί, μαζί με τους 8,
το δικαίωμα στη διαδήλωση, την ώρα που ο λαός και η νεολαία
έχουν ζωτική ανάγκη να ξεδιπλώσουν τους αγώνες τους απένα-
ντι στην πολιτική της φτώχειας και της εμπλοκής στον πόλεμο.

Υπόθεση του μαζικού κινήματος η υπεράσπιση του δικαιώ-
ματος στη διαδήλωση και υπόθεση του κινήματος είναι και η
πολιτική μάχη για την αθώωση των 8 διαδηλωτών. Σημαντική
είναι η καμπάνια που έχει ξεκινήσει μπροστά στην έναρξη της
δίκης και που έχει καταφέρει να συσπειρώσει ένα δυναμικό με
όρους κοινής δράσης για να ανοίξει το θέμα στην πόλη. Σε αυ-
τή την κατεύθυνση θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στο Εργα-
τικό Κέντρο τη Δευτέρα 31/10 με συμμετοχή από μαζικούς
φορείς και συλλογικότητες.

Μαζική διαδήλωση καταγγελίας των βιασμών

Μ
αζική ήταν η απάντηση που
έδωσε ο λαός της γειτονιάς
του Κολωνού το Σάββατο

15/10, καταγγέλλοντας τους βια-
σμούς και τη σεξουαλική εκμετάλ-
λευση της 12χρονης στην ίδια περιο-
χή. Η συγκέντρωση, μετρώντας πολ-
λές εκατοντάδες κόσμου, καλέστηκε
από τη Λαϊκή Συνέλευση Κολωνού-
Σεπολίων και συμμετείχαν οργανώ-
σεις και συλλογικότητες της Αριστε-
ράς και του α/α χώρου, καθώς και
σχήματα γειτονιάς και φεμινιστικές
συλλογικότητες. 

Με έντονη συμμετοχή νεολαίας,
αλλά και με κόσμο της γειτονιάς, η
διαδήλωση πορεύτηκε στους δρό-
μους του Κολωνού, πέρασε έξω από

το μαγαζί του μαστροπού της ανήλι-
κης και φώναξε ότι η γειτονιά δεν
ανέχεται την παρουσία και τη «δρά-
ση» βιαστών, και –πολύ περισσότερο
- παιδοβιαστών. Η υπόθεση ανέδειξε
το χειρότερο πρόσωπο αυτής της
κοινωνίας της εκμετάλλευσης και
καταπίεσης, ανέδειξε τις σάπιες
αξίες που καλλιεργεί το σύστημα,
ανέδειξε τη μπόχα των κυκλωμάτων
πορνείας και βιασμών, που πολύ συ-
χνά διαπλέκονται και συγκαλύπτο-
νται από το ίδιο το σύστημα, το πο-
λιτικό του προσωπικό και τους εκ-
κλησιαστικούς κύκλους. Τέτοια πε-
ριστατικά είναι κομμάτι και γέννημα-
θρέμμα των συστημάτων εκμετάλ-
λευσης, φέρουν το σάπιο πολιτικό

και κοινωνικό τους αποτύπωμα και,
ως τέτοια, οφείλει το κίνημα να πα-
λεύει να τα απαντήσει, με διαδηλώ-
σεις καταγγελίας, με αλληλεγγύη
στα θύματα, με αγώνα ενάντια στο
ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα και
τις αξίες του.

Το ΚΚΕ(μ-λ) συμμετείχε με πανό
στη διαδήλωση, φωνάζοντας συνθή-
ματα καταγγελίας των βιασμών και
αναδεικνύοντας ότι είναι το ίδιο το
σύστημα που γεννάει, διαμορφώνει
και συγκαλύπτει τους βιαστές. Η
αστυνομία προκλητικά χτύπησε τη
διαδήλωση δύο φορές, μία με ξύλο
στο τελευταίο μπλοκ και μία στο τέ-
λος της στο μετρό των Σεπολίων με
χημικά και κρότου λάμψης.

«Έγκλημα και τιμωρία»



Μ
ε μια αστεία δικαιολογία η
πλειοψηφία του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ
«ανέβαλε» την προγραμματι-

σμένη Γενική Συνέλευση των Προέδρων
τη στιγμή που η επίθεση της κυβέρνη-
σης στα δικαιώματα των εκπαιδευτι-
κών συνεχώς εντείνεται. Η γελοία αι-
τιολογία που πρόβαλαν οι ΔΑΚΕ,
ΣΥΝΕΚ, ΠΕΚ, είναι ότι σε ολόκληρη την
Αθήνα δεν μπόρεσαν να βρουν μια αί-
θουσα η οποία θα μπορούσε να φιλοξε-
νήσει 100 ανθρώπους!

Ήταν, ασφαλώς, μια απαράδεκτη
και διαλυτική ενέργεια που στόχο είχε
να μην ανοίξει καν μια χαραμάδα αντί-
στασης και αμφισβήτησης της αδράνει-
ας και της ήττας σε μια σειρά ζητήματα
που απασχολούν (πόλεμος, φτώχεια,
αντεργατική πολιτική, αξιολόγηση, ηλε-
κτρονικές εκλογές, Τράπεζα Θεμάτων,
αναπληρωτές κ.λπ.). Και να μην τεθεί

σε κίνδυνο η κωλοτούμπα των ίδιων δυ-
νάμεων για νομιμοποίηση των ηλεκτρο-
νικών εκλογών για τα συνδιοικητικά
Υπηρεσιακά Συμβούλια.

Μετά από πρωτοβουλία των Παρεμ-
βάσεων και συνεννόηση με το ΠΑΜΕ, έγι-
νε ανοιχτή σύσκεψη στην οποία συμμε-
τείχαν εκπρόσωποι 28 ΕΛΜΕ. Ηταν, σα-
φώς, μια σωστή πρωτοβουλία, μιας και
αποτελούσε μια έμπρακτη (έστω και, σε
μεγάλο βαθμό, συμβολική, όπως θα εξη-
γήσουμε) αμφισβήτηση της διαλυτικής
ενέργειας της πλειοψηφίας της ΟΛΜΕ.

Το κακό είναι ότι τα δεδομένα αλλά
και οι πολιτικές γραμμές των παρατάξε-
ων είναι τέτοιες, που ο βερμπαλισμός
της πρωτοβουλίας αυτής («Ο λόγος τώ-
ρα στις ΕΛΜΕ!») δεν είχε πραγματική
αντιστοίχιση. Δεν είχαν γίνει μαζικές συ-
νελεύσεις, ενώ είναι απολύτως σαφής η
επιλογή του ΠΑΜΕ να μην ανοίξει καμία

αγωνιστική προοπτική στον κλάδο. 
Κάπως έτσι, τα αποτελέσματα της

σύσκεψης ήταν πενιχρά. Ουσιαστικά η
μόνη συμφωνία που υπήρξε ήταν για
κοινό κάλεσμα (που συμμετείχαν τελικά
37 ΕΛΜΕ) για αποχή από τις ηλεκτρονι-
κές εκλογές για τα κρατικά Υπηρεσιακά
Συμβούλια. Δυστυχώς, και αυτή η κα-
ταρχήν θετική απόφαση λερώθηκε από
τις συνδιοικητικές αυταπάτες των συ-
ντακτών του κειμένου – καλέσματος, το
οποίο μια γραμμή πάνω από το κάλεσμα
στη γενική απεργία της 9 Νοέμβρη δη-
λώνει με μεγάλα γράμματα «για να
έχουμε σωματείο, συνδικάτο, αιρετούς»
- όλα μαζί ένας αχταρμάς! 

Από κει και πέρα, επαναλήφθηκαν
τα γνωστά και η σύσκεψη δεν ανταπο-
κρίθηκε στο βασικό καθήκον της περιό-
δου: να ανοίξει μια αγωνιστική ρωγμή
έξω από τους σχεδιασμούς της ΟΛΜΕ.

Το ΠΑΜΕ συνεχίζει να αρνείται πεισματι-
κά οποιαδήποτε προοπτική συνελεύσε-
ων – διαδηλώσεων – κλαδικής απεργίας,
ενώ για την αυτοαξιολόγηση της σχολι-
κής μονάδας, έχει την διαλυτική γραμμή
–αντίστοιχη με της ΔΟΕ- των «ενιαίων»
κειμένων που θα ανέβουν στην πλατ-
φόρμα αξιολόγησης.

Η επίθεση της κυβέρνησης και του
συστήματος όχι μόνο δεν γνωρίζει διά-
λειμμα, αλλά οξύνεται. Απέναντι σε αυ-
τήν, πέφτει στις αγωνίστριες και στους
αγωνιστές εκπαιδευτικούς, στα σχήμα-
τα και τις παρατάξεις που αναφέρονται
στον αγώνα, το βάρος να ανοίξουν τη
συζήτηση για τη μόνη πραγματική προ-
οπτική: τη συγκρότηση κεντρικής μάχης
με την κυβέρνηση με στόχο την ανατρο-
πή της πολιτικής της φτώχειας, της
αξιολόγησης και των ταξικών μέτρων
στην εκπαίδευση.

Σ
ύμφωνα με τις εξαγγελίες της κυβέρ-
νησης, τον Μάρτιο του 2023 θα εφαρ-
μοστεί, για πρώτη φορά, ο «νέος τρό-

πος διορισμού στο δημόσιο». Πλέον, οι διο-
ρισμοί θα γίνονται με κριτήριο «τις γνώσεις,
τις δεξιότητες και την προσωπικότητα των
υποψηφίων», με γραπτό διαγωνισμό που θα
διεξάγεται στην αρχή κάθε χρόνου και θα
αφορά τις προσλήψεις σ’ όλες τις δημόσιες
υπηρεσίες. Δημιουργώντας μια ψευδαίσθηση
προοπτικής διορισμών που προσφέρεται για
προεκλογική χρήση, η κυβέρνηση προωθεί
τις βασικές αντεργατικές και αντιλαϊκές κα-
τευθύνσεις για το δημόσιο.

Κατ’ αρχήν δεν αποτελεί «νέο» τρόπο διο-
ρισμού. Έχει εφαρμοστεί και στο παρελθόν
με τεράστια προβλήματα. Να θυμίσουμε τον
γραπτό διαγωνισμό του 1998 για τον διορι-
σμό των εκπαιδευτικών που προκάλεσε μεγά-
λες κινητοποιήσεις έξω απ’ τα εξεταστικά κέ-
ντρα και τους δυο γραπτούς διαγωνισμούς,
το 1995 και το 1997, των οποίων οι επιτυχό-
ντες κατάφεραν τελικά να διοριστούν μετά
από αγώνες και αλλεπάλληλες δικαστικές
προσφυγές, οι μεν πρώτοι το 2000 ή δε δεύ-
τεροι το 2015! Επίσης, εφαρμόζεται κατά και-
ρούς για προσλήψεις στο υπουργείο Οικονο-
μικών κι άλλες δημόσιες υπηρεσίες «επιτελι-
κού» χαρακτήρα.

Δεν στοχεύει, επίσης, στην «αξιοκρατία».
Ίσα-ίσα διατηρεί αλώβητη την παράλληλη
διαδικασία διορισμού των χιλιάδων μετακλη-
τών «ημετέρων» που στελεχώνουν τα λεγό-
μενα «επιτελικά γραφεία» και βάζει περιορι-
σμούς και δεσμεύσεις μόνο στις προσλήψεις
σε υπηρεσίες που αφορούν την εξυπηρέτηση
του λαού και των αναγκών του.

Ούτε βέβαια στοχεύει σε μαζικούς διορι-

σμούς. Κατ’ αρχήν, αποκλείονται οι υποψή-
φιοι της ΥΕ κατηγορίας που αφορούν στο
βοηθητικό προσωπικό κι οι οποίοι θα συνεχί-
ζουν να προσλαμβάνονται μέσω συμβάσεων
ομηρείας, αφήνοντας ανοιχτό το παράθυρο
για νέες ιδιωτικοποιήσεις τομέων που κατ’
εξοχήν απασχολούν αυτές τις κατηγορίες (κα-
θαριότητα, φύλαξη κ.ά.).

Η όλη διαδικασία του γραπτού διαγωνι-
σμού αφορά σε προσλήψεις «στελεχών», κα-
θώς πριμοδοτούνται οι τίτλοι σπουδών, ενώ η
εμπειρία μοριοδοτείται «ανεξαρτήτως αντικει-
μένου», αφήνοντας έξω ανθρώπους που επί
χρόνια εργάζονταν ως συμβασιούχοι σε συ-
γκεκριμένες θέσεις ελπίζοντας να μονιμοποιη-
θούν σ’ αυτές. Ένα διδακτορικό αρκεί για να
επισκιάσει εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών! Για
δε το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, προ-
βλέπεται και συνέντευξη προκειμένου ν’ αξιο-
λογηθεί πλήρως η… απαιτούμενη αφοσίωσή
του.

Τέλος, προβλέπεται η δυνατότητα ηλε-
κτρονικής διεξαγωγής του διαγωνισμού,
υπενθυμίζοντας τη βασική επιδίωξη να επε-
κταθούν οι ηλεκτρονικές διαδικασίες σε
όλους τους τομείς του δημοσίου (τηλεργασία,
τηλεκπαίδευση, τηλεδιασκέψεις, τηλεψηφο-
φορίες). Εξάλλου, και μόνο η δυνατότητα
πρόσβασης σε αξιόπιστα ηλεκτρονικά μέσα
αποτελεί ένα ακόμα ταξικό φίλτρο των
«άξιων» να διοριστούν.

Μιλάμε, λοιπόν, για ένα γνωστό και παλιό
εργαλείο, που βγαίνει στην επιφάνεια για να
εξυπηρετήσει την πάγια επιδίωξη του συστήμα-
τος για ένα δημόσιο που θα αποτελεί εργασια-
κό χώρο στελεχών και βασική αρμοδιότητα την
προώθηση της κυβερνητικής πολίτικης με κάθε
μέσο και χωρίς τα βαρίδια του παρελθόντος.
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Αλλαγές στον τρόπο διορισμού στο δημόσιο

Η πόρτα ανοίγει μόνο 
για στελέχη και «άριστους»

Τα καραγκιοζιλίκια της ΟΛΜΕ 

και η ανάγκη δημιουργίας αγωνιστικής ρωγμής

Φεγγαράκι μου λαμπρό,
πάω κατηχητικό…

Ο
ι Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης, μετά τις σαφείς κατευθύνσεις του Δήμου
Αθηναίων, εγκρίνουν τα αιτήματα των ενοριών

και τους παραχωρούν αίθουσες και αυλές Δημοτικών
Σχολείων για δημιουργική απασχόληση, κόντρα στους
κανονισμούς λειτουργίας τους που απαγορεύουν διαχω-
ρισμούς και κατήχηση. Στα έγγραφα που κατέθεσαν προς
έγκριση αποφεύγουν να γράψουν τη λέξη «κατηχητικό».
Όμως το φυλλάδιο της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, που δό-
θηκε προς ενημέρωση στους γονείς με τον τίτλο «Νεανι-
κές Ενοριακές Συντροφιές», έχει κώδικα QR ο οποίος πα-
ραπέμπει σε βίντεο με τίτλο «το κατηχητικό ξεκίνησε». Τι
κι αν στα προγράμματα που εγκρίθηκαν γίνεται λόγος για
συνεργασία, αλληλεγγύη και αποδοχή της διαφορετικό-
τητας; Τα τμήματα χωρίζονται ανάλογα με το φύλο, αγο-
ριών και κοριτσιών, από το Νηπιαγωγείο ως το Λύκειο.

Η κατήχηση άρχισε, λοιπόν, σε δεκατρία Δημοτικά σχο-
λεία του 4ου Δημοτικού Διαμερίσματος, στο οποίο ανήκουν
ο Κολωνός, τα Σεπόλια, ο Λόφος Σκουζέ και το Μεταξουρ-
γείο και σε ένα Δημοτικό του Νέου Κόσμου, που ανήκει στο
2ο Δημοτικό Διαμέρισμα. Ανάμεσά τους και το 127ο, στο
οποίο ήταν επίτροπος ο Μίχος, ο βιαστής και προαγωγός
του δωδεκάχρονου κοριτσιού στα Σεπόλια. Μέλος της ΝΔ
και επίτροπος της εκκλησίας ήταν.

Αποκαλύφτηκε για πολλοστή φορά η εμπλοκή όλων
των θεσμών εξουσίας σε κάθε είδους βρωμιά. Δεν είναι
παράξενο που ο Δήμος Αθηναίων, η Εκκλησία και το
υπουργείο Παιδείας συνεργάζονται για να συγκαλύψουν
τα ίχνη τους, να σκεπάσουν τις ευθύνες τους και να ενο-
χοποιήσουν τα θύματα.

Τα κατηχητικά προστίθενται στη οργανωμένη επιχείρη-
ση ελέγχου των παιδικών ψυχών. Η θρησκευτική κατήχηση
αποβλακώνει, αφοπλίζει και ακινητοποιεί κάθε άνθρωπο
που θα την πιστέψει. Αλυσοδένει μυαλό και σώμα. Η συ-
γκεκριμένη «επιχείρηση αρετής, τάξης και ηθικής» έρχεται
σε μια χρονική περίοδο που όλοι οι φορείς του συστήματος
σαπίζουν και βρωμάνε.

Η θρησκεία και η εκπαίδευση έχουν φανερή σχέση.
Φαίνεται από την πρωινή προσευχή, από το μάθημα θρη-
σκευτικών μέχρι τις επίσημες σχολικές γιορτές και αργίες.
Τις τελευταίες δεκαετίες είχε περιοριστεί η παρουσία πα-
πάδων στα σχολεία. Θεωρητικά υπήρχε διαχωρισμός. Αυ-
τό θέλουν να το αλλάξουν.

Τα κατηχητικά δεν θα μπορούσαν να ξεφυτρώσουν σε
αριστοκρατικές γειτονιές. Όχι τουλάχιστον με τον συγκε-
κριμένο χαρακτήρα. Τα κατηχητικά είναι η συστηματική
προσπάθεια ελέγχου των παιδιών, αλλά και των οικογε-
νειών, είναι μια συστηματική προσπάθεια εμποτισμού της
νεολαίας με τον σκοταδισμό, τον φόβο του θεού και των
αρχόντων επί της γης. Το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια
αναβιώνει μέσα από τον θρησκευτικό λόγο. Η θρησκεία εί-
ναι ταυτόχρονα καρότο και μαστίγιο για τη νεολαία.

Οι νέοι άνθρωποι σήμερα καλούνται να αμφισβητήσουν
την εκκλησία και την εκπαίδευση, το κράτος και τους θε-
σμούς του. Να βγουν στο ξέφωτο. 



Σ
ε μια ιδιαίτερης μαζικότητας δια-
δήλωση εξελίχτηκε η πανυγειονο-
μική απεργία στις 20 του Οκτώ-

βρη. Πάνω από 1.000 υγειονομικοί δια-
δήλωσαν στο κέντρο της Αθήνας, αποδει-
κνύοντας ότι οι εργαζόμενοι αναζητούν
διέξοδο στον αγώνα ενάντια στην κυβερ-
νητική πολιτική. Δεν παραγνωρίζουμε τα
μεγέθη των εργαζόμενων στα νοσοκο-
μεία ούτε τις απαιτήσεις της ταξικής πά-
λης. Ωστόσο, έγινε φανερό ότι, συγκριτι-
κά με προηγούμενες κινητοποιήσεις με
αντίστοιχες τις τρικλοποδιές απαξίωσης
απ’ τις ίδιες τις συνδικαλιστικές ηγεσίες,
στις 20/10 οι εργαζόμενοι πήραν την ευ-
καιρία να βηματίσουν την πάλη τους. Τα
τελευταία χρόνια, αποτελεί σταθερό φαι-
νόμενο η μη συμπόρευση ΠΟΕΔΗΝ και
ΟΕΝΓΕ, το κάλεσμα τελευταία στιγμή, η
μη προπαγάνδιση, το κάλεσμα για συ-
γκεντρώσεις μόνο στην Αθήνα, η προκή-
ρυξη 24ωρης απεργίας μόνο για την
επαρχία και στάσης εργασίας για την
Αθήνα. Όλα αυτά, σε συνδυασμό με την
επαίσχυντη στάση της ΠΟΕΔΗΝ στο ξεκί-
νημα της πανδημίας για «αναστολή των
αγώνων με αίσθημα ευθύνης» και τις γε-
νικότερες αντιλήψεις που καλλιεργούν
για δεκαετίες, παράγουν κατά κανόνα κι-
νητοποιήσεις-τουφεκιές, που απογοητεύ-
ουν τους εργαζόμενους.

Αυτά που φαίνεται πως έπαιξαν ρόλο
είναι η συνολικότερη κατάσταση που
βιώνουν οι εργαζόμενοι, καθώς και οι
συνελεύσεις και κινητοποιήσεις που είχαν
προηγηθεί σε νοσοκομεία της Αθήνας και
της επαρχίας, όπου υπήρξαν αποφάσεις
και απ’ τα πρωτοβάθμια όργανα. Η εντα-
τικοποίηση, η υπερεφημέρευση, το διαρ-
κές τρεχαλητό, οι χαμηλοί μισθοί, η αύ-
ξηση του όγκου δουλειάς, οι παραιτήσεις
(κύρια γιατρών), η υποστελέχωση, η
τρομοκρατία κι οι εκβιασμοί από προϊ-
στάμενους και διοικητές, διαμορφώνουν
ασφυκτικό κλίμα καθημερινότητας. Οι
όποιες προσπάθειες αντίστασης πρέπει
να βρίσκουν συνέχεια και την επομένη
των κεντρικών κινητοποιήσεων, σε κα-
τεύθυνση ενεργοποίησης των ίδιων των
εργαζόμενων ν’ αναλάβουν τη διεκδίκη-
ση των δικαιωμάτων τους και την αναμέ-
τρηση με την πολιτική του κεφαλαίου,
από όποια κυβέρνηση κι αν προωθείται.

Γιατί απ’ την πλευρά της κυβέρνησης
της ΝΔ, η επίθεση στα εργασιακά δικαιώ-
ματα και στο δικαίωμα του λαού σε πλή-
ρη και δωρεάν περίθαλψη κλιμακώνεται
ακάθεκτη. Την ίδια μέρα της απεργίας κα-
τατέθηκε προς δημόσια διαβούλευση νέο
νομοσχέδιο που υλοποιεί σοβαρά πλήγ-
ματα στους όρους δουλειάς και περίθαλ-
ψης εγκαινιάζοντας νέο κεφάλαιο εργα-
σιακής βαρβαρότητας. Οι νέες διατάξεις
φέρουν τόσο πολύπλευρα χτυπήματα που
πραγματικά πρόκειται για ποιοτική αλλα-
γή στις εργασιακές σχέσεις. Προβλέπεται:
πρόσληψη γιατρού με καθεστώς μερικής
απασχόλησης, εργασία γιατρών ΕΣΥ και
στον ιδιωτικό τομέα, σύναψη συμβάσεων
νοσοκομείων με ιδιώτες, άσκηση με αμοι-
βή(;) στα νοσοκομεία νέων γιατρών στο
πλαίσιο του αγροτικού, αξιολόγηση των
επικουρικών γιατρών, απογευματινά χει-
ρουργεία με πληρωμή των γιατρών απ’
τον ασθενή με το ποσό των 600 ευρώ και
παράκαμψη της λίστας χειρουργείων, κα-
θώς και κρίση από συμβούλια των νοσο-
κομείων για τις νέες προσλήψεις. Με λίγα
λόγια, απελευθερώνονται οι διοικήσεις-
εργοδοσία να προσλαμβάνουν όποιον
θέλουν με ό,τι σύμβαση θέλουν. Κατά
αντιστοιχία, διαμορφώνεται ένα πλαίσιο
όπου ο ασθενής για να βρει την υγειά
του θα σέρνεται στις «επιλογές» βάζο-
ντας όλο και πιο βαθιά το χέρι στην τσέ-
πη. Τα αφηγήματα για αύξηση των απο-
δοχών γρήγορα θα αποδειχτούν μεγάλη
παγίδα για τους γιατρούς που θα βρεθούν

να τρέχουν πολλαπλάσια και με χαμηλό-
τερες αποδοχές.

Παρ’ όλο που το νομοσχέδιο δείχνει
να κατευθύνεται κατά βάση στην αλλαγή
του εργασιακού πλαισίου των γιατρών,
έρχεται να συμπληρώσει σειρά μεθοδεύ-
σεων που εξελίσσονται παράλληλα και
αφορούν το σύνολο των εργαζομένων.
Στο πλαίσιο της ομπρέλας του λεγόμενου
«ΝΕΟ ΕΣΥ», που τιτλοφορείται η πολιτι-
κής της κυβέρνησης, είναι κι η μετατρο-
πή νοσοκομείων σε ΝΠΙΔ, το κλείσιμο κι η
αλλαγή χαρακτήρα πολλών νοσοκομείων
με το μοντέλο κόμβου-ακτίνας, η ένταξη
των νοσοκομείων σε ηλεκτρονικά συστή-
ματα καταγραφής της δραστηριότητάς
τους με στόχο τη λειτουργία τους με
όρους κερδοφορίας, αλλά και το πρό-
σφατο νέο καθηκοντολόγιο των ΔΕ νοση-
λευτών, που έφερε διάχυτη αναστάτωση
στον κλάδο. Το νέο καθηκοντολόγιο απο-
τελεί συνέχεια των κινήσεων που θέλουν
να διασπάσουν τον κλάδο, να εντείνουν
τους διαχωρισμούς και τις αντιθέσεις, να
στρέψουν τους συναδέλφους σε μεταξύ
τους αντιπαραθέσεις, να ενταθεί η ιεραρ-
χία διευκολύνοντας την αξιολόγηση και
τις απολύσεις.

Το νέο νομοσχέδιο κι οι υπόλοιπες με-
θοδεύσεις φέρνουν όρους εργασιακής
βαρβαρότητας στα νοσοκομεία και νομι-
μοποιημένη ανθρωποφαγία στη λαϊκή πε-
ρίθαλψη, αφού δηλώνεται ανοιχτά ότι αν
έχεις να πληρώσεις θα… γλιτώσεις.
Ενδεικτικό είναι ότι, παρ’ όλο που το

πραγματικό πρόβλημα είναι η υποστελέ-
χωση κι η ανάγκη προσλήψεων, η κυ-
βέρνηση στρώνει το δρόμο για δυνατότη-
τα εργασίας στον ιδιωτικό τομέα ή εντός
νοσοκομείου στα απογευματινά ιατρεία-
χειρουργεία με πληρωμή του ασθενούς.
Αυτή η «δυνατότητα» δίνεται στους για-
τρούς που ήδη βρίσκονται σε καθεστώς
υπερεργασίας και εξουθένωσης. Στόχος
είναι η μεταφορά όλο και περισσότερης
δραστηριότητας εκεί που ο εργαζόμε-
νος είναι «ευέλικτος» κι ο ασθενής πλη-
ρώνει. Αποτελεί σοβαρότατο χτύπημα
στο δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή
δουλειά όπως ίσχυε ως τώρα.

Παρά τον θετικό απολογισμό της
απεργιακής κινητοποίησης της 20/10,
παραμένει η αναντιστοιχία αντιστάσεων
του κλάδου απέναντι σ’ αυτό που υφί-
σταται. Πέραν της ξεπουληματικής στά-
σης των συνδικαλιστικών ηγεσιών, απο-
προσανατολίζουν τις διαθέσεις των εργα-
ζόμενων κι όλες εκείνες οι απόψεις που
βρίσκουν κοινό έδαφος στην υπεράσπιση
του ΕΣΥ ως μοντέλου. Αναδεικνύοντας
την αντίθεση δημόσιο/κρατικό-ιδιωτικό
και υπερασπιζόμενοι το ΕΣΥ σαν «άγιο δι-
σκοπότηρο», συγκαλύπτουν κι ευνοούν
την επί ετών αποθράσυνση της εργοδο-
σίας και πώς η επίθεση εξελίσσεται μέσα
στο ΕΣΥ. Στο όνομα της υπεράσπισης του
ΕΣΥ βγήκαν σε αναστολή χιλιάδες υγειο-
νομικοί και με το ίδιο πνεύμα ντύνει η κυ-
βέρνηση και το τρέχον νομοσχέδιο.

Οι υγειονομικοί εργαζόμενοι δεν θα
παλέψουν για κανένα «μοντέλο», ούτε
κάποιο μοντέλο περίθαλψης θα εξασφα-
λίσει τους όρους δουλειάς τους. Θα πα-
λέψουν για τη διεκδίκηση των εργασια-
κών τους δικαιωμάτων. Θα παλέψουν για
το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δου-
λειά, για αυξήσεις στους μισθούς, για την
ανατροπή του νόμου «Χατζηδάκη», για
προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Μαζί
με το λαό θα παλέψουν για πλήρη και
δωρεάν περίθαλψη για όλους.

Η πανεργατική απεργία στις 9/11 απο-
τελεί το επόμενο άμεσο ορόσημο αγώνα.
Η Ταξική Πορεία και κάθε εργαζόμενος
πρέπει να κινηθεί σε κατεύθυνση γενικών
συνελεύσεων και μαζικής συμμετοχής
στην απεργία με κατεύθυνση τον αγώνα
για ανατροπή του νέου νομοσχεδίου.
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Νοσοκομεία: Η επίθεση κλιμακώνεται, οι αγώνες να συνεχιστούν και να δυναμώσουν

Να μην περάσει το νέο νομοσχέδιο Γκάγκα!

Τ
ην Κυριακή 23/10 πραγματοποιή-
θηκε η γενική συνέλευση του Σω-
ματείου Μισθωτών Τεχνικών

(ΣΜΤ) στην Αθήνα με βασικά θέματα την
προετοιμασία της απεργίας στις 9 Νοέμ-
βρη και την κατάληξη του πλαισίου διεκ-
δίκησης Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
(ΣΣΕ). Παρά τη μαζικότητα (500 μέλη του
σωματείου), η συζήτηση ήταν άνευρη και
μακριά απ’ τα ζητήματα της περιόδου και
τις απαιτήσεις κινητοποίησης του κλά-
δου.Η απεργία στις 9 Νοέμβρη και το πε-
ριεχόμενο πάλης που πρέπει ν’ αποκτή-
σει αντιμετωπίστηκαν απ’ τις δυνάμεις
επιδερμικά και χωρίς εμβάθυνση στις κα-
τευθύνσεις πάλης, στους όρους προετοι-
μασίας της, στην ανάγκη συνέχισης. Κυ-
ριάρχησε, ως συνήθως, η μικροπολιτική
αντιπαράθεση κι η μεγαλομανία, τόσο
από πλευράς ΕΣΑΚ-ΠΑΜΕ, όσο και απ’ τις
εξωκοινοβουλευτικές δυνάμεις (Αριστε-
ρή Πρωτοβουλία, Ρισταρτ) για το πού θα
καταλήξει η υπογραφή του σωματείου.
Πολύ περισσότερο δεν ακούσαμε καμιά

επί τις ουσίας κριτική για τον τρόπο που
καλέστηκε η απεργία (δύο μήνες πριν)
απ’ τις επίσημες συνδικαλιστικές ηγεσίες
και τα χαρακτηριστικά εκτόνωσης που
προσπαθούν να επιβάλουν.

Σε σχέση με τη ΣΣΕ, η συζήτηση που
έχει ανοίξει εδώ κι έξι μήνες κινείται μό-
νο στα πλαίσια των εκπροσώπων των
δυνάμεων στο ΔΣ και στην πραγματικό-
τητα βρίσκεται μακριά κι έξω απ’ την
πλατιά βάση του κλάδου και τους χώ-
ρους δουλειάς, όπου μπορούν να χτι-
στούν όροι μαζικής διεκδίκησης, Κυ-
ρίως, γίνεται εμφανές ότι διεξάγεται όχι
με πραγματικούς όρους διεκδίκησης αλ-
λά για προπαγανδιστικούς λόγους, για
να χρησιμοποιηθούν οι αποφάσεις και-
ροσκοπικά και μικροπολιτικά απ’ τις
βασικές πολιτικές δυνάμεις εντός κι
εκτός σωματείου. Για να καταμετρού-
νται αποφάσεις αγώνων οι οποίοι ποτέ
δεν δίνονται. Για να συνεχίζει να κυ-
ριαρχεί η εικονική πραγματικότητα, η
απογοήτευση και η ήττα.

Εδώ και 6 μήνες, το ΔΣ του ΣΜΤ συ-
ζητάει μόνο του κι αντιπαρατίθεται σε
λεπτομέρειες χωρίς να έχει προγραμμα-
τίσει κινητοποιήσεις του κλάδου για τα
βασικά ζητήματα της περιόδου, χωρίς
να προετοιμάζει και να προϊδεάζει για
τον αγώνα που ξεκινάει. Κινητοποιήσεις
απαραίτητες για να μετρηθούν δυνάμεις,
να εκτιμηθούν οι δυνατότητες του κλά-
δου, να δειχθούν προθέσεις τόσο προς
τη βάση του σωματείου όσο και προς την
εργοδοσία που καραδοκεί.

Πρέπει να γίνει καθαρό αν το σωμα-
τείο καλείται ν’ αποφασίσει για μια ΣΣΕ
με χαρακτηριστικά «χάρτας δικαιωμά-
των» των μηχανικών που θ’ αξιοποιείται
για προπαγανδιστικούς και μόνο λόγους
ή για ένα διεκδικητικό πλαίσιο που θ’
αντιπαρατεθεί το επόμενο διάστημα με
την εργοδοσία του κλάδου. Αν το ΔΣ του
ΣΜΤ προετοιμάζει το πρώτο ονομάζοντάς
το σαν το δεύτερο, παίζει με τις εντυπώ-
σεις και οδηγεί τη βάση του κλάδου στην
απογοήτευση και την αποσυγκρότηση.

Για την Ταξική Πορεία, ο αγώνας για
υπογραφή ΣΣΕ με αυξήσεις στους μι-
σθούς και διεύρυνση των εργασιακών
δικαιωμάτων είναι σημαντικός και ιδιαί-
τερα στις σημερινές συνθήκες. Η πάλη
για διεκδίκηση ΣΣΕ δεν μπορεί να είναι
μια μάχη πρόσκαιρη και για τους τύ-
πους. Είναι μάχη που θα βρει απέναντί
της το κεφάλαιο, την εργοδοσία, τον
κρατικό μηχανισμό και τους αντεργατι-
κούς νόμους που βγάζουν παράνομες τις
μαζικές διεκδικήσεις. Είναι μια μάχη
που, ακριβώς λόγω των χαρακτηριστι-
κών της επίθεσης, πρέπει να έχει διάρ-
κεια. Είναι μια μάχη που δεν αφορά μό-
νο το ΣΜΤ, αλλά συνολικά το εργατικό
κίνημα και τη δυνατότητά του να τα βά-
λει με την αποσυγκρότηση, τη διαλυτική
κατάσταση στα σωματεία και την ήττα.
Είναι μια μάχη που, επειδή είναι δύσκο-
λη κι απαιτητική, πρέπει να βασίζεται σε
πραγματικά δεδομένα και ν’ αποκτήσει
σύνδεση με την πλατιά μάζα των εργα-
ζόμενων του κλάδου.

Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών

Αποφάσεις μακριά από τις ανάγκες της περιόδου και του κλάδου
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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.

Σάββατο 29 Οκτώβρη 2022

Δ
υναμωμένο και απλωμένο το κίνη-
μα συμπαράστασης κι αλληλεγγύης 
στους απεργούς στη Μαλαματίνα, 

με πολλές περιοχές και μορφές να έχουν 
επιστρατευτεί. Η εκδήλωση αυτή της μα-
ζικής αλληλεγγύης δείχνει ότι τα στοιχεία 
της αντοχής και της αποφασιστικότητας απ’ 
τη μεριά των απεργών έχουν κερδίσει τις 
καρδιές του κόσμου. Και η εκδήλωση αυ-
τής της αλληλεγγύης παίζει αυτή τη στιγμή 
καθοριστικό ρόλο στη συνέχιση του αγώνα, 
κάτι που κι οι ίδιοι οι απεργοί επισημαίνουν 
συχνά.

Το άπλωμα της αλληλεγγύης βασίστηκε 
από τη μία πλευρά στην πρόθεση του σωμα-
τείου να «ανοιχτεί στη βάση» και στην πόλη, 
κάτι που θα έπρεπε να έχει γίνει νωρίτερα, 
και η σημαντική καθυστέρηση οδήγησε στη 
σπατάλη πολλών δυνατοτήτων. Ακόμα και 
πρακτικά ζητήματα, που όμως έχουν ρίζα σε 
πολιτικές αδυναμίες, όπως αυτό της καθυ-
στέρησης έκδοσης των υλικών, έχει παίξει 
ρόλο. Παρ’ όλα αυτά όμως, και κυρίως χάρη 
στη βοήθεια από κάποιες από δυνάμεις 
της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, έχουν 
φτιαχτεί επιτροπές στις γειτονιές που «τρέ-
χουν» την καμπάνια του σωματείου προς το 
λαό. Οι κινήσεις αυτές έχουν κατά βάση θε-
τικό χαρακτήρα, παρ’ όλο που δεν λείπουν 
και προβληματικά στοιχεία, όπως το ζήτημα 
της αστικής δικαιοσύνης ή αυταπάτες κοι-
νοβουλευτικού χαρακτήρα. Σ’ αυτή την κα-
τεύθυνση, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση 
ενημέρωσης στην περιοχή της Τούμπας. Η 
καμπάνια αυτή βοηθάει και στην ενημέρω-
ση του κόσμου για το γεγονός ότι η απεργία 
συνεχίζεται, κάτι αναγκαίο καθώς τα ΜΜΕ 
τη θάβουν. Ταυτόχρονα, έχουν πραγματο-
ποιηθεί αφισοκολλήσεις που παίζουν προ-
παγανδιστικό ρόλο. Σημαντικές είναι επί-
σης κινήσεις που γίνονται σε άλλες πόλεις, 

όπως η Αθήνα, τα Χανιά κι ο Βόλος, όπου 
ταξίδεψε το μήνυμα και τα υλικά της απερ-
γίας, αλλά και κινήσεις που προγραμματίζο-
νται για την περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, 
όπου υπάρχει και το αγοραστικό κοινό της 
Μαλαματίνα.

Την ίδια στιγμή, οι απεργοί δεν εγκατα-
λείπουν το μπλόκο, τόσο στην καθημερινή 
τους συγκέντρωση, όσο και με κινήσεις που 
θέτουν το ζήτημα της απεργιακής περιφρού-
ρησης. Την Τρίτη 18 Οκτώβρη, σε μια απ’ 
τις πρωινές συγκεντρώσεις, το σωματείο με 
τη συνδρομή των αλληλέγγυων, μεταξύ των 
οποίων κι η Ταξική Πορεία, προχώρησαν 
σε αποκλεισμό των δρόμων, με αίτημα να 
μην περάσουν για δουλειά οι παράνομα 
νεοπροσληφθέντες (εν μέσω απεργίας) στη 
Μαλαματίνα. Η επιλογή αυτή του σωματείου 
έγινε με το σκεπτικό της ανάδειξης ότι «δεν 
εφαρμόζονται ούτε καν οι θετικές διατάξεις 
του νόμου Χατζηδάκη». Σκεπτικό που όμως 
έχει δύο προβληματικά στοιχεία: α) υπερα-
σπίζεται τα όποια ψίχουλα εργατικού δικαί-
ου απομένουν σ’ ένα νόμο που το εργατικό 
κίνημα (πρέπει να) παλεύει να καταργήσει 
συνολικά, β) δημιουργεί έναν επικίνδυνο 

διαχωρισμό ανάμεσα σε «παράνομους» και 
«νόμιμους» απεργοσπάστες Στην πραγμα-
τικότητα υπάρχουν απλώς απεργοσπάστες, 
που δεν πρέπει να μπαίνουν για δουλειά 
όταν γίνεται μια απεργία. Παρ’ όλα αυτά, 
αυτό που κυρίως χρωμάτισε τη συγκέντρω-
ση ήτανε η μαχητικότητα των απεργών και 
το δίκιο τους, κι η κρατική τρομοκρατία. 
Αφότου η αστυνομία έπαιξε κάποιες ώρες 
«κυνηγητό» γύρω απ’ το εργοστάσιο προ-
σπαθώντας να περάσει το βανάκι με τους 
νεοπροσληφθέντες, αναγκάστηκε να φέρει 
τα ΜΑΤ και να διαλύσει τους συγκεντρω-
μένους για να υλοποιήσει τις διαθέσεις της 
εργοδοσίας, που ήθελε να δουλέψουν όλοι. 
Η συγκέντρωση αυτή είχε θετική επίδραση 
στην ψυχολογία των απεργών και βοήθησε 
στην ανάδειξη του αγώνα.

Αξίζει, τέλος, ν’ αναφερθεί η στάση του 
ΠΑΜΕ-ΚΚΕ, που πλέον έχει περιορίσει σχε-
δόν στο μηδέν τις δράσεις του για τη Μα-
λαματίνα, επιλέγοντας την ελάχιστη δυνατή 
εκπροσώπηση και δράση. Μικρή παρουσία 
στο μπλόκο, καμία εμπλοκή με την καμπά-
νια του σωματείου, ελάχιστες κινήσεις συ-
μπαράστασης. Μάλιστα, στην τελευταία πο-

ρεία υιοθέτησε τις παλιές γνωστές πρακτικές 
του, επιχειρώντας να τραυματίσει, χωρίς 
επιτυχία, σχέσεις με τμήματα αλληλέγγυων.

Όπως φάνηκε πολλές φορές το τελευ-
ταίο διάστημα, αυτό που λείπει δεν είναι οι 
δυνατότητες, αλλά η πολιτική κατεύθυνση 
να ξεκλειδωθούν! Αυτό έδειξε η μαζική σύ-
σκεψη στο Πολυτεχνείο με τους φοιτητικούς 
συλλόγους, που έβραζε από ενθουσιασμό, 
έμεινε όμως χωρίς συνέχεια μέσα στο ΑΠΘ. 
Αυτό έδειξε κι η σύσκεψη στο ΕΚΘ με τη 
συμμετοχή εκατοντάδων ατόμων και πολ-
λών σωματείων, που ανάγκασαν με ασφυ-
κτική πίεση το Εργατικό Κέντρο να αποφα-
σίσει 4ωρη στάση εργασίας. Σύσκεψη που 
όμως θα έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί 
πιο έγκαιρα.

Αν όλες αυτές οι ενέργειες είχανε γίνει 
με μεγαλύτερη ένταση, πυκνότητα, με συμ-
μετοχή περισσότερων δυνάμεων και καλύ-
τερο σχεδιασμό, θα είχε φανεί πιο έντονα η 
μεγάλη πίεση που δέχεται και η πλευρά της 
εργοδοσίας, που δεν μπορεί να επαναφέρει 
τη Μαλαματίνα ως ένα προϊόν αποφορτι-
σμένο από την ένταση, άρα ευρέως αποδε-
κτό στο λαϊκό κόσμο.

Η μαζική, αυθόρμητη υποδοχή του νέου 
κόσμου στη συναυλία του Λεξ, σε μια κίνη-
ση αλληλεγγύης που έκανε αίσθηση, στην 
πολύ ωραία εκφωνημένη ομιλία του γραμ-
ματέα του σωματείου Γ. Λιάκα, κατέδειξε το 
βασικό ζήτημα. Υπάρχουν τόσο τα πρωτο-
πόρα στοιχεία της εργατικής τάξης, υπάρχει 
κι η πλατιά νεολαία που θέλει να έρθει σε 
επαφή με αυτά. Τι λείπει; Το επαναστατικό 
υποκείμενο, μια πολιτική οργάνωση με τη 
συγκρότηση εκείνη που θα τα ενώσει σε κα-
τεύθυνση αντιπαράθεσης με τους ταξικούς 
εχθρούς. Τότε θα γίνουν παρελθόν η θλι-
βερή εποχή όπου τα αφεντικά γελούν με τα 
όνειρά μας, και θα ανήκουν όλα σε μας.

Κ
όψιμο δικαιωμάτων και πρόσθετο κίνδυ-
νο για τους εργάτες φέρνει το νομοσχέδιο 
που ψηφίστηκε στις 13/10 και αλλάζει τη 

νομοθεσία σχετικά με το χειρισμό ανυψωτικών 
μηχανημάτων. Η κυβέρνηση μάλιστα προσπάθη-
σε να περάσει τη νέα διάταξη «στα κρυφά», μέσα 
στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης 
για τα «επιχειρηματικά πάρκα». Σύμφωνα με το 
σχετικό άρθρο, δεν θα απαιτείται πλέον άδεια 
άσκησης επαγγέλματος για τους χειριστές περο-
νοφόρων μηχανημάτων με δυνατότητα ανύψω-
σης έως 2,5 τόνων (ανυψωτικά μηχανήματα έρ-
γου ειδικότητας 2), των γνωστών κλαρκ δηλαδή.

Με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά καταργείται 
ένας ολόκληρος κλάδος και ανοίγει ο δρόμος για 
την εργοδοσία να βάζει εργάτες να κάνουν εξει-
δικευμένη δουλειά, πιθανά ταυτόχρονα με άλλα 
καθήκοντα, με μηδενικά επαγγελματικά κι εργα-
σιακά δικαιώματα, με μισθό ανειδίκευτου και όχι 
χειριστή κλαρκ, και περιορίζοντας τους κανόνες 
και τις συνθήκες ασφάλειας που λειτουργούν 
προστατευτικά για τους εργάτες στις σχετικές 
εγκαταστάσεις. Πέρα λοιπόν απ’ τις απολύσεις 
και τις μειώσεις μισθών που θα προκαλέσει η κα-
τάργηση της απαιτούμενης άδειας, πρόκειται για 
ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα, αφού η χρήση 
κλαρκ μ’ αυτούς τους όρους πολλαπλασιάζει 
τον κίνδυνο των θανατηφόρων ατυχημάτων για 
τους ίδιους και τους συναδέλφους τους. Αυτή δε 
η ρύθμιση προωθείται τη στιγμή που τα εργο-
δοτικά εγκλήματα εκτοξεύονται και αφορά έναν 

κλάδο που μετράει διαχρονικά δεκάδες νεκρούς 
και τραυματίες, αποτέλεσμα της εργοδοτικής αυ-
θαιρεσίας σχετικά με τους χειριστές κλαρκ, που 
έτσι κι αλλιώς ούτε ελεγχόταν ούτε τιμωρούταν 
και πλέον νομιμοποιείται κιόλας. Κατά τα άλλα, 
η κυβέρνηση κάνει πως «ενδιαφέρεται» για τη 
ζωή και την ασφάλεια των εργαζόμενων και προ-
ωθεί την κάθε είδους «κατάρτιση» σαν «λύση» 
στα εργατικά προβλήματα.

Ο κλάδος στον οποίο χρησιμοποιούνται μα-
ζικά κλαρκ άλλωστε έχει τύχει ιδιαίτερης «φρο-
ντίδας» απ’ την κυβέρνηση. Ο νόμος «Χατζηδά-
κη» (4808/21), μέσα στα υπόλοιπα, προέβλεψε 
την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας συνολι-
κά στην εφοδιαστική αλυσίδα (logistics), που πε-
ριλαμβάνει και αποθήκες, μεταφορικές εταιρίες, 
σημεία διανομής προϊόντων κ.ο.κ.

Η νέα νομοθεσία συνδέεται με τη συνολική 
επιδίωξη της ντόπιας αστικής τάξης και του μεγά-
λου κεφαλαίου να διαμορφωθεί στους χώρους 
δουλειάς ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από ερ-
γασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα, με ελα-
στικά ωράρια και μισθούς πείνας, «ελκυστικό» 
για τα ιμπεριαλιστικά αφεντικά τους. Φιλοδοξίες 
που συναντούν την κατεύθυνση της αποβιομη-
χάνισης και του ξεπουλήματος επιχειρήσεων και 
πλουτοπαραγωγικών πηγών, ώστε να φτάσουν 
πιο κοντά στο «όραμα» της πλήρους μετατροπής 
της χώρας σ’ ένα διαμετακομιστικό και μεταπρα-
τικό κέντρο των προϊόντων των μονοπωλίων των 
ιμπεριαλιστών.

ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΗ ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ

Άπλωμα της αλληλεγγύης, αναξιοποίητες δυνατότητες

Μισθούς πείνας και νέα εργοδοτικά 
εγκλήματα φέρνει η κατάργηση  

της άδειας χειρισμού κλαρκ

Τ
ην ίδια ώρα που η ελληνική κυ-
βέρνηση προσπαθεί να πείσει το 
λαό ότι η ανάπτυξη της χώρας 

μας θα έρθει με την παραρτημοποίηση 
και το ξεπούλημά της στις ξένες πολυε-
θνικές, μεγάλοι τεχνολογικοί κολοσσοί 
και προβεβλημένοι μελλοντικοί επεν-
δυτές προβαίνουν σε μαζικές απολύσεις 
και προωθούν την παιδική εργασία στην 
έδρα τους, τις ΗΠΑ.

Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η 
Twitter έχει περιορίσει σημαντικά τις 
προσλήψεις, ενώ φημολογείται ότι η 
εξαγορά της απ’ τον Elon Musk θα συ-
νοδευτεί από απόλυση του 75%(!) του 
προσωπικού, μειώνοντας τους εργαζό-
μενους από 7.500 σε 2.000. Η εταιρία 
SNAP έχει ήδη προβεί σε απολύσεις 
6.000 υπαλλήλων, ενώ η Microsoft έχει 
απολύσει 1.000 άτομα μέσα σε μία βδο-
μάδα.

Ενδεικτική, εξάλλου, των πραγμα-
τικών συνθηκών εργασίας στην πρώτη 
ιμπεριαλιστική δύναμη στον πλανήτη 
ήταν η αποκάλυψη ότι σε εργοστάσιο 
παραγωγής εξαρτημάτων για λογαρια-
σμό της κορεάτικης αυτοκινητοβιομη-

χανίας Hyundai, που βρίσκεται στην 
Αλαμπάμα, δουλεύουν παιδιά 12 και 
13 χρονών. Τα στελέχη της εταιρίας δη-
λώνουν -μετά τις αποκαλύψεις δημοσι-
ογράφων- ότι δεν γνώριζαν πως η πα-
ραγωγή τους στηρίζεται ουσιαστικά σε 
παιδιά, «παραβλέποντας» την αντίστοι-
χη και χειρότερη κατάσταση σε εφοδια-
στικές μονάδες τους σε Αφρική και Ασία.

Η προώθηση της παιδικής εργασίας 
καθώς κι οι απολύσεις χιλιάδων εργα-
ζομένων δείχνουν με τον πιο ξεκάθα-
ρο τρόπο ότι το κεφάλαιο σκοπεύει να 
εφαρμόσει όλη την αντεργατική του 
ατζέντα και στην εργατική τάξη και τους 
εργαζόμενους στις ιμπεριαλιστικές μη-
τροπόλεις, όπως κάνει για δεκαετίες στις 
χώρες όλου του κόσμου.

Εξίσου φανερό γίνεται ότι, παγκό-
σμια, όποτε οξύνεται η κρίση, οι με-
γαλοκαρχαρίες σπεύδουν να σώσουν 
τα κέρδη τους με όποιο κόστος για τον 
ανθρώπινο παράγοντα, καθώς ο μόνος 
στόχος τους είναι η μεγιστοποιήση του 
κέρδους και η διατήρηση της κυριαρ-
χίας τους. Παράλληλα με τις αθρόες 
απολύσεις και το τσάκισμα κάθε δικαιώ-

ΗΠΑ

Παιδική εργασία στα εργοστάσια  
και χιλιάδες απολύσεις  

στους τεχνολογικούς κολοσσούς
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Δεν θα προσαρμοστούμε! Δεν θα υποταχτούμε!

Μ
έσα στο μαύρο τοπίο που ξεδιπλώ-
νεται συνολικά για το λαό και τη 
νεολαία, η εργοδοσία του γνωστού 

ομίλου Skroutz έφερε προς υπογραφή στους 
εργαζόμενους τροποποιητικές συμβάσεις ερ-
γασίας. Μ’ αυτές, επιδιώκει ν’ αξιοποιήσει τον 
αντεργατικό νόμο «Χατζηδάκη» (4808/21), 
χτυπώντας το ωράριο και μονιμοποιώντας την 
τηλεργασία -που παρουσιαζόταν αρχικά ως 
«έκτακτη» λόγω πανδημίας- και με τους χειρό-
τερους για τους εργαζόμενους όρους.

Έτσι κι αλλιώς, η τηλεργασία βρίσκεται 
στις βλέψεις του κεφαλαίου, καθώς ξεχειλώνει 
ακόμα περισσότερα τα ήδη ελαστικά ωράρια 
και απομονώνει τον εργαζόμενο απ’ τους συ-
ναδέλφους αλλά και τη συλλογική διεκδίκηση 
συνολικά. Με τη «συμπληρωματική σύμβα-
ση» που επιχειρεί να επιβάλει η εργοδοσία 
στο Skroutz, φορτώνει στις πλάτες των εργα-
ζόμενων υποχρεώσεις του εργοδότη. Δηλώνει 
ρητά ότι στην περίπτωση εργατικού ατυχήμα-
τος η ευθύνη βαραίνει πλέον τον εργαζόμενο, 
τα λειτουργικά έξοδα της τηλεργασίας δεν κα-

λύπτονται απ’ την εταιρία, το διάλειμμα βγαίνει 
εκτός του οχταώρου και δίνεται η δυνατότητα 
στην εργοδοσία ν’ αλλάζει ώρα και μέρα ερ-
γασίας του κάθε εργαζόμενου ανάλογα με τις 
ανάγκες της εταιρίας. Τέλος, προβλέπει την 
εγκατάσταση στους υπολογιστές των εργαζό-
μενων λογισμικού παρακολούθησης ώστε να 
επιτηρείται και να καταγράφεται κάθε λεπτό 
κάθε τους κίνηση κατά τη διάρκεια της βάρδιάς 
τους.

Οι εργαζόμενοι άμεσα διαμαρτυρήθηκαν 
γι’ αυτές τις νέες συμβάσεις. Η σωματειακή 
επιτροπή Skroutz του Συνδικάτου Εργατοϋ-
παλλήλων Τηλεπικοινωνιών-Πληροφορικής 
Αττικής (ΣΕΤΗΠ) κάλεσε σε παράσταση δια-
μαρτυρίας στα κεντρικά του ομίλου στη Ν. 
Ιωνία στις 10 Οκτώβρη και σε μοτοπορεία απ’ 
τον ΗΣΑΠ της Ν. Ιωνίας προς τα γραφεία στις 
14 Οκτώβρη. Στις κινητοποιήσεις ήταν μαζική 
η συμμετοχή εργαζόμενων του ομίλου και ευ-
ρύτερα του κλάδου.

Οι συνθήκες δουλειάς στο Skroutz ολοένα 
χειροτερεύουν. Το νέο χτύπημα της εργοδοσί-

ας έρχεται να προστεθεί στις εκδικητικές απο-
λύσεις του τελευταίου διαστήματος στη μετα-
φορική εταιρία του ομίλου (Skroutz Last Mile), 
τα εργατικά «ατυχήματα» των οδηγών-διανο-
μέων που εργάζονται σε αντίξοες συνθήκες 
στο δρόμο, την εντατικοποίηση, τις απλήρωτες 
υπερωρίες και τα ελαστικά ωράρια.

Είναι ανάγκη να συνεχιστούν οι κινητοποι-
ήσεις ενάντια στις τροποποιητικές συμβάσεις 
που προσπαθεί με τρομοκρατία και τραμπου-
κισμούς να επιβάλει η εργοδοσία του Skroutz, 
όπως είναι ανάγκη και να συνολικοποιηθεί ο 
αγώνας ενάντια στο νόμο 4808/21, που ισοπε-
δώνει τα εργατικά δικαιώματα και αξιοποιείται 
στο σύνολό του απ’ το σύστημα και το κεφά-
λαιο. Οι εργαζόμενοι πρέπει να συσπειρωθούν 
στα σωματεία τους, για να γίνουν εργαλεία των 
ίδιων για τη συλλογική διεκδίκηση! Η μαζική 
συμμετοχή των εργαζόμενων (και) στο Skroutz 
στην απεργία στις 9 Νοέμβρη και τις απεργια-
κές συγκεντρώσεις πρέπει και μπορεί ν’ αξιο-
ποιηθεί για νέες κινητοποιήσεις που θα βάλουν 
φρένο στις επιδιώξεις του κεφαλαίου!

SKROUTZ

Κινητοποιήσεις ενάντια στις τροποποιητικές συμβάσεις

Λ
ίγες μέρες έχουν απομείνει μέχρι την 

πανεργατική απεργία στις 9 Νοέμβρη. 

Και είναι μέρες που πρέπει να αξιο-

ποιηθούν στο μέγιστο. Για να απεργήσουν όσο 

το δυνατόν περισσότεροι εργαζόμενοι. Για να 

μαζικοποιηθούν οι απεργιακές συγκεντρώσεις. 

Για να διαδηλώσει η εργατική τάξη, οι εργα-

ζόμενοι και οι άνεργοι ενάντια στην βάρβαρη 

αντεργατική-αντιλαϊκή πολιτική:

- που λεηλατεί δικαιώματα και μισθούς,

-  που επιβάλλει γενικευμένη φτώχεια και 

εξαθλίωση,

-  που απαιτεί και θέλει να επιβάλει ακόμη 

και με τη βία την υποταγή λαού και ερ-

γαζομένων στα αντιδραστικά σχέδια του 

κεφάλαιου και των ιμπεριαλιστών, 

-  που πυροδοτεί τη γενίκευση του πολέμου.

Η οργή των εργαζομένων περισσεύει. 

Από τους απεργούς στη Μαλαματίνα που αντι-

μετωπίζουν σε καθημερινή βάση τα ΜΑΤ και 

τις συλλήψεις, μέχρι τους εργαζομένους του 

Κωτσόβολου που βρέθηκαν κλειδωμένοι από 

την εργοδοσία... Από τους εργαζόμενους στα 

εργοτάξια μέχρι τους εργαζόμενους-διανομείς, 

που βλέπουν τους συναδέλφους τους να σκο-

τώνονται και να τσακίζονται...  Οι εργαζόμενοι 

ζουν καθημερινά στο πετσί τους την επέλαση 

του εργασιακού μεσαίωνα, την απαξίωση των 

κόπων τους, των θυσιών τους και της ίδιας 

τους της ζωής. Την ίδια ώρα που αυτοί οι 

κόποι και αυτές οι θυσίες δεν φτάνουν ούτε 

για να καλύψουν τα έξοδα για το καθημερινό 

τραπέζι. Την ίδια ώρα που κινδυνεύουν να 

χάσουν ακόμη και τα σπίτια τους, προκειμέ-

νου να θησαυρίσουν ακόμη περισσότερο το 

κεφάλαιο και οι παρατρεχάμενοί του, όπως οι 

διάφοροι Πάτσηδες και τα κάθε λογής -κυβερ-

νητικά και μη- όρνεα. 

Οι εργαζόμενοι ζουν τα αποτελέσματα της 

ολομέτωπης αντιδραστικής επίθεσης που έχει 

εξαπολύσει το καπιταλιστικό-ιμπεριαλιστικό 

σύστημα, για να αντιμετωπίσει την κρίση του 

και για να περισώσει τα κέρδη του. Και πα-

ράλληλα με αυτό, ζουν τα αποτελέσματα της 

αποσυγκρότησης και της υποχώρησης του 

εργατικού κινήματος. Κι ας μην αντιλαμβά-

νονται ότι αυτή είναι η πραγματική αιτία. Οι 

νεότεροι εργαζόμενοι (αλλά όχι μόνο αυτοί) 

δεν έχουν καν υπόψη τους τι σημαίνει δυνατό, 

οργανωμένο, ταξικά προσανατολισμένο εργα-

τικό κίνημα. Και πώς να το έχουν, όταν εδώ 

και δεκαετίες στην ηγεσία του συνδικαλισμού 

κυριαρχούν οι αστικές και ρεφορμιστικές δυ-

νάμεις, δηλαδή οι δυνάμεις του συμβιβασμού 

και της υποταγής. 

Αλλά και οι παλαιότεροι εργαζόμενοι, που 

ίσως πρόλαβαν κάποια υπολείμματα μιας τέ-

τοιας συγκρότησης, έχουν επιπλέον να δια-

χειριστούν το βάρος της απογοήτευσης που 

έφερε η υποχώρηση του εργατικού κινήματος 

και των εργατικών διεκδικήσεων. Έχουν να 

διαχειριστούν το βάρος των απανωτών ξεπου-

λημάτων που έχουν υποστεί από τις συνδικα-

λιστικές ηγεσίες οι εργατικοί αγώνες, αγώνες 

που δόθηκαν με μαζικότητα και αξιώσεις. Ας 

δει κάποιος την απαξιωτική, υπονομευτική 

συμπεριφορά των ηγεσιών αυτών προς τον 

ηρωικό απεργιακό αγώνα στη Μαλαματίνα και 

θα καταλάβει.

Με τον ίδιο τρόπο αυτές οι δυνάμεις 

στο εργατικό κίνημα υπονομεύουν και τη 

μάχη της απεργίας στις 9 Νοέμβρη. Γιατί 

αυτό που τους απασχολεί δεν είναι το πώς θα 

οργανώσουν την πάλη των εργαζομένων με 

προοπτική συνέχειας και νίκης, αλλά πώς θα 

πλασαριστούν οι ίδιες στο πεδίο της συνδιαλ-

λαγής με το αστικό σύστημα.

«Οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα επιβάλλε-

ται να έχουν μια θέση στο τραπέζι του κοινωνικού 

διαλόγου, για το σχεδιασμό και την εφαρμογή μέ-

τρων κατά της κρίσης. Αυτή είναι η δοκιμασμένη 

μέθοδος για την επιτυχή διαχείριση της κρίσης» 

αναφέρει γεμάτη θράσος η ΓΣΕΕ στο φυλλάδιό 

της για την απεργία. Από πού να το πιάσεις και 

τι να αφήσεις! Αυτός είναι ο ρόλος των οργά-

νων του εργατικού κινήματος; Να κάνουν τον 

συμβουλάτορα στο σύστημα μπας και βγει από 

την κρίση του; Να σπέρνουν αυταπάτες ότι η 

κρίση του συστήματος μπορεί να ξεπεραστεί 

προς όφελος των εργαζομένων;  Και πού δο-

κιμάστηκε, άραγε, η μέθοδος του ψευτοδιαλό-

γου, πέρα από το να ξεδοντιάζει τις εργατικές 

διεκδικήσεις και να κηρύσσει την ταξική υπο-

ταγή στο δήθεν «κοινό εθνικό συμφέρον»; Οι 

εργατοπατέρες της ΓΣΕΕ και 

της ΑΔΕΔΥ θέλουν την απερ-

γία της 9ης Νοέμβρη να είναι 

μια άσφαιρη τουφεκιά που θα 

τους δώσει τη δυνατότητα να 

αναλάβουν αναβαθμισμένο 

ρόλο στο πλευρό της άρχου-

σας τάξης.

Η απεργία στις 9 Νο-

έμβρη πρέπει να δοθεί κό-

ντρα σε αυτούς και τα λο-

γική τους. Πρέπει να δοθεί 

βάζοντας την κατεύθυνση 

της αποφασιστικής ταξι-

κής διεκδίκησης αυξήσεων 

στους μισθούς και συλ-

λογικών συμβάσεων. Κα-

τεύθυνση που δεν μπορεί να 

αντιμετωπίζεται σαν υπόθεση 

«μια ριξιάς», αλλά σαν μια 

υπόθεση συνεχούς πάλης για 

την ανατροπή αυτής της πο-

λιτικής. Κατεύθυνση που δεν 

βολεύεται στους εκλογικούς 

σχεδιασμούς του ΚΚΕ και της 

αντανάκλασής τους στη γραμ-

μή του ΠΑΜΕ. Για το ΚΚΕ/

ΠΑΜΕ, όπως και για τις ηγε-

σίες σε ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, η απερ-

γία στις 9 Νοέμβρη δεν γίνεται 

με καμία προοπτική συνέχειας. Γίνεται με τη 

γνωστή, παλιά λογική, της καταγραφής του συ-

σχετισμού στο εργατικό κίνημα, προκειμένου 

αυτή η καταγραφή να χρησιμοποιηθεί στο πα-

ζάρι με τις αστικές δυνάμεις. Και πάντα με το 

βλέμμα στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.

Παρά τα μεγάλα λόγια και τις διακηρύξεις 

(ακόμη και ο ΣΥΡΙΖΑ άρχισε να προβάλλει την 

απεργία) η απεργία στις 9 Νοέμβρη δεν είναι 

μια εύκολη υπόθεση. Θέλει δουλειά μέχρι την 

τελευταία στιγμή. Παρεμβάσεις και συζητήσεις 

στους χώρους δουλειάς. Συζήτηση με κάθε 

συνάδελφο ξεχωριστά. Συζήτηση ουσιαστική, 

που θα εξοπλίζει τους εργαζόμενους, τόσο 

ενάντια στην πολιτική του κεφάλαιου και την 

εργοδοσία όσο και ενάντια στην υπονομευτική 

στάση των κυρίαρχων δυνάμεων στο συνδικα-

λισμό. Συζήτηση που θα χτυπάει το κλίμα της 

απαισιοδοξίας, της μοιρολατρίας και της ανη-

μπόριας. Που θα μετατρέψει την οργή σε οργα-

νωμένη, συστηματική, αποφασιστική δράση.

9 ΝΟΕΜΒΡΗ:  
ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ!

Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΜΠΡΟΣΤΑ,  
ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ  
ΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ  
ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ!

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ:

-  ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ, ΠΟΥ ΘΑ 
ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ

- ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

-  ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΕ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

-  ΕΙΡΗΝΗ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑ 
ΤΩΝ ΛΑΩΝ
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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

Σάββατο 29 Οκτώβρη 2022

ματος των εργαζομένων στην έδρα τους, 
επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους σε 
φτωχότερες χώρες, όπου οι εργαζόμενοι 
αντιμετωπίζονται ακόμα περισσότερο σαν 
αναλώσιμο υλικό προς εκμετάλλευση, 
στο έδαφος της εκτεταμένης φτώχειας και 
της καταλήστευσης απ’ τους ιμπεριαλι-
στές.

Αντίστοιχα είναι τα δεδομένα για τη 
χώρα μας, όπου τα κυβερνητικά στελέ-
χη προβάλλουν σαν προοπτική τις ξένες 
επενδύσεις. Στην ουσία επιδιώκουν να με-
τατρέψουν εξ ολοκλήρου τη χώρα σ’ ένα 
παράρτημα που θα παρέχει γη και φτηνό 
εργατικό δυναμικό στα ξένα αφεντικά, 
χωρίς να παράγει τίποτα για τον «εαυτό» 
της και με τους εργαζόμενους υποταγμέ-
νους στα αμερικάνικα «πρότυπα».

Οι εξελίξεις, βέβαια, δεν είναι μονο-
σήμαντες. Οι εργάτες της Amazon, κόντρα 
στις πιέσεις και τους εκβιασμούς της ερ-
γοδοσίας, κατάφεραν να συγκροτήσουν 
για πρώτη φορά σωματείο στις ΗΠΑ. Μια 
σειρά κλάδοι και εκατοντάδες χιλιάδες 
εργάτες, μια ολόκληρη προηγούμενη πε-
ρίοδο, αγωνίστηκαν και συγκρούστηκαν 
με κράτος κι εργοδοσία για καλύτερες 
συνθήκες υγιεινής απέναντι στην παν-
δημία, αυξήσεις στους μισθούς και βελ-
τίωση των συνθηκών δουλειάς. Όταν οι 
ΗΠΑ, το προπύργιο του ιμπεριαλιστικού-
καπιταλιστικού συστήματος, δείχνουν τα 
σάπια δόντια τους στους εργάτες, αυτοί 
θα πρέπει ν’ απαντήσουν.
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Ανδρέας Βογιατζόγλου

Γραμματέας του Κ.Ο. του ΚΚΕ(μ-λ)

Ένας φλογερός κομμουνιστής 

Ένας χαρισματικός ηγέτης 

ΑΘΑΝΑΤΟΣ

Τ
ην Τρίτη 18 Οκτώβρη του 2022 το
απόγευμα, έφυγε από τη ζωή ο σύ-
ντροφος Αντρέας Βογιατζόγλου,

γραμματέας του Καθοδηγητικού Οργάνου
του ΚΚΕ(μ-λ) από το 2010.

Το Σάββατο 22 Οκτώβρη έγινε η πολιτική
κηδεία του στο νεκροταφείο των Αγίων
Αναργύρων. Εκατοντάδες σύντροφοι, συνα-
γωνιστές και φίλοι από την Αθήνα και όλη
την Ελλάδα τον αποχαιρέτησαν με βουρκω-
μένα μάτια και σφιγμένες γροθιές. Δημοσιεύ-
ουμε τις ομιλίες εκ μέρους του ΚΟ του ΚΚΕ(μ-
λ) και των τομέων της οργάνωσης, καθώς
και την επιστολή του πρώην γραμματέα του
ΚΟ Βασίλη Σαμαρά, που δεν μπόρεσε να πα-
ραβρεθεί. 

Χαιρέτησαν επίσης οι σύντροφοι από το
TKP/ML και εκπρόσωποι από τις οργανώσεις
και συλλογικότητες: ΕΕΚ, ΕΚΚΕ, ΛΑΕ, Λαϊκή
Δράση, Λαϊκό Μέτωπο, Μ-Λ ΚΚΕ, ΝΑΡ, ΟΚΔΕ,

Σύγχρονο Κομμουνιστικό Σχέδιο.
Επίσης, παραβρέθηκαν αντιπροσωπείες

των: Πρωτοβουλία για ένα σύγχρονο κομ-
μουνιστικό πρόγραμμα και κόμμα, ΟΚΔΕ
(Σπάρτακος), ΚΟΕ και Κίνηση για την
ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ του ΚΚΕ.

Επιπλέον, ανακοινώσεις για τον θάνατο
του σ. Αντρέα εξέδωσαν οι: ΑΝΤΑΡΣΥΑ,
ΑΡΑΝ - Κ-Σχέδιο, ΒΙΔΑ, ΕΑΜ, Κόκκινο Νήμα,
Κόντρα, ΜέΡΑ25, Παρέμβαση και η εφημερί-
δα «Η εποχή».

Και από το εξωτερικό: AGEB (Avrupa
Göçmen Emekçiler Birliği) Ένωση Εργαζο-
μένων Μεταναστών στην Ευρώπη, ΚΚ Αυ-
στραλίας Μαρξιστικό Λενινιστικό, RODE
MORGEN – Ολλανδία, OCML-VP - Γαλλία

Όλες οι ανακοινώσεις έχουν δημοσιευθεί
στην ιστοσελίδα της οργάνωσης,
www.kkeml.gr και στο ιστολόγιο Αντιγειτο-
νιές, antigeitonies3.blogspot.com.

Ε
κ μέρους του εργατικού τομέα,
αποχαιρετούμε με μεγάλη συγκί-
νηση τον Γραμματέα της Οργάνω-

σής μας, τον σύντροφο και καθοδηγητή
μας, Αντρέα Βογιατζόγλου. Τον Αντρέα
που είχαμε πάντα πλάι μας, μπροστά
μας κι από πάνω μας. Στη ζωή της Οργά-
νωσης, στις παρεμβάσεις μας, στις συ-
γκεντρώσεις και τις πορείες, όταν τρώ-
γαμε μαζί του, όπως και κάθε αγωνιστής
όλες αυτές τις δεκαετίες προσφοράς του
Αντρέα, τα χημικά, τις επιθέσεις, την
τρομοκρατία. Γι’ αυτό θα μας επιτρέψε-
τε να μιλήσουμε και για τον Αντρέα τον
Γραμματέα του ΚΚΕ(μ-λ) και για τον
Αντρέα τον σύντροφο, το μόνιμο και κα-
θημερινό στήριγμα. Γι’ αυτό και θα μας
επιτρέψετε να θρηνήσουμε την απώλειά
του με τον ίδιο τρόπο.

Έναν σύντροφο που πραγματικά δώ-
ρισε τη ζωή του ολόκληρη στην υπόθεση
της εργατικής τάξης, των εργαζόμενων,
του λαού και των λαών όλου του κό-
σμου. Έναν σύντροφο που συνδύαζε την
πείρα ανθρώπου που έχει αγωνιστεί,
που έχει ζήσει πολλά και πυκνά χρόνια,
με την ενέργεια και τη διάθεση εφήβου.
Που συνδύαζε τη διαρκή αγωνία για τη
λαϊκή υπόθεση, με το αστείρευτο χιού-
μορ, ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγ-
μές. Σύντροφο και καθοδηγητή, που το
πολιτικό του μπόι, το τεράστιο πολιτικό
του μπόι, δεν σ’ έκανε να νιώθεις μι-
κρός, αλλά σου έδινε κι εσένα μπόι. Η
δύναμή του δεν σ’ έκανε να νιώθεις την
αδυναμία σου, αλλά σε ωθούσε να βρεις
τη δική σου δύναμη. Σύντροφο γεμάτο
αγάπη και φροντίδα για την Οργάνωση,
για τους συντρόφους και τις συντρόφισ-
σές του, για το κίνημα και κάθε αγωνι-
στή και αγωνίστρια από κάθε μετερίζι,
για τον λαό μας, για όλους τους λαούς.

Ο Αντρέας ήταν «αγύριστο κεφάλι».
«Αγύριστο κεφάλι» όσον αφορά τον
στόχο, τον σκοπό, την επαναστατική
προοπτική. «Αγύριστο κεφάλι» όσον
αφορά την υπεράσπιση της κομμουνι-
στικής κατεύθυνσης, την πάλη ενάντια
στην εκμετάλλευση και την αδικία, την

υπεράσπιση των καταπιεσμένων. Ήταν
ταυτόχρονα ο πιο ανοιχτόμυαλος όσον
αφορά τα μέσα, την τακτική. Παράλλη-
λα με το οξύτατο πολιτικό του κριτή-
ριο, χτισμένο με πολλή δουλειά, που
του επέτρεπε να διαβάζει τους πραγμα-
τικούς συσχετισμούς, τους αντικειμενι-
κούς αλλά και τους υποκειμενικούς
όρους, είχε μια ιδιαίτερη ικανότητα, με
επιμονή και υπομονή, να διαμορφώνει
έτσι το κλίμα ώστε κάθε σκέψη, κάθε
εκτίμηση και κάθε διάθεση να εκφρά-
ζεται ανοιχτά. Δεν έκρυψε ποτέ τη με-
γάλη εμπιστοσύνη στην Οργάνωσή
μας, τις κατακτημένες θέσεις της, τον
κόσμο της και τον κόσμο που τη στηρί-
ζει. Αυτή η εμπιστοσύνη, μαζί με την
εμπιστοσύνη στις αστείρευτες λαϊκές
δυνάμεις, τροφοδοτούσε τη χαρακτηρι-
στική του τόλμη. Βαθιά πεισμένος για
την αντίληψη της κοινής δράσης και
ταυτόχρονα βαθιά πεισμένος για το δί-
κιο της εργατικής τάξης, το δίκιο του
λαού, το δίκιο της επαναστατικής υπό-
θεσης, αποτελούσε έναν ακούραστο κι-
νητήρα για κάθε είδους πρωτοβουλία,
δράση και κίνηση.

Όλα αυτά ήταν πεντακάθαρα, ειδι-
κά σε κρίσιμες φάσεις για το κίνημα
και τον λαό. Πώς να ξεχάσουμε τον ρό-
λο που έπαιξε ο Αντρέας για τη στάση
μας τον Δεκέμβρη του 2008 μετά τη δο-
λοφονία του Αλέξη; Στις μεγάλες απερ-
γιακές διαδηλώσεις ενάντια στα μνημό-
νια; Στις πλατείες την ίδια περίοδο;
Απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ και τις αυταπά-
τες που συνόδευσαν την άνοδό του;
Πώς να ξεχάσουμε την αγωνία του τις
μέρες που θα έφτανε το πρώτο καράβι
γεμάτο πρόσφυγες και μετανάστες,
ώστε να υπάρχει εκεί ένα πανό και μια
συγκέντρωση που θα λέει «Welcome!»,
«Καλωσήρθατε!»; Αλλά και το πώς
αγωνιούσε για τους πιο ειδικούς αγώ-
νες των εργαζόμενων και τη φροντίδα
που έδειχνε για τους συντρόφους που
έδιναν τη μάχη. Όπως για τους εκπαι-
δευτικούς, όταν βρέθηκαν αντιμέτωποι
με την επιστράτευση. Ή στα πολύ πρό-

σφατα, για τους υγειονομικούς στις
συνθήκες της πανδημίας.

Ο σύντροφος Αντρέας έδινε πάντα
ιδιαίτερη βαρύτητα στο ζήτημα της συ-
γκρότησης της Οργάνωσής μας και
στην κατεύθυνση της συμβολής στο
χτίσιμο του κομμουνιστικού κόμματος.
Γι' αυτό και πάλεψε με σθένος, με επι-
μονή και με υπομονή ενάντια στη διά-
λυση, ενάντια στην ιδιώτευση, ενάντια
στην υποταγή στο σύστημα και το θά-
μπωμα από τον ρεφορμισμό. Ήδη από
τη δεκαετία του '80 και την ανασυγκρό-
τηση του ΚΚΕ(μ-λ) και μέχρι το τέλος.
Γι' αυτό και δεν παρέλειπε ποτέ, με ει-
λικρίνεια, να θέτει το ζήτημα ότι ο δι-
κός μας δρόμος είναι μακρύς και δύ-
σκολος. Και να επισημαίνει, να προε-
τοιμάζει, να οικοδομεί σε κάθε του σύ-
ντροφο τους όρους για να βαδίσει και
να συνεχίσει να βαδίζει αυτό τον δρό-
μο. Γι' αυτό και δεν υπήρξε ποτέ του
αφοριστικός, γιατί είχε πάντα στο νου
του, στη δράση και στις τοποθετήσεις
του, τη διαλεκτική σχέση ανάμεσα στις
εξελίξεις στο πεδίο της ταξικής πάλης
και την επίδρασή τους στο κίνημα και
στους αγωνιστές. 

Για να κλείσω, θα ήθελα να μοιρα-

στώ μαζί σας κάτι που δεν φρόντισα να
μοιραστώ με τον ίδιο το σύντροφο
Αντρέα. Πριν από καμιά δεκαριά χρόνια,
σε κάποια μαζική συγκέντρωση και κα-
θώς συγκροτούνταν τα μπλοκ στη Σταδί-
ου, περιμένοντας να αρχίσει η διαδήλω-
ση, βρέθηκα να κρατάω το πανό του
ΚΚΕ(μ-λ). Με πλησίασε ένα παλληκάρι,
μερικά χρόνια μεγαλύτερος από μένα,
και μου είπε: «Είμαι ένας από τους τυχε-
ρούς που είχαν για δάσκαλο τον Αντρέα
τον Βογιατζόγλου. Δεν ήταν απλά ο κα-
θηγητής μου της Χημείας. Ήταν ο καλύ-
τερος δάσκαλος που είχα ποτέ μου, δά-
σκαλος σε όλα τα επίπεδα. Και σκέψου
ότι το λέω εγώ που μπήκα στη Νομική
και έγινα δικηγόρος. Να είστε υπερήφα-
νοι που τον έχετε κοντά σας».

Σύντροφε Αντρέα, είμαστε περήφα-
νοι που σε είχαμε κοντά μας. Είμαστε
υπερήφανοι που αφιέρωσες τη ζωή σου
ολόκληρη στον δικό μας δρόμο. Είμαστε
υπερήφανοι που η οργάνωσή μας είχε
στις τάξεις της ανθρώπους σαν κι εσέ-
να. Και υποσχόμαστε να συνεχίσουμε,
όσο καλύτερα μπορούμε και με όλες μας
τις δυνάμεις, να αγωνιζόμαστε στον
δρόμο που κι εσύ, με πολύ κόπο και
πολλές θυσίες, έστρωσες.

Αλέξης Παπαναστασάτος - Εργατικός Τομέας



Ε
ίναι βαρύς ο πόνος από την απώ-
λεια ενός ανθρώπου που όσο λί-
γοι άφησαν το αποτύπωμά τους

στη ζωή μας. Είναι πολύ δύσκολο να
χωρέσουν σε λέξεις ο σεβασμός, η
εμπιστοσύνη και η αγάπη για τον σύ-
ντροφο. Είναι μεγάλη τιμή μα και μεγά-
λη ευθύνη να καλείσαι να μιλήσεις για
έναν άνθρωπο σαν τον Αντρέα Βογια-
τζόγλου.

Όταν κάποιοι από εμάς γνωρίσαμε
αυτόν τον παθιασμένο δάσκαλο, με τις
κιμωλίες στις τσέπες των παντελονιών,
τα αστεία και τα πειράγματα, την έντα-
ση, τη ζωντάνια και την αμεσότητα με
την οποία προσπαθούσε να μας μεταδώ-
σει τη γνώση και το πάθος για την επι-
στήμη του, δεν είχαμε φανταστεί ότι ο
αυτός ο άνθρωπος θα καθόριζε σε τόσο
σημαντικό βαθμό τη ζωή μας. 

Μετά τις καταλήψεις του ‘90-91, το
μικρόβιο της αντίστασης είχε μπει μέσα
μας και έψαχνε απαντήσεις. Ο Αντρέας
ήταν εκεί και άκουγε πάντα με προσοχή.
Μέσα στην τάξη, ανάμεσα σε άνθρακες,
υδρογόνα και αλογόνα, προσπαθούσε
να μπολιάσει τις ανησυχίες μας με τις
επαναστατικές ιδέες. Είχε μια απίστευτη
ικανότητα να βλέπει και να ακούει πέρα
από τα προφανή. Έψαχνε και έβρισκε
την πηγή της κάθε μας σκέψης και τελι-
κά απαντούσε σε αυτό που πραγματικά
μας απασχολούσε και μας μπέρδευε.
Μας έδινε τα εφόδια για να μπορέσουμε
να ερμηνεύσουμε τον κόσμο. Φώτιζε τις
πλευρές που επιμελώς το σύστημα προ-
σπαθούσε να κρύψει και ο ρεφορμισμός
δεν τολμούσε να παραδεχτεί. 

Θυμάμαι τον είχα νευριάσει πολύ,
κάποια φορά. Μιλούσαμε για την επέ-
τειο του Πολυτεχνείου και εγώ είχα απα-
ξιώσει την παρουσία των δυνάμεων της
εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, στα
τραπεζάκια γύρω από τον χώρο του Πο-
λυτεχνείου. Ήταν η εποχή που το σύστη-
μα διακήρυττε το Τέλος της Ιστορίας και
μια μαθήτρια που ήθελε να υπερασπι-
στεί τους ήρωες του Πολυτεχνείου, ανα-
παρήγαγε την αστική αντίληψη χωρίς
καν να το συνειδητοποιεί. Στο επόμενο
μάθημα με κάλεσε σε μια εκδήλωση του
ΚΚΕ(μ-λ), με θέμα τον Φασισμό. Ομιλη-
τής ήταν ο σύντροφος Γρηγόρης Κων-
σταντόπουλος. Ακόμα θυμάμαι τον εν-
θουσιασμό και τη συγκίνησή. Ο Φασι-
σμός, το μακρύ χέρι του Ιμπεριαλισμού
και οι λαοί που παλεύουν και θα νική-
σουν. Υπήρχαν απαντήσεις! Αυτή ήταν η
αρχή της κοινής μας πορείας, που με-

τράει σχεδόν 30 χρόνια και για αυτό θα
ευγνωμονώ για πάντα τον σύντροφο
Αντρέα Βογιατζόγλου. 

Πάντα ήταν συγκεκριμένος και ξεκά-
θαρος σε ό,τι μας έλεγε. Δάσκαλος με-
γάλος και στο κίνημα. Θυμάμαι την πρώ-
τη φορά που κατέβηκα σε διαδήλωση,
σε όλο τον δρόμο μου έκανε μάθημα.
Γιατί πάμε, ποιος είναι ο στόχος μας, η
αξία της διαδήλωσης και η ευθύνη των
οργανωμένων δυνάμεων, πώς θα προ-
στατευθούμε και πώς θα προστατεύσου-
με τον υπόλοιπο κόσμο που θα πορευ-
τεί. Η διαδήλωση είναι πολιτικό γεγο-
νός, πολύ σημαντικό για την πάλη του
λαού και όταν στεκόμαστε ο ένας δίπλα
στον άλλο για να διαδηλώσουμε, σαν
μια φωνή υπερασπιζόμαστε το δίκιο
του. Χωρίς βερμπαλισμούς και ακτιβι-
σμούς, με εμπιστοσύνη στον λαό, μας
μάθαινε πώς να υπηρετούμε την υποχρέ-
ωση να είμαστε πάντα δίπλα του.

Μας θύμιζε πάντα τη μεγάλη αξία της
συμπόρευσης, της συντροφικής και συ-
ναγωνιστικής σχέσης. Η εμπιστοσύνη
στον κάθε σύντροφο και η ανάγκη για
ομαδική δουλειά χαρακτήριζαν τη σκέ-

ψη και τη δράση του. Ήταν πρωτοπόρος
και ακούραστος αγωνιστής. 

Εκτός από την κοινή μας διαδρομή
σαν σύντροφοι, στη ζωή και τη δράση
της οργάνωσής μας βρεθήκαμε ξανά μα-
ζί στις γειτονιές των δυτικών συνοικιών
της Αθήνας. Η δράση μας στη γειτονιά
ήταν για τον Αντρέα πολύ σημαντική. Σε
όλους τους μεγάλους αγώνες που έδωσε
ο λαός της περιοχής, ήταν εκεί. Στον
αγώνα για την υπογειοποίηση του Προα-
στιακού, στις μεγάλες κινητοποιήσεις
ενάντια στη μεταφορά της λυματολά-
σπης και πολλές άλλες. Είχε πάντα αγω-
νία να βρεθούμε εγκαίρως, αποφασιστι-
κά και με ξεκάθαρη άποψη όπου υπήρχε
ανάγκη. Να καταγγείλουμε την κυβερ-
νητική αντιλαϊκή πολιτική, να υπερασπι-
στούμε το δίκιο του λαού, να δώσουμε
κουράγιο, να θέσουμε στόχους πάλης.
Μαζί και με άλλες συναγωνιστικές δυνά-
μεις, όπου μπορούσε να υπάρξει κοινή
δράση, να βοηθήσουμε ώστε να διαμορ-
φωθούν όροι μαζικού, λαϊκού αγώνα.
Να συγκροτήσουμε πρωτοβουλίες αγώ-
να, να απευθυνθούμε πλατιά στον λαό
και παλέψουμε μαζί για τα καθημερινά

προβλήματά του. Συνέβαλε καθοριστικά
στη συγκρότηση του σχήματος των Δρό-
μων Αντίστασης στους Αγίους Αναργύ-
ρους και συμμετείχε στις δράσεις του
όσο τον κρατούσαν ακόμα οι δυνάμεις
του και αφού είχε επιβαρυνθεί αρκετά η
υγεία του. 

Όλα αυτά τα χρόνια που ο σύντρο-
φος Αντρέας αφιέρωσε τη ζωή του στο
κίνημα και στην οργάνωσή μας το
ΚΚΕ(μ-λ), παρέμεινε πνεύμα ανήσυχο,
που δεν βολευόταν πουθενά. Όχι από
απόσταση, αλλά δίπλα μας σε κάθε
στιγμή, σε κάθε νέα φάση, ερμήνευε τις
πολιτικές εξελίξεις και χάραζε πολιτική
γραμμή και στόχους πάλης. Φρόντισε
όλα αυτά τα χρόνια να μοιραστεί μαζί
μας τα εργαλεία του και να μας μάθει να
τα χρησιμοποιούμε και εμείς. Με μεγάλη
επιμονή υπερασπιζόταν την ανάγκη και
την αξία της συλλογικής προσπάθειας.
Η μαρξιστική-λενινιστική θεωρία, ο
απολογισμός των μεγάλων επαναστάσε-
ων, το προχώρημα της άποψής μας, οι
προσπάθειες συγκρότησης αγώνων, οι
απαντήσεις που έχουμε δώσει, έχουν
όλα καταγραφεί στην εφημερίδα μας,
την Προλεταριακή Σημαία, στην Αντίθε-
ση, στα βιβλία που έχουν ως τώρα εκ-
δοθεί και σε αυτά που έρχονται και μέ-
σα σε όλα αυτά βρίσκεται και ο Αντρέ-
ας, όπως και πολλοί άλλοι σπουδαίοι
σύντροφοί μας. 

Είναι αλήθεια ότι θα μας λείψει το
τηλεφώνημά του για να μας συμβουλεύ-
σει, να μας παροτρύνει, να επισημάνει
ανάγκες και να προτείνει λύσεις. Το μή-
νυμα πριν την αντιπολεμική πορεία, που
θα λέει «σύντροφοι, όλοι σήμερα στη
διαδήλωση, είναι το λιγότερο που μπο-
ρούμε να κάνουμε για τον λαό που μα-
κελεύεται». Όμως ο σύντροφός μας έκα-
νε ό,τι μπορούσε για να μπορούμε να
προχωρήσουμε και όταν δεν θα είναι δί-
πλα μας. Δεν έχουμε και δεν ψάχνουμε
καμία δικαιολογία, δεν πρέπει να επι-
τρέψουμε καμία ολιγωρία. Στους δύ-
σκολους καιρούς που έχουν έρθει, δεν
μπορούμε παρά να τιμήσουμε τη μνήμη
του συντρόφου Αντρέα Βογιατζόγλου
συνεχίζοντας στον δρόμο του αγώνα.
Προχωράμε! Όλοι μαζί! Με εμπιστοσύνη
στη δύναμη του λαού!
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Σ
φ. Ρένα, Δήμητρα, σύντροφοι, συ-
ναγωνιστές και φίλοι,

Καλεστήκαμε σήμερα με βαθιά οδύνη
να αποχαιρετίσουμε τον σ. Αντρέα. Να
αποχαιρετίσουμε έναν πραγματικό κομ-
μουνιστή, λαϊκό αγωνιστή. Τον γραμματέα
της οργάνωσής μας, του ΚΚΕ(μ-λ). 

Μετά από σκληρή μάχη με την ασθένειά
του τον τελευταίο ενάμιση χρόνο κι αφού
είχε ήδη κερδίσει μια ανάλογη μάχη πριν
λίγα χρόνια, αυτή τη φορά δεν κατάφερε
να γείρει την πλάστιγγα υπέρ του. Όμως,
όπως συνηθίζουν να λένε οι κομμουνιστές,
η μόνη μάχη που χάνεται είναι αυτή που
δεν δίνεται. Ο σ. Αντρέας απέδειξε ότι δεν
πρέπει να παραδινόμαστε στη μοίρα μας,
αλλά να παλεύουμε ακόμη και με αντίξοες
συνθήκες. Και ο Αντρέας σε όλη του τη
διαδρομή απέδειξε ότι υπηρέτησε επάξια
αυτή την αρχή μέχρι τέλους. Όντας μια
ηγετική φυσιογνωμία, ένας αθεράπευτος
επαναστάτης, φρόντισε να μας διδάξει
πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε όχι μόνο
δύσκολες μάχες με το σύστημα, αλλά και
στην καθημερινή μας ζωή, στα προσωπικά
μας εμπόδια. Δεν γκρίνιαξες, όταν έμαθες
ότι βρίσκεσαι μπροστά σε έναν γολγοθά
που θα πρέπει να τον αντιμετωπίσεις,
όπως έμαθες να κάνεις και στην πολιτική
σου ζωή, αλλά μας ενημέρωσες έγκαιρα,
φροντίζοντας να τακτοποιήσεις οργανωτι-
κά ζητήματα και συγχρόνως να συμμετά-
σχεις ενεργά στη δράση της οργάνωσης
και στους προβληματισμούς της.

Ο Αντρέας, γεννημένος στην Αλεξάν-
δρεια της Αιγύπτου το 1955, μεγαλώνει
ερχόμενος στην Αθήνα σε ένα έντονα τα-
ραγμένο πολιτικό περιβάλλον λόγω της

δικτατορίας, όπου οι κομμουνιστικές ιδέ-
ες έβαζαν το δικό τους σημάδι στις πολι-
τικές μάχες εκείνης της περιόδου. Επηρε-
άστηκε και δέθηκε με τις επαναστατικές
ιδέες και επέλεξε από νωρίς τη σωστή,
για τον λαό και τους εργαζόμενους, πλευ-
ρά της ιστορίας. Συμμετέχει στην εξέγερ-
ση του Νοέμβρη και στις μάχες του κινή-
ματος μετά την πτώση της δικτατορίας.
Την επόμενη χρονιά, βρίσκεται φοιτητής
στο τμήμα Χημικών Μηχανικών στη Θεσ-

σαλονίκη και είναι ήδη ενταγμένος στο μ-
λ κίνημα. Αναλαμβάνει τη θέση του υπεύ-
θυνου της ΠΠΣΠ στη σχολή του. Στο 1ο
Συνέδριο της ΠΠΣΠ, το 1977, εκλέγεται
στο Κεντρικό Συμβούλιο, ενώ παράλληλα
οργανώνεται και στο ΚΚΕ(μ-λ). Βρίσκεται
μπροστάρης στους αγώνες του φοιτητι-
κού κινήματος ενάντια στον ν. 815 και
αναδεικνύεται στέλεχος συνδικαλιστικό
και πολιτικό με ευρύτατη αναγνώριση στο
φοιτητικό κίνημα της πόλης. 

Ο σ. Αντρέας, στα κρίσιμα χρόνια για
την πορεία του ΚΚΕ(μ-λ), του ’80-81,
αντιστέκεται στις διαλυτικές τάσεις που
εμφανίστηκαν και δίνει τη μάχη του στην
οργάνωση Θεσσαλονίκης, αλλά και στο
2ο συνέδριο του Μάρτη του 1981 ενάντια
στις απόψεις που γέννησε η παλινόρθωση
σε Σοβιετική Ένωση, Κίνα και Αλβανία,
για δήθεν ξεπέρασμα της αναγκαιότητας
ύπαρξης αυτόνομης κομμουνιστικής ορ-
γάνωσης και υπόκλιση στην αλλαγή που
ευαγγελιζόταν το επερχόμενο στην εξου-
σία ΠΑΣΟΚ. 

Στην 1η ανασυγκροτητική συνδιάσκε-
ψη είναι φαντάρος και με την επάνοδό του
εκλέγεται στο Καθοδηγητικό Όργανο του
σημερινού ΚΚΕ(μ-λ) στη 2η Συνδιάσκεψη
του 1983. Έκτοτε συμμετέχει ως μέλος του
Π.Γ. καθοριστικά σε όλες τις πολιτικές πα-
ρεμβάσεις και αποφάσεις της οργάνωσης. 

Όντας αισιόδοξος, ως κομμουνιστής,
στρατεύτηκε με όλο του το είναι μέχρι την
τελευταία του μέρα για τη μοναδική κοι-
νωνική διέξοδο που μπορεί να απαλλάξει
την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα
από αυτό το σύστημα της άγριας εκμετάλ-
λευσης και των πολέμων. Την οικοδόμηση
ξανά κομμουνιστικού επαναστατικού κινή-

ματος και τη συγκρότηση ενός νέου κομ-
μουνιστικού κόμματος, που θα παλεύει όχι
για τη μεταρρύθμιση του καπιταλισμού,
αλλά την εκ βάθρων ανατροπή του. Με το
σωστό πολιτικό κριτήριο που τον διέκρινε
και ξέροντας ότι μετά την ήττα του κομ-
μουνιστικού κινήματος η πλάστιγγα έγειρε
ακόμη πιο απειλητική για τον κόσμο της
εργασίας, ήξερε τον επίπονο και μακρύ
δρόμο που πρέπει να διανυθεί για αυτόν
τον υπέρτατο σκοπό. 

Σφ. Αντρέα, επέμενες αταλάντευτα
στην προσπάθεια ολοκλήρωσης αυτού του
εγχειρήματος που η μειοψηφία της παλιάς
ΚΕ του ΚΚΕ(μ-λ) είχε αναλάβει, με την κα-
θοδήγηση του τότε γραμματέα Βασίλη Σα-
μαρά και δοκιμασμένων κομμουνιστών,
όπως ο σ. Στέλιος ο Αγκούτογλου, καθώς
και οι σ. Ηλίας Καμαρέτσος και Γρηγόρης
Κωσταντόπουλος, που έφυγαν από κοντά
μας σχετικά πρόσφατα. Υπήρξες σταθερά
και απόλυτα προσανατολισμένος στην ανα-
γκαιότητα να οικοδομηθούν οι όροι για μια

μαζική κομμουνιστική οργάνωση, που θα
συμβάλει καθοριστικά με τις δυνάμεις της
στην ανασυγκρότηση του κομμουνιστικού
κινήματος στη χώρα. Αυτή σου η αποφασι-
στικότητα, με τη στράτευσή σου στο τερά-
στιο καθήκον για την απελευθέρωση των
εκμεταλλευομένων και καταπιεσμένων της
καπιταλιστικής κοινωνίας, καθώς και η κα-
θοριστική συμβολή σου στη διαμόρφωση
των πολιτικών κατευθύνσεων της οργάνω-
σης σε ανέδειξαν χωρίς δισταγμό σε πρω-

τοπόρο καθοδηγητικό στέλεχος, σε γραμ-
ματέα, της οργάνωσης. Από την 7η Συνδιά-
σκεψη, το 2010, ανέλαβες την καθοδήγηση
αυτής της οργάνωσης, αφήνοντας ανεξίτη-
λο το στίγμα σου στην προώθηση των στό-
χων της οργάνωσης, στο βάθεμα των ιδεο-
λογικοπολιτικών της αναφορών.

Σύντροφοι, συναγωνιστές και φίλοι. 
Ο σ. Αντρέας διακρινόταν για την πολι-

τική του οξυδέρκεια και τον σαφή πολιτι-
κό του λόγο, χαρίσματα που του επέτρε-
παν να σπουδαιολογεί έγκαιρα πολιτικά

ζητήματα που προέκυπταν, βοηθώντας
καθοριστικά την οργάνωση να παρέμβει.
Από τα πιο περιορισμένα -ας μου επιτραπεί
αυτή η διατύπωση- μέχρι τα πιο μεγάλα.

Το πρώτιστο θέμα που τον απασχολού-
σε ήταν το εργατικό κίνημα και οι εργατι-
κοί αγώνες, οι απεργίες που ξεσπούσαν.
Με τη λαϊκότητα που τον διέκρινε, ένιωθε
την ανάγκη όχι μόνο να τους αναλύει, αλ-
λά και να παρεμβαίνει σε αυτούς άμεσα.
Να θυμίσω απλά την αποδοχή που έτυχε η
άμεση παρέμβασή του μαζί με τον σ. Βασί-
λη Γεμιστό στη ΓΣ των εργατών της κλω-
στοϋφαντουργίας ΓΑΒΡΙΗΛ, που απεργού-
σαν και στην ΧΡΩΠΕΙ στην Πειραιώς, όταν
με την πολιτική του ΠΑΣΟΚ για κοινωνικο-
ποιήσεις και τις μετέπειτα ιδιωτικοποιή-
σεις έκλειναν σωρηδόν πανελλαδικά τα
εργοστάσια κλωστοϋφαντουργίας. Ο λαϊ-
κός του λόγος γινόταν αποδεκτός από
τους εργάτες, όπως και μετέπειτα στους
αγρότες, όταν παρενέβη μαζί με την οργά-
νωση στα αγροτικά συλλαλητήρια. Η ίδια
ευαισθησία του οδήγησε την οργάνωση σε
παρέμβαση στο λιμάνι του Πειραιά, όταν
έφτασαν οι πρώτοι μετανάστες στη χώρα
μαζικά. Γιατί συμμεριζόταν άμεσα τις αγω-
νίες των κατατρεγμένων και τις συνέπειες
των αντιλαϊκών πολιτικών πάνω στα φτω-
χότερα στρώματα της κοινωνίας.

Τα άμεσα αντανακλαστικά της οργάνω-
σης στους σεισμόπληκτους στο Μενίδι, στις
φωτιές στο Μάτι, στις απαντήσεις στην
κρατική καταστολή είχαν από πίσω τους το
ανησυχητικό τηλεφώνημα του σ. Αντρέα.
Ήταν ο ίδιος που πήρε πρωτοβουλίες στη
γειτονιά του, εδώ στους Αγ. Ανάργυρους,
για τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι

κάτοικοι, για την υπογειοποίηση των γραμ-
μών, που μαζί με άλλους αγωνιστές κατέ-
ληξε να σέρνεται στα δικαστήρια.

Όμως θα μου επιτραπεί να μιλήσω για
πολιτικές παρεμβάσεις που καθόρισαν τη
φυσιογνωμία της οργάνωσης τα τελευταία
χρόνια και αποτελούν σφραγίδα για την
ικανότητα του σ. Αντρέα όχι μόνο να οσμί-
ζεται τις πολιτικές εξελίξεις, αλλά κυρίως
να λαμβάνει πρωτοβουλίες που επιτρέ-
πουν στην οργάνωση να βάζει το δικό της
πολιτικό πλαίσιο σε μαζικά κινήματα. 

Το ίδιο βράδυ που δολοφονήθηκε ο
Αλέξης, ο σ. Αντρέας ήταν απόλυτος ότι θα
έχουμε μαζική νεολαιίστικη απάντηση,
που θα έπρεπε ακόμη κι αν κυριαρχούσαν
αναρχίζουσες και απολίτικες απόψεις να
παρέμβει η οργάνωση, προωθώντας μια
σωστή κομμουνιστική κατεύθυνση στο ξέ-
σπασμα της νεολαίας.

Με την ίδια ταχύτητα και αποφασιστικό-
τητα πήρε την πρωτοβουλία να κατέβει
σύσσωμη η οργάνωση στο Σύνταγμα τον
Μάιο του 2011, θέτοντας τον στόχο να πά-
ρουν πίσω τα βάρβαρα μέτρα, την ίδια ώρα
που το ΚΚΕ είχε εξαφανιστεί και το εξωκοι-
νοβούλιο οργάνωνε στρογγυλά τραπέζια
για ένα νέο λαϊκό σύνταγμα και για το ποια
μέτρα θα προτείνουν για να πληρωθεί το
χρέος. Ήταν ο ίδιος, καθημερινά στην πλα-
τεία, που ενέπνευσε την οργάνωση ότι μπο-
ρεί να στήσει μια «κόκκινη» παρέμβαση μέ-
σα στο χάος των κυβερνητικών προτάσεων
της υπόλοιπης αριστεράς, που έστρωσε το
έδαφος για την απάτη της εκλογικής αλλα-
γής από τον ανερχόμενο ΣΥΡΙΖΑ. Που άνοι-
γε ιδεολογικοπολιτικό μέτωπο με όσους να-
νούριζαν τον κόσμο που κατέβαινε μαζικά
στην πλατεία με αριστερές τάχα κυβερνή-
σεις. Η παρέμβαση αυτή αποτέλεσε μεγάλο
σχολείο για την οργάνωσή μας, που ο σ.
Αντρέας ανέδειξε και προώθησε μέχρι τέ-
λους. Μέχρι τη μέρα που κάλεσε ολομέλεια
για να ξεκαθαρίσει τη θέση της οργάνωσης
για αποχή από τη φάρσα του δημοψηφί-
σματος. Πρόκειται για σημαντικές και κρί-
σιμες πολιτικές παρεμβάσεις, στην προσπά-
θεια προώθησης της κομματικής συγκρότη-
σης και της διακριτής αυτοτελούς παρέμβα-
σης αυτού του ρεύματος στην πολιτική ζωή

της χώρας μας. Γέμισε αυτοπεποίθηση τα
μέλη μας και αποτέλεσε αναφορά του αρι-
στερού κόσμου, που δεν άργησε να κατα-
λάβει τις εκλογικές αυταπάτες που καλ-
λιεργήθηκαν από άλλες οργανώσεις. Ας
μην ξεχνάμε ότι η κατεύθυνση της συγκρό-
τησης εστιών αντίστασης και διεκδίκησης
παραμένει η κύρια στόχευσή μας σήμερα
που η επίθεση του συστήματος και των
ιμπεριαλιστών απειλούν με πυρηνικό όλε-
θρο και μαύρους χειμώνες τους λαούς. Που
η επίθεση στις κατακτήσεις του, στους μι-

σθούς και τις συντάξεις έχει αποκτήσει
πρωτόγνωρα χαρακτηριστικά.

Σύντροφοι και φίλοι,
Ο σ. Αντρέας δεν διακρινόταν μόνο για

την πολιτική ικανότητα να καθοδηγεί την
οργάνωση σε πολύ δύσκολες συνθήκες
για τον λαό, αλλά και για την ιδεολογικο-
πολιτική του συγκρότηση. Σε κρίσιμα κι-
νηματικά ξεσπάσματα, όπως αυτά που
αναφέρθηκα, απαιτούνται μέτωπα αντι-
παράθεσης με απόψεις ρεφορμιστικές,
αναρχίζουσες, τροτσκιστικές, που μπερ-
δεύουν τις μάζες στην κίνησή τους. Και ο
Αντρέας άνοιγε μέτωπα απέναντι σε αυτά
τα ρεύματα, είτε μέσα από την αρθρογρα-
φία στην Προλεταριακή Σημαία είτε στους
ανοικτούς μαζικούς χώρους. Η συμβολή
του στις συζητήσεις για την Μεγάλη Πολι-
τική Πολιτιστική Επανάσταση, το 2016,
και την παλινόρθωση στην πρώην ΣΕ, που
έγιναν πριν λίγα χρόνια ήταν ουσιαστική,
σε μια προσπάθεια προχωρήματος των
αναζητήσεών μας στο καθοριστικό ζήτημα
της παλινόρθωσης, που ο σ. Βασίλης Σα-
μαράς ήδη από το ‘95 και το 2006 είχε κα-
ταθέσει τον κορμό των απόψεών μας.
Ήταν επίσης ο σ. Αντρέας, που έθεσε στην
9η Συνδιάσκεψη το ζήτημα της μελέτης
της σύγχρονης κοινωνικοοικονομικής εξέ-
λιξης της χώρας και ήταν αυτός που ανα-
λάμβανε να εκφράσει τις απόψεις της ορ-
γάνωσης στα διάφορα τηλεοπτικά πάνελ
στις τελευταίες εκλογικές διαδικασίες.

Για τον σ. Αντρέα, ήταν δεδομένο ότι η
άποψη της οργάνωσης για την αναγκαιότη-
τα συγκρότησης συνεργασιών και κοινής
δράσης στον χώρο της επαναστατικής αρι-
στεράς ως απάντηση στην μαζικότερη και

αποτελεσματικότερη δράση του εργατικού
και λαϊκού κινήματος ήταν απόλυτα ορθή.
Είναι ταυτόχρονα και απάντηση στο αφήγη-
μα της υγειονομικής ζώνης που στήνεται
από τον ρεφορμισμό απέναντι στις επανα-
στατικές απόψεις. Γι’ αυτό πρωτοστάτησε
στη συγκρότηση κοινής δράσης σε πολιτικά
ζητήματα της καθημερινής πάλης, αλλά και
σε πιο διευρυμένες πολιτικές συνεργασίες,
όπως η ΜΑΧΟΜΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ παλιότερα,
αλλά και πιο πρόσφατα η ΛΑΙΚΗ
ΑΝΤΙΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, πιστεύοντας ότι παρόλες τις
πολιτικές διαφοροποιήσεις, είναι δυνατές
τέτοιες συνεργασίες, κάτω από ξεκαθαρι-
σμένους όρους ενότητας και πάλης και για
όσο μπορούν αυτές να συνεχίσουν να υπάρ-
χουν δημιουργικά. Πάλευε ολόπλευρα για
μια κοινή δράση όχι στα χαρτιά και σε ανα-
κοινώσεις υπογραφών χωρίς περιεχόμενο,
αλλά με πλατιά απεύθυνση, προωθητικές
για το μαζικό κίνημα, για τη διεξαγωγή με
καλύτερους όρους της ταξικής πάλης.

Σύντροφοι και φίλοι,
Ο σύντροφός μας είχε μάθει από τη

συμμετοχή του στην ταξική πάλη να ’ναι
ατίθασος και να αμφισβητεί τα όρια που το
σύστημα συνηθίζει να θέτει στο κίνημα και
στην πάλη των καταπιεσμένων. Στάθηκε
πάντα μπροστάρης απέναντι στην κρατική
τρομοκρατία, καθοδήγησε την οργάνωση
να μάθει να αντιστέκεται στην καταστολή,
σε περιόδους όπως η επίσκεψη Κλίντον,
τον Δεκέμβρη του ’08, στις μαζικές διαδη-
λώσεις-απεργίες ενάντια στα μνημόνια,
όταν κυριολεκτικά στους δρόμους της
Αθήνας δεν έβλεπες και δεν ανάσαινες από
τα δακρυγόνα, όχι με τη λογική ακτιβι-
σμών και εικονικών συγκρούσεων, αλλά
με τη λογική μαζικού κινήματος. Δεν φο-
βήθηκε και αρνήθηκε να υπακούσει μαζί
με την οργάνωση στις απαγορεύσεις την
περίοδο των λοκντάουν και όταν απαγο-
ρεύτηκαν οι διαδηλώσεις για τον Γρηγορό-

πουλο, ήταν ο πρώτος που βγήκε από το
περικυκλωμένο βιβλιοπωλείο, μαζί με
τους υπόλοιπους συντρόφους, διεκδικώ-
ντας το δικαίωμα της διαδήλωσης. Συνε-
λήφθη μαζί με άλλους συντρόφους και
ακόμη εκκρεμεί η δίκη ενάντιά του. 

Την ανυπότακτη αυτή στάση του την
τήρησε σε όλα τα πεδία της ζωής του. Κα-
ταχτώντας επάξια τον τίτλου του «δάσκα-
λου», όπως τον αποκαλούσαν οι μαθητές
του όταν τον συναντούσαν σε διαδηλώ-
σεις, γιατί και στη δουλειά του έδειξε στη
νεολαία που συναντήθηκε μαζί του το
πραγματικό νόημα αυτού του τίτλου, διδά-
σκοντάς τους όχι μόνο χημεία, αλλά και
τον δρόμο που έπρεπε να ακολουθήσουν
για να μάθουν να κατανοούν τις εξελίξεις,
να γνωρίσουν το κομμουνιστικό κίνημα,
να μπορέσουν να επιβιώσουν, να διεκδι-
κήσουν τα δικαιώματά τους. 

Η έγνοια του σ. Αντρέα για τη νεολαία
ήταν συνεχής, όχι από την εκπαιδευτική
του ιδιότητα, αλλά γιατί πίστευε ακράδα-
ντα στο επαναστατικό της μέλλον. Παρέμ-
βαινε όποτε μπορούσε στα κάμπινγκ της,
ανοίγοντας ιδεολογικοπολιτικά ζητήματα,
αλλά και στη συνδικαλιστική της δράση,
προσπαθώντας να αναδείξει τον ταξικό χα-
ρακτήρα της μόρφωσης και καλώντας την
να αμφισβητεί τους θεσμούς της και τις
αξιολογήσεις της, που οδηγούν στη μαζική
απόρριψη των νέων από την παιδεία. Σε
αυτό το πλαίσιο άδραξε την περίοδο των
λοκντάουν την ευκαιρία, με αφορμή τις τη-
λεεξετάσεις και τα τηλεμαθήματα, καλώ-
ντας να βγουν μπροστά οι νεολαίοι μας,
αμφισβητώντας τις ιερές αγελάδες της
αστικής παιδείας, τις εξετάσεις, διεκδικώ-
ντας κατοχύρωση μαθημάτων, την ώρα

που όλες οι δυνάμεις της αριστεράς υπο-
κλίνονταν στην αστική θεώρηση της παι-
δείας ως αταξική και ουδέτερη. Το διαρ-
κώς ανήσυχο, ανατρεπτικό του πνεύμα δεν
του επέτρεπε να αφήνει καμία ευκαιρία για
να αντιπαλεύει τις αξίες του καπιταλισμού. 

Η ιδιόμορφη πλατιά και ενίοτε τραχιά
κοινωνικότητα που τον διέκρινε, του επέ-
τρεπε να εναντιώνεται με πάθος στην αδι-
κία όπου την συναντούσε, να καταφέρνει
να συζητά από τα επίσημα πάνελ μέχρι τα
καφενεία, απλά και κατανοητά, με επιχει-
ρήματα, να τον εκτιμούν παλιοί και νέοι
σύντροφοι. Μια ιδιόμορφη επικοινωνιακή
προσωπικότητα, που ακόμη κι αν κάποιες
φορές παρεξηγιόταν, είχε πάντα την παρ-
ρησία να αναγνωρίζει τις ευθύνες του και
να στέκεται ουσιαστικά αυτοκριτικά.

Σύντροφοι, συναγωνιστές, 
Συγχωρέστε με αν μακρηγόρησα, αλλά

για μια προσωπικότητα σαν αυτή του σ.
Αντρέα σίγουρα αξίζει να μιλήσει κανείς
ακόμη περισσότερο. Αξίζει σε όλους που
αναλαμβάνουν αγόγγυστα να τραβήξουν
μπροστά τον τροχό της ιστορίας. Και ο
Αντρέας επωμίστηκε αυτό το βάρος, με
την υπευθυνότητα που τον διέκρινε και
την εμπιστοσύνη ότι οι λαοί και η εργατική
τάξη θα νικήσουν.

Σφ. Ρένα, Δήμητρα, Τάσο. 
Γνωρίζουμε οι περισσότεροι τον σκλη-

ρό αγώνα που δώσατε δίπλα στον Αντρέα
και δεν αναφέρομαι μόνο στην περίθαλψή
του. Αναφέρομαι κυρίως στο κουράγιο
που του δώσατε, στην ενίσχυση της πάλης
του για ζωή. Υπήρξε τυχερός από αυτή την
πλευρά που είχε δίπλα του εσάς. Που πρό-
λαβε να χαρεί την πολυαγαπημένη του Ει-
ρηνούλα, που φρόντιζε να του απαλύνει
τον πόνο του με τα παιχνίδια της στο κρε-
βάτι του, με το χάιδεμα του χεριού του
από ένα θαυμάσιο πλασματάκι.

Ξέρω ότι η ευχή για κουράγιο είναι λί-
γη μπροστά στον πόνο σας. Η θύμησή του

όμως θα ’ναι για όλους μας παρηγοριά,
αλλά και έμπνευση για να προχωρήσουμε.

Είναι γνωστό ότι οι κομμουνιστές δεν
έχουν αυταπάτες για επουράνιους παρα-
δείσους. Για τους κομμουνιστές σαν τον
Αντρέα, το κλείσιμο ενός κύκλου δεν ση-
μαίνει και το τέλος της προσφοράς του.
Για τους αγωνιστές, το κρίσιμο ζήτημα εί-
ναι το αποτύπωμα της συμβολής που άφη-
σαν σε αυτόν τον πλανήτη για τη συνέχιση
του αγώνα για την απελευθέρωση της αν-
θρωπότητας. Αυτό άλλωστε άφησαν εκα-
τομμύρια κομμουνιστών και αγωνιστών
και αυτό είναι που μας οδηγεί σήμερα στο
να επιμένουμε στον αγώνα που αυτοί έδω-
σαν, στον δρόμο που αυτοί χάραξαν. Και
είναι σίγουρο ότι αυτό το κατάφερε να ’ναι
βαθύ και προωθητικό και με το παραπάνω
ο σ. Αντρέας. Μας δείχνει πώς χτίζονται οι
αγωνιστές, πώς στέκονται στη ζωή τους
και πώς θα συνεχίσουμε τον δρόμο τους.
ΓΙΑΤΙ Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ
ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ είναι να συνεχίσουμε αυτή τη
δύσκολη πορεία που περπατήσαμε μαζί με
τον Αντρέα.

Ανεξάρτητα πόσοι σήμερα αυτό το
γνωρίζουν, είναι σίγουρο ότι οι εργαζόμε-
νοι, οι λαοί θα συναντήσουν τα χνάρια τέ-
τοιων αγωνιστών στην πορεία τους για
την απελευθέρωση της ανθρωπότητας
από την εκμετάλλευση, στην πορεία προς
τον σοσιαλισμό.

Είναι, λοιπόν, αυτονόητο για μας ότι ο
σ. Αντρέας παραμένει ΑΘΑΝΑΤΟΣ. 

Είναι τιμή μας που ο Αντρέας ταξίδεψε
μαζί μας αυτό τον δύσκολο δρόμο. Είναι
σίγουρο ότι η προσφορά του δεν θα μείνει
αναξιοποίητη από το μαζικό κίνημα. 

ΑΘΑΝΑΤΟΣ

Θόδωρος Φωτόπουλος - Κ.Ο. του ΚΚΕ(μ-λ)

Δόξα και τιμή στον σύντροφο Αντρέα Βογιατζόγλου, Γραμματέα του Κ.Ο. του ΚΚΕ(μ-λ)

Κομμουνιστής μαχόμενος και καθοδηγητής, σύντροφε Αντρέα στο κίνημα θα ζεις!



Ο
σύντροφος Αντρέας δεν είναι
πια μαζί μας και η απώλειά του
μας δημιουργεί μεγάλο κενό και

τεράστια θλίψη. Ο σύντροφος Αντρέας
μας λείπει, μας έλειπε καιρό τώρα με
την ασθένεια που τον βασάνιζε και θα
μας λείψει πιο πολύ τις δύσκολες μέρες
που έχουμε μπροστά μας. Ο σύντροφος
Αντρέας δεν θα είναι μαζί μας σαν φυσι-
κή παρουσία στις διαδηλώσεις, στις
απεργίες και τους αγώνες. Δεν θα μας
πάρει τηλέφωνο να μας νουθετήσει, να
μας καθοδηγήσει, να μας πει τα κενά
και τις ελλείψεις που έχουμε να καλύ-
ψουμε, τα ζητήματα που έχουμε να
ανοίξουμε και τις δουλειές που έχουμε
να οργανώσουμε. Ούτε στις συνεδριά-
σεις μας θα είναι, για να τοποθετηθεί με
τον δικό του ιδιαίτερο, απλό, καθαρό
σαν κρύσταλλο τρόπο. Είχε, βλέπετε,
και αυτή την ιδιαιτερότητα και όποιος
τον είχε ζήσει το καταλάβαινε. O Αντρέ-
ας, όταν μίλαγε, εκτός από τον απλό
τρόπο που είχε για να θέτει τα πιο σύν-
θετα ζητήματα, είχε και τη δυνατότητα
να είναι πολύ ξεκάθαρος, στο πού θέλει
να πάει η συζήτηση, πού θέλει να κατα-
λήξει το πράγμα, χωρίς παλινωδίες και
μισόλογα. Ποιότητα η οποία τον έκανε
πλατύ, λαϊκό, πολιτικό και στα μάτια
της νεολαίας, ξεκάθαρο. Θα μας λείψει
η παρουσία του, η καθοδήγησή του, η
εμπειρία του και ο αγνός και τόσο εκρη-
κτικός πολλές φορές χαρακτήρας του.
Θα μας λείψει αυτή η αγχώδης επιμονή
του να είναι πάντα η φωνή της λογικής
σε κάθε κίνησή μας. Δεν θα ξεχάσουμε
τα πειράγματά του και τα αστεία του και
δεν θα ξεχάσουμε ότι πάντα ανησυχού-
σε και μας είχε έγνοια, όχι μόνο για συ-
ναισθηματικούς και συντροφικούς λό-
γους και γιατί πόναγε για τον κάθε νέο
σύντροφο που με κόπο κερδίζαμε στις
γραμμές μας, αλλά κυρίως γιατί, όπως
έλεγε και πίστευε, η νέα γενιά, που δεν
κουβαλά τη σκουριά της ήττας και της

υποχώρησης, είναι ζωντάνια, μαχητικό-
τητα και αναζωογόνηση για το κίνημα,
για την οργάνωση για τα κομμουνιστικά
ιδανικά. «Τη νεολαία, να ρίξουμε βάρος
στη νεολαία, να την εξοπλίσουμε, να της
μιλήσουμε, να της εξηγήσουμε, εκεί να
στηριχτούμε». 

Παρόλο που ο σύντροφος Αντρέας
είχε πολύχρονη διαδρομή, έζησε μεγά-
λες ανατάσεις του λαϊκού κινήματος,
έζησε και τις κρίσιμες καμπές και τις
υφέσεις του. Δεν πτοήθηκε ούτε κουρά-
στηκε από αυτή τη διαδρομή. Είχε πε-
ράσει την ήττα και τη διάλυση, αλλά δεν
τις κουβάλαγε σαν βάρος. Όχι μόνο δεν
τις κουβάλαγε, αλλά τόλμησε να πάει
κόντρα στην αποδιοργάνωση και την
υποχώρηση τις κρίσιμες δεκαετίες του
‘80 και του ‘90. Με ακλόνητη πίστη στην
εργατική τάξη και τους λαούς, με πίστη
στα επαναστατικά κομμουνιστικά ιδανι-

κά, προχώρησε μαζί με άλλους και άφη-
σε και αυτός το αποτύπωμά του στην
ιστορία των αγώνων του λαού μας και
της εργατικής τάξης. 

Ακόμα και τον τελευταίο καιρό πριν
το καλοκαίρι και πριν τη βαριά επιδεί-
νωση της κατάστασής του και ενώ και
τότε η υγεία του δεν του επέτρεπε να
κάνει πολλά πράγματα, τηλεφωνούσε,
ρωτούσε, ζητούσε ενημέρωση, ανησυ-
χούσε για την οργάνωση, για τους συ-
ντρόφους, για τις πρωτοβουλίες, για τις
πορείες, για τους αγώνες. Μαχητικός
και αγωνιστής, με διώξεις από τη γειτο-
νιά και τις κινητοποιήσεις για τα τοπικά
ζητήματα μέχρι την πρόσφατη 6η Δεκέμ-
βρη του 2020, πάντα μπροστά να δίνει
το παράδειγμα. 

Ο σύντροφος Αντρέας είναι εδώ, εί-
ναι μαζί μας, πιο ζωντανός και από τους
ζωντανούς και όχι δεν υποκύψαμε στη

μεταφυσική. Η θύμησή του, η στάση
του, η άποψή του, το στυλ δουλειάς του
είναι κτήμα πλέον του ΚΚΕ(μ-λ) και των
συντρόφων μας, είναι «γραμμένος» στο
DNA μας μαζί με τόσους άλλους που φύ-
γανε πριν από αυτόν και τον επηρέασαν
και τους επηρέασε. Θα είναι μαζί μας
στην επόμενη συνεδρίαση του καθοδη-
γητικού οργάνου, στην επόμενη απεργία
στις 9 του Νοέμβρη, στην επόμενη φοι-
τητική διαδήλωση, στην επόμενη συγκέ-
ντρωση στα δικαστήρια για τους συλλη-
φθέντες από την 6η Δεκέμβρη, θα είναι
στην επόμενη επέτειο του Πολυτεχνείου,
θα είναι μαζί μας στην επόμενη απαγό-
ρευση διαδήλωσης, στους αγώνες της
εργατικής τάξης και του λαού. Γι’ αυτό,
λοιπόν, σύντροφέ Αντρέα, δεν λέμε
αντίο, αλλά λέμε στο επανιδείν και θα τα
ξαναπούμε στην επόμενη μάχη, στον
επόμενο αγώνα.

Ο
Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ(μ-λ)
Ανδρέας Βογιατζόγλου πέρασε
στην αθανασία!

Στις 18 Οκτώβρη του 2022, το αδελφό
μας κόμμα ΚΚΕ(μ-λ) και το διεθνές προλε-
ταριάτο βίωσαν μια πικρή απώλεια. Ο
Ανδρέας Βογιατζόγλου, Γενικός Γραμμα-
τέας από το 2010, αφού νόσησε με καρκί-
νο το 2000 και τον νίκησε, πριν δυο χρό-
νια νόσησε πάλι από καρκίνο και προστέ-
θηκε στο καραβάνι των αθανάτων.

Ο σύντροφος Ανδρέας, που γεννήθη-
κε το 1955, από τη νεανική του ηλικία
εντάχθηκε στις γραμμές της κομμουνιστι-
κής επαναστατικής πάλης. Ο σύντροφος
Ανδρέας, που συμμετείχε την εξέγερση
της 17 Νοέμβρη του 1973, που οδήγησε
στην ανατροπή της χούντας των συνταγ-
ματαρχών, στα χρόνια των πανεπιστη-
μιακών του σπουδών αναδεικνύεται κα-
θοδηγητής στη νεολαία.

Στο 2ο Συνέδριο του ΚΚΕ(μ-λ), το
1981, έδωσε αποτελεσματική μάχη με
τους συντρόφους του ενάντια στη δια-
λυτική γραμμή. Διαδραμάτισε ιστορικό
ρόλο στη διαδικασία ανασυγκρότησης
του ΚΚΕ(μ-λ) ενάντια στη διάλυση και το

1983, στη δεύτερη Συνδιάσκεψη, εκλέ-
χτηκε στο καθοδηγητικό όργανο. Από
τότε έγινε ένα καθοδηγητικό και αποτε-
λεσματικό στέλεχος, που κυμάτισε ψη-
λά την κόκκινη σημαία του ελληνικού
προλεταριάτου.

Απέναντι στις παλινορθώσεις που
προέκυψαν μετά τον θάνατο του Στάλιν
και αργότερα του Μάο, τοποθετήθηκε
σθεναρά, απτόητος και αποφασιστικός,
χωρίς να κάνει βήμα πίσω στην πάλη
του, ενάντια στις ρεβιζιονιστικές επιθέ-
σεις, για να σηκώσει ψηλά τη σημαία του
διεθνούς προλεταριάτου στην Ελλάδα.
Όταν το ιμπεριαλιστικό-καπιταλιστικό
σύστημα κραύγαζε για τη νίκη του και
διακήρυττε ότι «η επανάσταση και ο σο-
σιαλισμός είναι πια νεκροί» και η ταξική
πάλη υποχώρησε σε παγκόσμια κλίμακα
για μεγάλες περιόδους, ο σύντροφος
Ανδρέας και το κόμμα του δεν δίστασαν
να συνεχίσουν την υπόθεση της απελευ-
θέρωσης του προλεταριάτου. Από το
2010 επωμίστηκε το καθήκον του Γενι-
κού Γραμματέα, καθοδηγώντας το κόμμα
στην πάλη για την επανάσταση, τον σο-
σιαλισμό και τον κομμουνισμό. Μέχρι την

τελευταία του πνοή εκπλήρωσε την ευ-
θύνη του στον μέγιστο βαθμό.

Το κόμμα μας, το TKP/ML, γνωρίζει
πολύ καλά την προσέγγιση, την αλλη-
λεγγύη και την υποστήριξη, στη βάση
του διεθνισμού, του ΚΚΕ(μ-λ) με την κα-
θοδήγηση του συντρόφου Ανδρέα. Στη
διεθνή επιχείρηση ενάντια στο κόμμα
μας το 2015 με επίκεντρο τη Γερμανία,
το ΚΚΕ(μ-λ) υπό την ηγεσία του συντρό-
φου Ανδρέα, με την ισχυρή υποστήριξη
και την αποτελεσματική καμπάνια, ήταν
ένα διδακτικό παράδειγμα προλεταρια-
κού διεθνισμού. Επίσης, όταν ανέκυψε
στο κόμμα μας η δεξιά διαλυτική φράξια
το 2017, αξιολόγησε πολύπλευρα, εξέτα-
σε λεπτομερώς και τελικά οδήγησε το
ΚΚΕ(μ-λ) να πάρει ξεκάθαρη θέση απέ-
ναντι στη δεξιά διαλυτική φράξια. Ο σύ-
ντροφος Ανδρέας, την περίοδο που ήταν
Γενικός Γραμματέας, συνέχισε και εμβά-
θυνε τις ιστορικές αδελφικές σχέσεις του
κόμματός μας με το ΚΚΕ(μ-λ). Ο σύντρο-
φος Ανδρέας έχει μια ιδιαίτερη σημασία
για το κόμμα μας.

Το κόμμα μας λυπάται βαθύτατα για
την απώλεια ενός πολύ σημαντικού ονό-

ματος για την υπόθεση του διεθνούς
προλεταριάτου και του ΚΚΕ(μ-λ). Θα
φτάσουμε τα ιδανικά στα οποία αφιέρω-
σε τη ζωή του ο σύντροφος Ανδρέας με
επίμονη και αποφασιστική πορεία στον
δρόμο του επαναστατικού αγώνα, που
είναι ο δρόμος της απελευθέρωσης της
εργατικής τάξης και του λαού, για να
στεφθεί με τον κομμουνισμό. Χαιρετίζου-
με και αγκαλιάζουμε τη μνήμη του, τους
αγώνες του, την αποφασιστικότητά του
και την αταλάντευτη στάση του απέναντι
στις ιστορικές του ευθύνες. Τα ιδανικά
του θα ζήσουν στην κόκκινη πορεία μας.

Ο σύντροφος Ανδρέας είναι
ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

Ζήτω ο Προλεταριακός Διεθνισμός!
Ζήτω το ΚΚΕ(μ-λ)!
Ζήτω το κόμμα μας το TKP/ML και τα

κάτω από την ηγεσία του TİKKO, TMLGB!
ΚΕ του TKP/ML (Κομμουνιστικό Κόμμα

Τουρκίας / Μαρξιστικό Λενινιστικό)

19 Οκτώβρη 2022
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Κεντρική Επιτροπή του TKP/ML

Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ(μ-λ) Ανδρέας Βογιατζόγλου

πέρασε στην αθανασία!

Δημήτρης Γαγγάδης - Νεολαίοι του ΚΚΕ(μ-λ)
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Α
γαπητοί σύντροφοι και συντρό-
φισσες, φίλοι και φίλες. 

Με οδύνη αποχαιρετούμε σήμερα τον
σ. Αντρέα Βογιατζόγλου. Έναν σύντρο-
φο πολύτιμο. Έναν άνθρωπο που από τα
νεανικά του χρόνια αφιέρωσε τη ζωή
του στην υπηρέτηση των λαϊκών συμφε-
ρόντων. Έναν αγωνιστή, που υπηρέτησε
με ταξική συνέπεια την υπόθεση του
κομμουνιστικού κινήματος. Έναν κομ-
μουνιστή, που ανάλωσε όλες του τις δυ-
νάμεις στην υπηρεσία της οργάνωσής
μας, του ΚΚΕ(μ-λ).

Αγαπητοί φίλοι.
Ο Ανδρέας από πολύ νωρίς επέλεξε

τον δρόμο του. Σαν μαθητής ακόμα συμ-
μετείχε στην κατάληψη του Πολυτεχνεί-
ου το 1973. Σαν φοιτητής οργανώνεται
το 1974 στην ΠΠΣΠ Θεσσαλονίκης και
σύντομα, με την αγωνιστική του συνέ-
πεια, αναδεικνύεται σε στέλεχός της και
λίγο μετά στο ΚΚΕ(μ-λ). 

Είμαι σε θέση να γνωρίζω από πρώτο
χέρι την καθοριστική συμβολή του στην
πιο πρωτοπόρα μάχη που έδωσε η ΠΠΣΠ
Θεσσαλονίκης και την καταλυτική επί-
δραση που είχε ο αγώνας της στην κα-
τάργηση του νόμου 815. Άλλο τόσο γνω-
ρίζω το πόσο σημαντικός ήταν ο ρόλος
του στα πλαίσια της νεολαίας του ΚΚΕ(μ-
λ) ενάντια στις διαλυτικές τάσεις και την
υπεράσπιση της κομμουνιστικής κατεύ-
θυνσης στην οργάνωση. Τη σημασία που
είχε αυτή η πάλη στο εγχείρημα ανασυ-
γκρότησης του ΚΚΕ(μ-λ). 

Μετά την απόλυσή του από τον στρα-
τό το 1983 και επειδή η οργάνωση ήδη
γνώριζε ποιος ήταν ο Ανδρέας, εκλέγε-
ται στο ΚΟ και σχεδόν άμεσα προωθείται
στο Πολιτικό της Γραφείο. Στις νέες και
δύσκολες συνθήκες, μαζί με τους σ. Γρη-
γόρη Κωσταντόπουλο, Βασίλη Γεμιστό
και λίγους ακόμη συντρόφους, ανέλαβαν
το έργο της συγκρότησης σχεδόν από το
μηδέν της κομματικής οργάνωσης της
Αθήνας. Με την ακούραστη δουλειά
τους, τη συνέπεια, την προσήλωσή τους
στην κομμουνιστική υπόθεση, κατόρθω-
σαν να συγκροτήσουν μια οργάνωση
αξιόμαχη και κομμουνιστική. 

Τα όρια, ωστόσο, της προσφοράς
του Ανδρέα ήσαν ευρύτερα. Σαν καθο-
δηγητικό στέλεχος της οργάνωσης, όλο
και ανέβαινε στην εκτίμηση των συντρό-
φων για τη συνέπεια, το πολιτικό του
κριτήριο, την αποφασιστικότητα, το
πνεύμα πρωτοβουλίας που τον χαρακτή-
ριζε, την τάση του να αναλαμβάνει όλο
και ευρύτερα καθήκοντα. 

Ήταν χαρακτηριστικά που τον ανέδει-
ξαν σε ένα από τα βασικά στηρίγματα της
οργάνωσής μας. Και ακριβώς με βάση
αυτά τα χαρακτηριστικά, όταν ήρθε το
πλήρωμα του χρόνου, πρόβαλε σαν το
στέλεχος που μπορούσε να πάρει τη σκυ-
τάλη και το βάρος της καθοδήγησης της
οργάνωσης, αναδεικνυόμενος σε Γραμ-
ματέα της. Ένα βάρος που ο σ. Αντρέας
το ανέλαβε πρόθυμα και αποφασιστικά.
Ένα καθήκον, στην εκπλήρωση του οποί-
ου αφιερώθηκε με συνέπεια και αφοσίω-
ση για όλα τα επόμενα χρόνια. 

Καθοριστικός ο ρόλος του στις πολιτι-
κές εκτιμήσεις και αποφάσεις της οργά-
νωσης, στον προσδιορισμό των πολιτι-
κών της καθηκόντων. Καθολική η συμ-
βολή του στην άμεση καθοδήγηση της
οργάνωσης στα διάφορα μέτωπα πάλης. 

Της αντίστασης στην επίθεση του κε-
φαλαίου ενάντια στην εργατική τάξη. 

Της πάλης ενάντια στον πόλεμο, τον
ιμπεριαλισμό, την εξάρτηση και τους
ντόπιους λακέδες τους. 

Την οργάνωση της παρέμβασης στην
πλατεία Συντάγματος κόντρα σε δεξιούς
και «αριστερούς» της πλατείας. 

Στη διαρκή μέριμνά του για τη συ-
γκρότηση και λειτουργία της οργάνω-
σης και τη βελτίωση των προπαγανδι-
στικών της μέσων. 

Στο πάρσιμο πρωτοβουλιών για την
προώθηση της κοινής δράσης και την
οικοδόμηση του Μετώπου Αντίστασης
και Διεκδίκησης. 

Της οργάνωσης παρεμβάσεων σε γει-
τονιές και εργασιακούς χώρους. 

Στις διαδηλώσεις και τις αναμετρή-
σεις με τις δυνάμεις καταστολής. 

Και πάντα στην πρώτη γραμμή. 
Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι χα-

ρακτηριστικό. Στη σχετικά πρόσφατη
επίθεση των ΜΑΤ στο βιβλιοπωλείο, ο σ.
Ανδρέας παρότι ήταν ήδη επιβαρυμένος
με την αρρώστια, μπήκε μπροστά με
αποτέλεσμα να συλληφθεί. Σε τηλεφωνι-
κή μας επικοινωνία τις επόμενες μέρες,
του είπα ότι με βάση την κατάσταση της
υγείας του ίσως έπρεπε να προσέχει πε-
ρισσότερο. Δεν μπορώ σ., μου απάντη-
σε. Δεν μπορώ να βλέπω τα ΜΑΤ να χτυ-
πάν τους συντρόφους μου κι εγώ να κά-
θομαι στην άκρη. Αυτός ήταν ο Ανδρέας.
Και έτσι θα τον θυμόμαστε. 

Και επειδή αυτός ήταν ο Ανδρέας, γι’
αυτό και κέρδισε την αναγνώριση και το
σεβασμό όχι μόνο των μελών της οργά-
νωσής μας, αλλά και ενός ευρύτερου κό-
σμου και ιδιαίτερα της αριστεράς των
αγώνων. 

Γι’ αυτό και η απώλειά του δεν αφο-
ρά μόνο το ΚΚΕ(μ-λ), αλλά συνολικά το
κίνημα. 

Θα πονέσουμε, λοιπόν, γι’ αυτή την
απώλεια. Θα τη δούμε, όμως, και σαν
ένα χρέος. Να συνεχίσουμε στον δρόμο
που για χρόνια βαδίζαμε μαζί με τον
Ανδρέα. 

Θα ήθελα να απευθυνθώ στη συντρό-
φισσα της ζωής του, Ρένα, και στην κό-
ρη του Δήμητρα, που μάλιστα χάρισε
στον Ανδρέα την τελευταία μεγάλη χαρά
της ζωής του. Το εγγονάκι του. 

Ρένα και Δήμητρα, 
Ξέρω πως δεν μπορώ να κάνω τίπο-

τα για να απαλύνω τον πόνο σας. 
Το μόνο που μπορώ να πω είναι πως

η θύμηση του Ανδρέα θα βρίσκεται πά-
ντα ανάμεσά μας. 

Ο Βασίλης Σαμαράς για τον Ανδρέα Βογιατζόγλου



Σ
τις 5 και 6 Νοέμβρη θα πραγματοποιη-
θεί το πανελλαδικό συντονιστικό των
Αγωνιστικών Κινήσεων. Σε μια φάση

οξείας επίθεσης σε δικαιώματα και κατακτή-
σεις δεκαετιών, το δυναμικό των Αγωνιστι-
κών Κινήσεων θα κληθεί να συζητήσει πάνω
στις πολιτικές εξελίξεις και να αποφασίσει
πώς θα κινηθεί το επόμενο διάστημα στις σχο-
λές και τους φοιτητικούς συλλόγους. 

Το σύστημα έχει κάνει με κάθε τρόπο ξε-
κάθαρο ότι οι νόμοι Κεραμέως ψηφίστηκαν
για να εφαρμοστούν. Η ΕΒΕ έχει κόψει δύο
συνεχόμενες χρονιές δεκάδες χιλιάδες μαθη-
τές από την τριτοβάθμια, η πανεπιστημιακή
αστυνομία συγκροτήθηκε σαν σώμα και εμ-
φανίστηκε στις σχολές. Παράλληλα δρομο-
λογούνται οι διαγραφές φοιτητών, τα συμ-
βούλια ιδρύματος, η κατάργηση των φοιτητι-
κών συλλόγων, το χτύπημα σε πτυχία και
επαγγελματικά δικαιώματα. Χτίζεται με γορ-
γούς ρυθμούς μια παιδεία για πιο λίγους και
πιο εκλεκτούς, στην οποία όποιος αντιδράει
θα καταστέλλεται.

Σε μια περίοδο που η ακρίβεια τσακίζει το
λαϊκό εισόδημα, διαμορφώνεται μια ασφυκτι-
κή κατάσταση για τη σπουδάζουσα νεολαία.
Ολοένα και περισσότεροι φοιτητές αναγκάζο-
νται να δουλέψουν παράλληλα με τις σπουδές
τους. Ο πόλεμος στην καρδιά της Ευρώπης αυ-
ξάνει τους κινδύνους για τον λαό μας και τους
λαούς όλου του πλανήτη. Η όξυνση των ενδοϊ-
μπεριαλιστικών ανταγωνισμών και με βάση
την Ουκρανία αλλά όχι μόνο, διαμορφώνουν
ένα εκρηκτικό τοπίο και ένα μαύρο μέλλον. Το
σύστημα προορίζει τους λαούς και τη νεολαία
για κρέας στην πολεμική τους μηχανή. Όλα
αυτά ήδη έχουν θορυβήσει τη φοιτητική νεο-
λαία και έχουν προκαλέσει αναβρασμό. 

Οι Αγωνιστικές Κινήσεις όλα αυτά τα δεδο-
μένα θα πρέπει να τα συζητήσουν, να τα επε-

ξεργαστούν και να τα ερμηνεύσουν. Για να
βγουν δυναμωμένες από αυτή τη διήμερη πα-
νελλαδική διαδικασία. Για να βγουν και τα
σχήματα δυναμωμένα και συντονισμένα, ώστε
να προωθηθεί με καλύτερους όρους μέσα
στους φοιτητικούς συλλόγους η κατεύθυνση
της αντίστασης και της διεκδίκησης. Για να δο-
θεί ακόμα πιο αποτελεσματικά η μάχη για την
ανασυγκρότηση του φοιτητικού κινήματος,
των οργάνων και των διαδικασιών του. Για να
μπορέσουν οι ίδιοι οι φοιτητές να γίνουν υπο-
κείμενα πάλης και συλλογικά και οργανωμένα
να τα βάλουν με τις συστημικές πολιτικές.
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Σ
οκ προκλήθηκε όταν μαθεύτηκε
ότι φοιτητής, την Τετάρτη 19/10
γύρω στο μεσημέρι, έπεσε από

τον 3ο όροφο αίθουσας στη Νομική του
ΑΠΘ. Δύο τμήματα συγχωνεύτηκαν σε
μία αίθουσα, για ένα μάθημα που ού-
τως ή άλλως παρακολουθούν πολλοί
φοιτητές, με αποτέλεσμα ο ακραίος συ-
νωστισμός να οδηγήσει τον δευτεροετή
φοιτητή να κάτσει στο περβάζι του πα-
ραθύρου, από όπου και έπεσε. Ευτυχώς
δεν είχε προλάβει να βγάλει την τσάντα
του, που λειτούργησε σαν αερόσακος
και τον γλίτωσε από τα χειρότερα (η
κατάσταση της υγείας του, ωστόσο,
δεν είναι όσο καλή παρουσιαζόταν στην
αρχή, αφού εν τέλει θα χρειαστεί να
χειρουργηθεί).

Bέβαια, για τους φοιτητές του ΑΠΘ
(και όχι μόνο) το γεγονός αυτό ήταν λί-
γο-πολύ αναμενόμενο. Όχι γιατί δεν
ήταν σοκαριστικό ή γιατί δεν αγανάκτη-
σαν από τις συνθήκες αυτές, αλλά γιατί
η κατάσταση αυτή, του ακραίου συνω-
στισμού, είναι καθημερινότητα. Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι υπάρχουν μαθήματα
που γίνονται με μερική ή και ολική τη-
λεκπαίδευση, ακριβώς λόγω της έλλει-
ψης θέσεων στις αίθουσες, ενώ είναι
εξοργιστική η στάση (αρκετών) καθηγη-
τών, που σε γεμάτα αμφιθέατρα κατηγο-
ρούν τους μετεγγραφέντες φοιτητές που

“καταλαμβάνουν τις θέσεις”. 
Ακόμη πιο εξοργιστική δε, ήταν η δή-

λωση του προέδρου της Νομικής, Γκλα-
βίνη, στην παράσταση διαμαρτυρίας που
έγινε την επομένη του περιστατικού. Εί-
πε, λοιπόν, πως επειδή η Νομική είναι
“ναυαρχίδα” των σχολών και βγάζει από
δικηγόρους και δικαστές μέχρι πρωθυ-
πουργούς και προέδρους της δημοκρα-
τίας, αυτό καθιστά μη επιτρεπτό το να
χρωστάει ένας φοιτητής μαθήματα και
να τα παρακολουθεί για άλλη μία χρο-
νιά, αφού με αυτό τον τρόπο οι “αιώνιοι
φοιτητές” δημιουργούν τον συνωστισμό
στα αμφιθέατρα (!!!). Ακόμα και όταν
μας σκοτώνουν, φταίμε!

Εύλογα τίθεται το ερώτημα: Αυτοί
που ευαγγελίζονται την “πρόοδο των
πανεπιστημίων” και την “αναβάθμιση
της παιδείας”, νοιάζονται εν τέλει γι’ αυ-
τά; Αυτοί που μας στοιβάζουν σαν τις
σαρδέλες μέσα στις αίθουσες, που μας
άφηναν πέρυσι χωρίς μέτρα προστασίας
εν καιρώ πανδημίας, που μας ψεκάζουν
με χημικά σχεδόν καθημερινά και έφτα-
σαν πέρυσι να ρίχνουν ασφυξιογόνα σε
κλειστό χώρο εν ώρα μαθημάτων, νοιά-
ζονται για εμάς και την παιδεία μας;

Η πραγματικότητα είναι ακριβώς η
ανάποδη και περιγράφηκε αρκετά ωμά
(και ειλικρινά) από τον πρόεδρο της Νο-
μικής. Ότι δηλαδή δεν θέλουν να σπου-

δάζουμε όλοι, γιατί δεν έχουν συμφέρον
από αυτό και καθόλου δεν νοιάζονται αν
παραπάνω από το 30% των φοιτητών
πλέον δουλεύουμε για να τα βγάλουμε
πέρα και δεν προλαβαίνουμε να κουμα-
ντάρουμε τη δουλειά ταυτόχρονα με τις
σπουδές, πόσο μάλλον σε αυτές τις συν-
θήκες εντατικοποίησης (τόσο της δου-
λειάς όσο και των σπουδών). Δεν τους
ενδιαφέρει καθόλου αν θα είμαστε ο
ένας πάνω στον άλλον στα αμφιθέατρα
και αν συμβεί κανένα “ατύχημα”, αφού
πάλι η ευθύνη δικιά μας θα είναι. Είναι

οι ίδιοι που σε μια σειρά σχολές έχουν
προαναγγείλει ότι θέρμανση θα έχουμε
για λίγες ώρες μέσα στη μέρα, ενώ μετά
τις 8 δεν θα υπάρχει ρεύμα! Τόσο ενδια-
φέρον για την “παιδεία” μας.

Για να μη θρηνήσουμε άλλα θύματα,
λοιπόν, και επειδή για έκτακτα κονδύλια
μιλάνε οι λογιστές και όχι οι φοιτητές, να
μπούμε σε τροχιά συνελεύσεων-καταλή-
ψεων-διαδηλώσεων για να αντισταθούμε
στην πολιτική των ταξικών φραγμών και
να διεκδικήσουμε σπουδές με ασφάλεια
και αξιοπρέπεια για όλους. 

Για την πτώση του φοιτητή από τον 3ο όροφο στο ΑΠΘ 

Πανελλαδικό συντονιστικό

των Αγωνιστικών Κινήσεων

5-6 Νοέμβρη, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Aμφιθέατρο 2, 10π.μ.

Η
Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε πως η σύσταση της πανεπι-
στημιακής αστυνομίας δεν παραβιάζει τις αρχές της
ακαδημαϊκής ελευθερίας και της πλήρους αυτοδιοίκη-

σης των ΑΕΙ, άρα η εγκατάσταση των ΟΠΠΙ στα ιδρύματα δεν
έρχεται σε αντίθεση με τις συνταγματικές αρχές.

Ωστόσο, έτσι κι αλλιώς οι ΟΠΠΙ δεν έρχονται για να χτυπή-
σουν αυτά μέσα στα πανεπιστήμια. Δεν έρχονται να χτυπήσουν
τη ‘’δημοκρατικότητα’’ των ιδρυμάτων ή την ελευθερία στα
ακαδημαϊκά πλαίσια. Η εγκατάσταση των ΟΠΠΙ αποτελεί το πιο
αναβαθμισμένο χτύπημα στο Λαϊκό Άσυλο αγώνων, στην προ-
σπάθεια τρομοκράτησης των φοιτητών, στοχοποίησης συνδικα-
λιστών και πολιτικών παρατάξεων και σχημάτων. Η αντιλαϊκή
πολιτική τους, οι ψηφισμένοι νόμοι 4777 και Πλαίσιο, η εντατι-
κοποίηση, η ακρίβεια και φτωχοποίηση του λαού ξέρουν ότι θα
γεννήσουν ξεσπάσματα και αντιδράσεις. Αυτά ακριβώς θέλουν
να προλάβουν και να καταστείλουν πριν πάρουν ανησυχητικές,
για το σύστημα, διαστάσεις.

Ουσιαστικά, η απόφαση αυτή αλλά και το ΣτΕ συνολικά ως
αστικός μηχανισμός δεν μπορεί παρά να ακολουθεί τις στοχεύ-
σεις του συστήματος και της κυβέρνησης. Έρχεται να επιβε-
βαιώσει, τόσο νομικά όσο και συνειδησιακά στο λαό, το προ-
χώρημα της επίθεσης. Το σύστημα με όλους τους μηχανισμούς
του θέλει να επιβάλλει στο λαό τα δικά του αφηγήματα, να δί-
νει νομιμοποίηση σε κάθε αντιδραστική διάταξη που φέρνει
στις ζωές μας. Αυτός είναι και ο ρόλος της αστικής δικαιοσύ-
νης και των αστικών θεσμών, δεν μπορούμε να περιμένουμε τί-
ποτα από αυτούς. 

Οι φοιτητές πρέπει να χαράξουμε το δικό μας δρόμο και να
δημιουργήσουμε μαζί με τους πραγματικούς μας συμμάχους
εκείνους τους όρους που θα βάλουν φραγμό στην ολομέτωπη
επίθεση που διεξάγεται στα δικαιώματά μας. Δεν μας ρίχνει από
τα σύννεφα το ξέπλυμα του κάθε ΣτΕ, δεν περιμέναμε και τίπο-
τα διαφορετικό από αυτό. Το μέλλον της νεολαίας και του λα-
ού, οι όροι με τους οποίους θα σπουδάζουμε και η απάντηση της
καταστολής δεν κρίνονται μέσα σε αίθουσες δικαστηρίων αλλά
στο δρόμο, στις συνελεύσεις, στις καταλήψεις, στις διαδηλώ-
σεις. Στον μαζικό και ανυποχώρητο αγώνα οι απαντήσεις μας,
έξω από λογικές διαχειριστικές ή του μικρότερου κακού.

Με απόφαση του ΣτΕ,

συνταγματική η σύσταση

της πανεπιστημιακής

αστυνομίας!



Δ
ημοσιεύτηκαν οι Θέσεις του ΚΣ της
ΚΝΕ για το 13ο της Συνέδριο, που
θα πραγματοποιηθεί στις 10-12 του

Φλεβάρη 2023. Ο άξονας γύρω από τον
οποίο αυτές περιστρέφονται υποδηλώνε-
ται ήδη από το κεντρικό σύνθημα του Συ-
νεδρίου: «Είμαστε η σπίθα που θα κάνει
τα σκοτάδια φως - Με τη δύναμη των επα-
ναστατικών ιδεών. Για τον σοσιαλισμό.
Τολμάμε το μεγάλο βήμα στο μέλλον, με
το ΚΚΕ - ΚΝΕ δυνατή παντού!». Το ίδιο
ισχύει και για τα θέματά του, τα οποία πε-
ριορίζονται στον απολογισμό δράσης από
το προηγούμενο Συνέδριο και τον προ-
γραμματισμό μέχρι το επόμενο, καθώς
και την εκλογή νέου ΚΣ και Κεντρικής Επι-
τροπής Οικονομικού Ελέγχου.

Μπροστά, λοιπόν, στις πρωτόγνωρες
και επικίνδυνες εξελίξεις στη χώρα και
τον κόσμο, τα σοβαρά προβλήματα που
αντιμετωπίζει το κίνημα της νεολαίας,
τις προκλήσεις με τις οποίες οφείλει να
αναμετρηθεί για να διανύσει βήματα
ανασυγκρότησης, η ΚΝΕ επιλέγει για άλ-
λη μια φορά να προχωρήσει σε Συνέδριο
με αποκλειστικό θέμα την κομματική της
ενίσχυση! Είναι χαρακτηριστικό ότι από
τις 60 σελίδες των Θέσεων, μόνο οι 4(!)
περιέχουν κάποιες υποτυπώδεις αναφο-
ρές στα πολιτικά τεκταινόμενα. 

Το παραπάνω δεν προκαλεί καμία έκ-
πληξη, αν αναλογιστεί κανείς, τόσο τον
βαθιά ρεφορμιστικό «γενετικό κώδικα»
αυτής της οργάνωσης, που την οδηγεί
στο να αναζητά διαρκώς οδούς διαφυγής
από τα κεντρικά ζητήματα της ταξικής
πάλης, όσο -και πιο ειδικά- την πορεία
που έχει χαράξει το ΚΚΕ την τελευταία
δεκαετία, από το 19ο Συνέδριό του και
τη γραμμή για «κόμμα παντός καιρού»

μέχρι και τη διακήρυξη για «στροφή
στην ιδεολογική δουλειά» του 20ου, που
συνεχίστηκε ακόμα παραπέρα στο 21ο,
προκειμένου να διαχειριστεί τις πιέσεις
και τα αδιέξοδα που το ταλανίζουν.

Ρεφορμιστικές ακροβασίες
και παραμορφωτικοί φακοί 

Παρά την περιορισμένη τους έκταση,
αξίζει ένας σχολιασμός σε κάποιες από τις
πολιτικές θέσεις που περιέχονται στο κεί-
μενο του Συνεδρίου, ακόμα και αν αυτές
κατατίθενται με τη μορφή... υπονοούμε-
νου. Διαβάζουμε, λοιπόν, στις Θέσεις: 

- «Τα τελευταία χρόνια έγινε βίωμα
και σκέψη της νέας γενιάς ότι ''ζούμε
στην χειρότερη εποχή''. Πρόκειται για
αποτέλεσμα της όξυνσης των αντιθέσε-
ων του συστήματος, της λειτουργίας των
νόμων της καπιταλιστικής αγοράς και
του αδυσώπητου ανταγωνισμού για το
μέγιστο κέρδος ανάμεσα σε μονοπωλια-
κούς ομίλους, αστικά κράτη και ιμπερια-
λιστικές συμμαχίες.[...] Η όξυνση των
αντιθέσεων ανάμεσα στους ιμπεριαλι-
στές, οι δυσκολίες στη διευρυμένη ανα-
παραγωγή του κεφαλαίου, με κύριο λό-
γο τον μεγάλο όγκο υπερσυσσωρευμέ-
νων κεφαλαίων, που δεν μπορούν να
επενδυθούν με τη μέγιστη δυνατή κερ-
δοφορία στην παραγωγή[...]. Η εποχή
μας στιγματίζεται από τη μάχη για την
πρωτοκαθεδρία στο ιμπεριαλιστικό σύ-
στημα ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα.».

Για άλλη μια φορά, αυτό που αναδει-
κνύεται από αναφορές σαν την παραπά-
νω, δεν είναι άλλο από την πλήρη αναί-
ρεση της ιμπεριαλιστικής διάστασης του
συστήματος, που ενυπάρχει στη θεώρη-

ση των ΚΚΕ-ΚΝΕ, καθώς και των σχέσε-
ων επικυρίαρχου-κυριαρχούμενου που
διαπερνούν το παγκόσμιο ταμπλό. Τα
υποκείμενα του διεθνούς ανταγωνισμού
είναι οι μονοπωλιακοί όμιλοι, γενικά και
αόριστα τα αστικά κράτη (δηλαδή οι
ΗΠΑ, η Γαλλία, η Ρωσία, αλλά και η
Ελλάδα, το Νεπάλ, μέχρι και... οι Νήσοι
Μάρσαλ). Φυσικά, υπάρχουν και οι ιμπε-
ριαλιστικές συμμαχίες (που ελέγχονται
και συνάπτονται από ποιους;). Ως αντι-
κείμενο δε του ανταγωνισμού περιγρά-
φεται «το μέγιστο κέρδος», εξοβελίζο-
ντας την κύρια, γεωπολιτική του πλευ-
ρά. Άραγε, τότε, γιατί στην περίπτωση
της Ουκρανίας θυσιάζονται οι μπίζνες
δεκαετιών ενεργειακών κολοσσών, ενό-
ψει της αδυσώπητης διαμάχης των ιμπε-
ριαλιστών για κυριαρχία και σφαίρες
επιρροής; Γιατί, επίσης, τα υπερσυσσω-
ρευμένα κεφάλαια έχουν φρακάρει και
πόσο άμεσα σχετίζεται αυτό με το ζήτη-
μα της ανακατανομής των αγορών ανά-
μεσα σε μια χούφτα ιμπεριαλιστές, που
παραμένει σε εκκρεμότητα; Πόσο, τέλος,
εκτός πραγματικότητας πρέπει να βρί-
σκεται κάποιος που στις σημερινές συν-
θήκες, που τίθεται στην ημερήσια διάτα-
ξη μέχρι και ο κίνδυνος γενικευμένου
πολεμικού ολέθρου λόγω της σύγκρου-
σης των βασικών ιμπεριαλιστών ΗΠΑ-
Ρωσίας στην καρδιά της Ευρώπης, επιμέ-
νει να εθελοτυφλεί για το ποια είναι η
δεσπόζουσα αντίθεση στον κόσμο;

- «Οι “σύμμαχοι” της αστικής τάξης
της Ελλάδας, των αστικών κομμάτων,
για τα δικά τους συμφέροντα, θέλουν να
κρατήσουν την Τουρκία στο ΝΑΤΟϊκό
στρατόπεδο, θυσιάζοντας και κυριαρχικά
δικαιώματα της Ελλάδας ευνοώντας τις
προκλήσεις του τουρκικού κράτους. Ο
ελληνικός και τούρκικος λαός δεν έχουν
να χωρίσουν τίποτα μεταξύ τους». Πραγ-
ματικά αξιοθαύμαστη προσπάθεια συμβι-
βασμού του αστικού αφηγήματος για
«επιτιθέμενη Τουρκία-αμυνόμενη Ελλά-
δα», καθώς και ενός κούφιου αντιιμπε-
ριαλισμού που κατηγορεί το ΝΑΤΟ για
παραχωρήσεις στην Τουρκία, με την επί-
κληση στη φιλία των λαών!

- «Παρά την τεχνολογική και επιστη-
μονική πρόοδο, τα ωράρια εργασίας δεν
μειώνονται...». Πράγματι. Παρά την επι-
στημονική και τεχνολογική πρόοδο, η
ανθρωπότητα βιώνει μια πρωτόγνωρη
εδώ και δεκαετίες κοινωνική οπισθοδρό-
μηση. Διότι στον αντίποδα των προσεγ-
γίσεων των θιασωτών της «θεωρίας των
παραγωγικών δυνάμεων», που αναγο-
ρεύουν τις επιστημονικοτεχνικές δυνατό-
τητες της κοινωνίας σε κινητήριο μοχλό
της ιστορίας, οι εργατικές κατακτήσεις
αποδεικνύεται πως είναι ζήτημα ταξικού
και πολιτικού συσχετισμού. 

Δεν χωράει αμφιβολία πως η κομμου-
νιστική κοσμοαντίληψη καθόλου δεν
υποτιμάει το ζήτημα των παραγωγικών
δυνάμεων. Είναι, όμως, εξίσου σαφές
πως η επιμονή της ΚΝΕ στη συνεχή ανά-
δειξη του χάσματος «δυνατοτήτων» και
δικαιωμάτων παραπέμπει σε μια βαθιά
ρεβιζιονιστική θεώρηση, όπως η παρα-
πάνω, με πολύ συγκεκριμένες συνέπειες
στη χάραξη γραμμής. 

Για να γίνει αυτό κατανοητό, ας ανα-
φέρουμε τη μοναδική προσπάθεια της
ΚΝΕ μέσα στις Θέσεις να ψελλίσει κάτι
περί «διεκδικητικού πλαισίου»: Στη Θέση
8 η ΚΝΕ εκτιμά ότι «η επιδείνωση των
όρων ζωής, οι ανάγκες των νέων, που
συνθλίβονται σε σχέση με τις δυνατότη-
τες της εποχής μας, θα δημιουργούν έδα-

φος για οργάνωση και πάλη της νεολαί-
ας. Γι' αυτό και η δική μας παρέμβαση
έχει στον πυρήνα της την ανάδειξη αυτών
των σύγχρονων αναγκών που αφορούν
στο σύνολο της ζωής των νέων». 

Οι διεκδικήσεις για την ΚΝΕ οφείλουν
να αφορούν, λοιπόν, τις «σύγχρονες
ανάγκες». Τι εννοεί με αυτό; Μήπως
τους στόχους που το επίπεδο ανάπτυξης
του εργατικού-λαϊκού κινήματος του επι-
τρέπουν να κατακτήσει; Μήπως τα δικαι-
ώματα που θα κερδίσει ξανά η νέα γενιά
μέσα από σκληρούς αγώνες, μπαίνοντας
με την ορμή της στις αναμετρήσεις της
ταξικής πάλης; 

Τίποτα από αυτά. Στον όρο «σύγχρο-
νες ανάγκες» κρύβεται η αντίληψη που
προαναφέρθηκε, μιας και αυτές νοούνται
ως αποκλειστικό αποτέλεσμα της παρα-
γωγικότητας της εργασίας, χωρίς καμία
πολιτική-κινηματική διάσταση. Και εφό-
σον είναι ζήτημα της επιστήμης-τεχνολο-
γίας, η ικανοποίηση των αναγκών μπορεί
να περάσει μέσα από τον «ειρηνικό δρό-
μο» και την ταξική συνεργασία, καθώς
και την αντίστοιχη ρεφορμιστική προτα-
σεολογία. Γι' αυτό και στο υποτιθέμενο
«πλαίσιο πάλης» της, η ΚΝΕ καταφέρνει
να χωρέσει από στόχους πάλης, όπως το
«Μόνιμη και σταθερή δουλειά», μέχρι και
«αιτήματα» σαν το παρακάτω:

«Η αξιοποίηση της επιστημονικής
έρευνας και τεχνολογίας στην υπηρεσία
των κοινωνικών αναγκών, ώστε να κατα-
κτιέται ένα ολοένα και ανώτερο βιοτικό
επίπεδο για όλους». Σε ποιον, όμως,
μπορεί να απευθυνθεί κάτι τέτοιο, πέρα
από αυτόν που σήμερα κατέχει την πολι-
τική εξουσία και διαχειρίζεται από θέση
ισχύος τα επιστημονικά επιτεύγματα, δη-
λαδή την αστική τάξη; 

Τόσο διεκδικητικό! 

- «Οι αλλαγές που προωθούνται στην
εκπαίδευση απαντάνε στις ανάγκες του
κεφαλαίου αυτήν την περίοδο, έχουν ως
αποτέλεσμα ακόμα μεγαλύτερα χτυπήμα-
τα στον γενικό χαρακτήρα της μόρφω-
σης, τη δυνατότητα γνώσης ενός επιστη-
μονικού αντικειμένου».

Στο σημείο αυτό η ΚΝΕ επαναλαμβά-
νει την εκτίμηση που βρίσκεται στον πυ-
ρήνα της αντίληψής της για τον χαρα-
κτήρα της επίθεσης στον χώρο της εκ-
παίδευσης. Η επέλαση στο δικαίωμα στις
σπουδές από τις δυνάμεις του συστήμα-
τος έχει για την ΚΝΕ κατά βάση γνωσια-
κό περιεχόμενο. Αποκρύπτεται, έτσι, ο
στόχος της, δηλαδή ο βίαιος ταξικός
αποκλεισμός της πλειονότητας της νεο-
λαίας από την εκπαιδευτική διαδικασία
και η προσαρμογή της στον σύγχρονο
εργασιακό μεσαίωνα. Αντίστοιχα, ο βα-
σικός ρόλος του κινήματος μαθητών-φοι-
τητών-σπουδαστών δεν είναι η εναντίω-
ση στους ταξικούς φραγμούς, αλλά η
διεκδίκηση της «ολόπλευρης μόρφωσης»
και της γνώσης που «χάνεται»! 

Δεν είναι να απορεί κανείς, επομέ-
νως, που σε ολόκληρο κείμενο θέσεων
δεν γίνεται καμία ουσιαστική αναφορά
στις αλλαγές που επέρχονται με τους
πρόσφατα ψηφισμένους νόμους για την
Παιδεία, όπως και για το ότι δεν μπαί-
νουν στην πρώτη γραμμή οι στόχοι της
ανατροπής τους. Κάτι τέτοιο, όχι μόνο
αρνείται η ΚΝΕ να το επωμιστεί ως καθή-
κον, αλλά και βρίσκεται εντελώς έξω
από την ανάγνωσή της για τις εξελίξεις!

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο
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13ο Συνέδριο ΚΝΕ

Άλλο ένα συνέδριο κομματικής αναπαραγωγής

Α
πό την αρχή της ακαδημαϊ-
κής χρονιάς δεν υπάρχει κι-
νητοποίηση μαθητών-φοι-

τητών που να μην έχει έρθει αντι-
μέτωπη με κάποιου επιπέδου προ-
σπάθεια κρατικής τρομοκρατίας
και καταστολής.

Στην Αθήνα, στις πιο πρόσφα-
τες κινητοποιήσεις την Πέμπτη
20/10 και τη Δευτέρα 24/10
υπήρξε ξεκάθαρη κυβερνητική
προσπάθεια εφαρμογής του νό-
μου περί «περιορισμού» (απαγό-
ρευσης) των διαδηλώσεων. Έτσι
εξαρχής στήνεται ένα κλίμα τρο-
μοκρατίας με αρκετές διμοιρίες
(μέχρι και αύρα) απέναντι στους
φοιτητές, συνοδευόμενη και με
αντίστοιχη ανακοίνωση από τη
ΓΑΔΑ για τα τυπικά.

Το σύστημα κάνει ξεκάθαρο
αφενός ότι θέλει να εφαρμόζει με
κάθε ευκαιρία τον νόμο Χρυσο-
χοΐδη και αφετέρου ότι η απάντη-
σή του στην πάλη της νεολαίας εί-

ναι και θα είναι η καταστολή.
«Προσέχει για να έχει» αφού γνω-
ρίζει πολύ καλά ότι η όξυνση της
επίθεσης, τόσο στα μαθητικά-φοι-
τητικά ζητήματα, όσο και συνολι-
κά, κυοφορεί πιθανότητες έντονου
ξεσπάσματος και σίγουρα δύσκο-
λα διαχειρίσιμου από πλευράς
του. Για αυτό και απαντάει με μια
υποτιθέμενη πυγμή και αποφασι-
στικότητα απέναντι στη νεολαία
που ασφυκτιά.

Αποτελεί στοίχημα για κάθε
δύναμη που αναφέρεται στο κίνη-
μα να απαντήσει στο κλίμα τρομο-
κρατίας και καταστολής, να εξη-
γήσει την επίθεση του συστήμα-
τος στη νεολαία, να εμπιστευθεί
τις δυνάμεις της και να προτάξει
την οργάνωση σε σχολεία και
σχολές. Μόνο έτσι θα καταφέρει
να σπάσει την τρομοκρατία, να
απαιτήσει και να κερδίσει το δι-
καίωμα στη διαδήλωση.

Η νεολαία αντιμέτωπη

με την κρατική καταστολή

Μέρος πρώτο



Τ
η ρωσική οργάνωση «Memorial»,

το ουκρανικό Κέντρο για τα Πολι-

τικά Δικαιώματα και τον Λευκο-

ρώσο αντικυβερνητικό Αλες Μπιαλιάτσκι

(ο οποίος είναι στη φυλακή) βράβευσε η

νορβηγική επιτροπή με το Νόμπελ Ειρή-

νης, σε μια κίνηση άμεσα συντονισμένη

με την ιμπεριαλιστική αντιπαράθεση της

Δύσης με τη Ρωσία. Η φετινή απονομή

των Νόμπελ Ειρήνης ξεχειλίζει από την

ιμπεριαλιστική σκοπιμότητα ανάδειξης

οργανώσεων που έπαιξαν και παίζουν

ρόλο στη δυτική προπαγάνδα και που

φυσικά είναι μακριά από την αγωνία

των λαών για ειρηνική συμβίωση.

Στην Ουκρανία η ρωσική στρατιωτι-

κή εισβολή τον Φεβρουάριο έδωσε το

πρόσχημα στην κυβέρνηση του Ζελένσκι

να πάρει σκληρά μέτρα ενάντια σε όποι-

ον τολμούσε να εκφράσει διαφορετική

άποψη από την κυβερνητική. Η κατά-

σταση που δημιουργήθηκε μετά την

επέμβαση των Δυτικών -κύρια Αμερικά-

νων- και το πραξικόπημα του Μεϊντάν το

2014, ήταν η αρχή. Πολύ σύντομα, η

απαγόρευση επεκτάθηκε στο Κομμουνι-

στικό Κόμμα Ουκρανίας και σε κάθε τι

είχε κομμουνιστική ή αριστερή αναφο-

ρά. Κρατικές και παρακρατικές φασιστι-

κές οργανώσεις στοχοποιούσαν και επι-

τίθονταν σε οργανώσεις και μεμονωμέ-

νους αγωνιστές. Πλέον, στην Ουκρανία

η «γραμμή Ζελένσκι», όπως εκπορεύε-

ται από τα ΝΑΤΟϊκά επιτελεία, είναι πως

κάθε συζήτηση για διαπραγμάτευση ή

ανακωχή είναι συνώνυμη της προδο-

σίας. Αρκετές είναι οι αναφορές για δο-

λοφονίες πολιτών, ακόμα και κυβερνη-

τικών αξιωματούχων, που αμφισβήτη-

σαν τη «γραμμή Ζελένσκι» και εκτελέ-

στηκαν εν ψυχρώ. Είναι ενδεικτικό του

κλίματος τρομοκρατίας και συγκάλυψης

των διώξεων το βίντεο από συνέντευξη

βουλευτή του Ζελένσκι. 

Περιφερειακός βουλευτής της Ουκρα-

νίας καυχιέται σε «δημοσιογράφο» κανα-

λιού που συνδέεται με τον Ζελένσκι πως

σκότωσαν πολλούς Ουκρανούς που θεω-

ρούσαν «πράκτορες του εχθρού», τους

οποίους δεν έκαναν τον κόπο να τους

φυλακίσουν. Λέει χασκογελώντας: «Αυ-

τοί οι άνθρωποι απλά εξαφανίστηκαν». 

(το βίντεο εδώ:

https://twitter.com/i/stαtus/15791824

26420817920)

Όσο για το ουκρανικό Κέντρο για τα

Πολιτικά Δικαιώματα, που βραβεύτηκε

φέτος, ιδρύθηκε το 2007 με σκοπό την

«προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμά-

των και της δημοκρατίας στην Ουκρα-

νία». Έπαιξε σημαντικό ρόλο στην πλα-

τεία Μεϊντάν κι ό,τι ακολούθησε και

πλέον ασχολείται «με τις προσπάθειες

εντοπισμού και τεκμηρίωσης των ρωσι-

κών εγκλημάτων πολέμου κατά του ου-

κρανικού πληθυσμού»! Για τα εγκλήμα-

τα των νεοναζί στην Ουκρανία, δεν έχει

ακούσει τίποτα! 

Στη Ρωσία, η ΜΚΟ Memorial ιδρύθη-

κε το 1987 με κύριο έργο «την καταγρα-

φή και αποκάλυψη των παραβιάσεων

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην

πρώην Σοβιετική Ένωση». Μετά την κα-

τάρρευση της ΣΕ, συγκέντρωσε το εν-

διαφέρον των μερίδων της ρωσικής κοι-

νωνίας που ήθελαν μια πλήρη δυτική

στροφή και έτυχε της προβολής της Δύ-

σης για ευνόητους λόγους. Στο σημερινό

καθεστώς του Πούτιν, συνεχίζει να

υπάρχει μια αντιπολίτευση νεοναζιστι-

κών στοιχείων, πλούσιων αφεντικών,

ολιγαρχών, δηλαδή αστικών τμημάτων,

που υποστηρίζονται και τροφοδοτούνται

από τον ιμπεριαλισμό των ΗΠΑ/ΝΑΤΟ. 

Αυτή η «αντιπολίτευση», όμως, είναι

πολύ μακριά από τις εκδηλώσεις δια-

μαρτυρίας που ξεκίνησαν στη Ρωσία από

την αρχή της εισβολής στην Ουκρανία

και συνεχίζουν με διαμαρτυρίες, αφίσες,

αυτοκόλλητα κατά του πολέμου στις γει-

τονιές, με αναφορές για διώξεις και αμ-

φισβήτηση της καταστολής. Αυτές οι

θαρραλέες μάζες είναι που έχουν εκδη-

λώσει την αντίθεσή τους στο συνεχιζό-

μενο μακελειό, αντιμετωπίζοντας συλ-

λήψεις ή ποινικές/διοικητικές καταδί-

κες, απολύσεις και απελάσεις φοιτητών

από το πανεπιστήμιο. Στη Ρωσία, οι λαϊ-

κές μάζες δεν βρίσκουν ακόμη (όσο μπο-

ρούμε να αντιληφθούμε) κομμουνιστικές

ή δημοκρατικές αριστερές δυνάμεις που

να μπορούν να οργανώσουν, να συνε-

νώσουν αντιστάσεις και να κάνουν βή-

ματα συγκρότησης ενός ισχυρού αντιπο-

λεμικού κινήματος.

Η όλη προσπάθεια δυσχεραίνει, αν

ληφθεί υπόψη πως οι δυνάμεις του ρε-

φορμισμού κρατάνε μια στάση ανοχής

απέναντι στη ρωσική εισβολή και δεν

την καταδικάζουν.

Το Εργατικό Κομμουνιστικό Κόμμα

Ρωσίας (PCOR) ορίζει τη ρωσική επιθετι-

κότητα ως «ιμπεριαλιστική», αλλά προ-

σθέτει ότι «η ένοπλη επέμβαση της Ρω-

σίας συμβάλλει στη σωτηρία του πληθυ-

σμού του Ντονμπάς». Για αυτό, διαβε-

βαιώνει ότι «δεν θα αντιταχθεί σε μια τέ-

τοια πραγματική υποστήριξη», αντίθετα,

«σε μια εποχή που οι συνθήκες έχουν κα-

ταστήσει αναγκαία την άσκηση βίας κατά

του φασιστικού καθεστώτος στο Κίεβο,

δεν αντιτιθέμεθα σε αυτό στον βαθμό

που αυτό ευνοεί τον εργαζόμενο λαό».

Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρωσικής

Ομοσπονδίας (PCFR), που έχει εκπροσώ-

πηση στη Δούμα και σε εθνικά κοινοβού-

λια, αρνήθηκε να χαρακτηρίσει τη σύ-

γκρουση «ιμπεριαλιστική», υποστηρίζο-

ντας ότι ήταν ένας «πόλεμος εθνικής απε-

λευθέρωσης ενάντια στον διεθνή ναζισμό

και τη νέα τάξη των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ».

Ο Πούτιν έχει περιορίσει σοβαρά την

ελευθερία του συνέρχεσθαι των ρωσικών

μαζών και όσοι αντιτίθενται σε αυτόν εί-

ναι «προδότες», ενώ πολλά μέσα ενημέ-

ρωσης έχουν σταματήσει να λειτουργούν.

Παρ' όλα αυτά, από τα τέλη Φε-

βρουαρίου έως τις αρχές Μαρτίου, τις

πρώτες ημέρες της εισβολής στην Ου-

κρανία, υπήρξαν διαμαρτυρίες σε δε-

κάδες ρωσικές πόλεις, διαμαρτυρίες

που κατεστάλησαν σκληρά από την

αστυνομία με 1.900 συλλήψεις!

Στις 4 Μαρτίου θεσπίστηκε νόμος

που ποινικοποιεί τη «διάδοση σκόπιμα

ψευδών πληροφοριών σχετικά με τις

στρατιωτικές δυνάμεις της Ρωσικής

Ομοσπονδίας», ενώ ακόμα και όσοι

χρησιμοποιούν απλώς τη λέξη «πόλε-

μος», κινδυνεύουν να καταδικαστούν

σε έως και 15 χρόνια φυλάκισης!

Ακόμη και μεταξύ των τάξεων του

ρωσικού στρατού αυξάνεται ο αριθμός

των λιποτακτών και των αντιρρησιών,

ενώ οι ποινές είναι η σύλληψη και φυ-

λάκιση έως και για 10 έτη.

Ακολουθούν μερικά από τα στοιχεία

για τις συλλήψεις όπως έχουν επίσημα

καταγραφεί από τη ρωσική αστυνομία.

Τα στοιχεία έχει δημοσιεύσει η ανεξάρ-

τητη ρωσική ιστοσελίδα OVD-Info, η

οποία ασχολείται με τις παραβιάσεις των

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις πολιτι-

κές διώξεις στη Ρωσία.

24 Φεβρουαρίου: 1.965

25 Φεβρουαρίου: 643

26 Φεβρουαρίου: 533

27 Φεβρουαρίου: 2.857

28 Φεβρουαρίου: 516

1 Μαρτίου: 329

2 Μαρτίου: 852

3 Μαρτίου: 498

4 Μαρτίου: 80

5 Μαρτίου: 84

6 Μαρτίου: 5.572

8 Μαρτίου: 122

13 Μαρτίου: 936

2 Απριλίου: 215

21 Σεπτεμβρίου: 1.382

22 Σεπτεμβρίου: 14

24 Σεπτεμβρίου: 847

25 Σεπτεμβρίου: 149

Ο δρόμος του μαζικού αντιπολεμικού

αγώνα για ειρήνη και ζωή για τους λα-

ούς των χωρών που ζουν τον εφιάλτη

του πολέμου είναι μακρύς και δύσκο-

λος, αλλά είναι η μόνη ελπίδα τους.
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Νόμπελ Ειρήνης 2022

Με ποιο αντιπολεμικό κίνημα σε Ρωσία και Ουκρανία είμαστε αλληλέγγυοι;

Α
ϊτή, μια νησιωτική χώρα της
Καραϊβικής, από τα πρώτα εδά-
φη της αμερικανικής ηπείρου

που απέκτησαν την ανεξαρτησία τους,
το 1804, σε συνέχεια της εξέγερσης
των δούλων και των απελευθερωθέ-
ντων εγχρώμων κατά της γαλλικής
αποικιοκρατίας. Μια χώρα που διέθετε
πλούσιες φυτείες ζαχαροκάλαμου,
που θα μπορούσαν να αποφέρουν πό-
ρους για την ευημερία του λαού της,
εάν και εφόσον δεν είχε την «ατυχία»
να είναι το θέατρο απανωτών πραξικο-
πημάτων και επεμβάσεων καθ’ όλη τη
διάρκεια της ιστορικής της διαδρομής.

Η αιμοσταγής δικτατορία της δυνα-
στείας Ντιβαλιέ, από το 1956 μέχρι το
1986, άφησε βαθιές πληγές στη χώρα,
την έδεσε στο άρμα του αμερικάνικου
ιμπεριαλισμού και οδήγησε σε πλήρη
εξαθλίωση των λαϊκών στρωμάτων. Η
προσπάθεια για εγκαθίδρυση ενός
στοιχειώδους αστικοδημοκρατικού πο-
λιτεύματος, έστω και υπό καθεστώς
εξάρτησης, από τον Ζακ Μπερτράν Αρι-
στίντ έπεσε στο κενό, λόγω των πιέσε-
ων των ξένων «προστατών» και κατέ-
ληξε στην καθαίρεσή του με το πραξι-

κόπημα του 2004. Με στόχο την αποφυ-
γή του χάους και την δήθεν «ομαλή με-
τάβαση προς ένα καθεστώς τάξης και
ασφάλειας», συγκροτήθηκε η Αποστο-
λή των Ηνωμένων Εθνών για Σταθερο-
ποίηση στην Αϊτή (MINUSTAH). Ακολού-
θησε μια σειρά διαμαρτυριών και εξε-
γέρσεων ενάντια στην παρουσία των
ξένων δυνάμεων κατοχής και των ντό-
πιων υποτακτικών τους, της πολιτικής
αστυνομίας, που καταγγέλλονταν για
αυθαιρεσίες και βίαιη καταστολή, ξεκι-
νώντας από την αιματηρή πάταξη της
εξέγερσης στη φτωχογειτονιά Σιτέ Σο-
λέιγ του Πορτ-ο-Πρένς.

Οι δυνάμεις κατοχής των κυανόκρα-
νων επικαλούνταν την «αντιμετώπιση
των συμμοριών που λεηλατούν τα κατα-
στήματα και εκφοβίζουν τους κατοί-
κους» για να δικαιολογήσουν την κατα-
στολή ενάντια στον λαό, που εκφραζό-
ταν μέχρι και με βιασμούς, αυθαίρετες
δολοφονίες και εγκατάλειψη των φτω-
χών στρωμάτων στις ασθένειες. Ο κα-
ταστροφικός σεισμός του 2010 παγίωσε
την κατάσταση εξαθλίωσης του λαού
και οδήγησε σε νέες εξεγέρσεις. Αποτέ-
λεσμα ήταν η διάλυση της MINUSTAH το

2017 και η αντικατάστασή της με μια
νέα δύναμη επέμβασης, την Αποστολή
του ΟΗΕ για Εγκαθίδρυση του Κράτους
Δικαίου στην Αϊτή (MINUJUSTH), υπό
την αιγίδα κυρίως του Καναδά, της Γαλ-
λίας και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Και σήμερα, μετά από πέντε χρό-
νια, η κατάσταση των λαϊκών στρω-
μάτων έχει φθάσει στο απροχώρητο.
Η επιδημία της χολέρας θερίζει, το σύ-
στημα υγείας είναι διαλυμένο, οι συμ-
μορίες επιβάλλουν τον νόμο τους στις
φτωχογειτονιές. Και ο καινούριος
αχυράνθρωπος που βρίσκεται στην
κυβέρνηση ζητά την ενίσχυση των ξέ-
νων δυνάμεων επιβολής της τάξης. Οι
αυθόρμητες διαμαρτυρίες, που δεν
έχουν σταματημό εδώ και έξι μήνες,
δείχνουν τον βαθμό της αγανάκτησης
όπου έχει οδηγηθεί αυτός ο εξαθλιω-
μένος λαός. Και αποδεικνύεται γι’ άλ-
λη μια φορά πως οι επεμβάσεις των
ξένων δυνάμεων ουδόλως αποσκο-
πούν στη βελτίωση του βιοτικού επι-
πέδου του λαού, αλλά εξυπηρετούν
απλώς και μόνο κάποια συμφέροντα
ντόπιων ιθυνόντων και των ιμπεριαλι-
στών προστατών τους.

Αϊτή

Αντίσταση στην εξαθλίωση και την ξένη επέμβαση “Ο
εγκέφαλος είναι πιο επι-
κίνδυνος ακόμη και από
την άμεση ανάμιξη σε τρο-

μοκρατικές δράσεις!” Ήταν ίσως το κυ-
ριότερο από τα επιχειρήματα στην κυνι-
κή και εσπευσμένη απόφαση του Ανωτά-
του Δικαστηρίου του Μουμπάι για να
κρατήσει σιδηροδέσμιο τον ανάπηρο κα-
θηγητή Gokarakonda Naga Saibaba. Το
Δικαστήριο «συνεδρίασε» άρον-άρον, το
Σάββατο 15 Οκτωβρίου, μια ημέρα μετά
την ανακοίνωση της αθωωτικής απόφα-
σης που εξέδωσε το τμήμα της Nagpur
του ίδιου δικαστηρίου. Το τελευταίο,
ύστερα από πολύμηνη εξέταση των κρα-
τικών αυθαιρεσιών και παραβιάσεων της
νομοθεσίας κατά τη διάρκεια της δίωξης
και της δίκης του καθηγητή, που οδήγη-
σε στην ποινή της ισόβιας κάθειρξης,
αποφάνθηκε πως η όλη η διαδικασία
ήταν παράνομη και αντισυνταγματική.
Με το επιχείρημα περί εγκεφάλου, οι δι-
καστές και μαζί με αυτούς οι ινδικές κρα-
τικές και διωκτικές αρχές παραδέχτηκαν
πως η δίωξη του Saibaba είναι πολιτική,
δίχως σοβαρά αποδεικτικά στοιχεία και
αφορά αποκλειστικά την πολύπλευρη
κοινωνική αγωνιστική δράση του στο
πλευρό των καταπιεσμένων και απόκλη-
ρων της ινδικής κοινωνίας. Μια δράση
που έχει καταστήσει τον Saibaba πρόσω-
πο με πανεθνική και διεθνή ακτινοβολία,



Α
νθρακωρυχείο Αμάσρα. Όλα έγι-
ναν σε δέκα λεπτά! Παρασκευή
14 Οκτωβρίου. Βάρδια 16:00-

24:00. 110 ανθρακωρύχοι σε βάθος 250
έως 350 μέτρα σε διαφορετικές στοές.
Τοπική ώρα 17:59. Πρώτη προειδοποίη-
ση για ανησυχητική αύξηση του μεθανί-
ου στις στοές. Ένα λεπτό αργότερα, το
σύστημα μπαίνει σε συναγερμό. Εντολή
για εκκένωση. 18:05 σταματά η παροχή
του ηλεκτρικού ρεύματος. Σκοτάδι. Κόκ-
κινα και κίτρινα φώτα αναβοσβήνουν
γρήγορα. Τα επίπεδα του μεθανίου ανε-
βαίνουν απειλητικά. Απελπισμένη μάχη
με τον χρόνο. Στις 18:10 μια τρομακτική
έκρηξη προλαβαίνει όσους δεν ανέβηκαν
σε ασφαλές επίπεδο. Ένα τεράστιο σύν-
νεφο σκόνης πνίγει τις στοές και απλώ-
νεται σιγά-σιγά στην ατμόσφαιρα πάνω
από το ορυχείο. Σιωπή. Και ύστερα
κραυγές για βοήθεια. Ο ήχος των ασθε-
νοφόρων δεν άργησε να ακουστεί. Μια
νέα ανθρώπινη θυσία στον ματωμένο
βωμό του κέρδους είχε ολοκληρωθεί.
Απολογισμός: 41 νεκροί ανθρακωρύχοι
και πολλοί τραυματίες. Όλη η περιοχή
που ανήκει στην επαρχία Μπαρτίν στη
βόρεια Τουρκία στα παράλια της Μαύρης
Θάλασσας βυθίστηκε στο πένθος. 

Ήταν 9 Νοεμβρίου του 1829, όταν ο
Οζούν Μεχμέτ, από το χωριό Κεστανεσί
του Ερεγλί, έριξε κομμάτια άνθρακα στο
καμίνι ενός μύλου και τα είδε να καίγο-
νται. Ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη
και έδειξε τις μαύρες πέτρες στον σουλ-
τάνο Μαχμούτ Β’ παίρνοντας πλούσια
ανταμοιβή, αλλά δεν πρόλαβε να τη χα-
ρεί. Ο τοπικός φεουδάρχης αγάς τον σκό-
τωσε, γιατί αγνόησε την εξουσία του. Από
τα μέσα του 19ου αιώνα ξεκίνησε η συ-
στηματική εξόρυξη λιθάνθρακα στη λεκά-
νη απορροής του Ζονγκουλντάκ στη βο-
ρειοδυτική ακτή της Μικράς Ασίας στη
Μαύρη Θάλασσα. Πρώτοι κατέφθασαν
Εβραίοι Σαράφηδες του Γαλατά και
Εγγλέζοι μηχανικοί, στα 1865 τα ορυχεία

πήγαν στο υπουργείο Ναυτικών, αργότε-
ρα ήρθαν οι ξένες εταιρείες με επικεφα-
λής τη γαλλική Εταιρεία Ηράκλειας και με
τη νίκη των Κεμαλιστών ανέλαβε το τουρ-
κικό κράτος. Από το 1932, η ιστορία του
Οζούν Μεχμέτ έγινε επίσημη εκδοχή για
να συμβολίσει τον αγώνα της σύγχρονης
Τουρκίας για πρόοδο και ανάπτυξη ενά-
ντια στις δυνάμεις της καθυστέρησης. Κά-
θε χρόνο στις 8 Νοεμβρίου γίνονται τελε-
τές μνήμης στο μνημείο του. Η εποποιία
του άνθρακα στην περιοχή είναι στενά δε-
μένη με την προϊστορία της σύγχρονης
Τουρκίας. Δηλαδή τη λεηλασία της παρα-
παίουσας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
από το ιμπεριαλιστικό κεφάλαιο της Δύ-
σης, τους Νεότουρκους, τις αντιθέσεις
των εθνικών κοινοτήτων, αλλά και με τα
πρώτα σκιρτήματα του σύντομου πολυε-
θνικού εργατικού κινήματος. Κορυφαία
στιγμή η μεγάλη απεργία που ξέσπασε
στις 14/9/1908, με τη συμμετοχή μου-
σουλμάνων μηχανοδηγών, Ελλήνων σιδη-
ροδρομικών και Κούρδων ανθρακωρύ-
χων και μεταλλουργών. Παραμονές του
Πρώτου Παγκόσμιου πολέμου, στα αν-
θρακωρυχεία της λεκάνης δούλευαν δέκα
χιλιάδες εργάτες, ένας από τους μεγαλύ-
τερους αριθμούς συγκεντρωμένου εργα-
τικού δυναμικού στην Αυτοκρατορία. 

Γκριζού λένε το εκρηκτικό αέριο που
δημιουργείται στις στοές των ανθρακω-
ρυχείων, όταν το μεθάνιο που βγαίνει
από τις φλέβες των κοιτασμάτων αναμι-
γνύεται με τον αέρα σε ποσοστό πάνω
από 5%. Τότε ακόμη και μια υποψία σπιν-
θήρα προκαλεί καταστροφική έκρηξη.
Στα χρόνια των Οθωμανών και των ξέ-
νων εταιρειών, όταν τα ατυχήματα ήταν
συχνά, υπήρχαν οι λεγόμενοι εργάτες
αυτοκτονίας. Κατέβαιναν πρώτοι στις
στοές με φωτισμένες δάδες, για να προ-
καλέσουν μικρές, ελεγχόμενες εκρήξεις
στα συγκεντρωμένα αέρια. Αργότερα
μπήκαν μηχανισμοί εξαερισμού και συ-
στήματα ανίχνευσης με λυχνίες ασφαλεί-

ας. Στα εκατό και παραπάνω χρόνια που
μεσολάβησαν, οι τεχνικές πρόληψης των
ατυχημάτων αναπτύχθηκαν, αλλά το
κέρδος συνέχισε να έχει προτεραιότητα
από την ανθρώπινη ζωή. Για δεκαπέντε
ημέρες οι ανθρακωρύχοι στο oρυχείο της
Αμάσρα έκαναν παράπονα για τα αυξημέ-
να επίπεδα επικίνδυνων αερίων στις γα-
λαρίες, χωρίς να τους δίνουν σημασία.
Από το 2019, μια τεχνική έκθεση της ελε-
γκτικής υπηρεσίας επισήμανε τους κινδύ-
νους από την αυξημένη έκλυση αερίου
στο ορυχείο. Αν και δημόσια επιχείρηση
που ανήκει στη Γενική Διεύθυνση Τουρκι-
κών Επιχειρήσεων Σκληρού Άνθρακα, το
ορυχείο όπως και οι υπόλοιπες μονάδες
στην περιοχή έχουν υιοθετήσει ιδιωτικο-
οικονομικά κριτήρια διαχείρισης στα
πλαίσια του κύματος ιδιωτικοποιήσεων
στη δεκαετία του 1980. Μειώθηκε δρα-
στικά το προσωπικό, επιδεινώθηκαν οι
όροι των συμβάσεων εργασίας και έγιναν
πιο απαιτητικοί οι ρυθμοί παραγωγής.
Από πέντε χιλιάδες εργάτες στο ορυχείο,
έμειναν 400 με 500! Στα ορυχεία του Ζον-
γκουλντάκ το 1990 δούλευαν 45 χιλιάδες
και τώρα ίσα που φτάνουν τις 8 χιλιάδες.   

Η εντατικοποίηση και οι περικοπές
στις επενδύσεις υποδομής συνδυάστηκαν
με τη χαλάρωση στα μέτρα ασφαλείας.
Περισσότερη παραγωγή με λιγότερους
εργάτες ήταν η απαίτηση των καιρών και
των αφεντικών. Τα ατυχήματα άρχισαν
να πολλαπλασιάζονται. Μόνο το 2021 ση-
μειώθηκαν 208 εργατικά ατυχήματα. Από
το 2002, 1.989 εργάτες σκοτώθηκαν στα
τουρκικά ανθρακωρυχεία. Παράλληλα,
υπονομεύθηκε με πολλούς τρόπους η
συνδικαλιστική οργάνωση των ανθρακω-
ρύχων. Μέσα σε είκοσι χρόνια, η συνδι-
καλιστική πυκνότητα μειώθηκε από 67%
το 2003 στο 19% το 2020. Η μεγάλη σφα-
γή στο ορυχείο της Σόμα στην Μανίσα το
2014, όπου πάνω από 300 εργάτες έχα-
σαν τη ζωή τους, δεν ήταν η μοναδική
ανθρωποθυσία. Θανατηφόρα ατυχήματα
είναι συχνά στα τουρκικά ανθρακωρυ-
χεία. Η περιοχή του Ζονγκουλντάκ πρω-

ταγωνιστεί στις εκατόμβες. 7 Μαρτίου
1983 στο Ερεγλί Αρμουτσιούκ 102 νεκροί.
3 Μαρτίου 1992 στο Κοζλού 263 νεκροί.
17 Μαΐου 2010 στο Κιλιμλί 30 νεκροί. 8
Ιανουαρίου 2013 πάλι στο Κοζλού 8 νε-
κροί. Οι οικογένειες των τελευταίων ακό-
μη περιμένουν δικαίωση και αποζημιώ-
σεις. Η Τουρκία έχει το χειρότερο ρεκόρ
ασφάλειας όσον αφορά τα ατυχήματα και
τις εκρήξεις στα ορυχεία στην Ευρώπη
και το τρίτο χειρότερο στον κόσμο.

Φτωχοί γεωργοί και κτηνοτρόφοι εί-
ναι οι κάτοικοι του Κόναρι, ενός μικρού
χωριού κοντά στην Σαμφράμπολη στην
επαρχία Καραμπούκ και γι’ αυτό αρκετοί
από παλιά γίνονται ανθρακωρύχοι. Ο
66χρονος Ισμαήλ Γιλντίζ, συνταξιούχος
ανθρακωρύχος, ήταν τυχερός μιας και
γλύτωσε το 1992 από μια έκρηξη στο ίδιο
ορυχείο, η οποία στοίχισε την ζωή σε 5
συναδέλφους του. Δεν ήταν το ίδιο τυχε-
ρός ο γιος του, ο Ονέρ. Ο 38χρονος, πα-
τέρας δυο παιδιών, αναγκάστηκε να πιά-
σει εργασία στο ανθρακωρυχείο εξαιτίας
της αναδουλειάς που αντιμετώπιζε. Ο
Ισμαήλ, όταν έμαθε για την έκρηξη, έτρε-
ξε γρήγορα. Στο στόμιο του πηγαδιού συ-
νάδελφοι του Ονέρ δεν του άφησαν πολ-
λές ελπίδες. «Αδερφέ Ισμαήλ, ξέρεις! Eί-
σαι πρώην ανθρακωρύχος!». Τόσο στο
σπίτι όσο και στο τζαμί, ο Ισμαήλ, με δά-
κρυα στα μάτια, δεν έφυγε λεπτό πάνω
από το τυλιγμένο με την τουρκική σημαία
φέρετρο του Ονέρ. Τα συλλυπητήρια που
του έδωσαν γεμάτα υποκρισία οι παρι-
στάμενοι βουλευτές του κυβερνώντος
κόμματος και ανώτεροι στρατιωτικοί και
κρατικοί υπάλληλοι δεν μπορούσαν να
απαλύνουν τον πόνο του. Ούτε φυσικά η
προκλητική δήλωση του Ερντογάν, η
οποία ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων. Ο
Τούρκος πρόεδρος μίλησε κυνικά για
σχέδια της μοίρας και πως τέτοια ατυχή-
ματα θα υπάρχουν πάντα! Από τα χρόνια
του Οζούν Μεχμέτ, οι αφέντες στις συμ-
φορές πάντα έδειχναν τον ουρανό στους
φτωχούς και καταπιεσμένους για να κα-
ταλαγιάσουν την οργή τους. 
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Τα κέρδη των αφεντικών
και η μοίρα των ανθρακωρύχων

Αμάσρα, Τουρκία

Πηγές και προτάσεις 

ΔΕΙΤΕ ένα φωτογραφικό αφιέρωμα της Γενί Σαφάκ στα μεγάλα “ατυχήμα-
τα” στα τουρκικά ανθρακωρυχεία, www.yenisafak.com/foto-galeri/gun-
dem/turkiyede-gecmisten-bugune-maden-kazalari-2070866?page=1

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ένα χρονικό ιστορικό για την εξόρυξη του άνθρακα στην Τουρ-
κία, taskomuru.net/tr/tarihce και τη διδακτορική διατριβή της Μ.Γ. Γραμ-
ματικοπούλου “Το ελληνικό εργατικό κίνημα στη Δυτική Μικρά Ασία,
1876-1914: η περίπτωση των εργαζομένων σε μεταλλεία και σιδηροδρό-
μους” 
freader.ekt.gr/eadd/index.php?doc=45799&lang=el#p=1

atheatoskosmosps.blogspot.com

που ενοχλεί και φοβίζει ιδιαίτερα το
ινδικό καθεστώς. 

Η αθωωτική απόφαση, αποτέλε-
σμα πολύχρονων αγώνων τόσο του
ίδιου του φυλακισμένου αγωνιστή, της
οικογένειας και των δικηγόρων του
όσο και του κινήματος αλληλεγγύης
στην Ινδία και τον κόσμο αναζωπύρω-
σε το ενδιαφέρον για την τύχη του
Saibaba και η ακύρωσή της ξεσήκωσε
θύελλα αντιδράσεων κατά της ινδικής
κυβέρνησης. Οργισμένες κινητοποιή-
σεις φοιτητών έγιναν στο Πανεπιστή-
μιο του Δελχί και αλλού, ενώ για την
8η Δεκεμβρίου, ημέρα εκδίκασης της
ακυρωτικής ένστασης των ινδικών αρ-
χών κατά της αθωωτικής απόφασης,
προγραμματίζονται νέες διαμαρτυρίες. 

Η ινδική «δικαιοσύνη» μέσω των
ανωτάτων δικαστών όχι μόνο ακύρω-

σε μια δική της απόφαση, αναλυτικά
και νόμιμα αιτιολογημένη, αλλά και
απέρριψε την αίτηση προσωρινής
αποφυλάκισης με όρους του Saibaba
παρά την επιβαρυμένη και κρίσιμη κα-
τάσταση της υγείας του, ύστερα από
επτά χρόνια φυλάκισης και την ολική
αναπηρία που έχει. Την ίδια τύχη επι-
φύλαξε και στους υπόλοιπους καταδι-
κασμένους για την ίδια υπόθεση. 

Οι ινδικές κρατικές αρχές φοβού-
νται πως η αθώωση του GN Saibaba
και των υπόλοιπων αγωνιστών θα ενι-
σχύσει το κίνημα υπεράσπισης των πο-
λιτικών κρατούμενων και θα ανοίξει
τον δρόμο για την ελευθερία και για
άλλους αγωνιστές που βρίσκονται φυ-
λακισμένοι με ανάλογες κατηγορίες. 

Δ.Π.

Ινδία 

Διεθνής ξεσηκωμός

για την ελευθερία του GN Saibaba

και των συντρόφων του



Τ
ις τελευταίες δεκαετίες, σε κάθε
δεύτερο συνέδριο του κόμματος
είχαμε ομαλή μετάβαση της εξου-

σίας από τον έναν ηγέτη στον επόμενο. Η
ισχυροποίηση του Σι ήταν αποφασισμένη
από τον Μάρτιο του 2018, με την κατάρ-
γηση του περιορισμού των 2 θητειών στο
αξίωμα του ΓΓ του ΚΚΚ. Στη συνέχεια
ακολούθησε μια εκτεταμένη επιχείρηση
σκληρής εσωκομματικής εκκαθάρισης
των θεωρούμενων αντιπάλων του με τη
μέθοδο της πάταξης της διαφθοράς, με
αποτέλεσμα όχι μόνο την ενίσχυση του Σι
αλλά και του ρόλου του κόμματος. 

Τα επίσημα αξιώματα στα θεσμικά
όργανα μπορεί να έχουν κάποιο βαθμό
αυτενέργειας, αλλά αυτός βρίσκεται
εντός ενός πλαισίου στο οποίο η αυτονο-
μία τους συρρικνώνεται, δίνοντας χώρο
στο ρόλο του γγ. Σημειωτέον πως η
αναρρίχηση κάποιου σε επιτελικές θέ-
σεις στην κομματική-κρατική ιεραρχία
συνδέεται άμεσα με την επιχειρηματική
ικανότητά του! Άρα τα όρια μεταξύ «δια-
φθοράς» και πολιτικής δίωξης είναι
απροσδιόριστα. Αυτό ωστόσο συνέβαλε
και στην άμβλυνση των συγκρούσεων
συνολικά του κομματικού μηχανισμού με
επιχειρηματίες και μάνατζερ.

Όπως φαίνεται, τα δύσκολα δεν αφο-
ρούσαν τη διαδικασία αυτού του Συνε-
δρίου. Τα δύσκολα είναι όλα όσα αφο-
ρούν τη διατήρηση και την ενίσχυση του
διεθνούς ρόλου της Κίνας και η δοκιμα-
σία της στα ενεργά μέτωπα των ιμπερια-
λιστικών ανταγωνισμών. Και σε αυτά
δεν μπορεί να δώσει άμεση απάντηση
ένα Συνέδριο, όσο και αν οι διαμορφώ-
σεις των εσωτερικών συσχετισμών ανα-

γκαστικά συνδέονται
με στόχους που αφο-
ρούν την αντιμετώπιση
των αναδυόμενων προ-
κλήσεων. Όπως η αύ-
ξηση των διπλωματι-
κών εντάσεων στις διμερείς σχέσεις με
τις ΗΠΑ (και όχι μόνο για την Ταϊβάν), οι
στοχευμένες κινήσεις στην οικονομική
διαχείριση που την έφεραν στη 2η θέση
παγκόσμια και η στρατηγική προσέγγι-
σης με τη Μόσχα. 

Η συνέχιση της διακυβέρνησης του Σι
σημαίνει ότι σε αυτά τα ζητήματα το Πε-
κίνο είναι απίθανο να μετατοπίσει δρα-
ματικά τις πολιτικές του. Αναμφίβολα ο
πόλεμος στην Ουκρανία αποτελεί το με-
γαλύτερο αγκάθι. Ο Σι δεν έκανε καμία
αναφορά στο Συνέδριο και αυτό δείχνει
ότι σημαντικά στελέχη εκτιμούν διαφο-
ρετικά τη σχέση Κίνας-Ρωσίας.

Η τρίτη θητεία του Σι ξεκινά με την
πιεστική αναγκαιότητα για δύσκολες
αποφάσεις, πράγμα που κάνει δυτικούς
αναλυτές και ΜΜΕ να επισημαίνουν πως
ο Σι μάλλον θα επιδιώξει αλλαγή τίτλου
και θα γίνει «πρόεδρος του κόμματος»,
αλλάζοντας το καταστατικό του ΚΚΚ.
Όπως το 2017, η αναφερόμενη φράση
στη «σκέψη του Σι Τζινπίνγκ» για τον
«σοσιαλισμό με κινεζικά χαρακτηριστικά
εν όψει της νέας εποχής» προστέθηκε
έναν χρόνο αργότερα στο κινεζικό Σύ-
νταγμα. Ωστόσο οι εκτιμήσεις σινολόγων
που τον θέλουν να καθιερώνεται ως ισό-
βιος ηγέτης του ΚΚΚ έχουν πολλά προα-
παιτούμενα.

Το βασικό δεδομένο παραμένει πως ο
ρόλος του ΚΚΚ διατηρείται στο ακέραιο

ενισχυμένος, πράγμα που σίγουρα συν-
δέεται με τη μελέτη της περεστρόικας
του Γκορμπατσόφ που προκάλεσε πολι-
τική αποσταθεροποίηση και τη διάλυση
της ΕΣΣΔ. Πράγμα που υπογραμμίζεται
στις προσεγγίσεις διαφόρων δυτικών σι-
νολόγων για την ερμηνεία της κινέζικης
συμπεριφοράς στα γεγονότα της δεκαε-
τίας του ‘90. 

Η ενίσχυση του Σι (μονιμότητα αορί-
στου χρόνου) και η μη διακριτή διαδοχή
κάνει κάποιους να μιλούν για επαναφο-
ρά στην προ Ντενγκ εποχή! Ότι αυτή η
εξέλιξη σηματοδοτεί επίσημα το τέλος
της μετα-μαοϊκής προσπάθειας να περιο-
ριστεί η ισχύς ενός μεμονωμένου ηγέτη,
περιορίζοντας τη θητεία στη θέση του ΓΓ
και καταργώντας τον τίτλο του προέ-
δρου του κόμματος. 

Από ό,τι έχει προκύψει μέχρι στιγμής
από το Συνέδριο, ο Σι συνεχίζει τον δρό-
μο του Ντενγκ, η πολιτική του οποίου
δεν είχε καθόλου μεταβατικό χαρακτή-
ρα, διαψεύδοντας πολλές δυτικές προ-
σεγγίσεις που προέβλεπαν συρρίκνωση
του μονοκομματικού καθεστώτος. Σήμε-
ρα τα πραγματικά δεδομένα δείχνουν
πως ακολουθείται ακόμα πιο σταθερά η
ίδια γραμμή που τέθηκε τότε για τη δια-
μόρφωση των εσωτερικών σχέσεων
(κόμμα-κράτος-επιχειρηματικότητα αγο-
ράς-κοινωνία). Ενδεχομένως η διατήρη-
ση και ενίσχυση των «διεθνών κεκτημέ-
νων» να απαιτήσει ακόμη πιο αυστηρά

πλαίσια εσωτερικής καταπίεσης και εκ-
μετάλλευσης. 

Η θεσμική συγκρότηση και η στελέ-
χωσή της, που έδωσε το 20ό Συνέδριο
του ΚΚΚ, όπως παρατηρείται, είναι ένα
σχήμα «αναμέτρησης» με φόντο την κλι-
μάκωση της έντασης με τον μεγάλο αντί-
παλό της, τις ΗΠΑ, και με πιο καυτό ζή-
τημα σήμερα το μέλλον της Ταϊβάν. 

Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Μπλίνκεν δεν παρέ-
λειψε να το επισημάνει κατά τη διάρκεια
εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο του Στάν-
φορντ, λέγοντας πως: «Υπό τον Σι η Κί-
να έχει γίνει πιο καταπιεστική στο εσωτε-
ρικό, πιο επιθετική στο εξωτερικό», συ-
μπληρώνοντας: «Και σε πολλές περιπτώ-
σεις, αυτό εγείρει πρόβλημα όσον αφο-
ρά τα συμφέροντά μας και τις αξίες
μας».

Με δεδομένο ωστόσο πως η πίεση
των ΗΠΑ θα ενταθεί σε όλα τα επίπεδα,
στην αναμέτρηση αυτή που προκαλείται
το Πεκίνο πρέπει να αναζητήσει και
στρατηγικές συμμαχίες που, όπως φαί-
νεται, σε μια συγκυρία εύθραυστων
ισορροπιών δεν είναι το πιο απλό πράγ-
μα και ούτε τόσο προφανείς όσο προ-
βάλλονται, με την περίπτωση της Ρω-
σίας. Άλλωστε το να στοχεύει κάποιος σε
έναν στόχο και το να φτάνει σε αυτόν εί-
ναι δύο ξεχωριστά ζητήματα.

Χ.Β.
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Για το 20ό Συνέδριο του ΚΚΚ

Η 3η θητεία του Σι ξεκινά σε κρίσιμη διεθνή συγκυρία

Η
σύντομη (45 μέρες) θητεία της
Λιζ Τρας στην πρωθυπουργία
δεν δείχνει πρόβλημα μόνο στο

κόμμα των Τόρις, αλλά στην ίδια τη
Βρετανία. Βέβαια, θέτει και «υπαρξια-
κά» ζητήματα στο ίδιο της το κόμμα, όχι
μόνο αν μπορεί να αποφύγει πρόωρες
εκλογές, όπου είναι βέβαιη η εκλογική
συντριβή του, αλλά ακόμη χειρότερα:
αν θα εξακολουθεί να παραμένει κόμμα
εξουσίας, όπως επισημαίνεται από τον
βρετανικό Τύπο!

Από το 2016 μέχρι σήμερα το κόμμα
των Τόρις έχει θυσιάσει τέσσερις πρω-
θυπουργούς: τον Κάμερον (που εισηγή-
θηκε το δημοψήφισμα για το Brexit), τη
Μέι, τον Τζόνσον και την Τρας. Ο πέ-
μπτος στη σειρά, Σούνακ, που αναλαμ-
βάνει την πρωθυπουργία είναι αυτός
που με την παραίτησή του τον περασμέ-
νο Ιούλιο πυροδότησε ένα ντόμινο πα-
ραιτήσεων, αναγκάζοντας τον Τζόνσον

να αποχωρήσει από την πρωθυπουργία.
Το Εργατικό Κόμμα, που εισπράττει ήδη
κέρδη, αδυνατεί να προβάλει εναλλα-
κτική πρόταση. Πράγμα που προδικάζει
πως και η δική του διακυβέρνηση, αν γί-
νει κυβέρνηση, θα κληθεί να αντιμετω-
πίσει τα ίδια αδιέξοδα, σε μια κοινωνία
με συνεχώς οξυνόμενα προβλήματα.

Είναι φανερό πως η Βρετανία δεν εί-
χε την πολυτέλεια να περάσει ξανά ένα
διάστημα πολύμηνης αναμονής (όπως το
καλοκαίρι) για τον νέο ηγέτη των Τόρις
που θα αναλάβει την πρωθυπουργία.
Έγκαιρα, προβεβλημένα στελέχη της
δεξιάς πτέρυγας του Συντηρητικού Κόμ-
ματος αλλά και προσωπικότητες οι
οποίες στο παρελθόν στήριξαν τον Τζόν-
σον συντάχθηκαν με τον  Σούνακ που
ανακηρύχθηκε νέος ηγέτης του Συντη-
ρητικού Κόμματος και πρωθυπουργός.

Ξανά λοιπόν μια διαδικασία, σε πολύ
σύντομο διάστημα, που πολλοί προεξο-

φλούν ότι (και κάτω από την πίεση της
όξυνσης των ιμπεριαλιστικών ανταγωνι-
σμών) δεν θα δώσει καμιά απάντηση
στην ανάδειξη (έστω στο ελάχιστο ανα-
γκαίο όριο) σταθερής κυβέρνησης, προ-
εικάζοντας σύντομη προσφυγή στις κάλ-
πες, που και αυτές (εικάζεται) με τη σει-
ρά τους θα οξύνουν παρά θα αμβλύνουν
τα ζητήματα διακυβέρνησης του «μικρο-
μέγαλου Βασιλείου». 

Οι πολιτικές διεργασίες σε αυτό το
επίπεδο δεν αρκούν. Το ζήτημα δεν εί-
ναι εσωκομματικό (των Τόρις) και το
πρόβλημα αποσύνθεσης δεν αφορά μό-
νο αυτό το κόμμα, αλλά την ίδια τη Βρε-
τανία. Το Brexit, με την καταλυτική του
δράση, προκάλεσε κρίση που πάει πολύ
μακριά…

Παράδειγμα η Σκοτία. Είναι έτοιμη
να επαναφέρει δημοψήφισμα για από-
σχιση από τη Βρετανία και σε διαφορε-
τικές εντελώς συνθήκες από το προη-

γούμενο, αφού ο άνεμος είναι ούριος
στα πανιά των σκοτσέζων εθνικιστών.
Αν η τοπική κυβέρνηση της Σκοτίας ει-
σπράξει αρνητική απόφαση από το Ανώ-
τατο Δικαστήριο για δημοψήφισμα το
φθινόπωρο του 2023, τότε (το πιθανότε-
ρο) θα μετατρέψει τις τοπικές βουλευτι-
κές εκλογές του 2024 σε ψηφοφορία για
την ανεξαρτησία της χώρας. 

Το 2014 το «Όχι» στην ανεξαρτησία
με ποσοστό 55% είχε συνέπεια ότι έξοδος
από το Ηνωμένο Βασίλειο σήμαινε αυτό-
ματα και έξοδο από την ΕΕ. Σήμερα, τα
πράγματα έχουν αντιστραφεί, καθώς εν-
δεχόμενη απόσχιση της Σκοτίας ανοίγει
δρόμο για την ένταξη στην ΕΕ. Η πρωθυ-
πουργός της Σκοτίας, Στέρτζον, αναφε-
ρόμενη στις πολιτικές εξελίξεις δήλωσε:
«Για τη Σκοτία, φυσικά, θα είναι ακόμη
ένας πρωθυπουργός που δεν διαλέξαμε
και, χωρίς αμφιβολία, δεν θα ψηφίζαμε
ακόμα κι αν μας δινόταν η ευκαιρία. Για
να ξεφύγουμε από τη ζημιά των κυβερνή-
σεων του Ουέστμινστερ, που δεν έχει
εντολή από εμάς, και να πάρουμε το μέλ-
λον μας στα χέρια μας, η Σκοτία χρειάζε-
ται ανεξαρτησία!»

Η Βρετανία «τρώει» τους πρωθυπουργούς της 
Δύσκολη η διαχείριση της μετα-Brexit εποχής

Στις 16 με 23 Οκτωβρίου ξεκίνησε και 

ολοκλήρωσε τις εργασίες του το 20ό Συνέδριο

του ΚΚΚ, με λίγο πολύ προβλέψιμα 

αποτελέσματα. Οι συσχετισμοί ήταν γνωστοί

και δεν αναμένονταν εκπλήξεις. Παραμονή 

του Σι Τζινπίνγκ στο τιμόνι και στοχευμένη 

ανανέωση των μελών των θεσμικών οργάνων

εξουσίας με ανθρώπους της εμπιστοσύνης 

τού Σι. Τα απρόβλεπτα αφορούν την κρίσιμη

διεθνή συγκυρία. 
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ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Σε νέα κρίσιμη καμπή η πολεμική σύγκρουση

Νέα εφιαλτικά σενάρια

διακινούνται και

αλληλοκατηγορίες εκτοξεύονται

από τους πρωταγωνιστές

(ΗΠΑ-Ρωσία) αλλά και 

τους κομπάρσους (καθεστώς

Κιέβου) της πολεμικής

σύγκρουσης στο έδαφος 

της Ουκρανίας. Τα νέα σενάρια

συμπεριλαμβάνουν 

την καταστροφή 

του υδροηλεκτρικού φράγματος

Kakhovskaya, που θα έχει σαν

αποτέλεσμα μια μεγάλη

καταστροφή στην περιοχή 

της Χερσώνα, και τη ρίψη

«βρόμικης βόμβας» στην περιοχή

αυτή ή σε κάποια άλλη 

(π.χ. Νικολάεφ) που θα 

την καταστήσει έρημο για

εκατοντάδες χρόνια!

Η
επικοινωνία του υπουργού Άμυ-
νας της Ρωσίας, Σοϊγκού, με τους
ομολόγους του των ΗΠΑ – Βρετα-

νίας - Γαλλίας και Τουρκίας, αναφερόμε-
νος σε «ανεξέλεγκτη κλιμάκωση» από
την πλευρά του Κιέβου, είναι απολύτως
χαρακτηριστική για το γεγονός ότι οι
εξελίξεις κινούνται σε τεντωμένο σχοινί.
Τα σενάρια και οι νέες εκατέρωθεν απει-
λές δεν είναι τυχαίο ότι γίνονται σε μια
νέα, ακόμα πιο επικίνδυνη φάση του πο-
λέμου. Αυτή που ακολούθησε την προ-
σάρτηση των τεσσάρων περιοχών στη
Ρωσική Ομοσπονδία, τη μερική επιστρά-
τευση που κήρυξε η ηγεσία της Ρωσίας
και η οποία χαρακτηρίστηκε από μια με-
γάλη και επικίνδυνη κλιμάκωση: χτύπη-
μα του Κιέβου (με τη βοήθεια ΗΠΑ - Βρε-
τανίας) στη γέφυρα του Κερτς, μαζικές
πυραυλικές απαντήσεις της Ρωσίας κυ-
ρίως στις ενεργειακές υποδομές της Ου-
κρανίας. Ενώ σήμερα βρισκόμαστε
μπροστά, όπως όλα δείχνουν, στην
έναρξη μιας μεγάλης μάχης για την πόλη
της Χερσώνα.

Η μάχη της Χερσώνα, το φράγμα
και η «βρόμικη βόμβα»

Το καθεστώς του Κιέβου, παρά τις τε-
ράστιες απώλειες σε προσωπικό και εξο-
πλισμό, αργά αλλά σταθερά καταλαμβά-
νει εδάφη που η Ρωσία είχε καταχτήσει
τους πρώτους δύο μήνες της εισβολής.
Πάνω απ’ όλα φαίνεται να έχει συγκε-
ντρώσει έναν μεγάλο αριθμό στρατιωτι-
κών δυνάμεων και νατοϊκού εξοπλισμού
στην περιοχή της Χερσώνα και ετοιμάζε-
ται για μια μεγάλη επίθεση. 

Οι ρωσικές δυνάμεις, με τις εφεδρεί-
ες να μην έχουν σταλεί ακόμη και τον
χρόνο να κυλά αντίστροφα, έχουν δώ-
σει εντολή για εκκένωση της πόλης τής
Χερσώνα από τον άμαχο πληθυσμό και
προσπαθούν να τη μετατρέψουν σε ένα
αδιαπέραστο τείχος. Για τη Ρωσία η δια-
τήρηση του ελέγχου της πόλης έχει με-
γάλη και ουσιαστική σημασία πέρα από
τον όποιο συμβολισμό θα είχε η απώ-
λειά της. Γι’ αυτό, η κήρυξη στρατιωτι-
κού νόμου στις προσαρτημένες περιοχές
καθώς και η αιτιολόγηση της κήρυξής
του («Δεδομένου ότι η ένοπλη δύναμη
της Ουκρανίας χρησιμοποιείται κατά της
εδαφικής ακεραιότητας της Ρωσικής
Ομοσπονδίας, αποφασίστηκε στρατιωτι-
κός νόμος»), επιτρέπει, βάσει του αμυ-
ντικού δόγματός της, τη χρήση όλων
ανεξαιρέτως των οπλικών συστημάτων!

Σ΄ αυτό το σημείο «εμπλέκονται» και
οι αλληλοκατηγορίες που αφορούν το
υδροηλεκτρικό φράγμα και τη «βρόμικη
βόμβα». Η Ρωσία κατηγορεί το Κίεβο
πως προσπαθεί να καταστρέψει το
φράγμα για να πλημμυρίσει την περιοχή,
αποκόπτοντας τον ρωσικό στρατό από
τον εφοδιασμό και απειλώντας με κατα-
στροφή του φράγματος στο Κίεβο. Το
καθεστώς Ζελένσκι κατηγορεί με τη σει-
ρά του τη Ρωσία πως το επιδιώκει η ίδια
ώστε να αναιρέσει τις ουκρανικές επιτυ-
χίες στην περιοχή. Αν τα επιχειρήματα
του καθεστώτος του Κιέβου για το φράγ-
μα είναι πολύ αδύναμα αλλά όχι ανύ-
παρκτα, στο ζήτημα της «βρόμικης βόμ-
βας» (δηλαδή μιας βόμβας που φτιάχνε-
ται από ραδιενεργά υλικά και συμβατικά
εκρηκτικά και η οποία δεν έχει την κατα-
στρεπτική ισχύ ούτε και ενός «μικρού»
πυρηνικού όπλου, αλλά μολύνει μια πε-
ριοχή για εκατοντάδες χρόνια) θεωρούμε
πως το Κίεβο έχει σαφέστατα «λερωμένη
τη φωλιά του». 

Οι συνομιλίες του Σοϊγκού, οι δηλώ-
σεις Πεσκόφ και Λαβρόφ, η εσπευσμένη
σύγκληση από τη μεριά της Ρωσίας του
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ δεί-
χνουν ότι η Μόσχα έχει σημαντικές πλη-
ροφορίες για τις τυχοδιωκτικές κινήσεις
τής άλλης πλευράς και θέλει να προλά-
βει. Μάλιστα η ερμηνεία στην οποία προ-
βαίνει για μια τέτοια επιλογή (του αμερι-
κανοστήριχτου καθεστώτος του Κιέβου)
είναι πολύ πειστική από πολιτική άποψη:
το Κίεβο θα κατηγορήσει τη Ρωσία για
χρησιμοποίηση όπλου μαζικής καταστρο-
φής ώστε να κλιμακωθεί η αντιρωσική
υστερία, να υπονομευτεί το κύρος της
Μόσχας στον κόσμο και να απογειωθούν
και διευρυνθούν οι οικονομικές κυρώ-
σεις και ο αποκλεισμός της Ρωσίας. 

Οι πλευρές αυτές δεν είναι καθόλου
αμελητέες για τη Μόσχα. Ήδη έχουν δη-
μιουργηθεί, μετά και τις τελευταίες προ-
σαρτήσεις, ρωγμές στις συμμαχίες της
Ρωσίας με Κίνα και Ινδία αλλά και στις
σχέσεις με την εγγύς περιφέρειά της (Κα-
ζακστάν). Επιπρόσθετα, μια τέτοια «χρέ-
ωση» θα έδινε στις ΗΠΑ τη δυνατότητα
να ακυρώσουν κάθε σκέψη των ευρω-
παίων ιμπεριαλιστών για συμβιβασμό με
τη Ρωσία, σε μια φάση μάλιστα που
έχουν αυξηθεί κι άλλο οι δυσαρέσκειες
των ευρωπαίων ιμπεριαλιστών προς την
Ουάσιγκτον, οι αντιθέσεις Γαλλίας–Γερ-
μανίας μεγαλώνουν και οι αντοχές του
ευρωενωσίτικου οικοδομήματος έχουν
μειωθεί κατά πολύ! 

Παράλληλα, θα αδυνάτιζε φοβερά
τους προβληματισμούς και τους διχα-
σμούς στο εσωτερικό των ΗΠΑ για το πού
οδηγείται η σύγκρουση με τη Ρωσία. Δι-
χασμοί και προβληματισμοί «οριζόντιοι»,
που δεν αφορούν δηλαδή μόνο το Ρεπου-
μπλικανικό Κόμμα του Τραμπ αλλά και το
Δημοκρατικό Κόμμα και οι οποίοι αντανα-
κλούν τα διλήμματα του αμερικανικού
ιμπεριαλισμού και τα οποία, ας το υπο-
γραμμίσουμε μ’ αυτή την ευκαιρία, είναι
απίθανο να εκλείψουν, όποιο και να είναι
το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών
στις 8 Νοεμβρίου. Η απόρριψη των ρωσι-
κών καταγγελιών από ΗΠΑ (αλλά και από
Βρετανία-Γαλλία) δείχνει ότι η διοίκηση
Μπάιντεν ωθεί τη σύγκρουση με τη Ρωσία
στα έσχατα όριά της, αποδεικνύει τον τυ-
χοδιωκτικό χαρακτήρα των επιλογών του
αμερικανικού ιμπεριαλισμού, ο οποίος
πρωτοστατεί στον ολοένα και πιο ανα-
βαθμισμένο -ποσοτικά και ποιοτικά- εξο-

πλισμό του καθεστώτος του Κιέβου. Γεγο-
νός που αποθρασύνει παραπέρα το ίδιο
το καθεστώς, που φτάνει να ανταγωνίζε-
ται σε τυχοδιωκτισμό το υπερατλαντικό
αφεντικό του (δηλώσεις Ζελένσκι για πυ-
ρηνικό χτύπημα της Δύσης στο Κρεμλίνο
εάν χτυπηθεί το Κίεβο)!

Ρώσικες ασάφειες, προβλήματα
και επικίνδυνες σταθερές

Είναι φανερό, όπως επισημαίνουν
διάφοροι αναλυτές σε Δύση και Ρωσία,
πως οι ασάφειες –που συνεχίζονται-
όσον αφορά τους στόχους της ρωσικής
εισβολής καθώς και οι κακοί πολιτικοί
και στρατιωτικοί υπολογισμοί της ρωσι-
κής ηγεσίας, της έχουν κοστίσει σε όλα
τα επίπεδα, αυτούς τους οχτώ μήνες.
Έτσι στο «τώρα», οι εφεδρείες (που δεν
είχαν προβλεφθεί από την αρχή) της με-
ρικής επιστράτευσης φτάνουν με αργούς
ρυθμούς στα πεδία των μαχών. Αυτό έχει
σαν αποτέλεσμα οι ρώσικες δυνάμεις να
κάνουν μεγάλο αγώνα είτε για να κατα-
χτήσουν κάποια εδάφη (Ανατολική Ου-
κρανία) είτε να συγκρατήσουν τον αντί-
παλο (Βορειοανατολική και Νότια Ου-
κρανία). Όταν μάλιστα το καθεστώς του
Κιέβου θυσιάζει κατά χιλιάδες τους Ου-
κρανούς στρατιώτες που με δυτικό εξο-
πλισμό και καθοδήγηση, υποστήριξη δυ-
τικών μισθοφόρων αλλά και απευθείας
πληροφορίες από τους δορυφόρους των
ΗΠΑ ρίχνονται στη μάχη για να προχω-
ρήσουν… τα αμερικανονατοϊκά σχέδια!
Σ’ ένα πιο συνολικό επίπεδο, μπορεί οι
βομβαρδισμοί να έχουν δημιουργήσει
πολλά προβλήματα (και στρατιωτικής
φύσης) στο Κίεβο και σίγουρα να δεί-
χνουν το ανώτερο ποιοτικό επίπεδο του
ρωσικού στρατού, αλλά το παλιό δόγμα
πως τα εδάφη καταχτιούνται από το «πε-
ζικό» εξακολουθεί να υφίσταται σαν ζη-
τούμενο για τη Ρωσία. 

Βέβαια, και αυτό είναι το επικίνδυνο
για όλους τους λαούς, όπως οι ΗΠΑ κά-
νουν τα πάντα για να ηττηθεί η Ρωσία,
από την άλλη η άρχουσα τάξη και η πο-
λιτική αλλά και στρατιωτική ηγεσία της
Ρωσίας είναι διατεθειμένη να κάνει τα
πάντα για να κερδίσει. Όταν, μάλιστα,
«πιο πίσω δεν έχει»! Γι’ αυτό οι δηλώ-
σεις Σουροβίκιν -«έχουμε αρκετή δύναμη
και τεχνολογικά μέσα για να προκαλέ-
σουμε την ολοκληρωτική παράδοση της
Ουκρανίας»- σε συνδυασμό με τα όσα
αναφέραμε για το αμυντικό δόγμα της
Ρωσίας, που ισχύει πια και για τις προ-
σαρτημένες περιοχές, δείχνουν ότι οι
σταθερές τής ρώσικης ηγεσίας («δεν μας
επιτρέπεται να χάσουμε») είναι αυτές
που, παρά τις ασάφειες και τα προβλή-
ματα, δίνουν τον τόνο στις επιλογές που
καλείται να κάνει!

Εξελίξεις όπως η μεγάλη στρατιωτική
κινητοποίηση του Μινσκ και η συγκρότη-
ση κοινής δύναμης με τη Μόσχα, ανεξάρ-
τητα εάν αυτή αφορά μια επίθεση από
τον βορρά στη Δυτική Ουκρανία ή τη
συσσώρευση αμερικανονατοϊκών στρα-
τιωτικών δυνάμεων στη μεθόριο Πολω-
νίας και Βαλτικών με τη Λευκορωσία και
επικείμενες προβοκάτσιες, όπως καταγ-
γέλλει ο λευκορώσος πρόεδρος Λουκα-
σένκο, ή και τα δύο μαζί, σίγουρα βα-
θαίνουν και επεκτείνουν επικίνδυνα τη
σύγκρουση. Προσμετρώντας στα προη-
γούμενα και τη μετάβαση της επίλεκτης
αμερικανικής 101ης Αερομεταφερόμενης
Μεραρχίας “Screaming Eagles” στη Ρου-
μανία και την ενίσχυσή της με γαλλικές
στρατιωτικές φάλαγγες, μπορούμε να
προεξοφλήσουμε ότι ξημερώνουν ακόμα
πιο άσχημες μέρες για τους λαούς!

Επίσης και η Β. Ιρλανδία παραμένει
ένα αγκάθι. Μέχρι στιγμής δεν έχει
απαντηθεί το θέμα των συνόρων που
αφορά τη συμφωνία με την ΕΕ. και εί-
ναι μόνιμο στοιχείο τριβής. 

Επανέρχεται ίσως το τέλειο αυτο-
καταστροφικό αίτημα, της επανεξέτα-
σης του Brexit. Δεν υπάρχει αμφιβο-
λία για το πώς θα εισπραχθεί από την
καραδοκούσα Γερμανία. Το ενδιαφέ-
ρον μετατοπίζεται στις διεθνείς σχέ-
σεις και στην μερική ή ολική επανεξέ-
τασή τους και βασικά του μονόδρομου
των τελευταίων δεκαετιών στην πιστή
προσήλωση στον αγγλοσαξονικό άξο-
να με ΗΠΑ-ΝΑΤΟ. Την «αγγλόσφαι-
ρα», όπως έλεγε ο Ντε Γκολ.

Δεν ξέρουμε (και ούτε θα μάθουμε)
αν η Βρετανία δεν είχε αποχωρήσει
από την ΕΕ, θα είχε λιγότερα προβλή-
ματα ή μεγαλύτερη ευχέρεια επιλογών
για αυτά τα προβλήματα. Πέθανε και η
βασίλισσα Ελισάβετ που έδινε μια αί-
σθηση διαχρονικής σταθερότητας...

Χ.Β.
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Ο
ι απεργιακές κινητοποιήσεις στη
Γαλλία ξεκίνησαν την περασμένη
άνοιξη. Τότε οι εργαζόμενοι στις

αερομεταφορές διεκδίκησαν με απεργίες
την αύξηση των μισθών, για να ακολου-
θήσουν οι εργαζόμενοι στα τρένα. Την
ίδια περίοδο είχαμε σημαντικές κινητο-
ποιήσεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με
πιο μαζικές αυτές στην Αγγλία. 

Η λήξη της πανδημίας έφερε τους ερ-
γαζόμενους στην Ευρώπη αντιμέτωπους
με την αύξηση του κόστους ζωής, η οποία
στην συνέχεια επιδεινώθηκε, καθώς η
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έφερε ένα
νέο κύμα αυξήσεων στην ενέργεια. Η επι-
βολή συνέχων κυρώσεων από την ΕΕ στη
Ρωσία και όσα ακολούθησαν τους επόμε-
νους μήνες έκαναν σαφές πως η ενεργει-
ακή κρίση και η ακρίβεια ήρθαν για να
μείνουν για τα επόμενα …χρόνια.

Η προειδοποίηση Μακρόν για «το τέ-
λος των ημερών της αφθονίας» δεν
φαίνεται να τρόμαξε τους Γάλλους εργα-
ζόμενους. Μάλλον τους εξόργισε. Έτσι,
στις 16/9 λόγω της προειδοποιητικής
24ωρης απεργίας των ελεγκτών εναέ-
ριας κυκλοφορίας, οι αεροπορικές εται-
ρίες αναγκάστηκαν να ακυρώσουν περί-
που 1.000 πτήσεις!

Από τις 26 Σεπτέμβρη ξεκίνησαν οι
απεργίες στα διυλιστήρια της χώρας με
αίτημα την χορήγηση αυξήσεων 10%,
έτσι ώστε να καλύπτουν τον πληθωρισμό
που τρέχει με 6%. Η απεργία άρχισε στα
διυλιστήρια του γαλλικού ενεργειακού
κολοσσού Total Energies. Στα τέλη Σε-
πτεμβρίου και ενώ έχουν αρχίσει να φαί-
νονται οι πρώτες ελλείψεις στην αγορά,
στην απεργία μπαίνουν και οι εργαζόμε-
νοι σε δύο διυλιστήρια της Exxon Mobil,

με αποτέλεσμα να μην λειτουργούν τρία
από τα πέντε διυλιστήρια της εταιρείας.

Στις 29/9 γίνεται διαδήλωση κατά της
ακρίβειας στο Παρίσι, που χτυπιέται από
την αστυνομία. Η κυβέρνηση Μακρόν προ-
σπαθεί να τρομοκρατήσει και να προλάβει
την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Το επόμενο «επικοινωνιακό» χαρτί της
γαλλικής κυβέρνησης είναι ο κοινωνικός
αυτοματισμός. Καθώς αδειάζει η αγορά
από καύσιμα και ουρές χιλιομέτρων σχη-
ματίζονται μπροστά στα πρατήρια, με πο-
λύωρες αναμονές των οδηγών, η πρωθυ-
πουργός Ελίζαμπεθ Μπορν προσπαθεί να
στρέψει την κοινή γνώμη κατά των απερ-
γών, μάταια όμως. 

Στις 12/10 κατεβαίνουν σε απεργία
και οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο πυ-
ρηνικής ενέργειας στο GRAVELINES.

Η κυβέρνηση, επικαλούμενη το δημό-
σιο συμφέρον, ξεκινά σταδιακά επιτάξεις
στα διυλιστήρια. Τα συνδικάτα προκη-
ρύσσουν γενική απεργία για τις 18/10.

Στις 16/10 νέα πολυπληθής διαδήλω-
ση -140.000 άνθρωποι- που καλείται από
την ανυπότακτη Γαλλία του Μελανσόν και
τον αριστερό συνασπισμό, στο Παρίσι,
δείχνει πως οι Γάλλοι εργαζόμενοι κινητο-
ποιούνται απέναντι στην κυβέρνηση παρά
την τρομοκρατία. 

Η διοίκηση της Total, παρόλο που δέ-
χεται να ξεκινήσουν οι συζητήσεις για τη
νέα σύμβαση εργασίας, ζητά από τους ερ-
γαζόμενους, ως προϋπόθεση, να σταμα-
τήσουν άμεσα την απεργία. Η απάντηση
είναι αρνητική και η απεργία συνεχίζεται. 

Η πανεθνική απεργία στις 18/10 είχε
μεγάλη συμμετοχή, καθώς απήργησαν χι-
λιάδες εργαζόμενοι. Στις μεταφορές, τρέ-
να και αεροδρόμια, η κίνηση μειώθηκε

κατά 50%. Εργαζόμενοι στην υγεία και την
παιδεία πήραν μέρος, αλλά και στην ηλε-
κτροπαραγωγή, όπου καθυστέρησαν έρ-
γα συντήρησης στις πυρηνικές μονάδες
παραγωγής ρεύματος της πρόσφατα
κρατικοποιημένης EDF. Στη διαδήλωση
στο Παρίσι, το πλήθος των διαδηλωτών
δέχθηκε πάλι την απρόκλητη επίθεση της
αστυνομίας και των CRS (ΜΑΤ)! (1)

Η απεργία τέλειωσε μια βδομάδα αρ-
γότερα (26/10) και αφού κάποια συνδι-
κάτα δέχθηκαν την πρόταση για αυξή-
σεις 7% και φυσικά κάτω από την πολιτι-
κή πίεση και την τρομοκρατία των επιτά-
ξεων-επιστρατεύσεων.

Στις 19/10 η «δημοκρατική» κυβέρ-
νηση Μακρόν προσφεύγει στο άρθρο
49.3 του Συντάγματος, για να υιοθετήσει
τον προϋπολογισμό λιτότητας του 2023,
παρακάμπτοντας την εθνοσυνέλευση και
τη συζήτηση για τη σημαντική τροπολο-
γία για τη φορολόγηση των υπερκερ-
δών! Φοβούμενη ότι η πλειοψηφία θα κα-
ταψηφίσει τον προϋπολογισμό, η κυβέρ-

νηση μειοψηφίας επικαλέστηκε το αμφι-
λεγόμενο άρθρο 49.3 του γαλλικού συ-
ντάγματος, που επιτρέπει την ψήφιση νό-
μου χωρίς ψηφοφορία (κάτι αντίστοιχο
με τη δική μας Πράξη Νομοθετικού Πε-
ριεχομένου). 

Όπως καταγγέλθηκε, ο προϋπολογι-
σμός περιλαμβάνει: φορολογικές περι-
κοπές στις επιχειρήσεις, περικοπή του
αριθμού των δικαιούχων σχολικών επιδο-
τήσεων, περικοπές κονδυλίων για τις το-
πικές αρχές, μπλοκάρισμα της αύξησης
μισθών, συντάξεων και κοινωνικών πα-
ροχών στο ίδιο επίπεδο με τον πληθωρι-
σμό και πενιχρά κονδύλια για δαπάνες
για την υγεία που είναι πολύ κάτω από
τον πληθωρισμό!

Με την ίδια διαδικασία ο Μακρόν
αναμένεται περάσει τον προϋπολογισμό
λιτότητας και για τα έτη 2023-2027
(που δεν πέρασε στη Βουλή) και φυσικά
το ίδιο θα κάνει για τη συνταξιοδοτική
μεταρρύθμιση!

Το ίδιο σίγουρο είναι πως και οι Γάλ-
λοι εργαζόμενοι δεν έχουν πει την τελευ-
ταία τους λέξη!

(1) Δείτε εδώ βίντεο από την επίθεση
της αστυνομίας σε μπλοκ διαδηλωτών
στη διάρκεια της πανεθνικής απεργίας
18/10/22 https://twitter.com/i/sta-
tus/1582417626240012288

https://twitter.com/i/sta-
tus/1582415151130902530

Γαλλία

Απεργιακές κινητοποιήσεις διάρκειας…
Με τρομοκρατία και επιστρατεύσεις απαντά ο Μακρόν! 

Ο νέος προϋπολογισμός λιτότητας ψηφίζεται με “ΠΝΠ”!

«Απλές συμβουλές που κάνουν τη με-
γάλη διαφορά, ΕΤΣΙ ΚΑΝΕΤΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ», «Ο
κίνδυνος διακοπής ρεύματος είναι
υπαρκτός, ΜΠΛΑΚ ΑΟΥΤ; ΚΑΝΕΝΑΣ
ΠΑΝΙΚΟΣ! Πρέπει όμως να προσέξετε
μερικά πράγματα».

Τ
α προηγούμενα ήταν τα πρωτο-
σέλιδα της Tageszeitung (TZ) και
της Abendzeitung αντίστοιχα,

των δύο με την μεγαλύτερη κυκλοφορία
εφημερίδων του Μονάχου στις 21 Οκτω-
βρίου. 

Η επιλογή τέτοιων πρωτοσέλιδων
τίτλων -και μάλιστα την ίδια ημέρα- με-
ταφέρει πολύ εύγλωττα το κλίμα που
υπάρχει, όχι μόνο στο Μόναχο, αλλά σε
όλη τη χώρα. Αυτό το κλίμα, όσο πλη-
σιάζει ο χειμώνας, γίνεται όλο και πιο
βαρύ, μεγαλώνοντας την αγωνία εκα-
τομμυρίων ανθρώπων για το πώς θα τα
βγάλουν πέρα, ιδιαίτερα των πιο φτω-
χών στρωμάτων των εργαζομένων, των
συνταξιούχων, των νέων. Η βάση της
αγωνίας τους είναι η απότομη φτωχο-
ποίηση μέσα από τη μεγάλη άνοδο στις
τιμές των βασικών καταναλωτικών αγα-
θών (π.χ. στα σούπερ μάρκετ και των
καυσίμων κίνησης) αλλά και του κό-

στους θέρμανσης, δεδομένου ότι η
διάρκεια που η θέρμανση είναι απαραί-
τητη είναι περίπου μισός χρόνος. 

Αγωνία και προβληματισμοί, όμως,
δεν εκφράζονται μόνο από τους λαϊκούς
ανθρώπους και τα νοικοκυριά, αλλά και
από τον κόσμο των επιχειρήσεων. Αυτοί
όλο και πιο συχνά αναφέρονται στις δυ-
σκολίες που αντιμετωπίζουν λόγω του
αυξημένου πλέον κόστους στην ενέρ-
γεια και στο ότι θα αναγκαστούν να πε-
ριορίσουν την οικονομική δραστηριότη-
τα, κάνοντας απολύσεις προσωπικού ή
θα μεταφέρουν τις επιχειρήσεις τους
αλλού. Το πράγμα γενικά δείχνει να
έχει πάρει έναν κατήφορο, χωρίς να
φαίνεται, προς το παρόν, ένα τέλος και
μέχρι πού μπορεί να φτάσει, πράγμα
που μεγαλώνει τους προβληματισμούς. 

Από την πλευρά της κυβέρνησης
(συνασπισμός σοσιαλδημοκρατών, πρά-
σινων και φιλελεύθερων) γίνονται προ-
σπάθειες να μείνει η κατάσταση υπό
έλεγχο, μέσα από ενισχύσεις σε επιχει-
ρήσεις και νοικοκυριά. Είναι αλήθεια ότι
η Γερμανία έχει κάποιες δυνατότητες
που άλλες χώρες δεν διαθέτουν. Πρό-
σφατη απόφαση είναι η διάθεση ενός
πακέτου 200 δισεκατομμυρίων ευρώ για
την ενίσχυση των εταιρειών και των νοι-

κοκυριών. Στο πλαίσιό του έχει ανακοι-
νωθεί η πληρωμή των εξόδων θέρμαν-
σης ενός μηνός (Δεκέμβριος 2022) και η
συγκράτηση στην τιμή του φυσικού αε-
ρίου, στο τέλος όμως του ερχόμενου
χειμώνα. 

Παρόλα τα πακέτα ενίσχυσης, όμως,
το πρόβλημα δεν απαντιέται! Η αγωνία
παραμένει και, όπως φαίνεται, μεγαλώ-
νει για το πού πάνε τα πράγματα. Αυτό
εκφράζεται και μέσα από τη μαζική
συμμετοχή στις μέχρι τώρα κινητοποιή-
σεις και συγκεντρώσεις. Το πιο πρό-
σφατο παράδειγμα είναι οι συγκεντρώ-
σεις που οργανώθηκαν σε έξι πόλεις της
Γερμανίας (Βερολίνο, Ντίσελντορφ,
Δρέσδη, Φρανκφούρτη, Ανόβερο,
Στουτγκάρδη) με συμμετοχή 24.000 δια-
δηλωτών (σύμφωνα με τους διοργανω-
τές) στις 22 Οκτωβρίου. Βασικό σύνθη-
μα ήταν: «Αλληλεγγύη μέσα από την
κρίση - Δημιουργήστε κοινωνική ασφά-
λεια - Τερματίστε τις εξαρτήσεις από τα
ορυκτά». 

Οι διοργανωτές -μια συνεργασία εν-
νέα οργανώσεων, μεταξύ των οποίων
συνδικάτα δημόσιων υπηρεσιών, όπως
η VERDI και η GEW, αλλά και η Green-
peace- έθεσαν αιτήματα όπως:

«Στοχευμένη ανακούφιση για όσους

χρειάζονται επειγόντως στήριξη (πάγω-
μα ενοικίου, υψηλότερο βασικό εισόδη-
μα, επείγουσα βοήθεια 500 ευρώ, φτηνά
εισιτήρια, προστατευτική ασπίδα για
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας). Προσιτά
για όλους η ενέργεια, οι συγκοινωνίες,
η διατροφή, η στέγη, η συμμετοχή στην
κοινωνική και πολιτιστική ζωή. Να γί-
νουν μεγάλες επενδύσεις για να γίνουμε
ανθεκτικοί στην κρίση στο μέλλον, με
προώθηση των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, φιλικών προς το κλίμα υπο-
δομών (π.χ. δημόσιες συγκοινωνίες, οι-
κολογική γεωργία)». 

Και συνεχίζουν μέσα από τις ανα-
κοινώσεις τους: «Σε αυτή την κρίση
εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονται
ανακούφιση, υποστήριξη και κοινωνική
ασφάλιση για να μην πέσουν στο περι-
θώριο». «Η κυβέρνηση δεν πρέπει να
βάζει σε αντιπαράθεση τα κοινωνικά
και οικολογικά ζητήματα. Πρέπει να
αντιμετωπίσει και τα δύο για να μπορέ-
σουμε όλοι να ξεπεράσουμε αυτή την
κρίση με ασφάλεια». «Αυτό το φθινό-
πωρο δεν αφήνουμε τους δρόμους
στους διασπαστές και τους ταραχοποι-
ούς, αλλά δίνουμε φωνή σε πολλούς
ανθρώπους που θέλουν να αντιμετωπί-
σουν την κρίση με αλληλεγγύη». «Πρέ-
πει η κυβέρνηση να κατανείμει δίκαια
το κόστος της κρίσης». «Από την κυ-
βέρνηση εξαρτάται το πώς θα είναι αυ-
τός ο χειμώνας. Ένας χειμώνας από-
γνωσης και οργής ή με ανανεωμένη
εμπιστοσύνη σε ένα κοινωνικό δίκαιο,
οικολογικό μέλλον». «Η κυβέρνηση κά-
νει πολλά, αλλά πρέπει να ενισχύσει
περισσότερο τους πιο αδύνατους». 

Γερμανία

Ανησυχίες και αναβρασμός ενόψει ενός δύσκολου χειμώνα 
(ανταπόκριση) 



Ο
καπιταλισμός αποκτηνώνει, απο-
ξενώνει, αλλοτριώνει. Μια αλή-
θεια που είχαν καταλάβει οι λο-

γοτέχνες ήδη από το 19ο αιώνα και ως
τις αρχές του 20ού. Η βιομηχανοποίηση
και η αστικοποίηση δημιούργησαν νέα
δεδομένα, καινούριες υλικές συνθήκες,
ένα καμίνι που παρήγαγε τις νέες υλικές
συνθήκες όπου ατσαλώνονταν οι ποιη-
τές, οι συγγραφείς και τα δημιουργήμα-
τά τους. Ο Φραντς Κάφκα εκεί έγραψε
τα έργα του για το αδιέξοδο των γρα-
φειοκρατικών μηχανισμών. Οι ρομαντι-
κοί τότε στράφηκαν προς άλλα κειμενικά
είδη, σαν το γοτθικό μυθιστόρημα, ή και
«δυσφορούσαν» μέσα στις παλιές τους
φόρμες. Ο Τόλκιν –αν και των μέσων του
20ού– σε αυτή τη βάση αντιπαραβάλλει
τις δυνάμεις του κακού (με στοιχείο τη
βιομηχανοποίηση) έναντι αυτών του κα-
λού (με στοιχείο τη βουκολικότητα). Για
τον Μπωντλαίρ η μετάβαση από τα Άνθη
του Κακού στα Μικρά ποιήματα σε πεζό
γίνεται αυτήν ακριβώς την περίοδο. Και
Μωπασάν, Γκόγκολ κ.ά. τότε γράφουν
για τους τρελούς τους. Με άλλα λόγια
όλοι αντιδρούσαν με έναν τρόπο στη νέα
αυτή πραγματικότητα.

Όμως δεν ήταν για όλους μια κατά-
σταση που έπρεπε να ξεπεραστεί απα-
ραίτητα προς τα μπροστά, αλλά και
προς τα πίσω, σε μια επιστροφή στην
παλιά, καλή(;) ζωή. Παράδειγμα αποτε-
λούσαν οι ρομαντικοί. Σε αυτούς υπήρ-
χαν έντονα αντιθετικά στοιχεία. Ως άτο-
μα συχνά συμμετείχαν στις εθνικές και
αστικές επαναστάσεις, ιδιαίτερα στη νό-
τια Ευρώπη. Παράδειγμα ο Μπάιρον εκ-
παίδευε τους Μεσολογγίτες στο τουφέκι
και πέθανε στην πολιορκία της πόλης
τους. Ταυτόχρονα ήταν ιδεαλιστές. Αυτά
τα στοιχεία συνυπήρχαν στα γραπτά
τους· από τη μία η επίκληση στο ιδανι-
κό, στη φύση, στο θεϊκό, από την άλλη
μια σχεδόν νεανική παρόρμηση για αυ-
τοθυσία και αγώνα για τα ιδανικά τους,
όπου άνθισε ένας πρώιμος εθνικισμός.
Δεν είναι άξιο απορίας, λοιπόν, που πά-
νω από έναν αιώνα αργότερα η σημειο-
λογία, η εικονογραφία και ο ιδεαλισμός
τους αξιοποιήθηκαν από το ναζισμό,
προσαρμόζοντας και όποια στοιχεία
μπορεί στις απαρχές του καπιταλισμού
να ήταν ή να έμοιαζαν θετικά, στην πε-
ρίοδο του ιμπεριαλισμού, της πλήρους
σήψης του συστήματος.

Για άλλους δεν υπήρχε δρόμος προς
τα πίσω, όπως για τους ρομαντικούς. Ο
Σαρλ Μπωντλαίρ έγραψε δύο βασικά έρ-
γα. Το πρώτο ήταν τα Άνθη του Κακού,
ποιήματα με συμβατική φόρμα (μέτρο,
ομοιοκαταληξία), μιας εποχής που γέν-
νησε τα σονέτα του Πετράρχη και που
πλέον άλλαζε ταχύρυθμα, από φεουδαρ-
χία γινόταν καπιταλισμός. Το δεύτερο,
που δεν πρόλαβε να εκδώσει στην ολό-
τητά του όσο ζούσε, ήταν τα Μικρά ποι-
ήματα σε πεζό. Τα αδιέξοδα που αισθα-
νόταν ο ίδιος στη μεγαλούπολη της απο-
ξένωσης εκφράστηκαν πια στο περιεχό-
μενο αυτών των ποιημάτων. Η φόρμα
τους όμως ήταν κάτι το εντελώς φρέσκο,
όπου χάνεται πια η κλασική ποιητική
μορφή που παρήγαγε η φεουδαρχία και
εμφανίζεται μια ποιητική που είχε μέσα
και την ποιητική διάλυση, και τη λυρικό-
τητα· και λεξιλόγιο που αρμόζει σε πεζό,
και εξαιρετικά προσεγμένες λέξεις στη

μορφή και την τοποθέτησή τους μέσα
στο κείμενο. Όλη η συλλογή αυτή, την
οποία ο ίδιος θεωρούσε τη σημαντικότε-
ρή του, χαρακτηρίζεται από μια πλήρη
προσαρμογή στις νέες συνθήκες της
αστικοποίησης, αλλά ταυτόχρονα δυσα-
νασχετεί γι’ αυτές τις συνθήκες. Βέβαια
δε μας πηγαίνει πίσω, αλλά ούτε και
μπροστά. Ήταν άλλωστε μια περίοδος
που ακόμα οι προλεταριακές επαναστά-
σεις και τα κομμουνιστικά ιδεώδη δεν εί-
χαν ξεδιπλωθεί σε βαθμό και ένταση που
να προσφέρεται μια υλική εναλλακτική
στο ζόφο του νέου (και σχεδόν ξανά πα-
λιωμένου) συστήματος. Μπορεί ο Μπω-
ντλαίρ να συμμετείχε στην επανάσταση
του 1848, αλλά πλέον, σχεδόν 20 χρόνια
έπειτα, μια έκλυτη και ασθενική ζωή επι-
κάθονται στο θυμικό του και επηρεάζουν
την προτεινόμενη εναλλακτική των ποιη-
μάτων. Μια φυγή από την πραγματική
ζωή, σε μια πραγματικότητα μέσα στο
μυαλό του, που τη νιώθει πιο αληθινή
από τον υλικό κόσμο γύρω του.

Σε παρόμοια αδιέξοδα μοιάζει να βρί-
σκεται και ο Φραντς Κάφκα. Ο πασίγνω-
στος αυτός συγγραφέας, ένιωθε να
ασφυκτιά μεγαλωμένος με έναν πατέρα
που τον προόριζε για μεγαλεία τα οποία
ο Φραντς αρνούταν. Αυτή η δυσφορία
εντεινόταν και λόγω της εργασίας του σε
γραφεία ασφαλιστικών εταιρειών, βλέ-
ποντας για μεγάλο μέρος της καθημερι-
νότητάς του τη γραφειοκρατία τους. Αυ-
τό που αποτύπωνε πάντα στα έργα του,
ακόμη και στα Γράμματα στον Πατέρα,
ήταν ένας μηχανισμός εξουσίας, είτε
αφηρημένος είτε συγκεκριμένος, από
τον οποίο το υποκείμενο αδυνατεί να ξε-
φύγει. Μέσα στον λαβύρινθο αυτό, όσο
κι αν προσπαθεί κανείς να ξεφύγει, τον
περιμένει παραλογισμός, δύσκαμπτοι
κανόνες και αδιέξοδα. Αυτή η κατάσταση
θύμιζε αρκετά τη ζωή και την αντίληψη
του Κάφκα, κι ας είχε προσεγγίσει ο
ίδιος τις σοσιαλιστικές ιδέες. Ήταν αυτές
οι συνθήκες που οδήγησαν τόσους συγ-
γραφείς (όπως ο Μωπασάν και ο Γκό-
γκολ) να γράψουν έργα με επίκεντρο
έναν τρελό.

Οι υλικές συνθήκες που γέννησαν το
μαρξισμό ήταν οι ίδιες που στο μυαλό
των αστών καλλιτεχνών –ακόμη κι όταν
αυτοί ήταν αρνητές των προνομίων της
τάξης τους, ή απόκληροί της– γέννησαν
μια τέχνη που ενώ κάνει κριτική στον κα-
πιταλισμό με το δικό της τρόπο, αδυνα-
τεί να προσφέρει ριζοσπαστικές προο-
πτικές. Αυτό είναι αναμενόμενο για δύο
λόγους: Ο πρώτος είναι η ίδια η ταξική
αντίληψη, ενώ ο δεύτερος είναι πως η
περίοδος παραμονής των σοσιαλιστικών
επαναστάσεων δεν είχε φτάσει, κι ας εί-
χαν βιώσει εργατικούς ξεσηκωμούς του
ενός ή του άλλου μεγέθους. Μερίδα της
αστικής διανόησης, λοιπόν, δεν υιοθε-
τούσε το διθυραμβικό ρόλο άλλων σπου-
δαίων αστών λογοτεχνών της περιόδου.
Όμως χρειαζόταν και αυτό το βήμα για
να φτάσουν δεκαετίες αργότερα καλλι-
τέχνες που με τη συνειδητοποίηση των
προηγούμενων αλλά και την ενεργό
στράτευσή τους στο σοσιαλιστικό μέλ-
λον, να εκφράσουν ακριβώς αυτόν τον
νέο κόσμο που θέλουν να γεννήσουν οι
καταπιεσμένοι της γης που βρίσκουν
προοπτική.
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Η «δυσφορία» της λογοτεχνίας σε καιρούς σήψης

Από όλα τα παραπάνω προκύ-
πτουν δύο βασικά ζητήματα. Πρώτο,
τα όρια των διοργανωτών αυτών των
κινητοποιήσεων. Ζητάνε από την κυ-
βέρνηση, την κριτικάρουν, μέχρι
όμως ένα ορισμένο σημείο. Δεν κό-
βουν τις γέφυρες μαζί της, ούτε με το
σύστημα που αυτή υπηρετεί. 

Το δεύτερο είναι η έκφραση μιας
αγωνίας και μιας προσπάθειας, που
είναι αγωνία όλου του συστήματος, να
μην ξεφύγουν οι αντιδράσεις από τον
έλεγχο και πάρουν άλλους δρόμους.
Αυτούς τους δρόμους μπορεί βέβαια
από τη μια να εκμεταλλευθεί η ακρο-
δεξιά (το κάνει ήδη) με συνθήματα του
είδους «Πρώτα η Γερμανία», συσπει-
ρώνοντας μέσα από την αγανάκτηση
και τη θολούρα πλατύτερα κοινωνικά
στρώματα, χωρίς όμως να αμφισβητεί
επί της ουσίας την κυρίαρχη πολιτική.
Από την άλλη, όμως, οι παράγοντες
του συστήματος, από όποιο πόστο και
να το υπηρετούν, δεν μπορούν να ξε-
χάσουν ότι η Γερμανία είναι επίσης η
χώρα της Ρόζα Λούξεμπουργκ, του
Καρλ Λίμπκνεχτ και των Γερμανών
επαναστατών στα 1919. Και επίσης ξέ-
ρουν ότι παρ’ όλη την ήττα της κομ-
μουνιστικής, επαναστατικής κατεύ-
θυνσης και τις δυσκολίες που αυτή
αντιμετωπίζει σήμερα, αυτό δεν θα
κρατήσει για πάντα. Είναι μια υπόθε-
ση που δεν αφορά ασφαλώς μόνο τη
Γερμανία, αλλά την εργατική τάξη και
τις κομμουνιστικές, επαναστατικές
δυνάμεις σε όλο τον κόσμο… 

Ιράν
Παρά την κρατική βία, 

η λαϊκή κινητοποίηση αντέχει και επεκτείνεται!

Έ
να μήνα το Ιράν συγκλονίζεται από τις αντικυβερνητικές
διαδηλώσεις που ξέσπασαν μετά την δολοφονία της Τζί-
να Μάχσα Αμινί. Παρά τις σφοδρές επιθέσεις των δυνά-

μεων καταστολής, οι διαδηλώσεις συνεχίζονται σε δεκάδες πό-
λεις του Ιράν. Σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμά-
των, περισσότεροι από 200 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε 29 ημέ-
ρες. Η Διεθνής Αμνηστία αναφέρει ότι τουλάχιστον 23 παιδιά
ηλικίας 11 έως 17 ετών ήταν μεταξύ των νεκρών. 

Μαζικές διαδηλώσεις έγιναν στις επαρχίες Τεχεράνης, στο
Αμπαντάν, Μπαντάρ Αμπάς, Χουζεστάν, Ισφαχάν, Χουρμουζ-
γκάν, Ταμπρίζ, Ραστ και Σιστάν-Μπαλουτσιστάν. Γενική απερ-
γία με όλες τις επιχειρήσεις κλειστές το Σάββατο 22/10 στο
Ανατολικό Κουρδιστάν, με μεγάλες διαδηλώσεις στις πόλεις
Σινέ, Μπάνε, Μεριβάν, Μποκάν και Μαχαμπάντ. Μεγάλες δια-
δηλώσεις την ίδια νύχτα σε χωριά με φωτιές στους δρόμους
και αντικυβερνητικά συνθήματα. Βίαιες συγκρούσεις με τις δυ-
νάμεις καταστολής στο Καράτζ, όπου είναι μαζική η αντίσταση
της νεολαίας, στο Κερμανσάχ και Σαναντάι. Πολλοί άνθρωποι
με συνθήματα από τα παράθυρά τους και τις στέγες των σπι-
τιών τους υποστήριζαν τους διαδηλωτές στις συγκρούσεις με
τις δυνάμεις καταστολής.

Σε πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, οι φοιτητές αντέδρασαν
στην επίσκεψη του κυβερνητικού εκπροσώπου φωνάζοντας
«Δεν θέλουμε φιλοξενούμενο έναν δολοφόνο!». Οι μαθητές έκα-
ναν αποχή από τα μαθήματα. Το συνδικάτο των εκπαιδευτικών
αποφάσισε διήμερη απεργία ενάντια στην αστυνομική καταστο-
λή κατά των μαθητών, απαιτώντας απελευθέρωση των συλλη-
φθέντων με σύνθημα «τα σχολεία δεν είναι στρατόπεδα!». 

Στη συνεχιζόμενη απεργία των εργαζομένων στην περιοχή
Ασολουγέ (διυλιστήρια, πετροχημικά εργοστάσια και βιομηχα-

νίες) σύμφωνα με το συνδικάτο Ελεύθερων Ιρανών Εργαζομέ-
νων, συνελήφθησαν πάνω από 30 απεργοί. Μεγάλες αστυνο-
μικές δυνάμεις επιχειρούν για να σπάσει η απεργία που συνε-
χίζεται σε όλη τη βιομηχανική περιοχή.

Πολλές πόλεις μετατράπηκαν σε στρατιωτικές βάσεις με
όλους τους μηχανισμούς καταστολής, αλλά οι διαδηλώσεις
εξαπλώνονται. Πολεμικά αεροπλάνα πραγματοποιούν χαμηλές
πτήσεις πάνω από τους διαδηλωτές σε πολλές πόλεις. 

Οι μαζικές κινητοποιήσεις δημιούργησαν σοβαρό πρόβλη-
μα στα κρατικά επιτελεία. Ο πρόεδρος του ανώτατου δικα-
στηρίου έκανε έκκληση στους δικαστές να επιβάλουν βαριές
ποινές και να επισπευτούν οι δίκες. 

Η ιρανική κυβέρνηση κατηγορεί ΗΠΑ και Ισραήλ ότι υποκι-
νούν το αντικυβερνητικό κίνημα. Ο Μπάιντεν δήλωσε στις 4
Οκτώβρη ότι θα επιβάλει κυρώσεις στο Ιράν και η εκπρόσω-
πος του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν-Πιέρ σημείωσε πως οι ΗΠΑ
καταδικάζουν την καταστολή, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να συ-
νεχίσουν τις διαπραγματεύσεις για να περισωθεί η διεθνής
συμφωνία του 2015 για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας. Η
ΕΕ επιβάλλει κυρώσεις σε «οντότητες» υπεύθυνες για τον θά-
νατο της Αμινί. Το Ιράν στέλνει επιστολή στην ΕΕ και απειλεί
πως αν δεν αρθούν οι κυρώσεις, δεν μπορούν να υπάρξουν
σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Ιράν. Υποκρισια, εκβιασμοί και προ-
σπάθειες επέμβασης χαρακτηρίζουν την πολιτική της Δύσης. 

Εκτός από τις διαμαρτυρίες στο Ιράν, οι κινητοποιήσεις αλ-
ληλεγγύης συνεχίζονται σε όλο τον κόσμο, σε Ευρώπη, Αμερι-
κή, Αυστραλία, Ασία. Το Σάββατο στο Βερολίνο πραγματοποι-
ήθηκε μεγάλη διαδήλωση αλληλεγγύης με πάνω από 80.000
διαδηλωτές. 
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Παραμεθόριος

Σχεδόν οι μισοί αστυνομικοί που υπηρε-
τούν στον συνοριακό σταθμό Κρυσταλλο-
πηγής έχουν συλληφθεί με κατηγορίες κα-
κουργηματικού χαρακτήρα για εγκληματι-
κή οργάνωση, διακεκριμένη πλαστογρα-
φία και άλλα ποινικά αδικήματα. Θα μετα-
τεθούν στο Α.Τ. Ομονοίας.

Φαντασίωση

«Η κοπέλα ικανοποίησε μία φαντασίωσή
της», δήλωσε ο Αλέξης Κούγιας, δικηγό-
ρος ενός εκ των δύο αστυνομικών που κα-
τηγορούνται για τον βιασμό, μετά την κα-
ταγγελία της 19χρονης. Και οι αστυνομικοί
την καθημερινή τους ρουτίνα. 

Εργοστάσιο

Η γαλλική εταιρεία τσιμέντου Lafarge ομο-
λόγησε ότι κατέβαλε εκατομμύρια δολάρια
στην οργάνωση «Ισλαμικό Κράτος» προκει-
μένου να παραμείνει ανοιχτό ένα εργοστά-
σιο της στη Συρία. Μετά αποφάσισε να
καίει τα σκουπίδια της στον Βόλο.

Συνταγματικό

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας με δύο αποφάσεις της (2046-
2047/2022) έκρινε ότι η σύσταση της πα-
νεπιστημιακής Αστυνομίας δεν παραβιάζει
τις αρχές της ακαδημαϊκής ελευθερίας και
της πλήρους αυτοδιοίκησης των Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Κυβερνητική
φαντασίωση. 

Φοίτηση

Φοιτητής έπεσε από το παράθυρο της αί-
θουσας στην οποία παρακολουθούσε μά-
θημα, επειδή σε αυτήν επικρατούσε
συνωστισμός και υπήρχε το αδιαχώρητο.
Νόμιμο και συνταγματικό.

Αγωγή

Νέα αγωγή κατέθεσαν εις βάρος του δη-
μοσιογράφου Νίκου Μπογιόπουλου τα
μέλη της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματι-
κών Στρατού (ΕΑΑΣ), κατηγορώντας τον
για συκοφαντική δυσφήμηση και ζητώντας
70.000 ευρώ για ηθική βλάβη. Και δέκα
φορτηγά σανό.

Ιππικό

Το ιππικό ξαναϊδρύεται στην Ελλάδα μετά
από 5 δεκαετίες. Το νεοσυσταθέν ιππικό
αυτή τη στιγμή αποτελείται από 6 άλογα
και 13 αξιωματικούς. Νόμιμο και συνταγ-
ματαρχικό.

Εξοικονόμηση

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, Κώστας Σκρέκας, ανακοινώνοντας τα
νέα μέτρα της κυβέρνησης ανέφερε πως
«η προσπάθεια όλων μας είναι να περιορί-
σουμε τη χρήση ενεργοβόρων συσκευών
τις ώρες από 6 το απόγευμα έως 9 το βρά-
δυ, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιού-
νται τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας». Με-
τά τις 9 αρχίζουν οι ειδήσεις.

Δάνεια

«Αγόρασα κόκκινα δάνεια της Πειραιώς με
δάνειο από την Πειραιώς», ανέφερε ο δια-
γραφείς βουλευτής της ΝΔ, Α. Πάτσης.
Μπλε δάνειο.

Τ
α τελευταία χρόνια έχουν κερδίσει έδαφος

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο ίντερ-

νετ γενικότερα διάφοροι “influencers”, όπως

αποκαλούνται, ή αλλιώς άνθρωποι που ασκούν επιρ-

ροή. Το κοινό τους είναι ευρύ αλλά κυρίως απευθύ-

νονται στη νεολαία. Δεν είναι κάτι καινούριο στην ου-

σία του, καθώς πάντα το σύστημα είχε και έχει ανά-

γκη από πρότυπα που να το ενισχύουν σε αυτό που

λέμε εποικοδόμημα. Στην προώθηση δηλαδή των

αξιών του συστήματος, του τρόπου ζωής που αναδει-

κνύει και τη διαμόρφωση της αστικής ιδεολογίας

πλατιά στις νέες γενιές. Τον ρόλο αυτό φυσικά δια-

τηρούν και τα ΜΜΕ, κυρίως μέσα από την τηλεόραση

και τα προγράμματα που καθημερινά παίζουν. Ωστό-

σο, τα τελευταία χρόνια οι influencers αυξήθηκαν

στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που δίνουν οι νέες τε-

χνολογίες, της πανδημίας που έκλεισε μεγάλο μέρος

του κόσμου στο σπίτι, το οποίο είχε σε μεγάλο βαθ-

μό ως μέσο επικοινωνίας το ίντερνετ, καθώς και της

απέχθειας που δείχνει μέρος της νεολαίας στην αστι-

κή δημοσιογραφία. 

Η θεματολογία τους επίσης είναι αρκετά ευρεία

και δεν μπορεί να τσουβαλιαστούν όλοι στο ίδιο πλαί-

σιο. Αυτό που επικρατεί όμως είναι η ενασχόληση με

το lifestyle και ο εύκολος πλουτισμός. Μάλιστα οι πε-

τυχημένοι εξ αυτών λαμβάνουν και αντίστοιχες απο-

λαβές μέσω κυρίως των διαφημίσεων. Ένας νέος,

διαφορετικός τρόπος marketing δηλαδή. Υπάρχει

όμως και μια άλλη πλευρά. Αυτή που ορισμένοι in-

fluencers ως αντικείμενο έχουν τη δυνατότητα να δεί-

ξουν τρόπους ώστε όλοι να πλουτίσουν εύκολα. Αυ-

τό γίνεται μέσα από την ανάδειξη του bitcoin και άλ-

λων κρυπτονομισμάτων που παροτρύνουν τη νεολαία

να επενδύσει σε αυτά (είτε με χρήματα είτε με υπο-

δομές για «εξόρυξη»), έως και να δίνουν οδηγίες,

π.χ. «σημεία» στο στοίχημα. Κοινός παρονομαστής

όλων αυτών είναι η παντελής αδιαφορία για τα ζητή-

ματα που καίνε τον κόσμο σήμερα και η προβολή του

ατομικού δρόμου ως διεξόδου. Καμία αναφορά στην

όξυνση της ακρίβειας, ούτε στις επικίνδυνες εξελίξεις

στο μέτωπο της Ουκρανίας, ούτε στα «μαύρα» μερο-

κάματα που η πλειοψηφία της νεολαίας βιώνει καθη-

μερινά. Στην καλύτερη, λίγοι influencers να αναφερ-

θούν στο ζήτημα του πολέμου σε φιλειρηνικά και αν-

θρωπιστικά πλαίσια. 

Αυτό που δεν λένε όσοι τάζουν εύκολο πλουτισμό

είναι το πώς παράγεται ο πλούτος. Γιατί ο πλούτος

σήμερα είναι αρκετός, αλλά δεν είναι απεριόριστος.

Κατανέμεται ταξικά και αυτοί που τον παράγουν

αμείβονται τόσο όσο για να μπορούν να συντηρή-

σουν και να αναπαράξουν την εργατική τους δύνα-

μη, πολλές φορές και κάτω απ’ αυτό το επίπεδο. Ή

ακόμα ότι ο πληθωρισμός και η ακρίβεια που μαστί-

ζει το λαό αυτή την περίοδο είναι προϊόν των κρίσε-

ων του συστήματος, που εντάθηκαν με την πανδημία

και το μπλοκάρισμα των εφοδιαστικών αλυσίδων και

που παροξύνθηκε κατακόρυφα στο πλαίσιο του

σκληρού ενδοϊμπεριαλιστικού ανταγωνισμού των με-

γάλων δυνάμεων, συγκεκριμένα στο έδαφος της Ου-

κρανίας εδώ και 8 μήνες. 

Ο πλούτος λοιπόν των bitcoin, της διαφήμισης

και του τζόγου έχει παραχθεί από την εργατική τά-

ξη και δεν χαρίζεται σε μεμονωμένους ανθρώπους

απ’ το σύστημα. Αποτελούν, αντίθετα, και αυτά πε-

δία κερδοφορίας του κεφαλαίου και υφαρπαγής

του πλούτου απ’ τον λαό. Οι influencers λοιπόν εί-

ναι οι σειρήνες των καπιταλιστικών «αξιών» και

παρόλο που το σύστημα είναι σε κρίση και παρακ-

μή και τάζει μόνο βαρβαρότητα και εξαθλίωση, αυ-

τοί είναι οι εξ ορισμού «σύγχρονοι» και «απελευθε-

ρωτικοί» γιατί το υπερασπίζονται!

Όλα αυτά που ενδεικτικά αναφέρονται και πολλά

άλλα είναι για το σύστημα επικίνδυνα γιατί θέλουν να

προβάλουν άλλη προοπτική για τους λαούς και την

εργατική τάξη. Προοπτική η οποία αμφισβητεί ακόμα

και το καπιταλιστικό-ιμπεριαλιστικό σύστημα και

οραματίζεται μια άλλη κοινωνία, σοσιαλιστική, δί-

καιη, που θα καταργήσει την εκμετάλλευση ανθρώ-

που από άνθρωπο. Γι’ αυτό και επιτίθεται σε όσους

προσπαθούν να το αμφισβητήσουν. Και αναφερόμα-

στε σε αυτούς, όπως λέγεται απ’ τους παράγοντες

του συστήματος μέρα-νύχτα, τους ινστρούχτορες με

την «ξύλινη» γλώσσα, τους παλαιολιθικούς που δεν

βλέπουν τις δυνατότητες που διαφαίνονται απ’ την

τεχνολογική εξέλιξη, τους καθοδηγητές που προσπα-

θούν να προσηλυτίσουν τη νέα γενιά πίσω απ’ τις

ιδέες τους. Οι ινστρούχτορες που αναφέρονται στην

Αριστερά  και το κομμουνιστικό κίνημα, που παλεύ-

ουν και προτείνουν τη συλλογική στάση και την προ-

οπτική ενός κόσμου  χωρίς εκμετάλλευση  και πολέ-

μους είναι οι επίσης εξ ορισμού «καθυστερημένοι»,

ακόμα και «καταπιεστικοί».

Συγκρούονται δύο κόσμοι λοιπόν. Ένας, αυτός

του πλούτου των λίγων, των καπιταλιστών-ιμπερια-

λιστών και κάθε λογής αφεντικών που στην πραγμα-

τικότητα τάζει βαρβαρότητα και εξαθλίωση, πολέ-

μους και προσφυγιά για τους λαούς, και ο άλλος, της

εργατικής τάξης και της πλατιάς πλειοψηφίας του λα-

ού, που δεν έχει τίποτα και ταυτόχρονα θέλει να κα-

τακτήσει τα πάντα. Ό,τι δικαιούται δηλαδή καθώς εί-

ναι αυτός που παράγει τον πλούτο στην κοινωνία.

Εμείς τασσόμαστε με τους «ινστρούχτορες», με αυτό

που είναι πραγματικά νέο, την επαναστατική προο-

πτική και τον σοσιαλισμό.

Όχι στους ινστρούχτορες,

ναι στους influencers;

σχολια


